العوامل املساعدة لعنليات غسيل االموال و اجراءات مكافحتها
من قبل املصارف/دراسة حتليلية يف حمافظة اربيل
م .د .سردار عثمان باداوةيى /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة صالح الدين
م .د .أيوب أنور مساقةيى /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة صالح الدين
م .د .لقمان عثمان عمر /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة صالح الدين
ادلستخهض

رؾظٗ ظبْسح غعٛم األيٕال ثبْزًبو انجبؽضٔ ٍٛاندازظ ٍٛػهٗ يخزهف رٕعٓبرٓى انفكسٚخ يٍ أقزفابيٍٛٚ
ٔظٛبظ ٔ ،ٍٛٛغٛسْى اذ ركزعت ْرِ انؼًهٛاخ اًْٛاخ ئبة اخ ئا ٙظام انز إزاد انزغبزٚاخ ٔ شٚابيح ػادي انًفابز
ئاا ٙاقهااٛى سٕزيظاازبٌ -انؼااساب ثؽااكم ػاابو ٔ يؾبئظااخ ازثٛاام ثؽااكم ياابؾ ٔئاا ٙظاام ٔعاإي ايَفزاابػ ايقزفاابي٘
انفٕلاإ٘ ٔ ٔعاإي ػٕاياام رؽااغغ ػًهٛااخ غعااٛم ايياإال ثعاات ٔعاإي ايقزفاابي انخفاأ ٙلااؼف ايعااسا اد
انًفسئٛخ ٔان بََٕٛخ نًكبئؾزٓبٔ ،ػهٗ ْرا األظبض رجسش انؾبعخ انٗ يزاظخ ػًهٛخ غعٛم األيٕال ئ ٙيؾبئظاخ
ازثٛم  ،نجٛبٌ ػًهٛخ غعٛم اييٕال ئ ٙانًفبز انؼبيهخ ئ ٙيؾبئظاخ ازثٛام  ،ؽٛاش اؼابزد انُزابةظ اناٗ رفؽاٙ
ْرِ انظبْسح ثعجت ػادو ايْزًابو ثًفابيز اييإال ٔ ٔعإي ـاؼٕثبد ايازٚاخ ٔيفاسئٛخ ٔـاؼٕثبد ئا ٙعًاغ
انًؼهٕيبد ٔلؼف انكفب اد اييازٚخ ٔ انًفاسئٛخ  ،ئماع ػاٍ اناُ ؿ ئا ٙانمإاثه نعظزفعابز ػاٍ يفابيز
اييٕالٔ ،ػدو ٔعٕي قبٌَٕ يبؾ نًكبئؾخ غعٛم اييٕالٔ .رٕـام انجؾاش اناٗ ػادي ياٍ انزٕـاٛبد انزا ٙر ساد
لااسٔزح رؽااسٚغ قاابٌَٕ ٔنُاا ٙنًكبئؾااخ غعااٛم األياإال ئمااع ػااٍ لااسٔزح رفؼٛاام انزؼاابٌٔ اناادٔن ٙئًٛااب ٚزؼه ا
ثًكبئؾخ ػًهٛبد غعٛم اييٕال ٔايئبيح ان فٕٖ يٍ رغبزة ثؼك اندٔل انًز ديخ.
ادلظـهحاخ انرئٍسح نهثحج  /يؾبئظخ ازثٛم  -غعٛم األيٕال .
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ادلقذيح
رؾظااٗ ظاابْسح غعااٛم األياإال  )Money Launderingثبْزًاابو انجاابؽضٔ ٍٛاندازظاا ٍٛػهااٗ يخزهااف
رٕعٓبرٓى انفكسٚخ يٍ أقزفبي ٍٛٚأ ظٛبظ ،ٍٛٛأ غٛسْى اذ ركزعت ْرِ انؼًهٛخ اًْٛخ ئبة خ ئا ٙظام انز إزاد
انزغبزٚخ ٔ شٚبيح ػدي انًفبز ئ ٙاقهٛى سٕزيظزبٌ -انؼاساب ثؽاكم ػابو ٔ يؾبئظاخ ازثٛام ثؽاكم يابؾ ٔ ئاٙ
ظاام ٔعاإي ايَفزاابػ ايقزفاابي٘ انفٕلاإ٘ٔ ،نًااب ساابٌ اقهااٛى سٕزيظاازبٌ-انؼااساب يااٍ انًُاابن ذاد انخفٕـااٛخ
انٕالاؾخ ٔرزإئس ئٛاّ ػٕايام رؽااغغ ػًهٛاخ غعاٛم اييإال ثعات ٔعاإي ايقزفابي انخفا ٔ ٙلاؼف ايعااسا اد
انًفااسئٛخ ٔان بََٕٛااخ نًكبئؾزٓااب  ،نكااٍ ظااسٚخ انؼًهٛااخ ٔ ـااؼٕثبد سؽاافٓب ايد انااٗ ػاادو انز سااد يااٍ ٔعاإي ْاارِ
انؼًهٛخ ػهٗ انسغى يٍ اصبزْب ايقزفبيٚخ ٔايعزًبػٛخ انخ ٛسح ػهٗ ٔلغ ٔيكبَخ اقهٛى سٕزيظزبٌ .
أهًٍح انثحج:ركًٍ أًْٛخ انجؾش ئ ٙثٛبٌ ٔعٕي أ ػدو ٔعٕي ػًهٛخ غعٛم اييٕال ئ ٙانًفبز انؼبيهخ
ئا ٙيؾبئظااخ ازثٛاام ،ثعااجت ظااسٚخ انؼًهٛااخ ٔـااؼٕثبد سؽافٓبٔ ،يظااًٛب ئاا ٙظاام رخهااف انخااديبد انًفااسئٛخ ئااٙ
يفبز يؾبئظخ ازثٛم.
يشكهح انثحج:ركًٍ يؽكهخ انجؾش ئٔ ٙعٕي ػًهٛخ غعاٛم اييإال ئا ٙانًفابز
ظهج ٙػهٗ ايَؽ خ ايقزفبيٚخ ئ ٙاقهٛى سٕزيظزبٌ-انؼساب.
هذف انثحجٓٚ :د

ٔياٍ صاى ٚاُؼكط ثؽاكم

انجؾش انكؽف ػاٍ ٔعإي ػًهٛاخ غعاٛم اييإال ئا ٙانًفابز

ازثٛم ،يٍ يعل اظزًبزح ايظزجبَخ ػٍ نس ٚاظئهخ غٛس يجبؼسح رٕعّ انٗ انؼبيه ٍٛئ ٙانًفبز

انؼبيهاخ ئا ٙيؾبئظاخ
انؾكٕيٛخ ٔايْهٛخ.

فرػٍح انثحج ُٚ:ه انجؾش يٍ ئسلٛز ٍٛاظبظٛزًْ ٍٛب :
ُْ-1بنك يغًٕػخ يٍ انؼٕايم رعبػد ػهٗ ان ٛبو ثؼًهٛبد غعٛم اييٕال ئ ٙانًفبز انؼبيهخ ئ ٙيؾبئظخ ازثٛم.
 -2لؼف ايعسا اد انًزخرح يٍ قجم انًفبز انؼبيهخ ئ ٙيؾبئظخ ازثٛم نًكبئؾخ ػًهٛبد غعٛم اييٕال .
يُهجٍح انثحج :اػزًد انجؾش انًُٓظ انزؾهٛه ٙايظز ساة ٙنهًٕلٕع قٛد اندزاظخ.

حذود انثحجٚ:ؽًم يكبَٛب ً ػُٛخ ياٍ انًفابز
ػبو .2115

األْهٛاخ ٔانؾكٕيٛاخ ئا ٙيؾبئظاخ أزثٛام ،أياب شيبَٛابً ئٛؽاًم

ػٍُح انثحج :اٌ يغزًغ اندزاظخ ٚز نف يٍ  )60ئسياً يٍ انًدٚس ٍٚئ )20 ٙئسػب ياٍ انًفابز
ئ ٙيؾبئظخ أزثٛم ٔؼًم  )11يٍ انًفبز األْهٛخ ٔ  )11يٍ انًفبز انؾكٕيٛخ.

انؼبيهاخ

خـح انثحجٔ :نغسق انٕـٕل انٗ ْد انجؾاش ٔانزؾ ا ياٍ انفسلاٛخ انًٕلإػخ ئ اد قعاى انجؾاش ػهاٗ
يجؾضااَ: ٍٛاابقػ انًجؾااش ائل ظاابْسح غعااٛم األياإال يفٕٓيٓااب ٔإَٔاػٓااب ٔيساؽهٓااب ٔي ؼااسارٓب ٔاصبزْااب) ،
ٔرُابٔل ا نًجؾااش انضاابَ ٙرؾهٛام اقزفاابي٘ نؼًهٛااخ غعااٛم األيإال ئاا ٙانًفاابز األْهٛاخ ٔانؾكٕيٛااخ ئاا ٙيؾبئظااخ
أزثٛمٔ .قد يزى انجؾش ثغًهخ يٍ ايظزُزبعبد ٔانزٕـٛبد.
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ادلثحج األول/ظاهرج غسٍم األيىال (يفهىيها وأَىاػها ويراحهها ويؤشراتها واحارها)

ثغٛخ انزؼس ػهٗ يفٕٓو غعٛم اييٕال ٔإَاػٓب ٔيساؽهٓب ،ئمع ػاٍ اصبزْاب انعاهجٛخ راى ر عاٛى ْارا انًجؾاش
ػهٗ انف ساد ايرٛخ -:

 :1-1يفهىو غسٍم األيىال-:

ُْبك يفبْٛى ٔ رؼبزٚف ػدٚدح رُبٔنذ ػًهٛخ غعٛم اييٕال يُٓب-:
" .1رًهاك األيإال غٛاس انًؽاسٔػخ أٔ ؽٛبشرٓاب أٔ اظازخدايٓب أٔ رٕظٛفٓاب ث ٚاخ ٔظاٛهخ ياٍ انٕظابةم نؽاسا
األيٕال انًُ ٕنخ أٔ غٛس انًُ ٕنخ" .اندزٔث،2111،ٙؾ)41
 " .2آَااب ػًهٛااخ ٚهغااب انٓٛااب يااٍ ٚؼًاام ئاا ٙرغاابزح انًخاادزاد ييفااب انًفاادز انؾ  ٛاا ٙنهااديم أ انًاإزي غٛااس
انًؽسٔع ٔ ان ٛبو ثبػًبل ايسٖ نعيفب سٚ ٙجدٔ انديم ٔ سبَّ رؾ يٍ يفدزيؽسٔع" .ػجٕي،2114،ؾ)22
 .3سم يؼبيهخ يفسئٛخ ْدئٓب إيفب أٔ رغٛٛس ْٕٚخ األيٕال انًزؾفاهخ ث ساةا غٛاس قبََٕٛاخ ،ذناك نكا ٙرظٓاس
ػهٗ أَٓب يز رٛخ يٍ يفبيز ؼسػٛخ .ان عٕض،2112،ؾ)13
 .4ايَزفبع ثبييٕال انًؾسيخ ثبظزؼًبنٓب أ اظزغعنٓب ظٕا اسبٌ ْرا ايَزفبع يبي٘ او يؼُإ٘ ٔ انًزًضام ئاٙ
اظزخداو انًابل انؾاس او ئا ٙان سثابد اندُٛٚاخ ياٍ ثابة رماهٛم انعاه بد انؼبياخ ٔ انًغزًاغ يضام ثُاب انًادازض ٔ
انًعزؽفٛبد ٔ ئز انؼجبيح .ئٛبق،2114،ؾ)222
ٚ " .5زًضم ئ ٙرؾٕٚم انعٕٛنخ انُ دٚخ انُبرغخ ػٍ ايػًبل غٛس ان بََٕٛاخ اناٗ اؼاكبل اياسٖ ياٍ ايـإل ثًاب
ٚعبػد ػهٗ ربي ٍٛردئ ْرِ انؼبةاداد انًبنٛاخ غٛاس انًؽاسٔػخ ٔ ثؾٛاش ًٚكاٍ اظازخدايٓب ئًٛاب ثؼاد ئا ٙاَؽا خ
يؽسٔػخ رصٚم اٚخ ؼجٓبد ػُٓب" ان عٕض ،2112،ؾ)14
 " .6اَاااااااّ الااااااافب ؼاااااااكم ؼاااااااسػ ٙػهاااااااٗ اييااااااإال انًعااااااازخديخ ئاااااااَ ٙؽااااااابن اعسايااااااا ٙأ َبرغاااااااّ
ػُّ" .رُٛبٔ٘،2116،ؾ)4
ثؽكم ػبو اٌ ػًهٛخ غعٛم اييٕال رزكٌٕ يٍ انؼُبـس ايرٛخ:
-1ايفب انًفدز انؾ  ٙ ٛنعيٕال غٛس انًؽسٔػخ.) Ovidiu,2009,p1 .
-2رؾٕٚم اييٕال ثٓد اػ ب ؼسػٛخ نًفدز اييٕال انًغعٕنخ .شٚداٌ،1226،ؾ )232
 -3ؽٛبشح اييٕال ثٓد انزًهك ئٛبق،2114،ؾ)222

:2-1أَىاع األيىال غري ادلشروػح-:

يٍ أْى إَٔاع األيٕال غٛسانًؽسٔػخ ْ :ٙػجدانؼظٛى،1224،ؾ)Ovidiu,2009,p1 )11
 .1األيٕال انًزؾفهخ يٍ عساةى شزاػخ ٔرفُٛغ انُجبربد ٔانًٕازي انًخدزح ٔعهجٓب ٔرفدٚسْب ٔايرغبز ئٓٛب.
 .2األيٕال انًزؾفهخ يٍ عساةى ايز ب ٔٔظبةم انُ م ٔاؽزغبش األؼخبؾ.
 .3األيٕال انًزؾفهخ يٍ عساةى اظزٛساي األظهؾخ ٔانريبةس ٔانفسقؼبد ٔايرغبز ئٓٛب ٔـُؼٓب ثغٛس رسيٛؿ.
 .4األيٕال انًزؾفهخ يٍ عساةى ظسقخ األيٕال ٔاغزفبثٓب.
 .5األيٕال انًزؾفهخ يٍ عساةى انفغٕز ٔاندػبزح ٔرغبزح انسق. ٛ
 .6األيٕال انًزؾفهخ يٍ انغساةى انٕاقؼخ ػهٗ اٜصبز.
 .4األيٕال انًزؾفهخ يٍ انغساةى انجٛئٛخ انًزؼه خ ثبنًٕازي ٔانُفبٚبد انخ سح.
 .8األيٕال انًزؾفهخ يٍ انزغبزح ثبنًٕازي انغراةٛخ ٔان جٛؼٛخ ٔاألئٚخ غٛس انفبنؾخ نعظزخداو.
 .2األيٕال انًزؾفهخ يٍ انغبظٕظٛخ انعٛبظٛخ ٔاألػًبل اإلزْبثٛخ.
 .11األيٕال انًعسٔقخ يٍ قجم انعٛبظ ٍٛٛأٔ زعبل اندٔنخ.
 .11ايٕال انزٓسة انمسٚج.ٙ
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 :3-1يراحم غسٍم األيىال-:

رًس ػًهٛخ غعٛم األيٕال ثضعس يساؽم :ان بلٔ ٙاييسٌٔ،2112،ؾ)356-355
انًسؽهخ األٔنٗ -:اإلؽعلٔ ،رجدأ ث ٛبو غبظم األيٕال ثًؾبٔناخ إييابل األيإال انُ دٚاخ انًز رٛاخ ياٍ َؽابنّ غٛاس
انًؽسٔع إنٗ انُظبو انًفسئ.ٙ
انًسؽهخ انضبَٛخ -:يسؽهخ انزغ ٛخ ،ؽٛش ٚزى إيفب ٔنًط ػعقخ األيإال انًغعإنخ ئا ٙايقزفابي ثؾٛاش ٚفاجؼ
يٍ انفؼٕثخ انزًٛٛص ثُٓٛب ٔث ٍٛاأليٕال يٍ يفبيز يؽسٔػخ.
انًسؽهخ انضبنضخ -:يسؽهخ اناديظ ،ؽٛاش ٚازى ياٍ يعنٓاب يياظ األيإال انًغعإنخ ئا ٙايقزفابي ثؾٛاش ٚفاجؼ ياٍ
انفؼٕثخ انزًٛٛص ثُٓٛب ٔث ٍٛاأليٕال يٍ انًفبيز انًؽسٔػخ.

:4-1حتهٍم انؼالقح تني االقتظاد انرمسً واالقتظاد غري انرمسً-:

ثداٚخ ئًَٕ ٙذط  )Walterاَّ ئ ٙػًهٛخ رخفاٛؿ انًإازي انًبنٛاخ ٕٚاعاّ األئاساي لاسٔزح انًجبيناخ
ث ٍٛصعصاخ ػُبـاس ْا ٙانًخابنسح ٔانؼبةاد ٔانعاسٚخ أصُاب ػًهٛاخ غعاٛم األيإال ٚٔ ،إز األئاساي يغًٕػاخ ياٍ
يايد انسئبْٛخ ػهٗ أظبض ان هت انُعج ٙػهٗ ػبيم ،ؽٛش نكم يزغٛس يؾٕزِ انخبؾ ثّ ئًؾٕز انًخبنسح ْٕ
يؼكٕض األيبٌ ،ؽٛش ًٚضم انععيخ انز ٙرُخفك ٔياٍ صاى راصياي انًخابنسح) سًاب راى انزؾاسك إناٗ انٛعابز ػهاٗ
ايزااداي انخااه ،رًضاام انُ ااخ  )Aيجبينااخ انًخاابنسح ٔانؼبةااد ؽٛااش رظٓااس سٛفٛااخ انًٕاشَااخ ثاا ٍٛشٚاابيح انًخاابنسح
ٔاَخفبق انععيخ ٔرظٓس انُ خ  )Cأقفٗ قدز يًكٍ يٍ ػبةد انًؾفظخ ايظزضًبزٚخ ،ػُديب ي ٚكإٌ نغعاٛم
اييٕال أ٘ ئز ،أيب انخه  )CBئٕٛلؼ انًجبينخ ث ٍٛانؼبةد ٔانعسٚخٚٔ ،ظٓاس سٛاف ٚاُخفك انؼبةاد سهًاب اشياي
اظزخداو رعٓٛعد غعٛم اييٕالٔ ،قاد رُازظ ػٕاةاد ـابئٛخ ظابنجخ ػُاد انزؾاسك إٖ انٛعابز ػجاس انُ اخ  )Bإذ
رًضم ْرِ انُ خ أقفٗ قدز يٍ أئاد غعٛم اييٕال انزًٚ ٙكٍ نهفسي أٌ ٚؽزسٓٚب ٔٚظٓس انخه  )ABانًجبينخ
ث ٍٛانًخبنسح ٔانعاسٚخ .أٌ سام َ اخ ػهاٗ انًعا ؼ  )ABCرًضام يغًٕػاخ انًخابنسح – انؼبةاد – انعاسٚخ /
غعٛم اييٕال انزٚ ٙخزبز ْاب انفاسي) ،ئًاضع اذا ناى ركاٍ انعاسٚخ ذاد اًْٛاخ ،ئابٌ انفاسي ٚخزابز انؼًام ػهاٗ انخاه
ٔ )ACإذا سبَذ انًخبنسح نٛعذ ذاد أًْٛخ ،ئإَّ ٚخزبز انؼًم ػهٗ انخه ٔ )BCإذا سبَاذ ْارِ انؼٕايام ذاد
أًْٛاخ ،ئاإٌ انفااسي ٚزخار يسساصا ئاا َ ٙاخ ياب ػهااٗ انًعا ؼ ٚٔ ،)ABCزٕقاف انًٕقااغ ثبنماجه ػهاٗ انزفمااٛم
انُعج ٙنكم يزغٛسٔ ،ثُب ا ػهٗ ايئزساق ثابٌ انفاسي ٚزفابيٖ انًخابنسٚٔ ،فمام انعاسٚخ ي بثام انؼبةاد ،ئابٌ ياناخ
انسئبْٛخ  )XYرٕلؼ يؼدي يزُبقفبٔ ،إذا يب ٔلاؼذ ئا ٙيعا ؼ انًخابنس انؼبةاد ،ئابٌ انفاسي ٚفمام انًجبيناخ
ث دز اقم يٍ انعسٚخ ثؼبةد أسجسٔ ،ئ ٙيع ؼ انعسٚخ – انؼبةد ُْبك يجبينخ ث ٍٛقدز أسجاس ياٍ انعاسٚخ ثؼبةاد أقام.
ٔئاا ٙيع ا ؼ انعااعيخ ٔانعااسٚخُْ ،اابك يجبينااخ ثاا ٍٛشٚاابيح انًخاابنسح ي بثاام رخفااٛك انعااسٚخٚٔ ،زٕقااف انؽااكم
 )XYػهٗ انُعجخ انؾدٚخ نإلؽعل ث ٍٛانًخبنسح – انؼبةاد – انعاسٚخ ،ئكهًاب سبَاذ انداناخ يعا ؾخ أسضاس اشيايد
يزعخ اإلؽعل ث ٍٛاألْدا ٔ ،سهًب ثؼد  )XYػٍ َ خ يُؽ  ،اشيايد انسئبْٛخ انؽبيهخ نهفاسي ،يَاّ قابيز ػهاٗ
انؾفٕل ػهٗ أيبٌ أئمم ٔػبةد أسجس ثًخبنسح أقم .نرا ئابٌ ظاجت ؽادٔس غعاٛم اييإال ْإ يًبزظاخ ػ عَٛاخ
اقزفبيٚخ ،أصُب ظؼ ٙايئساي نزؾ  ٛيفابنؾٓى انؽخفاٛخ ثؾعات يُ ا ميو ظاًش ٚ ،إل  )Walterاَاّ قاد
ٚؼز د أٌ ؽٛبشح األئساي نهًٕعٕياد ثٕعٕي انعسٚخ ْٕ ػًهٛخ ػ عَٛخ ألَٓاب رًضام رٕاشَاب ثا ٍٛػادي ياٍ انزكابنٛف
انًؼسٔئخ يغ انًُبئغ ٔاؽزًبل أٌ ر ي٘ انزجديد انًؼسٔئخ إنٗ رغٛس انعهٕك ث ساة ًٚكٍ انازكٍٓ ثٓاب ،إذ رؾادي
قاادزح األئااساي ػهااٗ انزفمااٛم انُعااج ٙن ْاادا انضعصااخ انعااسٚخ ٔانؼبةااد ٔانًخاابنسح) يااغ ٔعاإي ْااد انعااسٚخ،
ٔرؼزًااد ان ًٛااخ انؾ ٛ ٛااخ نزهااك انًؾفظااخ ئااَ ٙظااس انفااسي ػهااٗ انؼٕاةااد انًعااز جهٛخ انًزٕقؼااخ ٔانًخاابنس انًزؼه ااخ
ثبنًؾفظخ ،سًاب رؼز اد ػهاٗ اؽزًابيد اإلئفابػ ٔػهاٗ رُابقؿ انًُفؼاخ انً زسَاخ ثبنؼ ٕثابد ٔيٕقاف انفاسي رغابِ
انًخبنسح .انعبيساةٔ ٙاييسٌٔ ، 2112 ،ؾ)23
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انؽكم  )1رؾهٛم انؼعقخ ث ٍٛايقزفبي انسظًٔ ٙايقزفبي غٛس انسظًٙ

C
المردود

Y
A

األمان

ن

X

السرية

B
انًفدز :انعبيساةٔ ٙايسٌٔ،2112،ؾ) 35
 :5-1يؤشراخ غسٍم األيىال :انً ؼساد ر عى ػهٗ َٕػ :ٍٛيف فٗ،انسئٛؼ،2118،ٙؾ)11-2

اوال:ادلؤشراخ انؼايح:
ركٌٕ انؼًهٛبد يُظٕٚخ ػهٗ يخبنس غعٛم األيٕال ػهٗ ٔعــــّ انخفٕؾ:
-1ػُااديب ركاإٌ ػُبـااسْب يانااخ ػهااٗ غبٚااخ غٛااس يؽااسٔػخ :ساابنغًٕق أٔ اينزجاابض انهاار ٚ ٍٚجؼاابٌ غبٚزٓااب
ايقزفبيٚخ أٔ إذا ثدد أَٓب غٛس يؼ ٕنخ ثزبرــبً.
-2إذا رى ظؾت األيٕال ثؼد اَ مب ئزسح قفٛسح ػهٗ إٚداػٓب يبـخ ػُد اَؼداو يب ٚجاسز ْارا انعاؾت ئاَ ٙؽابن
انصثٌٕ أظبظبً.
-3إذا سبَذ انؼًهٛبد انً هٕثخ رزخ ٗ انُ ابب انؼابي٘ أٔ انصثابةٍ انؼابي ٍٛٚنهًفاس أٔ نفاسع يؼا ٍٛندٚاّ أٔ إذا
رؼرز اسزؽب األظجبة انز ٙيئؼذ انصثٌٕ إنٗ ايزٛبز ْرا انًفس أٔ ْرا انفسع نزعٕٚخ أػًبنّ.
-4إذا سبٌ أؽد انؾعبثبد يٚزؾسك يُر يدح صى أـجؼ يزؾسسب ً عداً يٍ ئٌ أظجبة يؼ ٕنخ.
 -5إذا سبَذ انؼًهٛبد يزُبقفخ ياغ انًؼهٕيابد انًعاز بح ياٍ يجاسح انًفاس ئا ٙياب ٚزؼها ثٓارا انصثإٌ أٔ ياغ
انغبٚخ يٍ ػعقبد انؼًم انزًٓٛ ٚ ٙب.
حاٍَا:ادلؤشراخ اخلاطح( )Spatariu,2014,p2( :يظـفى،انرفٍؼً،2008،ص)11-9
ً
 -1غسٍم األيىال تىاسـح ػًهٍاخ حمققح َقذا:
أ .قٛابو أؽاد األئااساي أٔ أؽادٖ انً ظعابد ثاادئغ يجهاي سجٛاس ٔغٛااس ػابي٘ َ اداً ئاا ٙانٕقاذ انار٘ رعاادي يجابني ْاارِ
األَؽ خ ػبيح ثٕاظ خ انؽٛكبد ٔانزؾٕٚعد أٔ غٛسْب يٍ ٔظبةم اندئغ.
ة .اشيٚبي ٔالؼ ٔسجٛس إلٚداػبد أؽد األئساي أٔ انً ظعبد انز ٙرزى َ داً يٍ ئٌ أظجبة ٔالؾخ أٔ يٕلاؾخ
يؽ بً.
ط .قٛبو انصثبةٍ ثإٚداػبد ػدٚدح َ داً ثؾٛش ٚؽكم يغًٕػٓب يجهغبً سجٛـــساً.
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ي .اإلسضبز يٍ رجدٚم يجبني َ دٚخ ثؼًعد أُيسٖ.
ِ .انصثبةٍ انر ٍٚرزمًٍ يدئٕػبرٓى أٔزاقب ً يصٚفخ.
ٔ .ؼسا ؼٛكبد يفسئٛخ ٔؼٛكبد ظٛبؽٛخ َ داً ثًجابني سجٛاسح ٔياٍ قجام شثابةٍ ظاسئ .ٍٛٛانصثابةٍ انارٚ ٍٚؾٕنإٌ
يجبني سجٛسح إنٗ انخبزط ثٕاظ خ يدئٕػبد رزى َ داً.
 -2غسٍم األيىال تىاسـح حساب يظريف:
أ .انؼعقخ ث ٍٛانًفس ٔشثَّٕ ػُديب رُ ٕ٘ ػهٗ ؼجكخ ػًهٛبد غٛس يؼ ٕنخ ػادي سجٛاس ياٍ انؾعابثبد نادٖ
يفس ٔاؽد  ،رؾٕٚم يزٕارس ثْ ٍٛرِ انؾعبثبد  ،ظٕٛنخ يفسنخ.)...
ة .انزؾٕٚم إنٗ يفس ميس يٍ ئٌ رؾدٚد انًعزفٛد.
ط .اظزعو ؼٛكبد ثًجبني سجٛسح يٍ انغٛس نفبنؼ انصثٌٕ.
ي .انز بث ث ٍٛانزؾٕٚعد ٔاإلٚداػبد انُ دٚخ انؾبـهخ ئ ٙانٕٛو ذارّ.
ِ .انزؾٕٚعد انكجٛسح ٔانًزٕارسح َؾٕ ثهد يؼسٔ أَّ يُزظ نهًخـــدزاد.
ٔ .انصثبةٍ انرٚ ٍٚسغجٌٕ ػدي يؼ ٍٛيٍ انؾعبثبد رؾذ ان هت يٍ ئٌ أٌ ٚكٌٕ ذنك يج َّسزاً ثُؽبنٓى انًُٓ.ٙ
ش .انصثبةٍ انرًٚ ٍٚزهكٌٕ ثفٕزح ٔالؾخ ػدح ؽعبثبد نادٖ ػادح ي ظعابد يبنٛاخ ئا ٙيُ اخ ٔاؽادحٔ ،يظاًٛب
إذا سبٌ انًفس ػهٗ ػهى ثؾفٕل رؼصٚص يُزظى نٓرِ انؾعبثبد قجم ر دٚى نهت ثزؾٕٚم أيٕال.
ػ .انصثاابةٍ اناارٚ ٍٚسئماإٌ ر اادٚى يؼهٕياابد رزااٛؼ نٓااى  ،ئاا ٙانظااسٔ غٛااس انؼبيٚااخ  ،ايئاابيح يااٍ أ٘ يديااخ
يفسئٛخ ذاد أًْٛخ.
 -3غسٍم ايىال ادلخذراخ تىاسـح ػًهٍاخ استخًار:
أ .ؼسا ظُداد يٕيػخ ندٖ أؽد انًفبز ئٔ ٙقذ ي ٚزٕائ ذنك يغ ٔلغ ايكبَٛخ) انصثٌٕ.
ة .ردأل ظُداد ث ٛى سجٛسح َ داً.
ط .ؼسا أٔ ثٛغ ظُداد يٍ ئٌ ْد ٔالؼ أٔ ئ ٙظسٔ رجدٔ غٛس اػزٛبيٚخ.
ي .انؼًهٛبد انغبزٚخ ػهٗ أظابض لاًبَبد أٔ قاسٔق نادٖ ئاسٔع أٔ ؼاسسبد ربثؼاخ نًفابز أعُجٛاخ قبةًاخ ئاٙ
يُبن يؼسٔئخ ثزٓسٚت انًخدزاد.
 -4غسٍم األيىال تىاسـح َشاؽ دويل " : " Offshore
أ .اظزؼًبل ي بثبد ايػزًبي ٔٔظبةم رًٕٚم أُيسٖ نُ م أيٕال إنٗ ثهداٌ يؼُٛخ ئ ٙؽ ٍٛأٌ يضم ْارِ انزؾإٚعد
ي رزُبظت يغ َؽبن انصثٌٕ انؼبي٘ ٔان جٛؼ.ٙ
ة .انصثبةٍ انرٚ ٍٚعدئٌ يدئٕػبد يُزظًخ ٔسجٛسح  ،ثًب ئٓٛب انزؾٕٚعد اإلنكزسَٔٛخ  ،انز ٙي ًٚكاٍ رؾدٚادْب
ثٕلإػ سؼًهٛاابد ؽبـاهخ نغبٚاابد يؽاسٔػخ أٔ انصثاابةٍ اناارٚ ٍٚزه إٌ ثبَزظاابو يادئٕػبد سجٛااسح مَٛاخ يااٍ ثهااداٌ
رؽبزك ػبيح ئ ٙإَزبط انًخدزاد أٔ رفُٛؼٓب أٔ رسٔٚغٓب ،يُظًبد إزْبثٛخ يؾظٕزح  ،عُبد لسٚجٛخ *).
ط .ان هت انًُزظى نؽٛكبد ظٛبؽٛخ ،أٔ ؼٛكبد ثؼًعد أعُجٛخ أٔ يٍ األئاد انًفسئٛخ ان بثهخ نهزدأل.
 -5غسٍم األيىال تىاسـح يستخذيً ادلظرف:
أ .انزغٛٛس انٕالؼ ئًَ ٙه ػٛػ انًعزخدو انر٘ ًٚبزض ػًهٛخ غعٛم اييٕال.
ة .انزغٛٛس انًفبعئ ئ ٙياديبد انًعازخدو أٔ انفاسع ،ياضعً انجابةغ انار٘ ٚجٛاغ يُزغبراّ َ اداًٚٔ ،اصياي ئغا ح ؽغاى
يجٛؼبرّ ثفٕزح يرْهخ أٔ غٛس يزٕقؼخ.
 -6غسٍم األيىال تىاسـح قرع يؼًىٌ أو غري يؼًىٌ:
أ .انصثبةٍ انرٚ ٍٚعدئٌ قسٔلٓى ثفٕزح غٛس يزٕقؼخ.
ة .انصثبةٍ انر ٚ ٍٚهجٌٕ قسٔلب ً ػهٗ أظبض لاًبَخ نادٖ أؽاد انًفابز
انمًبَخ انًبنٛخ غٛس يؼسٔ .
*)

أٔ نادٖ ناس

صبناش ٔ ،يفادز رهاك

هو منطقة تفرض بعض الضرائب أو ال تفرض أي ضرائب على اإلطالق أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة

لتحافظ على سرية حسابات زبائنها األجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بالدهم األصلية .للمزيد من التفاصيل
انظر :المالذ الضريبي ،الموقع() https://ar.wikipedia.org/wikiبتاريخ()1327.5.02
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 :6-1احار ػًهٍح غسٍم االيوىال -:اٌ ػًهٛاخ غعاٛم اييإال نٓاب اصبزْاب ايقزفابيٚخ ٔ ايعزًبػٛاخ ٔ
سبير:ٙ

اوال:اَحار االقتظادٌح نغسٍم األيىال:

-1ايصااابز ايقزفااابيٚخ انعاااهجٛخٚ :ااازى انزسسٛاااص ػهاااٗ اْاااى ايصااابز انعاااهجٛخ نؼًهٛاااخ غعاااٛم اييااإال ٔ سااابير:ٙ
يجبزك،2116،ؾ(Buscemi,Yallwe,2011,p8) ( 14-12
أ .الااؼب انااديم ان اإي :ٙر ا صس ػًهٛاابد غعاام األياإال ئاا ٙايقزفاابي ان اإي ٙيااٍ يااعل يػااى انغااساةى يضاام
انًخاادزاد ٔانفعاابي اإلياز٘ ٔانفعاابي انعٛبظاأ ٙغٛسْااب ،ؽٛااش ر ا ي٘ إنااٗ يااسٔط عبَاات يااٍ انااديم ان اإيٙ
انًؽسٔع انٗ يبزط انجعي ْٕٔ يب ٚؼُ ٙألؼب انديم ان ٕي ٙانًؾهٔ ٙيب ٚاسرجه ثاّ ياٍ مصابز اَكًبؼاٛخ را ي٘
انٗ رساعغ يؼدل شٚبيح انديم ان ٕي ٙظُٕٚبً.
ة .ػغص يٛصاٌ انًدئٕػبد :ر ي٘ ػًهٛبد يسٔط األيٕال إنٗ انخبزط ئا ٙظهعاهخ ؽه ابد غعاٛم األيإال إناٗ
شٚبيح انؼغص ئ ٙيٛصاٌ انًدئٕػبد ٔ ،اٌ ؽدٔس َ اؿ انعإٛنخ ئا ٙانُ اد األعُجا ٙرٓادي ايؽزٛبنابد نادٖ انجُاك
انًسسص٘ يٍ انؼًعد األعُجٛخ.
ط .اَخفبق انًديسادٚ :زسرت ػهاٗ ايئابيح ثؾفاٛهخ اناديٕل غٛاس انًؽاسٔػخ ؽادٔس رؽإِ ئاًَ ٙاه اإلَفابب
ٔايظاازٓعك ،يًااب  ٚا ي٘ إنااٗ َ ااؿ انًااديساد انعشيااخ نعظاازضًبزٔ ،ؽسياابٌ يغاابيد انُؽاابن ايقزفاابي٘ يااٍ
ايظزضًبزاد انُبئؼخ .
ي .اَخفبق ايَزبعٛخ :أٌ غعٛم األيٕال  ٚي٘ إنٗ اَخفبق اإلَزبعٛخ ثُعجخ  24ثبنًبةخ ئ ٙانًزٕظه.
ِ .ازرفابع يؼادل انزمااخىٚ :اسرجه غعااٛم األيإال ثصٚاابيح اإلَفابب انجاارئ ٙغٛاس انسؼااٛد ،يًاب ٚا ي٘ إناٗ ازرفاابع
األظؼبز انًؾهٛخٔ ،ؽدٔس لغٕن رمخًٛخ ئ ٙايقزفبي انٕنُ.ٙ
ٔ .شٚبيح انزفبٔد ث ٍٛاألغُٛب ٔانف سا  ٚ :ي٘ غعٛم األيٕال إنٗ ؽدٔس يهم ئ ٙرٕشٚغ انديم انإنُٔ ٙشٚابيح
انزفاابٔد ثاا ٍٛاألغُٛااب ٔانف ااسا أٔ يؾاادٔي٘ انااديم ئاا ٙانًغزًااغ ،يًااب ٚا ي٘ ثاادٔزِ إنااٗ ػاادو ٔعاإي اظااز ساز
اعزًبػ ٙيغ إيكبَٛخ ؽدٔس ـساع نج ٔ ٙأػًبل ػُف.
ش .شٚابيح يؼاديد انماساةتًٚ :كاٍ أٌ ٚا ي٘ غعام األيإال إناٗ الا ساز انؾكٕياخ نفاسق لاساةت عدٚاادح ،أٔ
شٚبيح ي ؼديد انمساةت انؾبنٛخ يٍ أعم رغ ٛخ انفغٕح ث ٍٛانًإازي انًزبؽاخ ٔاؽزٛبعابد ايظازضًبز انإنُ ٙثؼاد
ْااسٔة أٔ رٓسٚاات األياإال إنااٗ انخاابزطْٔ ،اإ يااب ٚؼُاا ٙشٚاابيح األػجااب ػهااٗ أـااؾبة انااديٕل انًؽااسٔػخ ئااٙ
انًغزًغ.
ػ .شٚبيح انًدَٕٛٚخ اندايهٛخ ٔ انخبزعٛخ :إذا نى رهغا انؾكٕيابد إناٗ شٚابيح انماساةت ،ئ اد رما س إناٗ انهغإ
نهًدَٕٛٚااخ اندايهٛااخ ٔإنااٗ انًدَٕٛٚااخ انخبزعٛااخ ،األيااس اناار٘ ٚا ي٘ إنااٗ شٚاابيح األػجااب ػهااٗ يٛااصاٌ انًاادئٕػبد،
ٔػهٗ انًٕاشَخ انؼبيخ نهدٔنخٔ ،ؽدٔس ػغص يصيٍ ئًٓٛب يؼبً.
ن .آَٛبز ايظٕاب انًبنٛخًٚ :كٍ أٌ  ٚي٘ غعٛم األيٕال إنٗ آَٛبز انجٕزـبد انز ٙرعاز جم األيإال انُبرغاخ
ػٍ انغساةى ايقزفبيٚخ ،ؽٛاش ٚكإٌ انهغإ إناٗ ؼاسا األٔزاب انًبنٛاخ ياٍ انجٕزـاخ ناٛط ثٓاد ايظازضًبز،
ٔنكٍ يٍ أعم إرًبو يسؽهخ يؼُٛاخ ياٍ يساؽام غعاٛم األيإال ،صاى ٚازى ثٛاغ األٔزاب انًبنٛاخ ثؽاكم يفابعئ ،يًاب
 ٚي٘ إنٗ ؽادٔس اَخفابق ؽابي ئا ٙأظاؼبز األٔزاب انًبنٛاخ ثؽاكم ػابو ئا ٙانجٕزـاخٔ ،ياٍ صاى آَٛبزْاب ثؽاكم
ي ظبٔ٘.
٘ .ائااعض انًفاابز  :رؼااسق انًفاابز نخ ااس اإلئااعض ٔايَٓٛاابز ٔاؼاازداي ؽاادح األشياابد َزٛغااخ ػاادو قاادزح
انصثااابةٍ ػهاااٗ انعاااداي ٔلاااٛبع أيااإانٓى ئااا ٙيؽاااسٔػبد ي راااسثؼ أٔ رؼسلااآى نخعااابةس ئبيؽاااخ َزٛغاااخ ْاااسٔة
انً زسل ٍٛث يٕال انًٕيػٔ ٍٛػدو قدزح انًفبز ػهٗ إػبيح األيٕال انٓبزثخ.
ك .اَخفاابق انعاإٛنخ :ئ ااداٌ ظاإٛنخ ايقزفاابي ظاإا يااٍ انؼًااعد انًؾهٛااخ أٔ انؼًااعد األعُجٛااخ انزاا ٙرهاازٓى
ايؽزٛبن ٙاألعُج ٙانخبؾ ثٓب يغ سم ػًهٛخ غعٛم ئن ٙأٔ يؾهاٚ ٙزسرات ػهٓٛاب إعاسا رؾإٚعد إناٗ انخابزط
ػجس انًفبز .
ل .انزًُٛخ انًبنٛخ :اعسٚذ يزاظخ نجٛبٌ انؼعقخ ث ٍٛانزًُٛخ انًبنٛخ ٔ غعاٛم اييإال ،ؽٛاش ؼاًهذ اندزاظاخ سام
يٍ :ا ٚبنٛاب ،ظٕٚعاسا ،انُٓاد ،انفا ،ٍٛاصٕٛثٛاب ،سُٛٛاب ٔ نهًادح  ٔ ،2118-1285قاد رٕـاهذ اندزاظاخ اناٗ اٌ
انزًُٛخ انًبنٛخ نٓب ئز سجٛس نصٚبيح ان هت ػهٗ انُ ٕي انزًٚ ٙكاٍ اٌ رعازخدو ئا ٙانًؼابيعد انًؽاسٔػخ ٔ غٛاس
انًؽسٔػخ ٔ ،سهًب شايد انزًُٛخ انًبنٛخ رصياي انًؼبيعد غٛس انًؽسٔػخ ،ا٘ غعٛم اييٕال.
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )22اجمللد ( )22لسنة 2116

421

-2اَحار اإلجياتٍح :أٌ اٜصبز اإلٚغبثٛخ رُؾفس ئ : ٙػًس،2118،ؾ)5
أ .اظزخداو ٔاظزضًبز األيٕال غٛس انًؽسٔػخ ئ ٙيؽسٔػبد اظزضًبزٚخ رفٛاد انًغزًاغ ٔر هام ياٍ انج بناخ يايام
اندٔنخ.
ة .اَزؼبغ انعٕب انًؾهٛخ نهدٔل.
ط .رخفٛك يؼديد انزمخى.
حاٍَا :االحار االجتًاػٍح نغسٍم االيىال :انفبنؼ،2115،ؾ)24
 .1انج بنخ  :إٌ ْسٔة األيٕال يٍ يايم انجعي إنٗ انخبزط ػجس ان ُإاد انًفاسئٛخ ٔغٛسْاب ٚ ،ا ي٘ إناٗ َ ام
عص سجٛس يٍ انديم انٕنُ ٙإنٗ اندٔل األعُجٛخ ٔ ،يٍ صى رؼغص اندٔل انزْ ٙاسة يُٓاب زأض انًابل ػاٍ اإلَفابب
ػهٗ ايظزضًبزاد انعشيخ نزٕئٛس ئسؾ انؼًم نهًٕانُٔ ، ٍٛيٍ صى رٕاعّ ي س انج بنخ.
 .2اَزؽبز األٔثئاخ :را ي٘ ػًهٛابد غعاٛم األيإال ٔيظاًٛب انُبرغاخ ػاٍ انفعابي اإلياز٘ إناٗ َزابةظ ظاٛئخ ئاٙ
إَغاابش يؽااسٔػبد يؼبنغااخ انًٛاابِ ٔانفااس انفااؾٔ ، ٙذنااك يااٍ يااعل ػاادو انزُفٛاار انفااؾٛؼ ٔاناادق ٛنزهااك
انًؽبزٚغ ،زغجخ ئ ٙشٚبيح األزثبػ انُبرغخ ػُٓب  ،ئزفاجؼ ْارِ األػًابل ػُاد ئؽاهٓب سبزصاخ ػهاٗ انًغزًاغ ْٔارا
 ٚصس ثؽكم ظهجٔ ٙي ٛس ،ؽٛش  ٚي٘ إنٗ اَزؽبز األٔثئخ ٔاأليساق ايعزًبػٛخ انز ٙرفزك ثبإلَعبٌ .ئمع ػاٍ
اَزؽبز األيساق انُبرغخ ػٍ رُبٔل انًخدزاد .
 .3ردَ ٙيعازٕٖ انًؼٛؽاخ :إٌ ػًهٛابد غعاٛم األيإال را صس ئا ٙرٕشٚاغ اناديم انإنُ ٙػهاٗ أئاساي انًغزًاغ
ثؽكم ظئ ٔ ،شٚبيح أػجب انف س ٔارعبع انفغٕح ثُٓٛى ٔث ٍٛاألغُٛب ْٔ ،ارا ٚؼُأ ٙعإي مصابز اعزًبػٛاخ ظاهجٛخ
نزٕشٚغ انديم انٕنُٔ ، ٙيٍ صى ٔعٕي ػعقخ ػكعاٛخ ثا ٍٛغعاٛم األيإال ٔايازعل انٓٛكام ايعزًابػٔ ٙيؽاكهخ
انف س ٔردَ ٙيعزٕٖ انًؼٛؽخ نهغبنجٛخ انؼظًٗ يٍ انًٕانُ ٍٛئ ٙانًغزًغ.
 .4رًٓٛػ أـؾبة انكفب اد انؼهًٛخ  :إٌ غعٛم األيٕال ٔيب ُٚزظ ػُاّ ياٍ ٔعإي أؼاخبؾ ًٚزهكإٌ زؤٔض
أيٕال لخًخ غٛاس يؽاسٔػخ ٚ ،ا ي٘ إناٗ ظا ٛسح ْارِ انفئاخ ػهاٗ انًساساص ايقزفابيٚخ ٔانعٛبظاٛخ ًُٚٔ ،ؼإٌ
أـؾبة انكفب اد يٍ انٕـٕل إنٗ انًساسص انؼهٛب  ،إيب يٕئب يٍ سؽف ؽ  ٛخ يفدز أيٕانٓى غٛاس انًؽاسٔػخ ،
ٔإيب يٕئب يٍ رٓدٚد يسسصْى انر٘ ٔـهٕا إن ، ّٛثفمم رهك األيٕال غٛس انًؽسٔػخ.

ً

حانخا :اَحار ادلظرفٍح :ػًس،2118،ؾ)6
 -1إٌ انً ظعبد انز ٙرًبزض ئٓٛب ػًهٛبد غعٛم األيٕال رز صس ظًؼزٓب انًبنٛخ ٔيسسصْب ايقزفابي٘ ٔ ،ذناك
ألَٓب غبنجب ً يب ر ٕو ػهٗ انض خ.
 -2إٌ غعٛم األيٕال قد ٚؼسق انً ظعبد انًبنٛخ إنٗ يعبةس قاد رغاد َفعآب ئا ٙيٕقاغ ي ٚعاًؼ نٓاب انزؾ ا
يٍ أٌ األػًبل رزى ػهٗ َؾٕ ٚزف يغ انًؼبٛٚس األيعقٛخ.
 -3ي س رؽٕ ّٚانزُبئط ث ٍٛانًفبز ٔسرنك قد رعًؼ ْارِ األيإال نًفابز يزؼضاسح ثبنج اب لاًٍ ان ابع
انًفسئ.ٙ
:7-1يكافحح غسٍم األيىال :يهف،2118،ؾ)8
 -1ئ 1288/12 /12 ٙـدزد ارفبقٛخ األيى انًزؾدح نًكبئؾخ أَؽ خ رسٔٚظ انًخدزاد ارفبقٛخ ئُٛاب )1288
ٔرؼد أْى ارفبقٛبد األيى انًزؾدح ثٕـفٓب قد ئزؾاذ األَظابز ػهاٗ يخابنس اَؽا خ غعاٛم اييإال انًزؾفاهخ ياٍ
انًخدزاد ٔمصسْب انًديس ػهٗ انُظى ايقزفبيٚخ ٔايعزًبػٛخ نهــدٔل ْٔ ،رِ ايرفبقٛخ ي رؼد ياٍ ؽٛاش يؾزٕاْاب
ارفبقٛخ يبـخ ث غعٛم األيٕال إذ ْ ٙئ ٙاألظبض ارفبقٛخ ئا ٙؽ ام يكبئؾاخ انًخادزاد  ،ثٛاد أَٓاب رُبٔناذ أَؽا خ
غعٛم األيٕال انًزؾفهخ يٍ رغبزح انًخدزاد  ،إذ أٌ انًخدزاد رًضم أسضس انًفبيز أًْٛخ نعيٕال ان رزح يؾم
ػًهٛبد غعٛم األيٕال.
 -2ر ظط أنبز ئن ٙنًكبئؾخ عاساةى غعاٛم األيإال (FINANCIAL ACTION TASK FORCE
) َ ON MAONEY LAUNDERING – FATFؽا ػاٍ اعزًابع انادٔل انفاُبػٛخ انعاجؼخ انكجاسٖ،
ٔقد ػكفذ ْرِ انًُظًخ ػهٗ رؾدٚد اَؽ خ غعٛم األيٕال ٔئزؾذ ػمٕٚزٓب نهدٔل انساغجخٔ ،ؼٛئب ً ئؽٛئبً ٔػجاس
يجساةٓاب ٔنغاابٌ انسقبثاخ أياارد ركؽاف ػااٍ أٔلابع غعااٛم األياإال ئا ٙئل انؼاابنى سام ذنااك ػجاس منٛااخ انز اابزٚس
انعُٕٚخ انز ٙرفدزْب  .ئف ٙر سٚسْب نؼبو  2111يضع ؽديد ْرِ انًُظًاخ  15ئناخ غٛاس يزؼبَٔاخ ئا ٙيٛاداٌ
يكبئؾخ أَؽ خ غعٛم األيٕال يٍ ثُٓٛب ئنخ ػسثٛخ ٔاؽدح ْ ٙنجُابٌ انزا ٙثادٔزْب ر اديذ نهًُظًاخ ثبٚمابؽبد
ٔاػزسالبد ػهٗ ٔلؼٓب لًٍ ْرِ ان بةًخ انعٕيا .
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 -3ـدز ػابو  1221األرفبقٛاخ األٔزثٛاخ انًزؼه اخ ثا عسا اد انزفزاٛػ ٔانماجه نغعاٛم األيإال ٔؽاديد اينابز انادٔنٙ
نهزؼبٌٔ ئ ٙؽ م يكبئؾخ األَؽ خ نغعٛم األيٕال ٔيضهذ اينبز ان بََٕ ٙايزؼبي٘ نهجسنًبَبد األٔزثٛخ ئ ٙيؼسق ارخبذِ
انزداثٛس ٔظٍ انزؽسٚؼبد نهزؼبٌٔ يٍ أعم يكبئؾخ عساةى غعٛم األيٕال .
 -4ـدز ػٍ انهغُخ األٔزثٛخ  /ايرؾبي األٔزث ٙينٛم انؾًبٚخ يٍ اظزخداو انُظبو انًبن ٙئ ٙاَؽ خ غعٛم األيإال نؼابو
ٔ 1221قد ْد إنٗ ٔلغ انبز قبََٕ ٙنغٓبد يكبئؾخ غعٛم األيٕال ئ ٙئل ايػمب ٔقاد عاسٖ ر جٛا يؾزإاِ ئاٙ
انؼدٚد يٍ انزؽسٚؼبد األٔزثٛخ يُٓب قبٌَٕ انؼدانخ انغُبةٛخ انجس ٚبَ ٙنؼبو . 1223
ٔ -5ئ ٙانًسؽهخ انؾبنٛخ صًخ عٕٓي ٔاظؼخ ئ ٙاألنبز انًبن ٔ ٙانفُ ٙنًكبئؾخ غعٛم األيٕال ٔرؾدٚداً يظزخداو انٕظبةم
اإلنكزسَٔٛخ رجرل يٍ قجم انٓٛئبد انًبنٛخ اندٔنٛخ غٛس انسثؾٛخ أٔ انزغبزٚخٔ .يٍ ؽٛش انغٓد انًبنٔ ٙػهٗ ـاؼٛد انٓٛئابد
انًزخففخ ئا ٌ انهغُاخ اندٔنٛاخ نهُظابو انًفاسئٔ ٙانًًبزظابد اإلؼاسائٛخ اـادزد يجابي أزؼابيٚخ نهؾًبٚاخ ياٍ عاساةى
غعٛم األيٕال ئ ٙسبٌَٕ أٔل ػبو  1288ػسئذ ثإظى )  . (BASLE STATEMENT OF PRINCIPLESيضم
ْٛئخ ظٕٚفذ انز ٙػكفذ ػهٗ إعسا يزاظبد ٔإـ داز ظٛبظبد ٔرٕعٓٛبد ازؼبيٚخ ئ ٙيٛاداٌ انادئغ انُ اد٘ اإلنكزسَٔاٙ
ٔاألياإال اإلنكزسَٔٛااخ ٔظاابةم ٔمنٛاابد غعااٛم األياإال ثبظاازخداو ؼااجكبد انًؼهٕياابد ٔئاا ٙي ااديزٓب األَزسَٛااذ ٔاظاازخداو
انز ُٛبد انؾدٚضخ نزجبيل انجٛبَبد انًبنٛخ

ادلثحج انخاًَ/حتهٍم اقتظادي نؼًهٍح غسٍم األيىال يف ادلظارف األههٍح
واحلكىيٍح يف حمافظح أرتٍم

ثغٛخ انزؼس ػهٗ انؼٕايم انًعبػدح نؼًهٛبد غعاٛم اييإال ٔاعاسا اد يكبئؾزٓاب راى ر عاٛى ْارا انًجؾاش ػهاٗ
انف ساد ايرٛخ:

 .1-2اخلظائض انذميىغرافٍح نؼٍُح انثحج(*):

رى رفُٛف ػُٛخ انجؾش ثؾعت ثؼك انخفبةؿ اندًٕٚغسائٛخ سبير-:ٙ
ً
أوال :انتحظٍم انؼهًًٚ :زمؼ ياٍ عادٔل  )1اٌ يغًإع ػُٛاخ انجؾاش ٚجهاي  )61يفاسيح ،ئٛا ر ٙثبنًسرجاخ
ائنااٗ اـااؾبة ؼاآبياد انًبععاازٛس ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ائااساي انؼُٛااخ ٔ )32ث ًْٛااخ َعااجٛخ  ٚٔ ،)%53.3ا رٙ
ثبنًسرجخ انضبَٛخ اـؾبة ؼٓبياد انجكبنٕزٕٚض ،ؽٛش ثهي ػدي ائاساي انؼُٛاخ ٔ )11ث ًْٛاخ َعاجٛخ .)%16.4
أياااب انًسرجاااخ انضبنضاااخ ئٓااا ٙيـاااؾبة ؼااآبياد ايػدايٚاااخ ،ؽٛاااش ثهاااي ػااادي ائاااساي انؼُٛاااخ ٔ )8ثبًْٛاااخ َعاااجٛخ
ٔ .)% 13.3أيااب انًسرجااخ انساثؼااخ ئٓاا ٙنكاام يااٍ انًزٕظ ا خ ٔاناادثهٕو انفُاا ،ٙؽٛااش ثهااي ػاادي ائسايًْااب ،)4
ٔث ًْٛخ َعجٛخ  )%6.4نكم يًُٓب ،ئ ٙؽ ٚ ٍٛر ٙثبنًسرجخ اييٛسح اـؾبة ؼٓبياد اندسزٕزاِ ،ؽٛش ثهي ػدي
ائااساي انؼُٛااخ ٔ )2ث ًْٛااخ َعااجٛخ  .)%3.3يًااب ٚؼُاا ٙاٌ َعااجخ  )%43.3يااٍ انؼاابيه ٍٛئاا ٙانًفاابز
انؾكٕيٛخ ٔاألْهٛخ يٍ أـؾبة انؽٓبياد انؼهٛب ْٕٔ .ي ؼس اٚغبث ٙنز ٕٚس انًفبز ئ ٙاقهٛى سٕزيظزبٌ.
عدٔل  )1رٕشٚغ ػُٛخ انجؾش ؽعت انزؾفٛم انؼهً ٙنهؼبيه ٍٛئ ٙانًفبز
األْهٛخ ٔانؾكٕيٛخ
انُعجخ %
انزكساز
انزؾفٛم انؼهًٙ
6.4
4
انًزٕظ خ
13.3
8
ايػدايٚخ
6.4
4
اندثهٕو
16.4
11
انجكبنٕزٕٚض
53.3
32
انًبععزٛس
3.3
2
اندسزٕزاِ
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ

*) ٚزكٌٕ يغزًغ انجؾش يٍ  )61ػُٛخ يٍ انًدزا ئ ٙانًفبز ايْهٛخ ٔ انؾكٕيٛخ ٔئ )21 ٙئسػب ٔ ثؼُبٔٔ ٍٚظٛفٛخ يخزهفخ
يضم:ػمٕ يغهط اييازح،انًعزؽبز،يدٚس ػبو ،يدٚس يفٕق ،يدٚس ئسع ،يدٚس ايةزًبٌ،انًدٚس انًبن،ٙيع ل انؽؼجخ ان بََٕٛخ ٔ غٛس
ذنك يٍ انٕظبةف ٔ ،يٍ انزخففبد انؼهًٛخ انًخزهفخ يضم:انًؾبظجخ ،انًبنٛخ ٔ انًفسئٛخ ،اييازح،ايازح انًفبز  ،ايقزفبي،
ان بٌَٕ ٔ غٛس ذنك يٍ انزخففبد ،ئمع ػٍ ػدي ظُٕاد انخديخ ئ ٙيغبل انًفبز .
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ً

حاٍَا :انتخظض االكادميً :ثبنُعجخ انٗ انزخفؿ ايسبئ ًٙٚسًب يٕلؼ ئ ٙعدٔل  )2ئابٌ رخفاؿ
انًؾبظاجخ ٚا ر ٙثبنًسرجااخ ائنااٗ ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ائااساي انؼُٛااخ ٔ )22ث ًْٛااخ َعااجٛخ  ،)%36.4أيااب انًسرجااخ
انضبَٛااخ ئٓاا ٙنزخفااؿ اييازح ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ائااساي انؼُٛااخ ٔ )13ث ًْٛااخ َع اجٛخ ٔ .)%21.4أيااب انًسرجااخ
انضبنضخ ئٓ ٙنف سح األيسٖ ٔانز ٙرؽًم انزخففبد األيسٖ غٛس انار٘ راى رادُٔٓٚب ،ؽٛاش ثهاي ػادي ائاساي انؼُٛاخ
ٔ )2ثبًْٛخ َعجٛخ ٔ .)% 15.1أيب انًسرجخ انساثؼخ ئٓ ٙنهًبنٛخ ٔانًفسئٛخ ،ؽٛش ثهي ػدي ائساي انؼُٛاخ )4
ٔث ًْٛااخ َعااجٛخ  ،)%11.4ئاا ٙؽاا ٍٛثهااي ػاادي ايئااساي نكاام يااٍ ايازح انًفاابز ٔايقزفاابي  )3نكاام يًُٓااب
ٔث ًْٛااخ َعااجٛخ ٚٔ ،)% 5ا ر ٙرخفااؿ ان اابٌَٕ ثبنًسرجااخ اييٛااسح ثؼُٛااخ ٔاؽاادح ٔث ًْٛااخ َعااجٛخ ، )%1.4
ؽٛااش اٌ انزخفااؿ ئاا ٙيغاابل اييازح ٔايقزفاابي رؽااكم َعااجخ  ،)%81.1يًااب ٚاادل ػهااٗ ظااعيخ ظااٛس ػًاام
انًفبز ئ ٙيؾبئظخ أزثٛمٔ ،يٍ صى ظٕٓنخ يٕاعٓخ ػًهٛخ غعٛم اييٕال.
عدٔل  )2رٕشٚغ ػُٛخ انجؾش ؽعت انزخفؿ نهؼبيه ٍٛئ ٙانًفبز األْهٛخ
ٔانؾكٕيٛخ
انُعجخ %
انزكساز
انزخفؿ
36.4
22
انًؾبظجخ
11.4
4
انًبنٛخ ٔانًفسئٛخ
اييازح
21.4
13
ايازح انًفبز
5.1
3
5.1
3
ايقزفبي
1.4
1
قبٌَٕ
15.1
2
اييسٖ
26.4
58
انًغًٕع
3.3
2
System
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ

ً

حانخا :ػذد سُىاخ اخلربج :أيب ثبنُعجخ نؼدي ظُٕاد انخجسح ئ ٙيغبل انًفبز ٔسًب يٕلؼ ئا ٙعادٔل
 ،)3ئزااا ر ٙثبنًسرجاااخ ائناااٗ انفئاااخ  )11 - 6ظاااُخ ،ؽٛاااش ثهاااي ػااادي ائاااساي انؼُٛاااخ ٔ )21ث ًْٛاااخ َعاااجٛخ
ٔ ،)%33.3ر ا ر ٙثبنًسرجااخ انضبَٛااخ انفئااخ  )5 - 1ظااُخ ،ؽٛااش ثهااي ػاادي أئااساي انؼُٛااخ ٔ )12ث ًْٛااخ َعااجٛخ
 .)%21أيب انًسرجخ انضبنضخ ئٓ ٙنهفئبد  )41 - 31 ٔ )31 - 21 ٔ )21 - 16ظُخ ،ؽٛش ثهي ػدي ايئساي
 )8نكم يُٓى ٔثبًْٛخ َعجٛخ  .)% 13.3ئ ٙؽا ٍٛرا ر ٙثبنًسرجاخ انساثؼاخ األيٛاسح) انفئاخ  )15 - 11ظاُخ،
ؽٛااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش ثهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ػاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي
ائساي انؼُٛخ ٔ ،)4ث ًْٛخ َعجٛخ  .)%6.4ؽٛش اٌ َعجخ  )%61يٍ انؼبيه ٍٛر غ ظُٕاد يجاسارٓى ياب ثاٍٛ
 )15-1ظُخ ،يًب ٚدل ػهٗ ًَٕ ان بع انًفسئ ٙثؼد ػبو ٔ ،2113ي ظًٛب ًَٕ ػدي انًفبز األْهٛخ.
عدٔل  )3رٕشٚغ ػُٛخ انجؾش ثؾعت ػدي ظُٕاد انخجسح نهؼبيه ٍٛئ ٙانًفبز
األْهٛخ ٔانؾكٕيٛخ
انُعجخ %
انزكساز
ظُٕاد انخجسح
21.1
12
5-1
33.3
21
11 - 6
15 - 11
6.4
4
21 - 16
13.3
8
13.3
8
31 - 21
13.3
8
41 - 31
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
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 .2-2غسٍم األيىال -انىاقغ و االسثاب:

ً
أوال :ادلظارف ادلستهذف انرئٍس نؼًهٍواخ غسوٍم األيوىالٚ :زماؼ ياٍ عادٔل  )4اٌ يغًإع ػُٛاخ
انجؾش ٚجهي  )61يفسيحٔ ،قد عب ثبنًسرجخ ائنٗ انـ يٕائ ) ،ؽٛش ثهي ػادي ايعبثابد ٔ )22ث ًْٛاخ َعاجٛخ
ٔ ،)%48.3انٕظااه انؾعاابث )3.81 ٙثاابَؾسا يؼٛاابز٘  ،)1.221أيااب انًسرجااخ انضبَٛااخ ئكبَااذ نااـ يٕائ ا
ثؽدح) ،ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )14ث ًْٛخ َعجٛخ ٔ .)%23.3أيب انًسرجاخ انضبنضاخ ئٓا ٙناـ يؾبٚاد) ،ؽٛاش
ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )8ثبًْٛااخ َعااجٛخ ٚٔ .)%13.3اا ر ٙساام يااٍ غٛااس يٕائاا ) ٔ غٛااس يٕائاا ثؽاادح)
ثبنًسرجز ٍٛانساثؼاخ ٔانخبيعاخ ػهاٗ انزإان ،ٙؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد  )1 ٔ )4ػهاٗ انزإانٔ ٙث ًْٛاخ َعاجٛخ
 )% 1.4 ٔ )%11.4ػهاااٗ انزااإانٚ .ٙزماااؼ ياااٍ ياااعل انُعااات اٌ  )%41.6ياااٍ انؼااابيهٚ ٍٛاااسٌٔ ثااابٌ
انًفبز رٕاعّ ثؼًهٛخ غعٛم اييٕال ْٕٔ ،ي ؼس ػهٗ رفؽٓٛبًٚٔ ،كٍ ازعبع ذنك انٗ ػدح اظاجبة يُٓاب قهاخ
انخجساد ٔ يظًٛب انخجساد انفُٛخ.
عدٔل  )4انًفبز انًعزٓد انسةٛع ٙنؼًهٛبد غعٛم األيٕال
ايعٕثخ
غٛس يٕائ ثؽدح
غٛس يٕائ
يؾبٚد
يٕائ
يٕائ ثؽدح
انًغًٕع
System
انًغًٕع

انزكساز
1
4
8
22
14
52
1
61

انُعجخ %
1.4
11.4
13.3
48.3
23.3
28.3
1.4
111.11

يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ

ً
حاٍَا :يظادر األيىال انتً ٌتى إٌذاػها ال دتخم أهًٍح تانُسثح نهًظارفٚ :زماؼ ياٍ عادٔل  )5اٌ
انًسرجااخ ائنااٗ ْاا ٙنااـ غٛااس يٕائ ا ) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )24ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%45.1انٕظااه
انؾعبث )2.68 ٙثبَؾسا يؼٛبز٘  ،)1.125أيب انًسرجخ انضبَٛخ ئكبَذ نـ يٕائا ) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد
ٔ ،)18ث ًْٛخ َعجٛخ  ٚٔ ،)% 31.1ر ٙثبنًسرجخ انضبنضاخ غٛاس يٕائا ثؽادح) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد )8
ٔثبًْٛخ َعجٛخ  ،)%13.3ئ ٙؽٚ ٍٛبر ٙسم يٍ يؾبٚاد) ٔ يٕائا ثؽادح) ثبنًسرجاخ انساثؼاخ ،ؽٛاش ثهاي ػادي
ايعبثاابد  )3نكاام يًُٓااب ٔ ثبًْٛااخ َعااجٛخ  )%5نكاام يًُٓااب اٚماابٚ .زمااؼ يااٍ يااعل انُعاات اٌ  )%35يااٍ
انؼابيهٚ ٍٛاسٌٔ ثاابٌ ايازح انًفابز يرٓاازى ثًفابيز اييإال انزاا ٙرازى اٚااداػٓبًٚ ٔ ،كاٍ ازعابع ذنااك اناٗ ػاادح
اظجبة يُٓب  :لؼف انسقبثخ ػهٗ َؽبنبد انًفبز  ،ئمع ػٍ ػدو ٔعٕي قبٌَٕ يبؾ ثرنك .يًب ٚؼُاُْ ٙابك
قُٕاد رعٓم ػًهٛخ غعٛم اييٕال.
عدٔل  )5ي رًضم يفبيز األيٕال انزٚ ٙزى إٚداػٓب أًْٛخ ثبنُعجخ نهًفبز
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
13.3
8
غٛس يٕائ ثؽدح
45.1
24
غٛس يٕائ
يؾبٚد
5.1
3
يٕائ
31.1
18
5.1
3
يٕائ ثؽدح
28.3
52
انًغًٕع
1.4
1
System
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
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حانخا :تؼذد ؿرائق ػًهٍاخ غسٍم األيوىالٚ :زماؼ ياٍ عادٔل  )6اٌ انًسرجاخ ائناٗ ْا ٙناـ يٕائا )،
ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )34ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%61.4انٕظااه انؾعاابث )3.84 ٙثاابَؾسا يؼٛاابز٘
 ٚٔ ،)1.812ر ٙثبنًسرجخ انضبَٛخ يٕائ ثؽدح) ،ؽٛش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )11ث ًْٛاخ َعاجٛخ .)%16.4
أيب انًسرجخ انضبنضخ ئكبَذ نـ يؾبٚد) ،ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )2ثبًْٛخ َعاجٛخ ٔ .)%15أياب سام ياٍ غٛاس
يٕائ ) ٔ غٛس يٕائ ثؽدح) ئٛبرٛبٌ ثبنًسرجز ٍٛانساثؼخ ٔ انخبيعخ ػهٗ انزٕان ،ٙؽٛش ثهاي ػادي اعبثابرٓى )3
ٔ  )1ػهااٗ انزاإان ٔ .ٙثبًْٛااخ َعااجٛخ  )%1.4 ٔ )%5ػهااٗ انزاإان ٙاٚماابٚ .زمااؼ يااٍ يااعل انُعاات اٌ
 )% 48.4يااٍ انؼاابيهٚ ٍٛااسٌٔ ثاابٌ انًفاابز رٕاعااّ ثفااؼٕثبد ئاا ٙسؽااف ػًهٛاابد غعااٛم ايياإالًٚٔ ،كااٍ
ازعبع ذنك انٗ ػدح اظجبة يُٓب قهخ انخجساد اييازٚخ ،ئمع ػٍ ػدو اندزاٚخ انكبيهخ ثٓارِ انؼًهٛاخ ثعاجت رؼادي
نسقٓب.
عدٔل  )6رؼدي ان سب انزًٚ ٙكٍ يٍ يعنٓب رُفٛر ػًهٛبد غعٛم األيٕال رصٚد يٍ ـؼٕثخ سؽف
رهك انؼًهٛبد
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
1.4
1
غٛس يٕائ ثؽدح
5.1
3
غٛس يٕائ
يؾبٚد
15.1
2
يٕائ
61.4
34
16.4
11
يٕائ ثؽدح
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
ً
راتؼا :فتح احلساتاخ ادلتؼذدج وطؼىتح مجغ ادلؼهىياخ اخلاطح تزتوىٌ واحوذٚ :زماؼ ياٍ عادٔل )4
اٌ انًسرجااخ ائنااٗ ْاا ٙنااـ يٕائ ا ) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )41ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%66.4انٕظااه
انؾعبث )3.81 ٙثبَؾسا يؼٛبز٘  ٚٔ ،)1.428ر ٙثبنًسرجخ انضبَٛخ يؾبٚاد) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد )8
ٔث ًْٛخ َعجٛخ  ،)% 13.3أيب انًسرجخ انضبنضخ ئٓ ٙناـ يٕائا ثؽادح) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )4ثبًْٛاخ
َعااجٛخ  ٚٔ ،)% 11.4ا ر ٙساام يااٍ غٛااس يٕائ ا ) ٔ غٛااس يٕائ ا ثؽاادح) ثاابنًسرجز ٍٛانساثؼااخ ٔانخبيعااخ ػهااٗ
انزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإان،ٙ
ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد  )1 ٔ )4ػهٗ انزٕانٔ ٙث ًْٛخ َعاجٛخ ٔ )%1.4 ٔ )%6.4ػهاٗ انزإانٗٚ .زماؼ
يٍ يعل انُعات اٌ  )%48.4ياٍ انؼابيهٚ ٍٛاسٌٔ اٌ انًفابز رٕاعاّ ثفاؼٕثبد ئا ٙعًاغ انًؼهٕيابد ػاٍ
انصثبةٍ ًٔٚكٍ ازعبػٓب انٗ ػدح اظجبة يُٓب ؼدح انًُبئعخ ثا ٍٛانًفابز ثٓاد شٚابيح ػادي انصثابةٍ ٔياٍ صاى
شٚبيح ايزـدح انُ دٚخ ،ئمع ػٍ لؼف انسقبثخ انؾكٕيٛخ.
عدٔل  )4ئزؼ انؾعبثبد انًزؼديح ٔـؼٕثخ عًغ انًؼهٕيبد انخبـخ ثصثٌٕ
ٔاؽد رغؼم يٍ يًٓخ انًدق  ٍٛأسضس ـؼٕثخ
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
1.4
1
غٛس يٕائ ثؽدح
6.4
4
غٛس يٕائ
يؾبٚد
13.3
8
يٕائ
66.4
41
11.4
4
يٕائ ثؽدح
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
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ً
خايسا :اخلذياخ ادلظرفٍح احلذٌخح وػًهٍاخ غسوٍم االيوىالٚ :زماؼ ياٍ عادٔل  )8مزا انًجؾإصٍٛ
نًدٖ اظٓبو انخديبد انًفسئٛخ انؾدٚض خ يضام ايَزسَٛاذ ٔانخاديبد انًفاسئٛخ اينكزسَٔٛاخ ٔاظازغعنٓب نؼًهٛابد
غعاااٛم اييااإالٔ .قاااد عاااب ثبنًسرجاااخ ائناااٗ اناااـ يٕائااا ) ،ؽٛاااش ثهاااي ػااادي ايعبثااابد ٔ )25ث ًْٛاااخ َعاااجٛخ
ٔ ،)%41.4انٕظااه انؾعاابث )3.64 ٙثاابَؾسا يؼٛاابز٘  ،)1.213أيااب انًسرجااخ انضبَٛااخ ئكبَااذ نااـ يٕائ ا
ثؽدح) ،ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )16ث ًْٛخ َعجٛخ ٔ ،)%26.4أيب انًسرجخ انضبنضخ ئكبَذ نـ غٛاس يٕائا )،
ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )11ثبًْٛااخ َعااجٛخ  ٚٔ ،)%18.3ا ر ٙساام يااٍ يؾبٚااد) ٔ غٛااس يٕائ ا ثؽاادح)
ثبنًسرجز ٍٛانساثؼخ ٔانخبيعاخ ػهاٗ انزإان ،ٙؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد  )3 ٔ )5ػهاٗ انزإانٔ ٙث ًْٛاخ َعاجٛخ
ٔ )%5.1 ٔ )%8.3ػهٗ انزٕانٗٚ .زمؼ يٍ يعل انُعت اٌ  )%68.4يٍ انؼابيهٚ ٍٛاسٌٔ ثابٌ انخاديبد
انًفسئٛخ انؾدٚضخ رعبْى ئ ٙشٚبيح ػًهٛخ غعاٛم اييإال ،يًاب ٚؼُأ ٙعإي ػعقاخ قٕٚاخ ثا ٍٛر إز ركُٕنٕعٛاب
انًؼهٕيبد ٔ ػًهٛخ غعٛم اييٕال.
عاادٔل  )8رعاابْى انخاديبد انًفااسئٛخ انؾدٚضااخ ايَزسَٛااذ ٔانخااديبد انًفااسئٛخ
اينكزسَٔٛخ) ئ ٙاظزغعل انًفبز نزُفٛر ػًهٛبد غعٛم اييٕال
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
5.1
3
غٛس يٕائ ثؽدح
18.3
11
غٛس يٕائ
يؾبٚد
8.3
5
يٕائ
41.4
25
26.4
16
يٕائ ثؽدح
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
ً
سادساَ :قض انؼىاتؾ نالستفسارٚ :زمؼ يٍ عدٔل  )2ر صٛس انُ ؿ ئ ٙانمٕاثه نعظزفعبز ػاٍ يفابيز
اييٕال ٔانؼًهٛبد انًفسئٛخ يئعبػ يغبل ػًهٛخ غعٛم اييٕالٔ ،قد عب ثبنًسرجخ ائناٗ اناـ يٕائا ) ،ؽٛاش
ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )34ث ًْٛخ َعجٛخ ٔ ،)%56.4انٕظه انؾعبث )3.48 ٙثابَؾسا يؼٛابز٘ ،)1.266
أيب انًسرجخ انضبَٛخ ئكبَذ نـ يٕائا ثؽادح) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )11ث ًْٛاخ َعاجٛخ ٔ ،)%18.3أياب
انًسرجخ انضبنضخ ئكبَذ نـ غٛس يٕائ ) ،ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )8ثبًْٛخ َعجٛخ  ٚٔ ،)%13.3ر ٙثبنًسرجخ
انساثؼخ ٔانخبيعخ سم يٍ يؾبٚد) ٔ غٛس يٕائ ثؽدح) ػهٗ انزٕان ،ٙؽٛش ثهي ػدي ايعبثابد  )1 ٔ )5ػهاٗ
انزٕانٔ ٙث ًْٛخ َعجٛخ ٔ )%1.4 ٔ )%8.3ػهٗ انزٕانٗٚ .زمؼ يٍ يعل انُعت اٌ  )%45يٍ انؼبيهٍٛ
ٚسٌٔ ثٕعٕي َ ؿ ئ ٙانمٕاثه نعظزفعبز ػٍ يفبيز اييإال انزا ٙرإيع ئا ٙانًفابز  ،يًاب قاد ٚا ي٘ اناٗ
ارعبع زقؼخ ػًهٛخ غعٛم اييٕال.
عدٔل  َ )2ؿ انمٕاثه نعظزفعبز ػٍ يفبيز اييٕال ٔانؼًهٛبد انًفسئٛخ
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
1.4
1
غٛس يٕائ ثؽدح
13.3
8
غٛس يٕائ
يؾبٚد
8.3
5
يٕائ
56.4
34
يٕائ ثؽدح
انًغًٕع
System
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61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ

111.11

ً
ساتؼا :سرٌح اخلذياخ ادلظرفٍح :ثبنُعجخ نهعسٚخ انزا ٙرزعاى ثٓاب انخاديبد انًفاسئٛخ ٔر صٛسْاب اَؼكبظآب)
ئ ٙرعٓٛم ػًهٛبد غعٛم اييٕال ٔسًب يٕلؼ ئ ٙعدٔل  ،)11ئبٌ انًسرجخ ائنٗ ْ ٙنـ يٕائ ) ،ؽٛاش ثهاي
ػاادي ايعبثاابد ٔ )24ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%45.1انٕظااه انؾعاابث )3.62 ٙثاابَؾسا يؼٛاابز٘ ،)1.155
ٔ ٚر ٙانًسرجخ انضبَٛخ يٕائ ثؽدح) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )13ث ًْٛاخ َعاجٛخ  .)%21.4أياب انًسرجاخ
انضبنضخ ئٓ ٙنـ غٛس يٕائ ) ،ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )11ثبًْٛخ َعجٛخ ٔ .)%16.4أيب انًاسرجز ٍٛانساثؼاخ
ٔانخبيعخ ئٓ ٙنكم يٍ يؾبٚد) ٔ غٛس يٕائا ثؽادح) ػهاٗ انزإان ،ٙؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد  )1 ٔ )8ػهاٗ
انزاإانٔ ٙث ًْٛااخ َعااجٛخ  )%1.4 ٔ )%13.3ػهااٗ انزاإانٚ .ٙزمااؼ يااٍ يااعل انُعاات اٌ  )%66.4يااٍ
انؼبيهٚ ٍٛسٌٔ ثبٌ ظسٚخ انخديبد انًفسئٛخ رعٓى ئ ٙرفؽ ٙػًهٛخ غعٛم اييٕال.
عدٔل  )11انعسٚخ انز ٙرزعى ثٓب انخديبد انًفسئٛخ رعٓم يٍ ػًهٛبد غعٛم اييٕال

انزكساز
ايعٕثخ
1
غٛس يٕائ ثؽدح
11
غٛس يٕائ
يؾبٚد
8
يٕائ
24
13
يٕائ ثؽدح
52
انًغًٕع
1
System
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ

ً
حايُا :يُافسح ادلظارف الستقـاب انزتائٍٔ :ثبنُعجخ نهًُبئعخ ث ٍٛانًفبز

انُعجخ %
1.4
16.4
13.3
45.1
21.4
28.3
1.4
111.11
ثغٛخ شٚابيح انصثابةٍ ٔياٍ صاى

ػدو ٔلغ لٕاثه نًكبئؾخ غعٛم اييٕال ٔسًب يٕلؼ ئ ٙعادٔل  )11ئابٌ انًسرجاخ ائناٗ ْا ٙناـ يٕائا )،
ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )21ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%35.1انٕظااه انؾعاابث )3.14 ٙثاابَؾسا يؼٛاابز٘
 ٚٔ ،)1.153ر ٙثبنًسرجخ انضبَٛخ غٛس يٕائ ) ،ؽٛش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ ،)14ث ًْٛاخ َعاجٛخ ،)%28.3
أيب انًسرجخ انضبنضخ ئٓ ٙنـ يؾبٚد)ٔ ،قد ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )14ثبًْٛاخ َعاجٛخ ٔ ،)%23.3أياب انًاسرجزٍٛ
انساثؼخ ٔانخبيعخ ئٓ ٙنكم يٍ يٕائ ثؽدح) ٔ غٛس يٕائ ثؽدح) ػهٗ انزٕان ،ٙؽٛش ثهي ػدي ايعبثابد )5
 )2نكم يًُٓب ػهٗ انزٕانٔ ٙث ًْٛخ َعجٛخ ٔ )%3.3 ٔ )%8.3ػهٗ انزإانٚ .ٙزماؼ ياٍ ياعل انُعات اٌ
 )%43.3يٍ انؼبيهٚ ٍٛاسٌٔ اٌ انًُبئعاخ ثا ٍٛانًفابز يظاز بة انصثابةٍ ثٓاد رؼظاٛى ايزثابػ ٔيظاًٛب
ث ٍٛانًفبز ايْهٛخ ػبيم ي صس ػهٗ ػدو ٔلغ لٕاثه نًٕاعٓخ غعٛم اييٕال.
عدٔل  )11انًُبئعخ ٔاظز بة انصثبةٍ ٚؽكم ػبيم ي صس ػهٗ ػدو ٔلغ لٕاثه
نًكبئؾخ غعٛم اييٕال.
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
3.3
2
غٛس يٕائ ثؽدح
28.3
14
غٛس يٕائ
يؾبٚد
23.3
14
يٕائ
35.1
21
يٕائ ثؽدح
انًغًٕع
System
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انًغًٕع
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111.11

ً
تاسؼا :ػؼف انكفاءاخ تؼٍق كشف حقائق غسٍم االيوىالٚ :زماؼ ياٍ عادٔل  )12اٌ انًسرجاخ ائناٗ
ْاا ٙنااـ يٕائاا ) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )26ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%43.3انٕظااه انؾعاابث)4.13 ٙ
ثبَؾسا يؼٛبز٘ ٚٔ ،)1.143ا ر ٙثبنًسرجاخ انضبَٛاخ يٕائا ثؽادح) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )23ث ًْٛاخ
َعجٛخ ٔ .)% 38.3أياب انًسرجاخ انضبنضاخ ئٓا ٙناـ غٛاس يٕائا ) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )6ث ًْٛاخ َعاجٛخ
 ٚٔ ،)% 11.1ر ٙسم يٍ يؾبٚد) ٔ غٛس يٕائ ثؽدح) ثبنًسرجز ٍٛانساثؼخ ٔانخبيعخ ػهٗ انزٕان ،ٙؽٛش ثهاي
ػدي ايعبثبد  )2 ٔ )3ػهٗ انزإانٔ ٙث ًْٛاخ َعاجٛخ ٔ )%3.3 ٔ )%5.1ػهاٗ انزإانٚ .ٙزماؼ ياٍ ياعل
انُعت اٌ  )%81.6يٍ انؼبيهٚ ٍٛسٌٔ ثٕعٕي لؼف ئ ٙانكفب اد نكؽف انؾ بة انًزؼه اخ ثغعاٛم اييإال،
ٔ ًٚكٍ ازعبع ذنك انٗ ػدح اظجبة يُٓبْ :رِ انؼًهٛخ عدٚدح ئ ٙاقهٛى سٕزيظزبٌ-انؼساب.
انغدٔل  )12لؼف انكفب اد ٔانخجساد ٔانكٕايز انًفسئٛخ انًدزثخ رؼٛ
انكؽف ػٍ انؾ بة انًزؼه خ ثؼًهٛبد غعٛم اييٕال
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
3.3
2
غٛس يٕائ ثؽدح
11.1
6
غٛس يٕائ
يؾبٚد
5.1
3
يٕائ
43.3
26
38.3
23
يٕائ ثؽدح
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
ً
ػاشوورا :حظوور أدنووح ادلكافحووح يف فةووح االدارج انؼهٍوواٚ :زمااؼ يااٍ عادٔل  )13اٌ انًسرجااخ ائنااٗ ْاا ٙنااـ
يٕائا ) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )24ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%45.1انٕظااه انؾعاابث )3.53 ٙثاابَؾسا
يؼٛاابز٘  ،)1.156أيااب انًسرجااخ انضبَٛااخ ئٓاا ٙنااـ يؾبٚااد) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )11ث ًْٛااخ َعااجٛخ
ٔ ،)%18.3أيااب انًسرجااخ انضبنضااخ ئٓاا ٙنااـ غٛااس يٕائاا ) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )11ثبًْٛااخ َعااجٛخ
 ٚٔ ،)% 16.4ر ٙسم يٍ يٕائ ثؽدح) ٔ غٛاس يٕائا ثؽادح) ثابنًسرجز ٍٛانساثؼاخ ٔانخبيعاخ ػهاٗ انزإان،ٙ
ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد  )2 ٔ )2ػهٗ انزٕانٔ ٙث ًْٛخ َعجٛخ ٔ )%3.3 ٔ )%15.1ػهٗ انزإانٗٚ .زماؼ
يٍ يعل انُعت اٌ  )% 61يٍ انؼبيهٚ ٍٛسٌٔ اٌ ظاه بد يكبئؾاخ ػًهٛاخ غعاٛم اييإال رُؾفاس ئا ٙاييازح
انؼهٛب ،يًب  ٚي٘ انٗ لبنخ أ ػدو ٔعٕي) انًؼهٕيبد انً هٕثخ ندٖ اييازاد اييسٖ.
عدٔل  )13رُؾفس اينخ انًكبئؾخ انزٕعٛٓٛخ ئ ٙئئخ اييازح انؼهٛب ٔي رؼًى ػهٗ سبئخ
انًٕظف ،ٍٛيًب  ٚهم يٍ انًؼسئخ انً هٕثخ ندٓٚى
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
3.3
2
غٛس يٕائ ثؽدح
16.4
11
غٛس يٕائ
يؾبٚد
18.3
11
يٕائ
45.1
24
2
يٕائ ثؽدح
52
انًغًٕع
1
System
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
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احلادي ػشر :انُقض يف انربايج انتذرٌثٍوحٚ :زماؼ ياٍ عادٔل  )14اٌ انًسرجاخ ائناٗ ْا ٙناـ يٕائا
ثؽاادح) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )26ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%43.3انٕظااه انؾعاابث )4.11 ٙثاابَؾسا
يؼٛااابز٘ ٚٔ ،)1.121ااا ر ٙثبنًسرجاااخ انضبَٛاااخ يٕائااا ) ،ؽٛاااش ثهاااي ػااادي ايعبثااابد ٔ )22ث ًْٛاااخ َعاااجٛخ
 ،)%36.4أيب انًسرجخ انضبنضخ ئٓ ٙنـ غٛس يٕائ ) ،ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )8ثبًْٛخ َعجٛخ ،)%13.3
ئ ٙؽاٚ ٍٛا ر ٙثبنًسرجاخ انساثؼاخ يؾبٚاد) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )4ث ًْٛاخ َعاجٛخ ٚ .)%6.4زماؼ ياٍ
يااعل انُعاات اٌ  )% 81يااٍ انؼاابيهٚ ٍٛااسٌٔ اٌ ُْاابك َ ااؿ ئاا ٙانجااسايظ انزدزٚجٛااخ نهً إظف ٍٛثغٛااخ شٚاابيح
يؼسئزٓى ثبيًَبن انًخزهفخ نؼًهٛبد غعٛم اييٕال.
عدٔل  )14انُ ؿ ئ ٙانجسايظ انزدزٚجٛخ نهًٕظف ٍٛنصٚبيح يؼسئزٓى ثبيًَبن
انغدٚدح نؼًهٛبد غعٛم اييٕال ٔسٛفٛخ انزفد٘ نٓب
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
1.1
1
غٛس يٕائ ثؽدح
13.3
8
غٛس يٕائ
يؾبٚد
6.4
4
يٕائ
36.4
22
43.3
26
يٕائ ثؽدح
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
انخاًَ ػشر :اجراءاخ ادلكافحح حتذ يٍ تًٍُح طوُاػح اخلوذياخ ادلانٍوحٚ :زماؼ ياٍ عادٔل  )15اٌ
انًسرجااخ ائنااٗ ْاا ٙنااـ غٛااس يٕائ ا ) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )15ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%25.1انٕظااه
انؾعبث )3.36 ٙثبَؾسا يؼٛبز٘  ٚٔ ،)1.242ر ٙثبنًسرجخ انضبَٛخ سم يٍ يٕائ ) ٔ يٕائا ثؽادح)ٔ ،قاد
ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )14ث ًْٛخ َعجٛخ  )%23.3نكم يًُٓبٔ ،أيب انًسرجخ انضبنضخ ئٓ ٙنـ يؾبٚاد) ،ؽٛاش ثهاي
ػدي ايعبثبد ٔ )13ثبًْٛخ َعجٛخ  ،)%21.4ئ ٙؽ ٚ ٍٛر ٙثبنًسرجخ انساثؼخ غٛس يٕائ ثؽدح) ،ؽٛش ثهي
ػادي ايعبثابد ٔ )3ث ًْٛاخ َعاجٛخ ٚ .)%5.1زماؼ يااٍ ياعل انُعات اٌ  )%46.6ياٍ انؼابيهٚ ٍٛااسٌٔ اٌ
اعسا اد يكبئؾخ غعاٛم اييإال رؾاد ٔرؼٛا رًُٛاخ ـاُبػخ انخاديبد انًفاسئٛخًٚٔ .كاٍ ازعابع ذناك اناٗ ػادح
اظجبة يُٓب يه انزؾفظ ٔانؾرز يٍ قجم ان بةً ٍٛثغعٛم اييٕال ثبنزؼبيام ياغ انًفابز ثؽاكم ٔاظاغ ٔياٍ صاى
ر هٛم ػدي ٔقًٛخ انًؼبيعد يغ انًفبز .
عدٔل  )15اعسا اد يكبئؾخ غعٛم اييٕال رؾد يٍ رًُٛخ ـُبػخ انخديبد
انًفسئٛخ
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
5.1
3
غٛس يٕائ ثؽدح
25.1
15
غٛس يٕائ
يؾبٚد
21.4
13
يٕائ
23.3
14
23.3
14
يٕائ ثؽدح
28.3
52
انًغًٕع
1.4
1
System
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )22اجمللد ( )22لسنة 2116

431

 .3-2سثم يكافحح غسٍم األيىال-:

ً
أوال :اختوار اجووراءاخ النغواء سوورٌح يؼوايالخ انزتووائٍٚ :زماؼ ياٍ عاادٔل  )16اٌ انًسرجاخ ائناٗ ْااٙ
نـ يٕائ ) ،ؽٛش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )25ث ًْٛاخ َعاجٛخ ٔ ،)%41.4انٕظاه انؾعابث )3.24 ٙثابَؾسا
يؼٛاابز٘  ٚٔ ،)1.163ا ر ٙثبنًسرجااخ انضبَٛااخ غٛااس يٕائ ا ) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )15ث ًْٛااخ َعااجٛخ
 .)%25.1أيب انًسرجخ انضبنضخ ئٓ ٙنـ يؾبٚد) ،ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )2ثبًْٛخ َعاجٛخ ٔ .)%15.1أياب
انًسرجز ٍٛانساثؼخ ٔانخبيعخ ئٓ ٙنكم يٍ يٕائا ثؽادح) ٔ غٛاس يٕائا ثؽادح) ػهاٗ انزإان ،ٙؽٛاش ثهاي ػادي
ايعبثبد  )4 ٔ )4ػهٗ انزٕانٔ ٙث ًْٛخ َعجٛخ  )%6.4 ٔ )%11.4ػهٗ انزٕانٚ .ٙزمؼ يٍ يعل انُعات
اٌ  )%53.4يٍ انؼبيهٚ ٍٛسٌٔ اٌ انغب ايعسا اد انًسرج خ ثعاسٚخ انًؼابيعد ئا ٙانًفابز ٚؼاصش ػًهٛاخ
يكبئؾخ غعٛم اييٕال.
عدٔل  )16ارخبذ اعسا اد نًكبئؾخ غعٛم اييٕال  ٚزم ٙاينغب انزبو نًجدأ
انًؾبئظخ ػهٗ ظسٚخ انًؼبيعد انًبنٛخ نهصثبةٍ
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
6.4
4
غٛس يٕائ ثؽدح
25.1
15
غٛس يٕائ
يؾبٚد
15.1
2
يٕائ
41.4
25
11.4
4
يٕائ ثؽدح
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
ً
حاٍَا :استخذاو اخلرباخ نتفادي تؼغ انؼىاتؾ انرقاتٍح :ثبنُعجخ يظازخداو انخجاساد ياٍ قجام يعا ٔنٙ
انخديبد انًفسئٛخ ٔسًب يٕلؼ ئا ٙعادٔل  ،)14ئٛا ر ٙثبنًسرجاخ ائناٗ يٕائا ) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد
ٔ )33ث ًْٛخ َعجٛخ ٔ ،)%55.1انٕظاه انؾعابث )3.55 ٙثابَؾسا يؼٛابز٘ ٚٔ ،)1.116ا ر ٙثبنًسرجاخ
انضبَٛخ غٛس يٕائ ) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )11ث ًْٛاخ َعاجٛخ  ،)%16.4أياب انًسرجاخ انضبنضاخ ئٓا ٙناـ
يؾبٚد) ،ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )8ثبًْٛخ َعجٛخ ٔ ،)%13.3أيب انًسرجز ٍٛانساثؼاخ ٔانخبيعاخ ئٓا ٙنكام
يٍ يٕائ ثؽادح) ٔ غٛاس يٕائا ثؽادح) ػهاٗ انزإان ،ٙؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )2 ٔ )4ث ًْٛاخ َعاجٛخ
 )%3.3 ٔ )%11.4ػهٗ انزٕانٚ .ٙزماؼ ياٍ ياعل انُعات اٌ  )%66.4ياٍ انؼابيهٚ ٍٛاسٌٔ اٌ انؼابيهٍٛ
ٚعزخديٌٕ يجسارٓى نزفبي٘ ثؼك انمٕاثه انسقبثٛخ.
عدٔل  )14يع ٔن ٙانخديبد انًفسئٛخ انخبـخ ٚعزخديٌٕ يجسارٓى
انًفسئٛخ نزفبي٘ ثؼك انمٕاثه انسقبثٛخ يٍ يعل أياةٓى نخديبد انصثبةٍ
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
3.3
2
غٛس يٕائ ثؽدح
16.4
11
غٛس يٕائ
يؾبٚد
13.3
8
يٕائ
55.1
33
11.4
4
يٕائ ثؽدح
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
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ً
حانخا :دور انقىاَني يف كشف احلقائقٔ :ثبنُعجخ ندٔز ان ٕاَ ٍٛئا ٙسؽاف انؾ ابة ٔسًاب يٕلاؼ ئا ٙعادٔل
 ،)18ئ ٛر ٙثبنًسرجخ ائناٗ يٕائا ) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )34ث ًْٛاخ َعاجٛخ ٔ ،)%61.4انٕظاه
انؾعبث )3.43 ٙثبَؾسا يؼٛبز٘  ٚٔ ،)1.242ر ٙثبنًسرجخ انضبَٛخ يٕائ ثؽدح) ،ؽٛش ثهاي ػادي ايعبثابد
ٔ )2ث ًْٛخ َعجٛخ  .)% 15أيب انًسرجخ انضبنضخ ئٓ ٙنـ غٛس يٕائ ) ،ؽٛش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )4ثبًْٛاخ
َعجٛخ ٔ .)% 11.4أيب انًسرجز ٍٛانساثؼخ ٔانخبيعخ ئٓ ٙنكم يٍ يؾبٚد) ٔ غٛس يٕائ ثؽدح) ػهٗ انزٕان،ٙ
ؽٛش ثهي ػدي ايعبثبد  )2 ٔ )5ػهٗ انزٕانٔ ٙث ًْٛخ َعجٛخ  )%3.3 ٔ )%8.3ػهٗ انزٕانٚ .ٙزماؼ ياٍ
يعل انُعت اٌ  )%46.4يٍ انؼابيهٚ ٍٛاسٌٔ ثابٌ ر جٛا ان إاَ ٍٛانًفاسئٛخ ٚعابػد ئا ٙػادو ائؽاب ظاسٚخ
انؾعبثبد ٔ ثبنزبن ٙسؽف انؾ بة انًسرج خ ثجؼك ايَؽ خ يديخ نًٕاعٓاخ ػًهٛاخ غعاٛم اييإال ،يًاب ٚؼُاٙ
اٌ اقهٛى سٕزيظزبٌ ٚفز اس ثٕعإي قابٌَٕ يابؾ نًكبئؾاخ غعاٛم اييإال ئماع ػاٍ ٔعإي ؼاسٚؾخ ٔاظاؼخ ياٍ
انًع ٔنٚ ٍٛعزغهٌٕ ظه برٓى اييازٚخ ٔانؾصثٛخ ثؽكم غٛس قبََٕ ،ٙيًب ٚا ي٘ اناٗ يها ـاؼٕثخ ئا ٙيٕاعٓاخ
ػًهٛخ غعٛم اييٕال.
عدٔل  )18رعبػد ان ٕاَ ٍٛانًفسئٛخ ئ ٙػدو ائؽب ظسٚخ انؾعبثبد يًب
ٚؾٕل ئٌ انكؽف ػٍ انؾ بة انًسرج خ ثجؼك األَؽ خ
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
3.3
2
غٛس يٕائ ثؽدح
11.4
4
غٛس يٕائ
يؾبٚد
8.3
5
يٕائ
61.4
34
15.1
2
يٕائ ثؽدح
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ
ً
راتؼا :ػذو وػغ اجراءاخ داخهٍوح يف ادلظوارف :أياب ثبنُعاجخ نؼادو ٔلاغ اعاسا اد يايهٛاخ ئا ٙانًفابز
ٔسًب يٕلؼ ئ ٙعدٔل  ،)12ئ ٛر ٙثبنًسرجخ ائنٗ يٕائ ) ،ؽٛش ثهي ػادي ايعبثابد ٔ )34ث ًْٛاخ َعاجٛخ
ٔ ،)%56.4انٕظه انؾعبث )3.53 ٙثبَؾسا يؼٛابز٘ ٚٔ ،)1.853ا ر ٙثبنًسرجاخ انضبَٛاخ يؾبٚاد) ،ؽٛاش
ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )12ث ًْٛخ َعجٛخ  ،)% 21.1أيب انًسرجخ انضبنضخ ئٓا ٙناـ غٛاس يٕائا ) ،ؽٛاش ثهاي ػادي
ايعبثاابد ٔ )11ثبًْٛااخ َع اجٛخ ٔ ،)%16.4أيااب انًسرجااخ انساثؼااخ ئٓاا ٙنااـ يٕائ ا ثؽاادح) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي
ايعبثبد ٔ )4ث ًْٛخ َعجٛخ ٚ .)%6.4زمؼ يٍ يعل انُعات اٌ  )%63.4ياٍ انؼابيهٚ ٍٛاسٌٔ ثابٌ ػادو
ٔعٕي ٔر ج ٛاعسا اد يايهٛخ ـبزيخ ياٍ قجام انًفابز ٚا ي٘ اناٗ لاؼف ئبػهٛاخ اظابنٛت يكبئؾاخ ػًهٛابد
غعٛم اييٕال ٔيٍ صى رصياي ٔرٛسح غعاٛم اييإال ،يًاب ٚؼُا ٙاٌ ُْابك لاؼف ئا ٙر جٛا ايعاسا اد اندايهٛاخ
ذاد ئبػهٛخ نًكبئؾخ ْرِ انؼًهٛخ.
عدٔل  )12ػدو ٔلغ انًفبز يعسا اد يايهٛخ يبـخ ثٓب ر هم يٍ ئبػهٛخ يكبئؾخ
ػًهٛبد غعٛم اييٕال
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
11.1
1
غٛس يٕائ ثؽدح
16.4
11
غٛس يٕائ
يؾبٚد
21.1
12
يٕائ
يٕائ ثؽدح
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61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ

111.11

ً
خايسا :اجراءاخ ادلكافحح تتؼارع يغ االجتاِ انذويل حنى انتحرر االقتظوادئ :أياب ثبنُعاجخ يعاسا اد
انًكبئؾااخ انزاا ٙرزؼاابزق يااغ ايرغاابِ اناادٔنَ ٙؾاإ انزؾااسز ايقزفاابي٘ ٔسًااب يٕلااؼ ئاا ٙعاادٔل  ،)21ئ ٛا رٙ
ثبنًسرجااخ ائنااٗ يٕائ ا ) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )21ث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ ،)%33.3انٕظااه انؾعاابثٙ
)3.15
ثاابَؾسا يؼٛاابز٘ ٚٔ ،)1.185ا ر ٙثبنًسرجااخ انضبَٛااخ غٛااس يٕائا ) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )12ث ًْٛااخ
َعااجٛخ  ،)% 31.4أيااب انًسرجااخ انضبنضااخ ئٓاا ٙنااـ يؾبٚااد) ،ؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد ٔ )11ثبًْٛااخ َعااجٛخ
ٔ ،)% 16.4أيااب انًااسرجز ٍٛانساثؼااخ ٔانخبيعااخ ئٓاا ٙنكاام يااٍ يٕائ ا ثؽاادح) ٔ غٛااس يٕائ ا ثؽاادح) ػهااٗ
انزاإان ،ٙؽٛااش ثهااي ػاادي ايعبثاابد  )5 ٔ )6ػهااٗ انزاإانٔ ٙث ًْٛااخ َعااجٛخ ٔ )%8.3 ٔ )%11.1ػهااٗ
انزٕانٗٚ .زمؼ يٍ يعل انُعت اٌ  )%43.3يٍ انؼبيهٚ ٍٛسٌٔ اٌ ايعسا اد انز ٙرزخار ياٍ قجام انًفابز
ثٓااد يكبئؾااخ غعااٛم ايياإال رزؼاابزق يااغ انزٕعااّ اناادٔنَ ٙؾاإ انزؾااسز ايقزفاابي٘ ئمااع ػااٍ رؼبزلاآب يااغ
انعٛبظااخ ايقزفاابيٚخ ثبرغاابِ انؾسٚااخ ايقزفاابيٚخ انزاا ٙراادػ ٙانٓٛااب اييازح انعٛبظااٛخ ٔاييازح ايقزفاابيٚخ ئااٙ
ايقهٛى.
عدٔل  )21ارخبذ اعسا اد نًكبئؾخ غعٛم اييٕال ٚزؼبزق يغ انزٕعّ اندٔنَ ٙؾٕ
انزؾسز ايقزفبي٘
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
8.3
5
غٛس يٕائ ثؽدح
31.4
12
غٛس يٕائ
16.4
11
يؾبٚد
33.3
21
يٕائ
11.1
6
يٕائ ثؽدح
111.11
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ

ً
سادسووا :انتُسووٍق وانتكايووم نكشووف ػًهٍوواخ غسووٍم االيووىال :ئًٛااب ٚزؼها ثبنزُعاأ ٛانزكبياام ثااٍٛ
انًفبز نكؽف ػًهٛبد غعٛم اييٕال ٔسًب يٕلؼ ئ ٙعدٔل  ،)21ئ ٛر ٙثبنًسرجخ ائنٗ يٕائا ) ،ؽٛاش
ثهي ػدي ايعبثبد ٔ )32ث ًْٛخ َعجٛخ ٔ ،)%53.3انٕظه انؾعبث )4.14 ٙثبَؾسا يؼٛبز٘ ،)1.226
ٔ ٚر ٙثبنًسرجخ انضبَٛخ يٕائ ثؽدح) ،ؽٛش ثهي ػدي ايعبثابد ٔ )12ث ًْٛاخ َعاجٛخ  ،)%31.4أياب انًسرجاخ
انضبنضخ ئٓ ٙنـ غٛس يٕائا ) ،ؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد ٔ )5ثبًْٛاخ َعاجٛخ ٔ ،)%8.3أياب انًاسرجز ٍٛانساثؼاخ
ٔانخبيعخ ئٓ ٙنكم يٍ يؾبٚد) ٔ غٛس يٕائ ثؽدح) ػهاٗ انزإان ،ٙؽٛاش ثهاي ػادي ايعبثابد  )1 ٔ )2ػهاٗ
انزٕانٔ ٙث ًْٛخ َعجٛخ ٔ )%1.4 ٔ )%3.3ػهٗ انزٕانٗٚ .زمؼ يٍ يعل انُعت اٌ  )%85يٍ انؼبيهٍٛ
ٚسٌٔ اٌ انزُعٔ ٛانزكبيم ث ٍٛانًفبز ٚعٓعٌ ئ ٙسؽف ػًهٛبد غعٛم اييٕال ٔ ثبنزبنٚ ٙؼصشاٌ اعسا اد
يكبئؾخ ْرِ انؼًهٛخ انخ ٛسحْٔ ،را يب ٚكؽاف ػاٍ ؽ  ٛاخ ْٔا ٙػادو ٔعإي أ لابنخ) انزُعأ ٛانزكبيام ثاٍٛ
انًفبز انؼبيهخ ئ ٙيؾبئظخ ازثٛم.
عدٔل  )21انزُعٔ ٛانزكبيم ث ٍٛانًفبز نكؽف ػًهٛبد غعٛم اييٕال
انُعجخ %
انزكساز
ايعٕثخ
1.4
1
غٛس يٕائ ثؽدح
8.3
5
غٛس يٕائ
3.3
2
يؾبٚد
53.3
32
يٕائ
31.4
12
يٕائ ثؽدح
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انًغًٕع
1
System
61
انًغًٕع
يٍ ػًم انجبؽض ٍٛثبيػزًبي ػهٗ اظزًبزح ايظزجبَخ

28.3
1.4
111.11

 4-2اختثار فرػٍاخ انذراسح

ثٓااد ايزجاابز ئسلااٛبد انجؾااش رااى ايزجاابز  tنؼُٛااخ انجؾااش نهً بزَااخ ثاا ٍٛأظاابن انًؾاإز ٍٚانسةٛعااٍٛ
نهدزاظخ يغ انٕظه انفسلا ٙانٕظاه انفسلاٚ ٙعابٔ٘ يغًإع يزعابد ايعبثاخ انًؾزًهاخ نكام ظا ال ي عإيب
ػهٗ ػدي انخٛبزادٔ ،انٕظه انفسلٚ ٙعبٔ٘  )3ؽعا ،ٍٛظاؼٛد ،1228 ،ؾٕٚٔ ،)226-224لاؼ انغادٔل
َ )22زبةظ ايزجبز  tنًؾبٔز اندزاظخ ٔسبير:ٙ
عدٔل َ )22زبةظ ايزجبز  tنؼُٛخ ٔاؽدح
P
ايزجااااابز
انٕظاااااااااه ايَؾسا
انًؾٕز
value
انؾعبث ٙانًؼٛبز٘ t
0.000
9.53
0.49
3.60
انؼٕايم انًعبػدح نؼًهٛبد غعٛم اييٕال
0.000
7.98
0.56
3.58
ايعااسا اد انزاا ٙرزخاار يااٍ قجاام انًفاابز نًكبئؾااخ
ػًهٛبد غعٛم اييٕال
انًفدز :يخسعبد انجسَبيظ ايؽفبةSPSS ٙ
رظٓس َزبةظ ايزجبز  tيٍ انغادٔل ٔ )22انؽاكم انجٛابَ )2 ٙاٌ ُْبناك ئاسٔب يؼُٕٚاخ نفابنؼ ائظابن
انؾعبثٛخ نًؾبٔز اندزاظخ انسةٛعخ ي بزَخ يغ انٕظه انفسلْٔ ، ٙرا ٚؼُ ٙقجٕل انفسلٛخ ائناٗ ٔانزا ٙراُؿ
ػهٗ ٔعٕي يغًٕػخ يٍ انؼٕايم رعبػد ػهٗ ان ٛبو ثؼًهٛبد غعٛم اييٕال ئا ٙانًفابز انؼبيهاخ ئا ٙيؾبئظاخ
ازثٛم ٔ ،سارنك قجإل انفسلاٛخ انضبَٛاخ ٔانزا ٙراُؿ ػهاٗ لاؼف اعاسا اد يكبئؾاخ ػًهٛابد غعاٛم اييإال ئاٙ
انًفبز انؼبيهخ ئ ٙيؾبئظخ ازثٛم  .سًب ٚظٓاس انؽاكم اٌ ائظابن انؾعابثٛخ نًؾابٔز اندزاظاخ انسةٛعاخ سبَاذ
اسجس يٍ انٕظه انفسل. ٙ
انؽكم  )2يزٕظ بد انًؾبٔز انسةٛعخ نهدزاظخ

انًفدز :انغدٔل )22
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االستُتاجاخ

يٍ يعل يب رى رُبٔنّ ئ ٙانجؾش ايكٍ انٕـٕل انٗ ايظزُزبعبد ايرٛخ:
 -1اؼسد انُزبةظ ثبٌ انًفبز انؼبيهخ ئ ٙيؾبئظخ ازثٛم رٕاعّ ثؼًهٛخ غعٛم اييٕال ،يًاب ٚادل ػهاٗ رفؽاٙ
ْرِ انؼًهٛخ ئ ٙاقهٛى سٕزيظزبٌ-انؼساب.
 -2ػكعذ انُزبةظ اٌ ػًهٛخ غعٛم اييٕال ئ ٙانًفبز رؼٕي نعظجبة ايرٛخ:
أ .انًفاابز انؼبيهااخ ئاا ٙيؾبئظااخ ازثٛاام ٔيظااًٛب ايْهٛااخ ي رٓاازى ثًفاابيز ايياإال انًٕيػااخ ناادٓٚى ،ؽٛااش اٌ
انفؼٕثبد ئ ٙعًغ انًؼهٕيبد ػٍ اـؾبة اييٕال انًٕيػخ اؽد اظجبة ْرِ انُزٛغخ.
ةٔ .عٕي ـؼٕثبد ايازٚخ ٔ يفسئٛخ نكؽف ػًهٛخ غعٛم اييٕال ئ ٙانًفبز  ٔ ،يُٓب انُ ؿ ئ ٙانمٕاثه
نعظزفعبز ػٍ يفبيز اييٕال.
ط .ظسٚخ انخديبد انًفسئٛخ رعٓم ػًهٛخ غعٛم اييٕال ئ ٙانًفبز .
ي .ػدو ٔعٕي انٛخ نزُظٛى انؼعقخ ث ٍٛانًفبز ايْهٛخ ٔانؾكٕيٛخ نٓب ئز ظهج ٙئ ٙشٚبيح ػًهٛخ غعٛم اييٕال.
ِ .ػدو ٔعٕي قبٌَٕ يبؾ نًكبئؾخ ػًهٛخ غعٛم اييٕال اظٓى ئ ٙشٚبيح ْرِ انؼًهٛخ.
 -3اصجزذ انُزابةظ :قجإل انفسلاٛخ ائناٗ ٔانزا ٙراُؿ ػهاٗ ٔعإي يغًٕػاخ ياٍ انؼٕايام رعابػد ػهاٗ ان ٛابو
ثؼًهٛبد غعٛم اييٕال ئ ٙانًفبز انؾكٕيٛخ ٔ ايْهٛخ انؼبيهخ ئ ٙيؾبئظخ ازثٛم.
 -4يػًذ انُزبةظ :قجٕل انفسلٛخ انضبَٛخ ٔ انز ٙرُؿ ػهٗ لؼف ايعسا اد نًكبئؾخ ػًهٛابد غعاٛم اييإال
ئ ٙانًفبز انؾكٕيٛخ ٔ ايْهٛخ انؼبيهخ ئ ٙيؾبئظخ ازثٛم.

انتىطٍاخ

ئ ٙلٕ ايظزُزبعبد انز ٙرى انزٕـم انٓٛب ًٚكٍ اٌ َٕـ ٙثبنُ بن ايرٛخ:
 -1ايئبيح يٍ انزغبزة اندٔنٛخ ئا ٙيكبئؾاخ ػًهٛاخ غعاٛم اييإال ئا ٙاقهاٛى سٕزيظازبٌ-انؼاساب ٔيظاًٛب ئاٙ
ان بع انًفسئ.ٙ
 -2يااٍ انمااسٔز٘ اـااداز قاابٌَٕ ياابؾ يااٍ قجاام انجسنًاابٌ ئاا ٙايقهااٛى نًكبئؾااخ غعااٛم ايياإالٔ ،اٌ ربياار
ثبنؾعجبٌ اػ ب ـعؽٛخ نهًفبز ثغًغ انًؼهٕيبد ػٍ اـؾبة ٔيفبيز اييٕال انًٕيػخ أ انز ٙرٕيع).
 -3رؼصٚااص ايازاد انًفاابز ئاا ٙايقهااٛى ثبنكفاااب اد اييازٚااخ ٔانًفااسئٛخ انًؾهٛااخ ٔايعُجٛااخ) ذاد انخجاااسح
ان ٕٚهخ ئ ٙيغبل يكبئؾخ غعٛم اييٕال ،ئمع ػٍ ايْزًبو انًزصاٚد ثزادزٚت انؼابيه ٍٛياٍ اعام زئاغ انكفاب اد
اييازٚخ ٔانًفسئٛخ.
 -4ياٍ انماسٔز٘ اٌ ر إو ايازاد انًفابز ثفازؼ ػعقابد ايازٚاخ ٔيفاسئٛخ ئًٛاب ثُٓٛاب نعئابيح ياٍ يجاساد
انجؼك ٔرجبيل انًؼهٕيبد ٔيٍ صى رؾغٛى ْرِ انؼًهٛخ.
 -5يٍ انمسٔز٘ اٌ ر ٕو ؽكٕيخ ايقهٛى ثبنعب ثسايظ ايـعػ ايقزفبي٘ انؾ  ،ٙ ٛيٌ اؽد اظاجبة رفؽاٙ
ْرِ انؼًهٛخ ٚؼٕي انٗ ظبْسح انفعبي.

ادلظادر

-ادلظادر تانهغح انؼرتٍح

ػجد انغجبز ،ايقزفبي ان ٛبظ ٙانُظسٚخ ٔانز جٛا  ،ان جؼاخ ائناٗ ،ياز ٔاةام

 .1ؽع ،ٍٛيغٛد ػهٔ ٙظؼٛد ،ػفب
نهُؽس،ػًبٌ-ايزيٌ.1228،
 .2انخمٛس٘ ،يؾعٍ اؽًد،غعٛم اييٕال ،ان جؼخ ائنٗ ،يغًٕػخ انُٛم انؼسثٛخ ،ان بْسح -يفس.2113،

 .3شٚااداٌ ،ػجااد انكااسٚى شٚداٌ،انًااديم ندزاظااخ انؽااسٚؼخ ايظااعيٛخ ،ان جؼااخ انساثؼااخ ػؽااس ،ي ظعااخ انسظاابنخ،
ثٛسٔد-نجُبٌ.1226،
 .4ػجد انؼظٛى ،ؽًد٘ ،غعٛم اييٕال ئ ٙيفس ٔانؼبنى ،ان جؼخ ائنٗ ،ياز ان جبػخ ،ان بْسح -،يفس1224،
 .5ػجٕي ،ظبنى يؾًد ،ظبْسح غعٛم اييٕال ،ان جؼخ ائنٗ ،ياز انًسرمٗ نه جبػخ ٔانُؽس ،ثغداي-انؼساب .2114

 .6ئٛبق،ػ ٛخ انعٛد انعٛد ،عسًٚخ غعٛم اييٕال ئ ٙانف اّ ايظاعي :ٙيزاظاخ ئ ٓٛاخ ي بزَاخ ،ان جؼاخ ائناٗ،
ياز انُؽس نهغبيؼبد،ان بْسح-يفس.2114،
 .4ان عاإض ،زيااص٘ َغٛت،غعااٛم ايياإال عسًٚااخ انؼفااس،ان جؼخ ائنااٗ،ياز ٔاةاام نهُؽااس ٔ انزٕشٚغ،ػًاابٌ-
ايزيٌ2112،
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 .6انفبنؼ ،يؾًد ثٍ اؽًد ـبنؼ  ،غعم األيإال ئا ٙاناُظى انٕلاؼٛخ زؤٚاخ إظاعيٛخ،انً رًس انؼابنً ٙانضبناش
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 .4ان بلااااَ ،ٙؼٛى ظااااعيخ ٔ،اييسٌٔ،انًفاااابز ٔ غعااااٛم اييٕال،يغهااااخ سهٛااااخ ثغااااداي نهؼهاااإو ايقزفاااابيٚخ
انغبيؼخ،انؼدي .2112،)33
 .8يجبزك ،ثعن خ ،ر صٛس ظبْسح غعٛم األيٕال ػهٗ يفبيز رًٕٚم اقزفبيٚبد انجهداٌ انُبيٛخ ،انًهز اٗ انادٔنٙ
ؽااإل  :ظٛبظااابد انزًٕٚااام ٔأصسْاااب ػهاااٗ ايقزفااابيٚبد ٔانً ظعااابد –يزاظاااخ ؽبناااخ انغصاةاااس ٔانااادٔل
انُبيٛخ،انغصاةس2116،
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Catalysts for money laundering and control by the banks / analytical
study in the province of Arbil measures
Abstract
Receive money laundering phenomenon of interest to researchers and
scholars on different intellectual orientation of economic or political or other, as
this process is gaining paramount importance in light of business and increase
the number of banks in the province of Kurdistan of Iraq and Erbil in particular
and in the presence of openness developments chaotic economic and there are no
factors encourage money laundering operation because of the presence of the
hidden economy and the weakness of the banking and legal measures to combat
them, and on this basis there is a need to examine money laundering operation in
the province of Arbil, to indicate the presence or absence of a money laundering
operation in working in the province of Arbil, the banks, where the results
showed a spread of this phenomenon is due to the lack of attention to the sources
of funds and the existence of administrative difficulties and banking and
difficulties in gathering information and weak managerial competencies and
banking, as well as the lack of controls to inquire about the sources of funds, and
the lack of a specific law to combat money laundering. The research found a
number of recommendations that emphasize the need for the legislation of a
national law to combat money laundering as well as the need to activate
international cooperation in the fight against money laundering and making the
most of the experiences of some developed countries.

Keywords / conservative Arbil - money laundering
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