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المستخمص

عممت ىذه الدراسة عمى توضيح دور الجيات الرقابية في تطبيق الرقابة الفاعمة عمى تحركات

االمواؿ ومكافحة جرائـ غسيل االمواؿ في المؤسسات المالية والمصارؼ ومدػ فعالية دور االجيزة

بعدة
وحددت مشكمة الدراسة ّ
الرقابية في تطبيق ىذه الرقابة مف اجل مكافحة عمميات غسيل األمواؿ ّ
تساؤالت تدور حوؿ ماىية عممية غسيل االمواؿ ؟ وماىي الوسائل التي يمكف اف تعتمدىا الجيات
الرقابية لمكافحة ظاىرة غسيل األمواؿ ؟ وما ىي األثار المترتبة عمى الفرد والمجتمع جراء ىذه الظاىرة

؟ لذا ىدؼ ىذا البحث إلى توضيح الدور الذؼ تمعبو الجيات الرقابية مف تقميل حدة ىذه الظاىرة كونيا

أصبحت متفشية في مفاصل الدولة والمنظمة وما ليا مف أثار اقتصادية واجتماعية عمى المنظمات ،

لذا قسـ البحث إلى أربعة محاور رئيسية تناوؿ المحور األوؿ منيجية البحث ،فيما تطرؽ المحور الثاني
إلى ماىية غسيل األمواؿ مف حيث المفيوـ والمراحل واآلثار السمبية المترتبة عمى غسيل األمواؿ  ،في

حيف ركز المحور الثالث إلى ظاىرة غسيل األمواؿ في ضوء الضوابط الرقابية لمكافحة غسيل األمواؿ
 ،أما المحور الرابع فقد تطرؽ مسؤولية مراقب حسابات المؤسسات المالية مف اكتشاؼ ظاىرة غسيل

األمواؿ.
The role of regulatory authorities in the fight against money laundering
A. Lecturer. Abdul Rasul Saad Saleh A. Lecturer.NoorMohammad Kazem
College of Archaeology / Samarra
College of Education/ Samarra
Abstract
This study explain the role of regulatory bodies in applying effective
control over money movements, combating money laundering crimes in
financial institutions and banks, and the effectiveness of the role of
regulatory bodies in applying this control in order to combat money
laundering.
The study dealt with the means that may be adopted by the regulatory
authorities to combat the phenomenon of money laundering. What are the
effects of individuals and society on this phenomenon? The aim of this
research is to clarify the role played by the regulatory bodies in reducing
the severity of this phenomenon because it has become widespread in the
joints of the government and the organization and its economic and social
effects on the organizations.
The study was divided into four main axes: The first axis dealt with the
research methodology, the second focused on the phenomenon of money
177

جامعة تكريت -كلية اإلدارة واالقتصاد/مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية /المجلد / 1 -العدد– 7112/72

laundering in the light of the control controls to combat money laundering.
The third axis focused on the phenomenon of money laundering, The
fourth axis dealt with the responsibility of the financial institutions' auditors
to detect the phenomenon of money laundering.
.

المقدمة :

يعتبر القطاع المالي والذؼ يضـ القطاع المصرفي مف أىـ القطاعات االقتصادية المؤثرة في

كل دوؿ العالـ بغض النظر عف طبيعة نظاميا االقتصادؼ ،وال شؾ أف المصارؼ باعتبارىا مؤسسات

مالية ذات طبيعة خاصة تخضع لعوامل المنافسة والتطوير المستمر في تكنولوجيا العمل المصرفي
خاصة في ظل اإلتجاه العالمي نحو فرض معايير مصرفية جديدة وموحدة (بازؿ  IIوبازؿ ،)III
وحوكمة اإلدارة ،األمر الذؼ يزيد مف حدة المنافسة خاصة مع تزايد انفتاح وتحرير األسواؽ المصرفية
وعولمة النشاط المصرفي حيث أصبحت البنوؾ في كثير مف الدوؿ تقدـ خدماتيا خارج حدود الدولة

الواحدة ،مع إمكانية إنتقاؿ األزمات المصرفية مف نشاط إلي آخر ومف قطاع إلى قطاع ومف اقتصاد
إلي إقتصاد وأبرز دليل عمى ذلؾ ىو األزمة المالية العالمية التي حدثت في سبتمبر ، 8006وتعتبر

جرائـ غسيل األمواؿ  Money Launderingأخطر جرائـ العصر ،وانيا التحدؼ الحقيقي أماـ
مؤسسات الماؿ و األعماؿ  ،فيي تمثل امتحاف لقدرة القواعد القانونية عمى تحقيق فعالية مواجية

األنشطة اإلجرامية و مكافحة أنماطيا المستجدة  ،و ليذا تعد جريمة غسيل األمواؿ مخرجاً لمأزؽ
المجرميف المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصالت جرائميـ خاصة تمؾ التي تدر أمواال باىظة كتجارة

المخدرات و تيريب األسمحة و غيرىا ،لذا فإف البنوؾ ذاتيا تعد راس الحربة في مكافحة أنشطة غسيل
األمواؿ لحماية نفسيا أوال مف المخاطر المالية و المسؤوليات القانونية المترتبة عمى خوضيا أو

مشاركتيا في ىذه األنشطة  ،ولممشاركة في الجيد الدولي لمكافحة جرائـ غسيل األمواؿ  ،وتحتاج
البنوؾ لمعرفة عميقة و شاممة بشأف اآلليات التي تتبع لغسيل األمواؿ فقد ازدادت ظاىرة غسيل األمواؿ
وأتسع نطاؽ انتشارىا في السنوات األخيرة بفعل مدخالت العولمة التي بسطت نفوذىا المادؼ عمى

اإلنساف وعمى القيـ التي أعادت صياغتيا أو صياغة معظميا بطريقة قسرية  ،صارت معيا ىذه القيـ

قابمة وجاىزة لمتصدير ،وأصبحت الجريمة محررة ىي األخرػ تماماً كالسمع والخدمات مف الحدود
والقيود ،ومتجاوزة في معامالتيا األعراؼ والمبادغ والقوانيف التي تنظـ السموؾ البشرؼ  ،وجريمة غسيل

األمواؿ ل ـ تكف بمنأػ عف التحوالت أو بعيدة عف رياح العولمة واالنفتاح العالمي  ،فقد استفادت بدورىا
مف أحدث الوسائل التكنولوجية وطوعتيا لخدمة أغراضيا المشبوىة دونما النظر إلى نتائجيا السمبية
عمى البيئة اإلنسانية .ولقد أوضحت الكثير مف الدراسات أف التزايد المستمر في الجرائـ االقتصادية
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عامة  ،وجرائـ غسيل األمواؿ عمى وجو الخصوص ،جاء نتيجة لمتحوالت الدولية الكبيرة التي شيدىا

العالـ في العقد األخير مف القرف العشريف  ،ولعل تحوؿ ىذه األمواؿ مف مصدرىا غير المشروعة الى

حالة تموييية بحيث تجمس في المطاؼ االخير جنب األمواؿ النظيفة يجعل ميمة مكافحتيا ليست

سيمة .وبما أف التقدـ التكنولوجي اليائل يسيـ في تسييل تداوؿ ىذه األمواؿ فإف طرؽ المكافحة يتعيف

أف تواكب العمميات واألساليب التي تتـ فييا ىذه الجرائـ فتحوؿ دوف إتماـ ىذه الجرائـ ونجاحيا
،وبالرغـ مف إف أشكاؿ وأنماط ووسائل غسيل األمواؿ متغيرة وعديدة فإف البيئة المصرفية تظل الموضع

األكثر استيدافاً إلنجاز أنشطة غسيل األمواؿ مف خالليا  ،واذا كانت البنوؾ مخزف األمواؿ فإنو مف
الطبيعي أف توجو أنشطة غاسمي األمواؿ إلى البنوؾ مف أجل إجراء سمسة مف العمميات المصرفية التي

تساعد األمواؿ في كسب صفة الشرعية  ،وليذا تعد البنوؾ المستيدؼ الرئيسي مف عمميات غسيل

األمواؿ .

المحور األول  :منهجية البحث
اوالً  :مشكمة البحث

تمثمت مشكمة البحث بظاىرة غسيل األمواؿ نظ اًر لما تمثمو مف خطورة بالغة عمي صعيد المجتمع

الدولي خاصة فيما يتعمق بالناحيتيف االقتصادية و اإلجتماعية  ،ولغسيل األمواؿ آثار سمبية عمى
المجتمع وعمي الدولة  ،حيث أنو يؤثر عمي حركة اإلدخار و االستثمار تأثي اًر سمبياً و يزيد مف معدالت

التضخـ كما يؤدؼ إلي تنامي االستيالؾ فضالً عف تأثيره في سعر صرؼ العمالت األجنبية وسعر

الفائدة  ،ولعل تحوؿ ىذه األمواؿ مف مصدرىا غير المشروعة جنب األمواؿ النظيفة يجعل ميمة

مكافحتيا ليست سيمة .وبما أف التقدـ التكنولوجي اليائل يسيـ في تسييل تداوؿ ىذه األمواؿ فإف طرؽ

المكافحة يتعيف أف تواكب العمميات واألساليب التي تتـ فييا ىذه الجرائـ بحيث تصبح الطرؽ وقائية
وعالجية ،فتحوؿ دوف إتماـ ىذه الجرائـ ونجاحيا مف جية ،وتقمعيا مف جية أخرػ سواء إكتشفت في
بدايتيا أو جرػ متابعتيا بدقة كي يتـ اإلمساؾ بيا وبمرتكبييا.
ثانياً  :أهمية البحث

تتجمى أىمية البحث كوف ظاىرة غسيل األمواؿ مف اخطر الظواىر التي تواجييا اقتصاديات العالـ
بشكل عاـ ،والقطاع المصرفي بشكل خاص  ،فضال عف وجود آثار اقتصادية واجتماعية فيي تطاؿ
ىيبة الدولة ومؤسساتيا الدستورية كما أنيا تضعف االقتصاد الوطني إضافة الى اإلضرار بالقطاع

الخاص وبمنظومة القيـ الدينية واألخالقية ال سيما وانيا تتضمف جرائـ اإلتجار غير المشروع

بالمخدرات وباألسمحة واإلتجار باإلعضاء البشرية وبالرقيق اضافة الى األخطار التي تسببيا ىذه

الجرائـ  ،إذ تتميز ىذه الجرائـ ،إضافة الى خطورتيا الكبرػ بأنيا جريمة حديثة يقوـ بالشروع فييا
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وتنفيذىا إقتصاديوف وتجار ومحاموف وشركات وبنوؾ ومف ثـ فيي مف قبيل الجرائـ العمدية والمنظمة

والخطيرة جدا ،لذا يعمل البحث عمى القاء الضوء عمى دور مراقب الحسابات بالمؤسسات المالية مف
اكتشاؼ عمميات غسيل األمواؿ

ثالثاً  :أهداف البحث

 تحديد ماىية عمميات غسيل األمواؿ ومراحميا واثارىا عمى االقتصاد القومي .

 تحديد دور مراقب الحسابات بالمؤسسات المالية مف اكتشاؼ عمميات غسيل األمواؿ.

رابعاً  :فرضية البحث

تتمثل فرضية البحث في توضيح أىمية دور الجيات الرقابية في تطبيق الرقابة الفاعمة عمى تحركات

األمواؿ ومكافحة جرائـ غسيل االمواؿ في المؤسسات المالية والمصارؼ ومدػ فعالية دور االجيزة

الرقابية في تطبيق ىذه الرقابة .

خامساً  :حدود البحث

 -1لـ يتعرض البحث لممشكالت المالية المتعمقة بعمميات غسل االمواؿ .

 -2لـ يتطرؽ البحث لكافة الجيات الرقابية ودورىا في الرقابة عمى تحركات االمواؿ في المؤسسات
المالية وانما يقتصر عمى دور البنؾ المركزؼ في الرقابة عمى المصارؼ

المحور الثاني  :غسيل األموال

أوالً  :مفهوم غسيل األموال
إف تعبير غسيل األمواؿ مف التعبيرات التي تداولت مؤخ اًر في كافة المحافل المحمية و اإلقميمية و
الدولية الميتمة بالجرائـ االقتصادية و األمف االجتماعي و األمف االقتصادؼ باعتبار أف عمميات

غسيل األمواؿ ترتبط إلي حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكوف ىاربة خارج حدود سرياف

القوانيف المناىضة لمفساد المالي  ،.ثـ تحاوؿ العودة مرة أخرؼ بصفة شرعية معترؼ بيا مف قبل

القوانيف نفسيا التي كانت تجرميا و داخل الحدود اإلقميمية التي تسرؼ عمييا ىذه القوانيف وتشمل
عمميات غسيل األمواؿ عادة األمواؿ أو الدخوؿ الناتجة عف العديد مف األنشطة غير المشروعة مثل8
المتاجرة في المخدرات  ،تيريب السمع مف المناطق الحرة  ،االتجار في العمالت األجنبية ،إذ إف
مصطمح غسيل األمواؿ يرجع مف حيث مصدره إلي عصابات المافيا ،حيث كاف يتوفر لدؼ ىذه

العصابات أمواؿ نقدية طائمة ناجمة عف األنشطة غير المشروعة و في مقدمتيا المخدرات و القمار
وغيرىا  ،و قد احتاجت ىذه العصابات اف تضفي المشروعية عمي مصادر أمواليا عوضاً عف الحاجة

إلي حل مشكمة توفر النقد بيف يدييا و مشكمة عدـ القدرة عمي حفظيا داخل البنوؾ(العناني 88002 ،

 )85-88ولمصطمح غسيل األمواؿ تعريفات متعددة والتي تناولت الموضوع مف أوجو مختمفة ولكنيا
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ركزت عمى نفس المضموف  ،فقد عرؼ بأنو عممية مف شأنيا إخفاء المصدر غير المشروع الذؼ
اكتسبت منو األمواؿ ( التحافي  .)838 8000 ،في حيف يرػ ( البشرؼ  )0588000،بأف عممية

غسيل األمواؿ ىي بديل لالقتصاد الخفي أو االقتصاديات السوداء فيو يمثل كسب لؤلمواؿ مف

مصادر غير مشروعة و أحياناً يتـ خمط ىذه األمواؿ غير المشروعة بأمواؿ أخرػ مشروعة و

استثمارىا في أنشطة مباحة قانوناً واخفاء مصدر الشبية و الخروج مف المساءلة القانونية بعد تضميل

الجيات األمنية و الرقابية  .ويمكف القوؿ إف عممية غسيل األمواؿ ىي الوسيمة التي يتبعيا البعض
إلخفاء وجود أمواؿ او األسموب غير النظامي في الكسب  ،في بعض الدوؿ أسموب التالعب

بالحسابات لخداع المسؤوليف عف الضرائب او نقل األمواؿ مف شخص اعتبارؼ أو جمعية ألخرػ تست اًر
دوف اإلفصاح عف السبب الحقيقي وراء ذلؾ  ،وحتى يمكف أف تذوب ىذه األمواؿ الخاصة مع األمواؿ
االخرػ واخفاء مصدرىا وسبب انتقاليا (الشاىد  ) 01-8 8 8000 ،ويعد تعريف دليل المجنة

األوروبية لغسيل األمواؿ الصادر لعاـ  0770األكثر شموالً و تحديداً لعناصر غسيل األمواؿ مف بيف
التعريفات األخرػ التي تضمنتيا عدد مف الوثائق الدولية و التشريعات الوطنية  ،ووفقاً لمدليل المذكور
فإف غسيل األمواؿ " عممية تحويل األمواؿ المتحصمة مف أنشطة الجريمة بيدؼ إخفاء أو إنكار

المصدر غير الشرعي و المحظور ليذه األمواؿ أو مساعدة اؼ شخص ارتكب جرماً ليتجنب المسؤولية
القانونية عف االحتفاظ بمتحصالت ىذا الجرـ "  ،ووفقا ليذا التعريف فإف غسيل األمواؿ ىو إظيار

الماؿ الناتج عف جرائـ جنائية بصورة أمواؿ ليا مصدر قانوني و مشروع ( عبد العظيـ 8 0775 ،

 ،)80ومف اشير الدوؿ التي تتفشى فييا ىذه الظاىرة إيطاليا إذ أنيا تتسـ بتعقيد النشاطات لممنظمات

غير المشروعة والتي تقوـ عمى استبداؿ إؼ نشاط ( نقود  ،سمع  ،اوراؽ مالية  ،سندات  ،أمواؿ اخرػ

) مستمد مف عمميات غير المشروعة إلضفاء صفة القانونية عمييا واظيارىا بصورة أمواؿ تـ الحصوؿ
عمييا مف مصدر مشروع.

خالصة القوؿ أف جريمة غسيل األمواؿ تحتاج إلى تسخير القدرات البشرية البتكار وسائل حديثة

يمكف اف تحد مف ىذه الظاىرة ال سيما واف المجرموف أخذوا عمى عاتقيـ استخداـ اساليب مبتكرة
لمتخمص مف تبعات الجرائـ فضالَ عف العوائد اليائمة التي يمكف أف يجنييا المجرـ مف ارتكاب ىذه

الجرائـ ،فجريمة غسيل األمواؿ ىي جريمة متعددة المراحل تقوـ عمى مزج األمواؿ المشروعة وخمطيا

بأمواؿ أخرػ ذات مصادر مشروعة وضخيا معاَ في النظاـ المالي العالمي  ،بحيث يصعب الوصوؿ
إلى مصادرىا اإلجرامية األصمية ومف ثـ يمكف لممجرـ أف يعيد إنفاقيا واستثمارىا في أغراض مشروعة

ال تتعرض لممصادرة.

ثانيا  :مراحل عمميات غسيل األموال:
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تمر األمواؿ المشبوىة بمراحل عديدة حتى تصل إلى حالة الظيور كأمواؿ مشروعة مثل أؼ امواؿ تـ

الحصوؿ عمييا مف مصادر قانونية بحيث ال يمكف أف تتعرض لممسائمة القانونية عف مصدرىا .وتشير
الدراسات والبحوث بأنو يمكف تقسيـ عمميات غسيل األمواؿ إلى ثالث مراحل حتى تكتسب بعدىا ىذه
األمواؿ صفة الشرعية ويمكف تمخيص ىذه المراحل باآلتي  ( 8مصطفى والرفيعي ، )2 88006،

(الموسوؼ 8 )00 88006 ،
 -1مرحمة اإليداع

: Placement

وتعني ىذه المرحمة التخمص مف األمواؿ التي يتـ الحصوؿ عمييا مف مصادر غير مشروعة مف

خالؿ إيداعيا في البنوؾ والمؤسسات المالية أو شراء العقارات أو األسيـ أو السندات أو الشركات

السياحية والمشاركة في مشروعات استثمارية تكوف حقيقية وقد تكوف وىمية ثـ بيع تمؾ األسيـ ثـ نقل
األمواؿ إلى خارج حدود البمد الذؼ تـ فيو اإلي ػػداع  ،ويتـ عادة المجوء إلى األوراؽ التجارية أو أوامر

الدفع مف خالؿ كتابة المبالغ النقدية عمى تمؾ األوراؽ وتسييل حركة تمؾ األوراؽ أو إيداع تمؾ األوراؽ

في البنوؾ التجارية بحيث تنصير في عممياتو المتداخمة  ،أو استخداـ البنوؾ ومؤسسات اإلقراض

وشركات الصرافة التي يتـ استخداميا في عمميات التحويل عمى أساس أف تمؾ األمواؿ تعود لشركات

الصرافة نفسيا ويتـ مف خالؿ ىذه المرحمة التخمص مف األمواؿ المشبوىة التي تكوف نقداً في معظـ
األحواؿ  ،فضالً عف إيداعيا في حسابات بنكية قائمة أو بشراء شيكات سياحية و أوراؽ مالية ليتـ

تسميميا في بنوؾ دوؿ أخرػ الحقاً ، ،كما يمكف استغالؿ شركات الصرافة لتحويل النقد إلي عدة
عمالت أجنبية ثـ إيداعيا في حسابات مصرفية بحيث يتـ في نياية ىذه المرحمة تحويل األمواؿ

المشبوىة مف الصورة الممموسة إلي الصورة الرقمية اإللكترونية عمي ىيئة أرصدة حقيقية في حسابات
قائمة في المصارؼ ( عبد الفتاح  ، )005 88005 ،وتعتبر ىذه المرحمة مف المراحل الصعبة
والخطيرة نتيجة التعامل المباشر والممموس مع العائدات المالية غيرالمشروعة (عاشور.) 078 8006،
-2مرحمة التغطية

: Layering

وتتـ ىنا عمميات إبعاد متعمدة ليذه األمواؿ ونقميا إلكترونياً حوؿ العالـ عبر سمسمة متواصمة مف

التحويالت البرقية و اإللكترونية إذ تستخدـ القنوات المصرفية العالمية المتاحة إضافة إلي الحسابات

لمشركات و التي التمارس أؼ نشاط اقتصادؼ حقيقي سوػ تمقي التحويالت المالية ثـ إعادة إرساليا
إلي طرؼ آخر بعد تقاضي عمولة محددة  ،إذ تنتشر مثل ىذه الشركات في العديد مف المناطق
التجارية الحرة حوؿ العالـ ،كما تعتبر الوحدات المصرفية الخارجية المسماة ببنوؾ اوؼ شور وسائط
مثالية إلنجاز الكثير مف ىذه المعامالت المصرفية وذلؾ بالنظر إلي ضعف الرقابة الرسمية عمي مثل
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ىذه المصارؼ بصورة عامػة ،وربما لجأ البعض إلي شراء أوعية استثمارية أو أوراؽ مالية و أسيـ و
سندات و نحوىا خالؿ ىذه المرحمة ثـ إعادة بيعيا ثـ تحويل القيمة إلي بمد آخر

( الشيخ  .)3 8 8001 ،وتيدؼ ىذه المرحمة إلى جعل عممية اكتشاؼ مصدر تمؾ النقود مف خالؿ

عمميات التدقيق مسألة صعبة  ،خصوصاً إذا ما أخذنا في الحسباف مدػ ضخامة عدد عمميات
التحويل اإللكتروني التي تتـ يوميا عبر دوؿ العالـ ( الموسوؼ .)08 88006 ،
-3مرحمة الدمج

: Integration

تعد ىذه المرحمة األخيرة في عمميات غسيل األمواؿ وتمتاز بعمنية نشاطاتيا  ،وذلؾ مف خالؿ
ّ
دمج ىذه األمواؿ في الدورة االقتصادية وخمطيا مع االقتصاد الكمي بحيث يصعب معيا التمييز بيف
الثروة ذات المصدر المشروع وغيرىا مف الثروات ذات المصادر غير المشروعة واضفاء الطابع
القانوني عمى أعماؿ الجاسوسية والمخربيف السرييف واألعماؿ االستخباراتية وحظوظ المصادقة والتي ال

يمكف الركوف عمييا كأساس لمكافحة عمميات غسيل األمواؿ ( مصطفى والرفيعي  )2 88006،إذ يتـ
خالؿ ىذه المرحمة استرجاع األمواؿ واعادة ضخيا إلي االقتصاد المحمي و العالمي كأمواؿ مشروعة و
ذلؾ عبر شراء العقارات و األوعية االستثمارية المختمفة كالفنادؽ و المرافق السياحية الفاخرة أو
األصواؿ و المعادف الثمنية و بوالص التأميف المختمفة ذات القيمة المرتفعة و تأسيس مشاريع و

شركات استثمارية و بيذا تكوف قد اختفت بالفعل أؼ ويمكف أف تقود إلي معرفػػة األصػل الحقيػقي ليػػذه
األم ػواؿ  ،وبالتالي أصبػػح بإمكاف المجرميػف وشبكات الجريمة المنظمة االستفادة مف ىذه األمواؿ و

إعادة تدويرىا لصالحيـ و بما يخدـ استمرار أعماليـ اإلجرامية ،و دوف احتماؿ لفت النظر إلي أصوليا
غير القانونية ،إذ اختفت تماماً الخيوط التي يمكف أف تؤدؼ إلي معرفة تمؾ األصوؿ ( عبد الفتاح ،

.) 007 88005

وىناؾ تط ور مستمر في تكتيؾ عمميات غسيل األمواؿ و في وسائميا و قنواتيا و مف ىذه الوسائل

النقود البالستيكية و إعادة اإلقراض و االستثمار في الوراؽ المالية  ،أما بالنسبة لموضع في مصر
تشير تقارير الييئة العامة لمرقابة عمى التأميف والييئة العامة لسوؽ الماؿ في عاـ ( )8001-8008

إف السوؽ المصرية تستيدؼ نوعاف مف األمواؿ بقصد غسميا وىي كاآلتي 8

 رؤوس أمواؿ مصرية مصدرىا داخمي ناتجة عف أعماؿ فساد وعمميات إجرامية يتـ غسميا في
الداخل في شكل استثمارات إما عقارية أو استيالكية بقصد إضفاء صفة الشرعية ليا و قد يبقي

جزء كبير منيا بالبالد عقب غسمو مثل تمؾ الناتجة عف االتجار في المخدرات  ،بينما يغادر الجزء

اآلخر البالد بقصد العودة تحت مسمى استثمارات أجنبية تغسل في مصر مرة أخرػ  ،ثـ تغادرىا

أو تبقي بالداخل بعد اكتسابيا صفة الشرعية بزعـ أنيا أجنبية المصدر  ،لذلؾ يتعيف إدراؾ أنو سواء
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بقيت تمؾ األمواؿ بالبالد أـ غادرتيا فإف ىناؾ جريمة أخرػ مرتبطة بيا أال وىي جريمة التيرب مف

دفع الضرائب المستحقة عمييا ،إذ أف غسيل األمواؿ يعد في حد ذاتو تيرباً مف الضرائب.

 رؤوس أمواؿ تأتي مف الخارج متخذة مف الشكل التقميدؼ لتمويل أجنبي لمشروعات خاصو ستا اًر
ليا  ،و ىي تمثل وضعاً قد يكوف فريداً مف نوعو بالنسبة لمدوؿ النامية  ،إذ أنو يتـ دوف أف يكوف
ىناؾ رقابة حكومية كافية عمى مصدر تمؾ األمواؿ أو متابعة دقيقة لتحركات ىذا النوع مف األمواؿ

الواردة مف الخارج .

ثالثا  :اآلثار السمبية عمي الفرد و المجتمع:

إف نجاح عمميات غسيل األمواؿ واستكماؿ مراحميا المختمفة مع عدـ تمكف السمطات المعنية مف

اعتراضيا أو إيقافيا و القبض عمى مرتكبييا و مصادره المضبوطات يعني تمكيف المجرميف مف قطف

ثمار جرائميـ مما يعني استم ار اًر لمجريمة بشتى أشكاليا و ازدياداً في االنحراؼ عف القانوف و القيـ و
المثل العميا مما ينجـ عنو تداعيات و اضرار شاممة عمى االقتصاديات الوطنية و العالمية ،كما يقوـ

غاسمو األمواؿ بتمويل النزاعات الداخمية واإلقميمية وامدادىا بالسالح والمساعدات واشعاؿ الفتف الدينية
والعرقية واالنقالبات ،لتولد خمل سياسي ،اجتماعي ،اقتصادؼ ومف األمثمة عمى ذلؾ اندالع الحرب

العالمية الثانية  ،حرب الخميج ،انييار الشيوعية  ،وىناؾ مجموعة مف اآلثار السمبية التي يتأثر بيا
الفرد و المجتمع نتيجة ظاىرة غسيل األمواؿ أىميا ( شاكر8)03-0 80774 ،
 انتشار الفساد و الجرائـ بمختمف أنواعيا .

 استنزاؼ موارد الدولة في التصدؼ لمجريمة و تعقب المجرميف .

 تحفيز انشاء المؤسسات التجارية الوىمية التي التزاوؿ نشاط حقيقي و أنما تستغل كيانيا المعنوؼ
في فتح و إدارة الحسابات المصرفية المختمفة الستقباؿ و إرساؿ و إجراء العديد مف المعامالت

(التجارية و المصرفية) الوىمية دوف مبرر.

 تشويو سمعة المؤسسات المصرفية و الدوؿ التي تمر مف خالليا عمميات غسيل األمواؿ بيدؼ
إضفاء شيء مف الشرعية عمييا.

 تقود إلى اضطراب األسواؽ المالية و أسعار الصرؼ و أسعار األسيـ و السندات ،وذلؾ ألف
اء ال عالقة ليا بمبدأ العرض و الطمب أو الجدوػ االقتصادية أو
المعامالت التي تتـ بيعاً و شر ً
القيمة الحقيقة لؤلسيـ و السندات ،و أنما ىي مجرد عمميات عبثية ال فائدة منيا سوػ التمويو
عمي األصل اإلجرامي ليا.
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 إ ف عمميات غسيل األمواؿ تيدد الشفافية الدولية والمحمية في أسواؽ الماؿ  ،كما تيدد السمعة
الحسنة في اسواؽ الماؿ و يعمـ موظفييا الفساد مما يخمق مناخاً مناسباً لوجود أسواؽ سيئة

السمعة و ضعيفة المصداقية.

رابعاً  :مصادر األموال غير المشروعة

إف اساليب ومصادر الحصوؿ عمى األمواؿ القذرة تتغير بتغير الزمف والتطور اليائل في التقنيات

وظيور ابتكارات وأساليب وأدوات مالية ومصرفية حديثة لتصبح اليوـ تعتمد عمى الصراؼ اآللي وليذه

الظاىرة مصادر متعددة منيا 8

 -1تيريب المياجريف وتجارة الرؽ  8وتمثل ىذه الحالة موضوعا خط اًر ال سيما وانيا تتعمق بتجارة

االنساف نفسو مف أجل الحصوؿ عمى األمواؿ  ،ويشار ىنا الى تجارة البغاء وارىاؽ العامميف في

ميف بمزارع كبيرة وربما اجبارىـ عمى حمل السالح والدخوؿ ضمف عصابات وتشير بعض

الدراسات الى انو حوالي  %60مف ىؤالء الضحايا ىـ مف النساء .

 -2تجارة السالح  8تعد عممية االتجار بالسالح مف الظواىر العالمية والخطرة وال سيما في الوقت
الحالي نتيجة تزايد الحروب والمجاميع االرىابية ومحاولتيا لمحصوؿ عمى اسمحة تدميرية عمى
نطاؽ واسع وشامل مثل االسمحة الثقيمة واالسمحة الكيمائية (الغالب والعامرؼ .)206 8 8006،

 -3االتجار والتعامل بالمخدرات  8تمثل عممية تسويق وبيع المخدرات في العالـ مصد اًر حيوياً
واساسياً في اغمب الدوؿ النامية وتأخذ شكالً تنظيمياً قوياً حيث تقودىا عصابات المافيا مف
العالـ ودوؿ امريكا الالتينية وىناؾ مراكز رئيسية لتوزيعيا وعمى الرغـ مف جيود المجتمع الدولي

لمكافحة ىذه الظاىرة اال انيا تشيد نمواً سريعاً وغير مسبوؽ ( عبود )34 8 8006 ،

 -4الشركات الوىمية  8يتـ أحياناً تأسيس شركات بصورة قانونية  ،ولكنيا ال تمارس في الواقع أية
نشاطات فعمية أو مشروعات ،كما ىو الحاؿ اليوـ في العراؽ  ،وقد يمجأ غاسمو األمواؿ إلى

فتح حسابات باسـ الشركة داخمية وخارجية ( مصطفى والرفيعي  )5 88006،وتكوف ىذه
الشركات منتشرة بصورة فعمية في الدوؿ التي تفتقر إلى الرقابة الدقيقة أو تمتاز بمنظومة سرية
العمميات المصرفية واستقرار البيئة النقدية والسياسية أو وقوعيا عمى خطوط التجارة العالمية

وسيولة الدخوؿ والخروج منيا وسيولة اإلجراءات المتبعة في تأسيس الشركات أو شرائيا (

الييتي  ،نجـ . )62 88006،

 -5تيريب وتبادؿ العمالت  8تعد ىذه العممية مف العمميات السيمة التي يستخدميا غاسمو األمواؿ
والتي تقوؿ عمى نقل األمواؿ غير المشروعة بأنفسيـ أو باالعتماد عمى مجموعة مف األشخاص

باستخداـ الطرؽ البسيطة كإخفائيا في الجيوب او في الحقائب أو في العاب األطفاؿ  ،ويمكف
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وصف ىذه العممية مف خالؿ وضع األمواؿ غير المشروعة في حساب جار في أحد البنوؾ ومف
ثـ يصار إلى تحويميا أو نقميا إلى حساب أخر مف خالؿ حركات متعددة ومتشابكة بحيث

يصعب معيا التمييز في ىذه الحسابات بيف األمواؿ النظيفة وغيرىا مف األمواؿ القذرة  ،كما أف

مف عمميات تسييل تمؾ اإلجراءات السياسات المالية والنقدية في الدوؿ النامية  ،التي ترغب في
تشجيع االستثمار األجنبي لتحسيف وضع االقتصادات الوطنية  ،األمر الذؼ يرغميا في بعض

األحياف عمى إجراءات تشريعية واقتصادية لمتأقمـ مع الوضع االقتصادؼ العالمي ترتب السماح

بعمميات نقل األمواؿ وتحويميا مف دوف الحصوؿ عمى موافقات مسبقة مف الجيات الحكومية
ذات العالقة ومنيا البنوؾ المركزية  ،فضالً عف األساليب التقميدية كالنقل عف طريق الشاحنات
عبر الحدود والطائرات والبواخر ( مصطفى والرفيعي )5 88006 ،

 -6تزيف العممة  8تتخصص بعض العصابات بتزييف العممة الوطنية او الدوالر األمريكي ويعاقب

قانوف العقوبات تزوير البنكنوت وىي أوراؽ النقد األردني والمستندات المالية وأذونات الخزينة
وسندات الديف التي تصدرىا الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجمة أو لحامميا وشيكات

المسافريف وكل بوليصة يصدرىا مصرؼ حكومي أو شركة صيرفة وكل ورقة مالية تعتبر كنقد

قانوني في البالد الصادرة فييا.

 -7الفساد اإلدارؼ  8تعد ظاىرة الفساد االدارؼ مف الظواىر الخطيرة التي باتت تتفاقـ وتمثل خط اًر
كبي اًر عمى المجتمع لما تنطوؼ عميو ىذه الظاىرة مف اثار تؤدؼ الى نخر االقتصاد الوطني مف
خالؿ اضعاؼ القدرة المالية واالدارية لمدولة  .وال سيما اف نمو وتطور اؼ بمد ال يعتمد عمى
درجة امتالكو لمثروات الطبيعية بقدر اعتماده عمى حسف ادارتو واستغاللو ليذه الثروات  ،ويترتب

عمى تمؾ الظاىرة اثا اًر اقتصادية واجتماعية وسياسية مدمرة عمى صعيد الفرد والمجتمع ككل  ،إذ
ترتبط عممية غسيل األمواؿ بالفساد اإلدارؼ الذؼ يقترف باستغالؿ النفوذ لجميع الثروات الطائمة
ثـ تيريبيا الى الخارج واعادتيا عمى شكل ذىب او مجوىرات او شراء عقارات ويسعى السياسي
إلى المناصب النيابية او الو ازرية لغرض تكويف ثروة بالسحت الحراـ فيو يستخدـ مبادغ الصالح

العاـ بغرض الوصوؿ إلى غايتو الدنيئة  ،تتجمى ظاىرة الفساد االدارؼ والمالي في مجموعة مف

السموكيات التي يقوـ بيا مف يكوف في موقع اتخاذ القرار وعمى الرغـ مف التشابو والتداخل فيما

بينيا لكننا نحاوؿ اف نستعرضيا باالعتماد عمى اىمية الظاىرة ومدػ انتشارىا وخصوصاً عمى
المستوػ المحمي وكما يأتي 8

-0الرشوة  8تمثل الرشوة أحد مظاىر الحصوؿ عمى أمواؿ مف مصادر غير المشروعة إذ تقوـ
عمى حصوؿ الشخص عمى منفعة مالية في أغمب األحياف لتنفيذ اعماؿ خالؼ التشريع او
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اصوؿ المينة (سالـ  . )118 8006،لذا فالرشوة تتمثل في طمب اؼ شيء ذو قيمة ألجل

التأثير في شخص لتأدية واجبو او االمتناع عف تأدية او انجازه.

 -2الوساطة والمحاباة  8تعد الوساطة والمحاباة مظير مف المظاىر الواسعة االنتشار في الدوؿ
النامية ودوؿ العالـ الثالث واف كانت الدوؿ المتقدمة ال تخمو منيا ولكف ليس في تمؾ الدوؿ .

لذا فاف مفيوـ الوساطة تعني استغالؿ الشخص لمنفوذ الذؼ يتمتع بو بحكـ وظيفتو او مكانتو
االجتماعية لمتأثير عمى ق اررات االخريف بما يتالءـ مع مصالحو الشخصية او اىدافو متجاو اًز
بذلؾ كل القوانيف واالنظمة والتعميمات  .اما المحاباة فيقصد بيا تساىل الموظف مع اقرباه او

معارفو دوف غيرىـ ليقوـ بإنياء معامالتيـ واعطائيـ االولوية واالستفادة مف خدمات دائرتو
عمى حساب القوانيف واالنظمة والتعميمات.

 -3االختالس  8يعرؼ االختالس لغة بانو " االستالب في غفمة" يقاؿ خمس الشي استمبو في
مخالسة وغفمة فيو خالس وخالس (المنجد في المغة  . )070 8 8000 ،واالختالس مف

الجرائـ التي تقع في الغالب عمى االمواؿ العامة فيي تمثل في المقاـ االوؿ االعتداء عمى

امواؿ تعود لممجتمع وقد تكوف مخصصة لمشاريع انتاجية او خدمات ينتفع بيا االفراد ،
ويتحقق االختالس بمعناه العاـ باستيالء الجاني عمى الماؿ الممموؾ لمغير باستيداؼ امالكو ،

سواء كاف الماؿ عائداً لمدولة او احدػ المؤسسات التي تسيـ الدولة في ماليا بنصيب ما اـ

كاف عائداً ألفراد (الجوراني )801 80770،

 -4االبتزاز 8االبتزاز مظير مف مظاىر الفساد االدارؼ والمالي والذؼ يحصل عادة مف قبل
االدارييف والعامميف في االجيزة التي تمارس انشطة سيادية  ،وكذلؾ لجاف التفتيش والرقابة

عادة ما يقوـ الشخص المبتز بدفع
عمى االسعار ولجاف التدقيق ومسؤوليف الجمارؾ وغيرىـ .اذ ً
المبالغ وذلؾ تحت التيديد ألبعاد الضرر الجسدؼ او النفسي او االساءة الى سمعتو ولربما

تكوف في اطار تمفيق التيـ لمشخص البرؼء فيقوـ بدفع المبالغ الباىظة في سبيل الدفاع عف

سمعتو والتي مف المفترض اف ال يدفعيا لكونو بريئاً.

 -5الغش  8يشير مصطمح الغش الى انو فعل مقصود مف شخص او اكثر ينتج عنو عرض غير
صحيح لموصوؿ الى ىدؼ يسعى اليو الشخص او االشخاص الذيف قاموا بيذا الفعل وذلؾ

لالنتفاع الشخصي بػ ػ ػ ػػذلؾ وعموماً فاف لفع الغ ػ ػ ػػش مرادؼ لمخطأ العمد وبو يكوف الغش عػ ػ ػ ػ ػ ػػف
طريق االتي (عبود . )20 8 8006 ،

ا .توزيع األصوؿ بصورة سيئة

ب .سوء تطبيق السياسات المحاسبية
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ج -تزوير السجالت والمستندات او تغيرىا

د -تسجيل عمميات وىمية

ويتصف الفساد االدارؼ والمالي بعدد مف الخصائص

ومف اىميا االتي ( 8موسوعة الغدير الثقافية .)138 8007 ،

 -0اشتراؾ أطراؼ متعددة في تعاطي الفساد

 -8يجسد المصالح المشتركة والمنافع التبادلية لمرتكبيو

 -1مخالفتو لمقوانيف والقيـ واالخالؽ بوصفو سموكاً غير قانوني

 -2االضرار بالمصالح االجتماعية واالقتصادية والسياسية في المجتمع
 -3االعتماد عمى التحايل والخداع في التعامل

المحور الثالث :غسل األموال في ضوء الضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي
تُ ّعد المصارؼ مف أىـ الحمقات التي تدور فييا األمواؿ غير المشروعة ونظ اًر لما تتمتع بو المصارؼ
مف تشعب العمميات المصرفية وسرعتيا وتداخميا فأف ليا الدور البارز في أبعاد األمواؿ غير المشروعة
عف مصادرىا غير المشروعة واضفاء صفة المشروعية عمييا  ،ويمكف أف يكوف دور المصارؼ أكثر

وضوحاً مع تقدـ العمميات المصرفية واستخداـ األساليب التكنولوجية الحديثة وليس بالضرورة أف تكوف
المصارؼ عمى عمـ بمصادر تمؾ األمواؿ إال أف الخدمات اإللكترونية الحديثة يمكف استخداميا بصورة

مخالفة لمقانوف خصوصاً وأف أغمب تمؾ العمميات تتـ بصورة آلية وامكانية الرقابة عمييا تحتاج إلى
جيد ووقت وتفرغ وتكاليف  ،فضالً عف القوانيف التي تمنح الحسابات سرية التعامل المصرفي وعدـ
قابميتيا لمكشف إال بظروؼ خاصة تضفي صعوبة اضافية عمى المصارؼ في ىذا الشأف( مصطفى

والرفيعي  )78 8006،ويمكف توضيح دور البنؾ المركزؼ مف خالؿ اآلتي8

أوالً :وحدة غسيل األموال في البنك المركزي
قد حدد القانوف رقـ 60لسنة  8008الخاص بمكافحة غسيل األمواؿ أف ينشأ بالبنؾ المركزؼ وحدة
مستقمة ذات طابع خاص لمكافحة غسيل األمواؿ تمثل فييا الجيات المعينة  ،أما في البنوؾ التجارية
فإف يمكف أف ينشأ البنؾ أيضا مثل ىذه الوحدة وتشرؼ عمييا لجنة المراجعة أو أف تقوـ لجنة المراجعة

بالبنؾ بوظيفة ىذه المجنة والتي مف أىـ اختصاصاتيا اآلتي ( المولى 8)00 80777 ،

-0تختص الوحدة أو لجنة المراجعة بتمقي اإلخطارات الواردة مف المؤسسات المالية التي يشتبو في أنيا
تتضمف غسيل أمواؿ .

-8أنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لدػ الوحدة أو لجنة المرجعة مف معمومات وأف تضع الوسائل الكفيمة
بإتاحتيا لمسمطات القضائية وغيرىا مف الجيات المختصة بتطبيق أحكاـ ىذا القانوف .
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المرجعة أعماؿ التحرير والفحص عما يرد إلييا مف إخطارات ومعمومات في
-1تتولى الوحدة أو لجنة ا

شأف العمميات التي يشتبو في أنيا تتضمف غسيل األمواؿ وتقوـ بإبآلغ البنؾ المركزؼ الذؼ يقوـ بدورة

بإبالغ النيابة العامة بما يسفر عنو التحرؼ مف قياـ دالئل عمى ارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصوص

عمييا في المادة الثانية مف ىذا القانوف .

-2تمتزـ المؤسسات المالية باخطارالوحدة أو لجنة المرجعة بالبنؾ عف العمميات المالية التي يشتبو في
أنيا تتضمف غسيل أمواؿ .

المرجعة وضع النظـ الكفيمة بالحصوؿ عمى بيانات التعرؼ عمي اليوية
-3عمى الوحدة أو لجنة ا
واألوضاع القانونية لمعمالء والمستفيديف الحقيقييف مف األشخاص الطبيعييف  ،واألشخاص االعتبارية ،

وذلؾ مف خالؿ وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات ىذا التعرؼ.

-4يجب التأكد مف أنو ال يمكف فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبوؿ أمواؿ أو ودائع مجيولة أو بأسماء
صورية أو وىمية .

-5ضرورة أف تتبادؿ لجاف المراجعة بكل البنوؾ فيما بينيا المعمومات بخصوص الحاالت التي تقدـ ليا
ويشتبو في أنيا حاالت غسيل أمواؿ .

-6ينبغي عمى لجنة المراجعة إمساؾ سجالت ومستندات لقيد ما تجريو شركات السمسرة عف طريق

البنؾ مف عمميات شراء أوراؽ مالية مف بورصات أجنبية لحساب بعض عمالئيا  ،وتتضمف توضيحاً
عف ىذه العمميات ومصدر األمواؿ التي ترد إلييا واقرار مف الزبوف بمصدر ىذه األمواؿ بالنسبة لو (
تحديد مصدريف عمى األقل ) واتجاه األمواؿ التي تخرج مف الشركة وتحديثيا بصفة دورية ووضعيا

تحت تصرؼ الجيات المختصة (الييئة العامة لسوؽ الماؿ) عند الطمب  .كما حدد البنؾ المركزؼ

المصرؼ مجموعة مف الضوابط التي ينبغي عمى لجنة المراجعة في الرقابة الدقيقة عمى الحسابات

البنكية اف تمتزـ بيا وتتمثل بما يمي ( ضاحي )18 88000 ،

-0عند فتح الحساب في البنؾ يجب عمى لجنة المراجعة التحقق مف ىوية الزبوف سواء كاف شخص
طبيعي أو معنوؼ أو جمعية خيرية و ما في حكميا ،في حاؿ فتح الحساب بالمراسمة فإنو يتعيف طمب
تصديق رسمي عمى التوقيع مف قبل البنؾ المراسل .

-2في ح اؿ فتح الحساب بالنيابة فإنو يتعيف التأكد مف وجود توكيل خاص مع ضرورة االحتفاظ بو أو
بنسخة مصدقة منو .

 -1مراعاة تحديث كافة المعمومات المقدمة بشأف أصحاب الحسابات و المفوضيف بالتوقيع نيابة عنو.

-2ال يمكف فتح حسابات ألشخاص وىمييف أو بأؼ شكل آخر اليدؿ بصورة قاطعة عمى ىوية الزبوف
كما ال يجوز فتح حسابات بالمراسمة ألشخاص مقيميف في نفس الدولة.
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 -3يجب عمي لجنة المراجعة بالبنؾ التاكد مف ىوية أؼ شخص ليس لديو حسابات في البنؾ و يرغب
بالسداد نقداً مقابل حواالت بمبالغ كبيرة .

-4ينبغي عمى لجنة المراجعة بالبنؾ التاكد مف ىوية المودع عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات سياحية

في حساب قائـ بواسطة شخص أو أشخاص ال تظير أسماؤىـ في عقد توكيل يخص ذلؾ الحساب أو

أف أؼ مف أولئؾ األشخاص مف غير المخوليف قانوناً مف صاحب الحساب بإيداع االمواؿ في ىذا

الحساب.

-5يتطمب مف لجنة المراجعة بالبنؾ التنبو و بذؿ عناية خاصة في الحاالت التالية8
(طمب تسييالت مقابل حجز ودائع  ،تأجير صناديق األمانات  ،تحصيل شيكات أطراؼ ثالثة غير
معروفة مف الخارج ،طمب تنفيذ عمميات كبيرة أو غير عادية ،العمميات المرتبطة بأشخاص معنوية

ليس ليا أؼ وجود قانوني أو غير مسجمة أصولياً ،عمميػ ػػات دخوؿ النقد إلي داخل الدول ػػة و إيداعيا

لدؼ البنوؾ).

-6يتعيف عمى لجنة المراجعة بالبنؾ وضع إجراءات داخمية لمكافحة عمميات غسيل األمواؿ بحيث
تشتمل كحد أدنى ما يمي8

أ -إجراءات رقابة داخمية عمى أف يتـ تطويرىا بشكل مستمر بما يمكف مف التعرؼ
عمى أؼ محاولة لغسيل األمواؿ.

ب -تسمية ضابط ارتباط لمتنسيق مع البنؾ المركزؼ في ىذا المجاؿ.

ت -إعداد برامج تدريبية مستمرة لمموظفيف و خاصة المعنييف منيـ بأستالـ النقد و مراقبة
الحسابات إلحاطتيـ بالمستجدات في مجاؿ غسيل األمواؿ و العمميات المشبوىة بما

يطور مف قدراتيـ في التعرؼ عمي تمؾ العمميات و انماطيا و كيفية التصدؼ ليا.

-7يتوجب عمى لجنة المراجعة اإلشراؼ عمى جيات التدقيق الداخمي بالبنؾ لمتأكد مف قياميا بدورىا
في فحص أنظمة الضبط و الرقابة الداخمية و التأكد مف فاعميتيا في التصدؼ لعمميات غسيل األمواؿ.

-00يتطمب مف لجنة المراجعة بالبنؾ تطوير نظاـ معمومات متكامل لحفع السجالت و المراسالت و
البيانات المتعمقة بالمعامالت المصرفية في ممفات خاصة و بما يمكف مف إجابة طمبات السمطات

المختصة في الوقت المناسب ،عمى أف يتـ االحتفاظ بيا لمدة التقل عف خمس سنوات مف تاريخ إجراء

المعاممة و بخصوص وثائق فتح الحساب فإنو يتعيف االحتفاظ بيا لمدة خمس سنوات مف تاريخ إغالؽ

الحساب.

ثانيا  :مقومات نظام المعمومات المحاسبي الكفء لمكافحة عمميات غسيل األموال
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يحاوؿ غاسمو األمواؿ دائما ىروب عممياتيـ مف التدقيق المحاسبي حتي ال تكتشف مصادر أمواليـ و

تظير و كأنيا قانونية  ،ولمواجية ىذا العمل يجب أف تتضمف النظـ المحاسبية إجراءات شديدة تكشف
أؼ عممية مف عمميات غسيل األمواؿ،.لذا يجب أف يتضمف نظاـ المعمومات المحاسبي ألؼ بنؾ

عناصر خاصة باإلضافة إلى عناصر النظاـ المحاسبي العادؼ حتى يستطيع أف يكافح عمميات غسيل

األمواؿ  ،كما يجب عمى لجنة المراجعة اإلشراؼ الدقيق عمى عناصر ىذا النظاـ .و تتمثل ىذه
العناصر فيما يمي ( ياسيف 8)03 88001 ،
 -1الشفافية بين الزبون و البنك:

يقصد بالشفافية  8كشف االىتمامات و األىداؼ و الدوافع و اإلعالف عف المبادغ و ىي تتضمف

حقوؽ المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمواطنيف في االطالع عمي كل الحقائق المتعمقة بالعمل
البرمج والتمويل والتعاقدات
واألنشطة و ا

 -2إجراءات الرقابة الداخمية بالبنك:

أف الرقابة الداخمية ىي العممية التي ينفذىا مجمس اإلدارة بالبنؾ و الموظفوف و يتـ تصحيحيا

إلعطاء تأكيد معقوؿ بتحقيق األىداؼ التالية  8الثقة في التقارير المالية  ،االلتزاـ بالقوانيف و الموائح

المالئمة ،فعالية و كفاءة العمميات  .وعمى لجنة المراجعة بالبنؾ التأكد مف توافر الرقابة الداخمية القوية
بالبنؾ التي تساعد في مكافحة عمميات غسيل األمواؿ ( بودؼ .)80 88001 ،

 -3انشاء وحدة استخبارات مالية بالبنك :

أف ىذه الوحدة ليست مثل إدارة األتماف في البنوؾ التجارية  ،فإدارة اإلئتماف تيتـ بدراسة جدوؼ

المشروعات المقدمة ليـ لمنح ائتماف و ايضا الموقف المالي لمعميل مقدـ الدراسة  ،أما وحدة
االستخبارات المالية فيي تيتـ بكل العمالء حتي الذيف يقوموا بإيداع مبالغ في حساباتيـ الجارية  ،ويتـ
اختيار العامميف بيذه الوحدة بعناية خاصة و يمكف اختيارىـ مف رجاؿ الشرطة المتقاعديف مع إعطائيـ
دورات مكثفة في األنظمة المحاسبية و المالية و اإلدارية أو يتـ اختيارىـ مف الخبراء المالييف و

المحاسبيف واإلدارييف مع دورات مكثفة في التحرؼ البوليسي  ،وىذه الوحدة مف أىـ أعماليا ما يمي(
ضاحي 8)18 88000،

 التحرؼ عف صحة الوثائق التي يقدميا العمالء في البنؾ .
 التحرؼ عف مصدر أمواؿ العمالء .

 التحرؼ عف عالقات العمالء المحمية و الخارجية.
 تحديد أؼ شبيات لعمميات العمالء تؤدؼ إلي عمميات غسل األمواؿ.
 تقديـ األدلة عف وجود عمميات غسيل األمواؿ مف جانب العمالء.
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 إنشاء قواعد بيانات مخزف بيا جميع التحريات التي تقوـ بيا.

 -4إنشاء قواعد بيانات خاصة بالبنك8

يجب أف يكوف بالبنؾ مجموعة مف قواعد البيانات المترابطة مع بعضيا البعض  ،حيث يتـ تخزيف

جميع البيانات الخاصة بكل عميل بالتفصيل ،كذلؾ جميع التعامالت التي تمت بيف البنؾ و الزبوف
بكل تفاصيميا  ،وايضا أؼ شئ ينشر عف الزبوف او يذاع عنو إذا كاف مف الشخصيات العامة ،

و أيضا يجب اف يخزف بقواعد البيانات ىذه جميع االستخبارات التي يتـ جمعيا عف الزبوف سواء التي
جمعت عف طريق وحدة االستخبارات المالية أو التي جمعت مف أؼ مصدر آخر  ،كذلؾ يجب أف

يخزف بقواعد البيانات بالبنؾ أؼ مالحظات يبدييا أؼ قسـ بالبنؾ عف الزبوف  ،وبيذا يكوف لكل زبوف

صفحة خاصة بو بقواعد بيانات البنؾ مخزف بيا جميع التفاصيل الخاصة بو ( ضاحي )03 88000 ،

المحور الرابع  :مسؤولية مدقق الحسابات لممؤسسات المالية من اكتشاف عمميات غسيل األموال
يمكف التطرؽ الى مسؤولية مدقق الحسابات لممؤسسات المالية مف خالؿ ثالث مراحل ىي 8

أوالً  :المراجعة
ثانياً  :فحص نظام الرقابة الداخمية المتعمق بغسيل األموال.
ثالثاً  :اج ارء اختبارات االلتزام والتحقق
وفي ما يمي توضيح تمؾ الخطوات 8

اوالً  :المراجعة :

تيدؼ المراجعة إلى إبداء رأؼ فني محايد عف مدػ عدالة تمؾ القوائـ في التعبير بوضوح عف

المركز المالي لممنشأة و نتائج أعماليا ( عبد المجيد واخروف )78 0772 ،و تقع عمى عاتق اإلدارة

بالمؤسسات المالية مسؤولية االحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة و توفير نظاـ محكـ لمرقابة الداخمية
يضمف المحافظة عمى أصوؿ المنشأة و يمكنيا مف إعداد القوائـ المالية  ،و التقع مسؤولية إعداد ىذه

القوائـ عمى المراجع الخارجي ،إنما تقع عمى عاتق مدقق الحسابات في المؤسسة المالية.
ثانياً  :فحص نظام الرقابة الداخمية المتعمق بغسيل األموال.

تطمب البنوؾ المركزية مف البنوؾ والمؤسسات المالية العاممة تحت إشرافيا وجود األنظمة الرقابية

الكفيمة بسالمة العمل وخموه مف ىذه اإلنشطة (غسل األمواؿ) وتتزامف تمؾ المتطمبات بنفس الوقت

الذؼ يتـ وضع السياسات والخطط واإلجراءات المتعمقة بتنفيذ وممارسة الخدمات ذات العالقة بمثل ىذه
األنشطة .ولمبنوؾ المركزية دور مباشر حياؿ ىذا الموضوع مف حيث التأكد مف توفر اإلرشادات

واإلجراءات الرقابية الشاممة لمختمف نواحي ىذه الخدمات منيا إرشادات الرقابة الداخمية ونظاـ

المراجعة والتدقيق ومراقبة الحدود االئتمانية والفصل بالمسؤوليات الوظيفية ومعالجة المخاطر والتأميف
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عمييا وتطبيق النظـ والتعميمات الصادرة مف الجيات المعنية بالرقابة واإلشراؼ وغيرىا .وقد تقوـ البنوؾ
المركزية بمساعدة البنوؾ عمى وضع مثل تمؾ األنظمة واإلرشادات وتقديميا لمبنوؾ كأدلة عمل

إسترشادية وقد تكوف بمثابة الحدود أو المتطمبات الدنيا التي يجب توفرىا ،كما توجو البنوؾ المركزية
البنوؾ والمؤسسات المالية إلتخاذ العديد مف اإلجراءات الرقابية كإلزاميا بوجود إدارات مراجعة مستقمة

ووجود لجاف خاصة وكذلؾ إلى تعييف مراجعيف ومدققي حسابات خارجيف وعممية الرقابة الداخمية ينفذىا

مجمس اإلدارة بالبنؾ و الموظفوف و يتـ تصحيحيا إلعطاء تأكيد معقوؿ بتحقيق

مجموعة مف

األىداؼ ﮎ(الثقة في التقارير المالية  ،االلتزاـ بالقوانيف و الموائح المالئمة ،فعالية و كفاءة العمميات)،

وينبغي عمى مراقب الحسابات الخارجي التأكد مف توافر الرقابة الداخمية القوية بالبنؾ التي تساعد عمي

مكافحة عمميات غسيل األمواؿ و التي يجب أف يتوفر ليا المكونات اآلتية ( عبد الفتاح 8 8005 ،

8 )017 – 015

-0بيئة رقابة سميمة وفعالة 8

تمثل األساس لمرقابة الداخمية في المنشأة وىي االساس لكل مكونات الرقابة الداخمية بتزويد االنضباط
واإلطار العاـ لذلؾ وىناؾ عدة عوامل لبياف الرقابة الداخمية (األمانة والقيـ األخالقية  ،االلتزاـ بالكفاءة

 ،اشتراؾ مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة في المسئولية  ،الييكل التنظيمي ،توزيع السمطة والمسؤولية،
السياسات والممارسات الخاصة بالموارد البشرية) .
-8تقدير المخاطر ألغراض التقارير المالية 8

وتعني تحديد وتحميل وادارة المخاطر المتعمقة بإعداد قوائـ مالية عادلة ومعدة حسب المبادغ
المحاسبية المتعارؼ عمييا  ،ويجب أف يعطي مراقب الحسابات الخارجي اعتبا اًر خاصاً لممخاطر التي
يمكف أف تنجـ عف الظروؼ المتغيرة مثل األنواع الجديدة مف األعماؿ و المعامالت التي تتطمب

إجراءات محاسبية جديدة و تغيرات النظـ الناتجة عف تقنيات جديدة و النمو السريع لممنشأة و التغيرات

في الموظفيف ذوؼ العالقة بتبويب البيانات و إعداد التقارير.
ثالثاً :القيام بإجراء اختبارات االلتزام و التحقق :

أف اليدؼ مف إجراء ىذه االختبارات يتمثل في تقرير الفعالية التي يعمل بيا النظاـ و تحديد نقاط

القوة و الضعف و يمي ذلؾ الحصوؿ عمي أدلة إثبات كافية و مالئمة لكل مف إجراءات مدؼ االلتزاـ و

إجراءات التحقق ( رزؽ  ، )30 88002 ،وينبغي عمى مراقب الحسابات التأكد مف توافر نظاـ

محاسبي مالئـ ييدؼ إلي إضفاء الثقة في التقارير المالية و الذؼ يتضمف النظاـ األساسي  ،و يتكوف
مف طرؽ و سجالت لتحديد و تجميع و تحميل و تصنيف وتسجيل و إشيار معامالت المنشأة مع

المحافظة عمي األصوؿ و االلتزامات ذات العالقة  ،كما يجب عميو أف يكوف بينو و بيف لجاف
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المراجعة اتصاؿ دائـ لتزويده بفيـ واضح عف األدوار و المسؤوليات الفردية المتعمقة بالرقابة الداخمية

عمي التقارير المالية ( سمطاف  ، )03 88003 ،وبالتالي يستطيع مراقب الحسابات الحصوؿ عمى
السياس ات و اإلجراءات التي تساعده في التأكيدات بأف توجييات اإلدارة قد تـ تنفيذىا  ،ليتـ اتخاذ
اإلجراءات الضرورية المتعمقة بالمخاطر التي تمنع تحقيق أىداؼ المنشأة .إجراءات التحقق لمتأكد مف

األطراؼ ذوؼ العالقة وذلؾ باختيار عينات مناسبة مف حسابات العمالء .،ومف مياـ البنؾ المركزؼ
القياـ بزيارات ميدانية لمبنوؾ إلجراء التفتيش الميداني عمى أعماليا وىنا يمكف أف تدخل عممية دراسة

أنظمة البنؾ المتعمقة بمكافحة عمميات غسل األمواؿ ضمف ميمة التفتيش العاـ خالؿ الزيارات الدوية
أو أف يخصص ليا برنامج زيارة تفتيش خاصة لمتحقق الميداني مف توفر اإلجراءات والنظـ واإلرشادات

الكفيمة بمراقبة ومتابعة الموضوع ،وابالغ إدارة البنؾ بنتائج الزيارة الميدانية والطمب مف كل بنؾ
تصحيح تمؾ المالحظات ،كما أف بعض البنوؾ المركزية تمزـ البنوؾ التجارية بأف يكوف ضمف مياـ
المراجعيف الخارجييف أثناء المراجعة التحقق مف مدػ تطبيق اإلرشادات الخاصة بمكافحة غسل
األمواؿ ،وتوفر السياسات المالئمة لذلؾ ،وكفاية نظاـ الرقابة الداخمية لمنعيا او المساعدة في كشفيا

إذا حدثت .

و يتضح مما سبق أف مراقب الحسابات يعتمد عمى دليل السياسات و دليل التقارير المالية و

المحاسبية و دليل الحسابات (وىي مكونات النظاـ المحاسبي ) ،مما يعني أنو يركز عمى المعامالت

المالية مف عدة نواحي ( الوجود أو الحدوث  ،الحقوؽ و االلتزامات ،االكتماؿ ،التقويـ  ،العرض و

اإلفصاح ) ىذا مف ناحية  ،و مف ناحية أخرؼ أف االختبارات التي يقوـ بيا ليا أىداؼ متعددة و يتـ
تطبيقيا عمي عدة مستويات تنظيمية ووظيفية ،ويمكف تصنيف ىذه اإلجراءات إلي التالي (سمطاف

8)04 88003،

 إجراءات رقابية عمي التبويب المحاسبي لعمميات غسيل األمواؿ.
 إجراءات رقابية عمي السجالت و المستندات و اعتماد المعامالت .
 فحص و تقييـ األداء.

 التحقق مف الدقة الحسابية لمسجالت .

 مقارنة نتائج الجرد مع السجالت المحاسبية.
 الرقابة وتدقيق موازيف المراجعة .

 مقارنة البيانات الداخمية مع مصادر خارجية لممعمومات .
 مقارنة و تحميل أداء الموازنات التقديرية.
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و يمكف القوؿ أف مسؤولية مراقب الحسابات مسؤولية نسبية مف اكتشاؼ عمميات األمواؿ طالما أف

مراقب الحسابات بذؿ عناية الرجل المعتاد في القياـ بواجباتو و ميامو  ،حيث أف المراقب يعتمد
اعتماداً كبي اًر عمي اسموب العينات في القياـ بميامو وواجباتو و الذؼ قد ينعكس في عدـ اكتشاؼ كافة
عمميات غسيل االمواؿ و المخالفات المالية المتعمقة .وبناء عمى ذلؾ فإنو يجب أف يكوف ىناؾ
ضوابط رقابية عمي ىذه العمميات التي تمثل خطورة كبيرة عمي االقتصاد القومي حيث يجب أف توضع

ضوابط رقابية عمي المؤسسات التي يستطيع غاسمو األمواؿ إتماـ عممياتيـ مف خالليا مثل البنوؾ

التجارية وشركات التأميف وأسواؽ الماؿ .باإلضافة لمضوابط الرقابية لممؤسسات المالية فإنو يجب أف

تكوف ىناؾ إجراءات قوية لمرقابة الداخمية داخل البنؾ لمنع الغش و األخطاء و التالعب في الحسابات

مف خالؿ إدارة قوية لممراجعة الداخمية  ،وأيضاً إنشاء لجنة لممراجعة بالبنؾ تكوف جية مستقمة تراقب
أعماؿ البنؾ وسير نظاـ الرقابة الداخمية فييا و المراجعة الداخمية و الخارجية و ىي تتبع مجمس اإلدارة

مباشرة و كذلؾ إنشاء وحدة استخبارات مالية بالبنؾ وظيفتيا التحرؼ عف األشخاص الذيف يتعامموف مع

البنؾ و عف مصادر أمواليـ

أوال  :االستنتاجات

االستنتاجات والتوصيات

.0ضعف في تطبيق انظمة وقوانيف الرقابة عمى االمواؿ داخميا وخارجيا

 .8ضعف الوعي المجتمعي حوؿ ظاىرة غسيل األمواؿ ومجاالت ظيوره
.1لـ تطبق قوانيف غسيل االمواؿ في مصر بشكل فعاؿ

. 2ال شؾ في أف جرائـ غسيل األمواؿ ىي مف الجرائـ التي تمس بييبة الدولة ونظاميا السياسي ،كما
أنيا تمس باإلقتصاد الوطني ومف ضمنو قطاع األعماؿ الخاصة ،وال شؾ أيضا أف ىذه الجرائـ تمس

المنظومة األخالقية لممجتمع إذ يصبح غاسمو األمواؿ سادة المجتمع بثرواتيـ وسمطانيـ .

.3تمتد أنشطة غسيل األمواؿ الى المخدرات ،والجريمة المنظمة ،والتجارة غير المشروعة لؤلسمحة،
والفساد السياسي ،واإلدارؼ والمالي ،واإلتجار باإلعضاء البشرية وبالرقيق األبيض (النساء ،واألطفاؿ)
ألغراض مشبوىة وغير ذلؾ مف األنشطة ذات الخطورة القصوػ

التوصيات

.0ضرورة الحد مف االنتشار الخطير لعمميات غسيل األمواؿ وما ليا مف أثار عمى االقتصاد القومي
وذلؾ مف خالؿ وضع منظومة متكاممة تشتمل عمى مجموعة مف القواعد واالجراءات القانونية واالدارية

واالقتصادية الفعالة لمحد مف ىذه الظاىرة .
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 .8التاكيد عمى ضرورة قياـ ادارة المؤسسات المالية بوضع واستخداـ نظـ رقابية فعالة تتضمف االحتفاظ

بسجالت محاسبية منتظمة و توفير نظاـ محكـ لتحويالت االمواؿ وذلؾ بيدؼ اكتشاؼ عمميات غسيل

االمواؿ بما يضمف المحافظة عمى أصوليا .

 .1اختيار العامميف بوحدات غسيل االمواؿ فى المؤسسات المالية بعناية خاصة مع تكثيف الدورات
التدريبية في األنظمة المحاسبية و المالية و اإلدارية مع تدعيـ تمؾ االنظمة بالخبراء المالييف و

المحاسبيف و اإلدارييف لرفع كفاءة وفعالية العنصر البشرػ فى ىذه الوحدات .

.2وضع ادلة رقابية متكاممة االركاف تشتمل عمى دليل السياسات و دليل التقارير المالية و المحاسبية
و دليل الحسابات وغيرىا مف ادلة االعماؿ المختمفة االمر الذػ ينعكس اداء وحدات غسيل االمواؿ

باكتشافيا عمميات غسيل االمواؿ فى التوقيت المناسب والحد مف اثارىا السمبية عمى قيمة تمؾ

المؤسسات،وكذلؾ ضرورة اف يتضمف النظـ المحاسبية إجراءات شديدة تكشف أؼ عممية مف عمميات
غسيل األمواؿ مف خالؿ وجود عناصر خاصة باإلضافة إلي عناصر النظاـ المحاسبي العادؼ حتي

يستطيع أف يكافح عمميات غسيل األمواؿ .

.3التوسع فى الزاـ المؤسسات المالية باالفصاح والشفافية بيدؼ االفصاح عف األىداؼ و الدوافع وكل
الحقائق المتعمقة بالعمل واألنشطة والبرامج والتمويل والتعاقدات .

.4التاكيد عمى دور لجنة المراجعة وتفعيل دورىا لمقياـ بأعماؿ التحرير والفحص عما يرد إلييا مف
إخطارات ومعمومات في شأف العمميات التي يشتبو في أنيا تتضمف غسيل األمواؿ  ،مع مساعدة

الوحدة أو لجنة المراجعة بوضع النظـ الكفيمة بالحصوؿ عمي بيانات التعرؼ عمي اليوية واألوضاع
القانونية لمعمالء والمستفيديف الحقيقييف مف األشخاص الطبيعييف  ،واألشخاص االعتبارية  ،وذلؾ مف

خالؿ وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات ىذا التعرؼ.

 .5الزاـ المؤسسات المالية باخطارالوحدة أو لجنة المرجعة بالبنؾ عف العمميات المالية التي يشتبو في
أنيا تتضمف غسيل أمواؿ .

.6تفعيل دور مراقب الحسابات بالمؤسسات المالية مف إكتشاؼ عمميات غسيل األمواؿ وذلؾ مف خالؿ
توفير كافة الوسائل والسبل الالزمة لمقياـ بالدور المتوقع لو ،ويتطمب ذلؾ دراسة واكتشاؼ عمميات

استعماؿ الوسائل المالية و الحيل الخادعة المختمفة إلضفاء الشرعية القانونية عمي األمواؿ المكتسبة

مف مصادر غير مشروعة.
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