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   المستخلص
مـا المقـصود بغـسل األمـوال ؟ : لة البحث في البحث عن إجابة للتساؤالت اآلتيـة      تتمثل مشك

ومــا الفــرق بينــه وبــين تبيــيض األمــوال ؟ ومــا طبيعــة األنــشطة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى غــسل 

األموال واآلثار االقتصادية المترتبة عليهـا ؟ وكيـف يمكـن اسـتغالل المـصارف فـي عمليـات غـسل 

ئل المــصارف للكــشف عــن ومكافحــة عمليــات غــسل األمــوال ؟ ومــا هــي األمــوال ؟ ومــا هــي وســا

القــوانين واإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل المــصارف العراقيــة لمواجهــة هــذه الظــاهرة ؟ ، إذ يهــدف 

البحث إلى تحديد مفهوم غسل األموال وطبيعة أنشطته واآلثـار االقتـصادية المترتبـة عليهـا فـضال 

لمـصارف فـي تمريـر عمليـات غـسل األمـوال وخططهـا لمواجهـة عن التعرف على كيفية اسـتغالل ا

هــذه الظــاهرة ، كمــا يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى القــوانين العراقيــة الخاصــة بمكافحــة غــسل 

. األمـــوال واإلجـــراءات المتبعـــة مـــن قبـــل المـــصارف العراقيـــة لمواجهـــة والحـــد مـــن هـــذه الظـــاهرة 

يسة اختص األول منها بمنهجية البحث فـي ولتحقيق هدف البحث فقد قسم إلى خمسة محاور رئ

حـين تنــاول المحـور الثــاني التعريـف بمفهــوم غـسل األمــوال وعالقتـه بتبيــيض األمـوال فــضال عــن 

ــاول كيفيــة اســتغالل المــصارف فــي  مراحــل عمليــات غــسل األمــوال ، أمــا المحــور الثالــث فقــد تن

ــا المحــور ال ــا ، أم ــات غــسل األمــوال ووســائل كــشفها ومكافحته ــد خــصص لدراســة عملي ــع فق راب

القــوانين الحكوميــة وسياســات الجهــاز المــصرفي العراقــي لمواجهــة عمليــات غــسل األمــوال ومــدى 

اإلجراءات المعتمدة من قبل إدارات المصارف العراقية المختلة ، في حين خصص المحور األخيـر 

  .ألهم االستنتاجات التي تم التوصل إليها والتوصيات التي وضعت في ضوئها 
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Abstract 
     Money Laundering presents the problem of this research to find the 
answer  to the following question:What is the meaning of  Money Whiting 
? What is the deference between Money Laundering and Money Whiting? 
What is the nature of activities that lead to Money Laundering and their 
economic consequences? How can the banks be manipulated in Money 
Laundering operations? What are the plans of banks to discover and fight 
back Money Laundering operations? What are the Iraqi laws and the 
Iraqi banking procedures to resist this phenomenon?  
     The goal of this research is identifying the concept of Money 
Laundering, the nature of its activities, and its economic consequences as 
well as to determining who they can use banks in Money Laundering, 
determining banks plans to face and limit this phenomenon, Besides, it 
aims to identify the Iraqi laws and banking activities for limiting this 
phenomenon. In order to achieve the aim of the study, the research had 
been divided into five suctions: the first was devoted to expose the 
methodology of the research. The second were devoted to expose the steps 
of Money Laundering and its relation to Money Whiten. The third suction 
was devoted to expose who can manipulate banks in Money Laundering 
and how banks can limit it. The forth suction was devoted to study Iraqi 
laws and the Iraqi banking institution policies that aim to limit Money 
Laundering operations. Finally, a number of recommendations have been 
stated on the light of the conclusions we had achieved.     
             

  

  المقدمة
مـا تعـرف بظـاهرة ) عصر العولمة (      مـن أخطر الظـواهر التي ظهرت فـي عصر االقتصاد الحـالي 

هذه الظـاهرة التـي بـدأت تنمـو تـدريجيا بنمـو عـصابات ,  ) Money Laundering(  األموال غسل

 غيـر المـشروعة وتطورها وهي التي تتخذ مـن تجـارة المخـدرات واألسـلحة) المافيا ( الجريمة المنظمة 

وأعمال السرقة واالبتزاز حرفة لهـا ، فبعـد تـضييق الخنـاق مـن قبـل األجهـزة االتحاديـة األمريكيـة علـى 

أعمال تلك العصابات ، عمدت المافيا إلى إضفاء صـفة الـشرعية علـى األمـوال المتحققـة مـن األعمـال 

مــة لتمويــل أعمالهــا غيــر غيــر الــشرعية ؛ كــي تــتمكن مــن متابعــة نــشاطاتها وتــوفير الــسيولة الالز

المشروعة ، وقد أدت عمليات مضاربة تلك العـصابات فـي األسـهم إلـى خـسارة المـستثمرين األصـليين 

  األموال يعد جريمة ، وهـي ناتجـة عـن أعمـال وأنـشطة غسلف. في السوق األمريكية خالل تلك المدة 
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ن أعمال غير شرعية كـان مـصدرها إجرامية حققت عوائد مالية ضخمة ، هذه األموال القذرة الناتجة ع

 األمـوال مـن خـالل محاربـة غـسلالكبير من تجارة المخدرات وهو األمر الـذي دعـا إلـى محاربـة ظـاهرة 

تجارة المخدرات ولكن الفكـرة بـدأت بـالتغير بـشكل تـدريجي فـي ظـل االنفتـاح العـالمي وارتبـاط األسـواق 

ة وتجارة القمار وتجارة الرقيـق والـدعارة تـتم مـن إذ أن أعمال التجارة باألسلح, الدولية بعضها ببعض 

فأصـبحت الجريمـة تـتم وتـنظم اليكترونيـا , خالل شبكة االنترنت وعبـر الحاسـوب وآلياتـه االليكترونيـة 

ـــذه الظــاهرة علــى العــصابات , وتحقــق أرباحــا طائلــة إلــى جانــب تجــارة المخــدرات  غيــر أن اقتــصار هـ

 إذا ما علمنـا تـورط دول وحكومـات فـي مثـل هـذه ًخصوصا! لواقعورجاالت المافيا أمر فيه تهرب من ا

  .العمليات

 األمـــوال تـــتم بـــالطرائق التقليديـــة أو بـــالطرائق االليكترونيـــة، فـــإن غـــسل     وســـواء أكانـــت عمليـــة 

المتجرين بها يعبرون عن نـشاط تعـاوني بـشكل إجرامـي تتالقـى مـن خاللهـا أيـدي الخبـراء والمـصارف 

ين والمجرمين وتتجاوز العمليات الحدود الجغرافية لتضفي سمة العالمية، ولجعلها مع جهود االقتصادي

وبـالرغم مـن تعـدد , منظمة متخصصة، ومن هنا دار الحديث عن تكاتف دولي لمكافحـة هـذه الظـاهرة 

 األموال بالتوجه لتحويل األموال القذرة إلى موجودات ثمينة على شكل مجـوهرات وعقـارات غسلوسائل 

مازالـت تحتـل المرتبـة األولـى فـي ممارسـة هـذا النـشاط نظـرا لمـا " العمليات المصرفية" ، إال أن وغيرها

ــداع  ــات الــصرف واإلي ــديم مختلــف الخــدمات المرتبطــة بعملي ــه الجهــاز المــصرفي مــن دور فــي تق يلعب

  .والتحويل وغيرها 

مها ومراحلهـا وأشـكالها  األموال من حيث مفهوغسل      ومن هنا تأتي فكرة البحث في تناول ظاهرة 

 األمـوال والوسـائل المـستخدمة للكـشف عنهـا ومكافحتهـا غـسلوكيفية استغالل المصارف في عمليات 

  . فضال عن دراسة قوانين إجراءات الجهاز المصرفي العراقي المطبقة لمواجهتها 

ول المحـور تناول األول منها منهجية البحث، فـي حـين تنـا:      عليه جاء البحث في خمسة محاور

 غــسل األمــوال وعالقتــه بتبيــيض األمــوال، فــضال عــن مراحــل عمليــات غــسلالثــاني التعريــف بمفهــوم 

 ووسـائل األمـوال غـسلاألموال ، أما المحور الثالث فقد تناول كيفيـة اسـتغالل المـصارف فـي عمليـات 

ات الجهــاز  المحــور الثالــث فقــد خــصص لدراســة القــوانين الحكوميــة وسياســأمــاكــشفها ومكافحتهــا ، 

 المـصارف إدارات المعتمدة من قبـل اإلجراءات ومدى األموال غسلالمصرفي العراقي لمواجهة عمليات 

 إليهـــا االســـتنتاجات التـــي تـــم التوصـــل ألهـــم األخيـــرالعراقيـــة المختلـــة ، فـــي حـــين خـــصص المحـــور 

  .والتوصيات التي وضعت في ضوئها 
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  منھجية البحث :األولالمحور 
  :لبحثا مشكلة ً-أوال

شكل  في دول العالم باألخيرة تتسع في السنوات أخذت من الظواهر التي األموال غسل     تعد ظاهرة 

 لمـا رافقهـا مـن تحـوالت سياسـية ،2003نيـسان  / 9 أحداث بعد عام وفي العراق بشكل خاص السيما

 واألســلحةرات حيــث كثــر الحــديث عـن اتــساع تجــارة المخــد,  فــي العـراق وأمنيــةواقتـصادية واجتماعيــة 

 تلــك أن إذ واالقتـصادي ، اإلداريالختطـاف والـسرقة والفـساد ا واإلرهــاب وجـرائم واآلثـاروتهريـب الـنفط 

 المتأتيــة األمـوال صــفة المـشروعية علــى إلضـفاء أمــوال غـسل يـصاحبها عمليــات أن البـد مـــن األمـور

مــر مــن خاللهــا عمليــات  تأو تــتم أن المؤســسات التــي يمكــن أهــمويعــد الجهــاز المــصرفي مــن , منهــا 

 غـسل مـا المقـصود ب:هـي تطـرح فـي هـذا المجـال أنعليـه فـان التـساؤالت التـي يمكـن  . األموال غسل

 غـسل إلـى تـؤدي أن التي يمكـن األنشطة ؟ وما طبيعة األموال ؟ وما الفرق بينه وبين تبييض األموال

 غــسلل المــصارف فــي عمليــات  االقتــصادية المترتبــة عليهــا ؟ وكيــف يمكــن اســتغالومــا آلثــار األمــوال

 ؟ وما هـي القـوانين األموال ومكافحتها غسلعمليات عن هي وسائل المصارف للكشف   ؟ ومااألموال

 لهــذه إجابـة البحـث عــن إن المتخـذة مــن قبـل المـصارف العراقيــة لمواجهـة هــذه الظـاهرة ؟ واإلجـراءات

  .التساؤالت مثل مشكلة البحث 

  

  : ھدف البحث-ً ثانيا
   :اآلتية تحقيق النقاط إلىدف البحث      يه

  . االقتصادية آثارها المتبعة في ذلك فضال عن األنشطة وطبيعة األموال غسلتحديد مفهوم  -1

  .األموال غسلتحديد كيفية استغالل المصارف في عمليات  -2

 .األموال غسلتحديد وسائل وخطط المصارف في كشف ومكافحة  -3

  األموال غسلتخذة من قبل المصارف العراقية لمواجهة  المواإلجراءاتالتعرف على القوانين  -4

  

  :البحث أھمية -ً ثالثا
 تاقتـصاديا من اخطـر الظـواهر التـي تواجههـا األموال غسل البحث من كون ظاهرة أهمية     تتجلى 

ن وجــود مؤشــرات علــى انتــشار هــذه ــــاص ، فــضال عـ والقطــاع المــصرفي بــشكل خــ،العــالم بــشكل عــام

 لما رافقها من تحوالت سياسية واقتـصادية 2003نيسان  / 9 أحداثلعراق خصوصا بعد ي اــالظاهرة ف

 منظمـة التجـارة الدوليـة إلـى لالنضمام مهمة وانفتاح العراق على دول العالم وسعيه وأمنيةواجتماعية 
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ضال  عبر الحدود فاألموالوالتي يتم بموجبها رفع جميع حواجز التجارة الدولية وسهولة انتقال رؤوس 

عن التطورات التكنولوجية في مجال المعلومات واالتصاالت والتجارة وتقديم الخدمات المـصرفية والتـي 

   . األموال غسل الفاعل في تطور وتعدد الوسائل المستخدمة في عمليات األثرلها 

  

  :البحث فرضية ً:رابعا
   :اآلتي مفادها أساسية فرضية إلى     يستند البحث 

   ".األموال غسل الالزمة لمكافحة عمليات واإلجراءاتاليمتلك القوانين  رفي العراقيالنظام المص إن"

  
  :البحث منھج ً:خامسا
 البحـث فإنـه سـيتم اسـتخدام المـنهج االسـتقرائي وذلـك لمراجعـة أهـداف محاولة تحقيـق إطار      في 

ة العملية فضال عن  الدراسة بهدف التعرف على مساهماتها في موضوع البحث وكذلك الممارسأدبيات

  . الدراسة الميدانيةأهدافاعتماد المنهج الوصفي لتحقيق 

  

  األموال غسلھية وطبيعة  ما: المحور الثاني
  : ومفھومهاألموال غسل  نشأةً-أوال
 األموال ظاهرة قديمة نشأت منـذ احتـاج اإلنـسان إلـى إخفـاء مـصادر الكـسب التـي غسل     يعد      

ة كبيـرة  األمـوال قـد تزايـدت بـصورغـسلغيـر أن عمليـات . ل غير مشروعةحصل من خاللها على أموا

ي الوقـت ذاتـه اسـتخدام أسـاليب ـصـاحبه فـ نـشاط الجريمـة المنظمـة اتـسعفي العصر الحديث، عنـدما 

 فـي العــصر الحـديث إلــى مهـارات خاصــة غـسل تحتـاج عمليــات الإذ. كثـر كفـاءة فــي عمليـات اإلخفــاءأ

 ( ي الحـصول علـى مـستند رسـمي لملكيـة األمـوال بـصورة قانونيـةـجـاح فـة للنيـدواستخدام أسـاليب عد

 مـرة أولظهـر   )األمـوال غـسل(  المصادر فـأن مـصطلح إليهوحسب ما تشير  ). 7 : 1999السقا ، 

 تلـك أي ما بين العشرينات والثالثينات مـن القـرن الماضـي ، األمريكية في المدة ةالمتحدفي الواليات 

ــة التــي كانــت ت ــر الحقب ــذرة ذات مــصادر غي ــأموال ق ــا بــشراء المــشروعات ب قــوم فيهــا عــصابات المافي

 أن عمليـات إلـىكمـا تـشير المراجـع .  برؤوس أموال ذات صفة مـشروعة األموالمشروعة وخلط هذه 

 وعلــى الــصعيد العــالمي قــد بــدأت فــي حقبــة الحــرب األمريكيــة خــارج الواليــات المتحــدة األمــوال غــسل

 لجنـــة مـــن وزارة خزانتهـــا للقيـــام األمريكيـــة شـــكلت الحكومـــة إذ ) 1945 – 1939( العالميـــة الثانيـــة 

 ، فأثبتــت اللجنــة األلمــاني التــي بيــضتها المــصارف السويــسرية لــصالح النظــام النــازي األمــوالبحــصر 

 أن تـدعو إلـى األمريكية مما حدا بالواليات المتحدة أموال غسل حدوث عمليات إلىوجود وثائق تشير 



 2009/العدد الرابع والسبعون ...................................     مجلة اإلدارة واالقتصاد        
 

 )6(

 المنهوبــة والمــسروقات التــي اســتولى عليهــا الجــيش بــاألموال عــدم االعتــراف إلــىلعــالم كافــة دول ا

 ) 27 : 2002الفـاعوري وقطيـشات ، (  الـشرعيين أصـحابها إلـى بإعادتها وطالبت أوربا في األلماني

ى صـفحات الجرائـد ـول مـرة علـكمطبـوع أ ظهـر األموال غسل أن مصطلح إلى أيضاوتشير الدراسات . 

تلــك الفــضيحة التــي مــضمونها جمــــع تبرعــات مــــالية ) ووترجيــت ( مرتبطــا بفــضيحة  ) 1973( عــام 

 غــسلعمليــات  انتخابــات الــرئيس بتنفيــذ إعــادة قـــامت لجنــة ابية للــرئيس نيكــسون إذللحملــة االنتخـــ

 لكـن ؛ ) 15 : 2002القسوس ، ( ـالح الحملة االنتخابية ــان يتم التبرع بها لصـــ التي كأمــوال عديدة

 ، ومنذ ذلـك الوقـت جـرى  )1982( ام  عاألمريكي القضاء أمام دعوى أولظهوره القانوني تحقق في 

 مـن مــصادر المحــصلة القـذرة األمــوال المــشروعية علـى إسـباغ أنــشطةشـيوع االصـطالح للداللــة علـى 

 دةمتعــد فــي عمليــة تتخــذ مراحــل ، المــشروعةاألمــوال ضــمن دائــرة إدخالهــاغيــر مــشروعة عــن طريــق 

   .  )4 ، 2000عرب ،  ( ن له مصدرا مشروعاأ المال وكإظهار إلى عديدة تؤدي بالنتيجة وأشكال

 ، بشكل كبيراألموال غسل     ومع التطورات التكنولوجية وزيادة تعقيدات الحياة ، انتشرت ظاهرة 

ات واالتفاقيات  محاولة مواجهة هذه الظاهرة من خالل المؤتمرإلى الدول ، مما اضطروفي بلدان كثيرة

 ، واتفاقية فينا األوربية قمة الدول إطارالذي جرى تكوينه في  ) FATF(  ومنها فريق ،واللجان

 العربي فتشير اإلقليمي المتحدة ، أمـا على الصعيد األمم إطارالتي جرى تكوينها في  ) 1988( عام 

استشرت فيها ، بل العربية فحسب لم تصل البلدان األموال غسل ظاهرة أن إلى التقريبية اإلحصائيات

ًوأصبحت داءا عضاال في بعضها إذ  مليار 17.1 مصر تغسل حوالي أن إلى اإلحصائيات تشير تلك ً

ي ــ األموال فغسلعمليات  ويرجع نمو  ) .28 : 2002الفاعوري وقطيشات ،  ( ً مصري سنوياًاجنيه

  : ) 8 –7 : 1999السقا ، ( هما  ى عاملينــالعصر الحديث إل

  

  نمو المراكز المالية في مناطق االوفشور والتي تسمي في بعض األحيان جنات االوفشور:  األول

 ) Offshore Heavens( ، ما ًغالباف ، للتهرب الضريبيً سانحةً توفر مثل هذه المراكز فرصاإذ 

 هذه المراكزكما أن الكثير من . تقل حدة األطر القانونية التي تحكم مثل هذه المراكز بصورة كبيرة

وتوفر مثل هذه المراكز . توفر حماية للمجرمين من أضواء الكشففيعمل مثل الصناديق السوداء، 

ولذلك ينظر إلى تلك المراكز على أنها . سهولة تكوين الشركات والحماية المطلقة لسرية الحسابات

  .  األموال على المستوى الدوليغسلمن العناصر الحيوية لعمليات 

طور نظم التحويل اإللكتروني لألموال بسبب الثورة التي حدثت في عالم االتصاالت على  ت:الثاني

المستوى الدولي، واستخدام شبكات الحاسب اآللي العمالقة التي تربط كافة األسواق المالية والنقدية 
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حاء على المستوى الدولي، بحيث يمكن نقل األموال بصورة هائلة عبر المراكز المالية في كافة أن

  . العالم

إلى إخفاء المصدر األساسي لألموال، والبحث عن تهدف  األموال غسل عمليات لما كانتو     

 أو لملكية أموال تم الحصول عليها بصورة غير قانونية، بحيث تبدو في ،تغطية قانونية ألصل ما

ألموال لقوانين النهاية كأنها أموال تم الحصول عليها من مصادر قانونية، وبحيث ال تخضع هذه ا

 غسل عمليات إنعلى ذلك ؛ فارب إيرادات األنشطة اإلجراميةالمصادرة أو غيرها من القوانين التي تح

وال تقتصر عمليات . األموال هي في جوهرها عمليات غش للسلطات المختلفة حول مصادر األموال

، فقد تتسع عمليات   األموال على األموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير قانونيةغسل

 يسعى الغاسل إلى إعادة تعريف طبيعة إذ. موال المكتسبة بصورة قانونية لتشمل أيضا األغسلال

األموال ذاتها بسبب عدم خضوع األموال لبعض النظم القانونية مثل قوانين الرقابة على الصرف 

شركات التي يرغب في  مثال ذلك أرباح ال، أو الضرائب على الدخلةالكمركياألجنبي أو الرسوم 

  .إخفاءها عن السلطات الضريبية

 وتضييع مصدر المال المودع بعد سلسلة تحويالت بين إضاعة األموال غسل     عليه ، يعني 

 والعالمية ليستقر في إحداها مسجال والدة جديدة مخترقا معترك التجارة واإلقليميةالمصارف الوطنية 

 : 2006كبة ، ( سب ونجاحات في بناء صرح مالي يفوق الخيال وليستمر بالنمو والتزايد محققا مكا

1. (   

 إال أنها متفقة ، التي تناولت الموضوعاألدبيات أوردتها تعريفات عديدة األموال غسل     ولمصطلح 

ة عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي ّيأ" فـي المضمون ، فقد عرف على انه 

هو  " ًأيضاوعرف  ) . 1 : 2007الحوراني ، ( و  ) 25 : 2000 التحافي ، " (األموال منه تاكتسب

" (  أو مصدرها أو ملكيتها، المكتسبة من االتجار بالمحظورلألموال أو تمويه الطبيعة الحقيقية إخفاء

 الناتجة عن أصول محرمة ذات أصول األموالجعل " كما عرف بأنه  ). 109 : 2000 ، األحمدي

  " المحرم في واقع الحال أصلهاهر بطرائق خاصة وهي باقية على مباحة في الظا

 ) 2003.islamonline.www .(  

 شمـوال وتحديدا األكثر ) 1990(  الصـادر عام األموال غسل لاألوربية     ويعد تعريف دليل اللجنة 

 التي تضمنتها عدد مـن الوثائق الدولية والتشريعات األخرىفات  مـن بين التعرياألموال غسللعناصر 

 أنشطة مـن المحصلة األموالعملية تحويل  " األموال هو غسل ووفقا للدليل المذكور فـإن .الـوطنية

 شخص أي مسـاعدة أو ،األموال المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه إنكار أو إخفاء بهدف جرميه
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 1 : 2008, قعدان " ( سؤولية القانونية عـن االحتفاظ بمتحصالت هذا الجرم ارتكب جرما ليتجنب الم

   . )4 : 2000عرب ، ( و ) 

 ) 1990(  الصادر عام األموال غسل لاألوربية     ويتفق الباحث مع التعريف الذي قدمته اللجنة 

 إخفاء إلىي تهدف  التاألنشطة على األموال غسل ، ذلك كونه لم يقتصر في تعريفه لأعالهالمذكور 

اها من خالل  صفة الشرعية عليها ، بل تعدإضفاء ومحاولة المحصلة لألموالالمصدر غير المشروع 

 شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن االحتفاظ بالمتحصالت غير إيتجريم واعتبار 

  .وتجريم من يساعده على ذلكالمشروعة 

  

  :األموالتبييض  وعالقته باألموال غسل -ً ثانيا
و يلتقي في ــ يجري تداوله وهآخر ، فان هناك مصطلح األموال غسل مصطلح ًفضال عن     

، ويمكن توضيحهما علـى النحو  ) األموالتبييض ( ـو مصطلح ـال وهاألموال أ غسلالمفهوم مــع 

   : )4 : 2008قعدان ، (  و  )3 – 1 : 2008الشمري ، ( اآلتـي 

  :األموال غسل -1

ًتــدر أرباحــا   ،ًإن شــيوع المخــدرات، وانتــشارها، والتهافــت علــى تناولهــا جعــل منهــا ســوقا رائجــة      
ًأنهـا أخيـرا تـستقر فـي  ّ إال؛ٕ، وهي وان كانت تعتمد على مغـامرات تقـوم بهـا مافيـات متخصـصة خيالية

 لها أسـواق خاصـة فأصبح. المفرد ليسهل تناولها يوميا من قبل المدمنين عليها أسواق معينة لتباع ب

ًيوميــا قطعــا متفرقــة، وهــذا يــستلزم أن تتناولهــا األيــدي البائعــة  فيجــري بيعهــا. موصــوفة للزبــائن فقــط ً
ٍصغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذ يكـون لهـا روائـح معينـة تلـصق بأيـدي بائعيهـا  ًوالمشترية قطعا

ًتلتـصق هـذه الـروائح تلقائيـا بـاألموال المدفوعـة ثمنـا لهـا كما  حتـى تكـون  ، ومـا إن يـأتي آخـر النهـارً

أصـحابها إرسـالها إلـى  هناك كميات كبيرة من الورق النقدي، وكلهـا لهـا روائـح معروفـة، فـال يـستطيع

 لهــا وتنظيفهــا مــن هــذه الــروائح حتــى ال غــسل الحــال ، فيقومــون بعمليــة  وهــي علــى هــذامــصارفال

فــة لــديهم ال تــؤثر علــى هــذه األوراق معرو  هــذه فتكــون بوســائلغــسل أمــا عمليــة ال.ينكــشف ســرها 

. أو بــبعض المــواد المزيلــة لروائحهــا وال تــؤثر عليهــا  بعمليــة تبخيــر،غــسلفإمــا أن يكــون ال. النقديــة

ي ـفهـو فـ.  دون أيـة شـبهة تطـالهممـصارفيـدفعونها إلـى حـساباتهم فـي ال ٍوعندئـذ وفـي أواخـر الـدوام

 األمـوال غـسل هذا هـو واقـع الغرض، لهذا صةالكلمة، ولكن بوسائل معينة مخص  بمعنىغسلحقيقته 

  .الكلمةمن حيث داللة منطوق 

إزالة الروائح القـذرة عـن هـذه األمـوال  أي)  األموالغسل(هذا في بدايات استعمال هذا االصطالح      

 غـسل(ثـم تطـور . عن مـصادر المخـدرات ونحوهـا حتى ال يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة
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اسـتعمال وسـائل ماليـة وحيـل خادعـة إلضـفاء الـشرعية والقانونيـة علـى  ح مدلولـه يعنـيليصب) األموال

تبيـيض (  بمعنـى األمـوال غـسل أصـبح وهكـذا .مـشروعة من مـصادر قـذرة غيـر األموال المكتسبة هذه

  .واحدوصار االصطالحان بمعنى  ) األموال

  

  :األموال تبييض -2
يعني  وهذا. ألموال يلتقيان في داللة مفهومهما تبييض امصطلح األموال وغسل مصطلحإن      

قانونية،   غير مشروعة، وغيرائقاستخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطر

واالختالسات والغش  ةوهذا يشمل األموال المكتسبة من الرشو. إلضفاء الشرعية والقانونية عليها

 األموال وتبييض األموال غسل ا فاصطالح.سوسيةالجا  ومكافآت أنشطةالنقود،التجاري وتزوير 

وهو .  بديل لالقتصاد الخفي أو االقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل ان وهما عصرياناصطالح

ً وأحيانا يتم خلط هذه األموال الحرام بأموال أخرى مشروعة، كسب األموال من مصادر غير
ًأنشطة مباحة شرعا وقانونا واستثمارها فيحالل،  إلخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة ً

 هذه غسل ا فمن األساليب التي يجري على أساسه. والرقابية األمنية تظليل الجهات بعد ، القانونية

والرشوة وتهريب  األموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة

أصحاب األموال غير المشروعة   أن يقوم ,ونوادي القمار فالالمخدرات وتهريب البشر والمتاجرة باألط

ٕ، واخفاء  األموال المشروعة  لدمجها معمصارف أو تحويلها بين المصارفهذه بإيداعها في 
 عالمية لها فروع مصارفالداخلية إلى لمصارف وقد يتم تحويل هذه األموال من ا. مصادرها األصلية

بعملية تحويل أخرى لألموال عبر فروعها   الخارجية نفسهارفلمصاثم تقوم ا.  كثيرة في العالم

 المساهمة في أو األراضي، من المصارف لشراء أموالهم بسحب أصحابها وبعد ذلك يقوم المختلفة،

  .للقاراتشركات عابرة 

 فـي التعبيـر فإنهمـا اختلفـإوان   األمـوال تبيـيض واألمـوال غـسلأن مفهـومي      عليه ، يمكن القول 

أســاليب التحايــل و الخــداع مــن أجــل  ن الطــرق المختلفــة مــإلــى وهــو اللجــوء ،يــان فــي المــضمونيلتق

 مثـل تجـارة الرقيـق و لألمـوالشرعية ال رالمصادر غي من المحصلة األموالإضفاء صفة الشرعية على 

تم  من الرشاوى وغيرها كما سيالمحصلة األموال غير الشرعية والسرقات و األسلحة وتجارة المخدرات 

  .تناوله خالل الفقرات القادمة من هذا المحور 

  

  :األموال غسلمراحل عمليات : ًثالثا
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 فقد كانت عملية إخفاء ،لب جهدا ماديا في األساس األموال تتطغسلفي البداية كانت عملية      

 النقل المادي  قانوني تقتضيأصلالمصدر غير القانوني لألموال وجعل النقود تبدو وكأنها ذات 

تمثل المهمة األساسية في هذه الحالة في كيفية تجنب لفت انتباه السلطات لتلك تو. للنقود السائلة

 النقود القذرة تصبح محدودة غسلن عملية إعمال المالية فوفي ظل تخلف تكنولوجيا األ. النقود

مثال من خالل على سبيل ال وقود السائلة من الناحية الماديةبالقدرة اإلبداعية على التعامل مع الن

، أو من خالل أسهل يقانوننظام ي ظل ف أجنبي يعمل مصرفٕنقل النقود خارج الدول وايداعها في 

  . تقديم رشوة إلى موظف مصرفي، أو شراء أصول حقيقية أو ممتلكات شخصية بصورة متفرقة

 نظيفــة قبــل أن تــصبح جــاهزة للظهــور علــى الــسطح كــأموالعديــدة مراحــل      وتمــر األمــوال القــذرة ب

ح عرضـة للمـسائلة مثلها مثل أي أموال أخرى تم الحصول عليها من مصادر قانونية، وبحيث ال تـصب

 إلـى األمـوال غـسل تـشير معظـم الدراسـات والبحـوث فـي مجـال  إذ. ومـصادرها تلك األمـوالحول طبيعة

ويمكــن  , ًوعة مــشرًأمــواال المغــسولة بعــدها األمــوال ثــالث مراحــل تــصبح إلــى تقــسيم عملياتهــا إمكانيــة

 ) 12 – 11 :2003الـشرفات ، ( و  ) 20 – 8 : 1999الـسقا ،  ( :ي اآلتـيـ فهـذه المراحلتلخيص 

   ) :10 – 9 : 2005الحمداني ، ( و 

  

   Placement ) أو اإلحالل اإليداع (  التوظيف– األولىالمرحلة 
 في المصارف هاإيداع المشبوهة من خالل األموالوتعني هذه المرحلة التخلص من       

شاريع استثمارية قد  أو المشاركة في م،السندات  أواألسهموالمؤسسات المالية أو شراء العقارات أو 

 غسلتعد عمليات التوظيف الحلقة األولى في سلسلة عمليات  و.وهميةو قد تكون تكون حقيقية 

 أما من ،ملية الغسلويتمثل جوهر عملية التوظيف في اختيار المكان الذي ستتم فيه ع. األموال

وتعد هذه .  أو غير ذلك من األساليب، أو في تجارة قانونية،خالل إدخال النقود في نظام مصرفي

إذ غالبا ما تكون إيرادات الجريمة المنظمة في .  أهمهاغسل مراحل عمليات الأصعبالمرحلة من 

 وزن ضخم  النقدية وذاتومن ثم فان هناك حاجة إلى توظيف كمية هائلة من األوراق. صورة نقدية

ن األموال الناتجة عن بيع المخدرات تأتي أساسا من موزعي المخدرات في إعلى سبيل المثال . أيضا

.  وذلك بهدف تمويه طبيعة المتعاملين؛ البائع والمشتري، يبيعون المخدرات نقدان والذيالشارع،

. وهو ما يمثل المشكلة األساسية. مثال دوالرات 10 صغيرة،وغالبا ما تتم عمليات البيع بفئات نقدية 

ن مليون دوالر فإ. زع بحوالي مليون دوالر أسبوعياعلى سبيل المثال إذا فرض أن أحد الموزعين يو

ن النقود مشكلة لسببين على ويمثل مثل هذا الحجم م.  رطال200 دوالر يزن حوالي 10 ألـمن فئات 

  :األقل
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 تاجر إذ ال يمكن أن يقوم، ة أو االكتشاف بسهولة تعرض هذه األموال لمخاطر السرق:األول

دون أن من  بصورة أسبوعية لمصرف الحجم الضخم من األموال في ااالمخدرات ببساطة بإيداع هذ

 النظام المصرفي في بعض الدول يقضي بضرورة تعبئة السيما أن. ذلك االنتباه أو الشكيسترعي 

 على سبيل المثال لكل عملية إيداع تصل معين، عن حد استمارة معاملة نقدية لكل عملية إيداع تزيد

بالرغم من أن بائع المخدرات سوف يتعامل نقدا ف وعلى ذلك .المتحدة دوالر في الواليات 10000إلى 

فقط مع عمالءه عند بيع المخدرات فانه البد وان يتخلص من هذه النقود السائلة بأسرع ما يمكن، 

 مركز االهتمام األساسي لغاسلي مصارفوتمثل ال. اآلخرينك لدى  شكوأدنىوبالشكل الذي ال يثير 

  . األموال في هذه الحلقة

ن محاولة إنفاق كميات كبيرة من هذه النقود في أي وقت من أوقات السنة قد تثير انتباه  إ:الثاني

  . السلطات األمنية

إيداع تلك األموال بحيث  يقوم بتدبير عملية أنلى هذه المشكلة فان الغاسل البد وللتغلب ع     

وقد تتم عملية اإليداع من . يتجنب المشاكل المرتبطة بالتصرف في مثل هذا الحجم النقدي الكبير

 أو سمسار أوراق مالية أو وسيط لمساعدته في التخلص من لمصرفخالل البحث عن شريك في ا

شروع قانوني يبخس فواتير كذلك من الممكن أن تتم عملية التوظيف من خالل م. هذه النقود السائلة

من إيرادات تجارة المخدرات تدخل إلى % 85 - 80ويقدر أن حوالي .  الشراء ويغالي في فواتير البيع

 مصارفأما الباقي فعادة ما يتم تهريبها إلى الخارج لإليداع في ال. ائقاالقتصاد القانوني بهذه الطر

وبمعنى آخر فان .  بالسريةمصارفها أعمال ، خصوصا في الدول التي تحيط1 ) االوفشور (األجنبية

 ويشير.  يعد عمال غير قانوني، كما هو الحال في سويسرامصرفاإلفصاح عن موقف عميل في ال

Kehoe, M.   (1996, p3) إلى أن هناك حوالي نصف طن من العمالت األجنبية النقدية تصل 

  . يوميا إلى مطار زيورخ لتتجه إلى البنوك السويسرية

 تتم عبر الكثير من ل استثمارات بأموال مغسولةويتم تدوير أرباح تجارة المخدرات من خال     

ومع تعقد . لعمالتل ودور صرف مصارفوعديدة مؤسسات مالية دولية تضم الدول، وغالبا ما 

ن يتم إيداع أموال في إنه ما إات التحويل اإللكتروني لألموال فاألساليب المصرفية بما في ذلك عملي

 ساعة، مما يجعل عمليات تقفي 24 في خالل مصارفيمكن نقلها عبر عشرات الما ظام مصرفي ن

وعادة ما يختلف أسلوب التوظيف بحسب  .اثر هذه النقود مسألة مستحيلة أو مستهلكة للوقت

االختالس أو ( ى سبيل المثال فان إيرادات جرائم أصحاب الياقات البيضاء ــعل. اختالف الجريمة

                                                 
 Kehoe, M. (1996 )“ the Threat of Money Laundering “ unpublished paper, Department انظر 1

of Economics, Trinity College D, the University of Dublin, Dublin. Ireland.  
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صرفي ثم  تتم عملية التجميع في حساب مإذ. ، غالبا ماال يتم توظيفها)ر الضريبي أو التزويالتهرب 

جرائم التزوير فيما يخص و. حسابات يتمتع بقانون يحمي سرية المصرفلها ال سلكيا إلى تحو

كيا ثم إعالن العقاري يقوم المجرمون بالحصول على قروض ضخمة، وتحويلها إلى الخارج سل

ن الهدف من العملية يكون إخفاء الوجهة الحقيقية إإلرهابيين وتجار السالح، فا ماأ. إفالسهم

وهكذا نجد بعض الفروق االختالفية بين عمليات .  وكذلك استخدامات تلك األموال ومصادرها،لألموال

يمكن من خالله تحديد ية تحديد نمط محدد للتوظيف  باختالف الجريمة، وهو ما يعقد عملغسلال

 على قدر عال من المرونة ألي غسلويعتقد بشكل عام أن القائمين على عملية ال. األموالغاسلي 

، بحيث يستجيبون ألي تغيرات في القوانين، وهو من العناصر التي غسلتغيرات في أنماط عمليات ال

  . تعقد عمليات المكافحة

   Layering )أو التغطية  (  الخلط– المرحلة الثانية
ويقــصد بــالخلط فــصل النقــود عــن  المــصرفي، القطــاع إلــى األمــوالمرحلــة بعــد دخــول وتــتم هــذه ال     

 معقــدة تجعــل عمليــة تتبــع اثــر تلــك  عديــدة معــامالت ماليــةها عبــربعــدمــصدرها غيــر القــانوني وتمــر 

  سـبيل المثـال تحويلهـا إلـى ومـنعلـى. األموال مسألة مستحيلة أو مضيعة للوقـت كمـا سـبقت اإلشـارة

 االوفـشور مـن خـالل مـصارفوالـى /أو من خالل تحويل هذه األمـوال عـدة مـرات مـن،  عديدةحسابات

... ياحية، أو شيكات مـصرفية أو من خالل استبدالها بشيكات س. سبل التحويالت المالية اإللكترونية

 تــدقيق وتهــدف هــذه المرحلــة إلــى جعـل عمليــة اكتــشاف مــصدر تلــك النقـود مــن خــالل عمليــات ال.الـخ

 مـدى ضـخامة عـدد عمليـات التحويـل اإللكترونـي لحـسبان إذا مـا أخـذنا فـي اًصوصاخـ. مـسألة صـعبة

وتتبـع عـصابات الجريمـة المنظمـة اسـتراتيجيات متعـدد للخلـط يمكـن  .التي تتم يوميـا عبـر دول العـالم

  :تلخيص أهمها في اآلتي

  

  :المصرفيالخلط  - 1

. األموال الناجمة عن األنـشطة اإلجراميـة من أهم اآلليات التي يتم من خاللها نقل مصارف     تعد ال

علـى سـبيل المثـال . مـصارفويشير الخبراء إلى عدة أساليب يتم من خاللها نقل األموال عن طريـق ال

وتـشمل . من خالل فتح حسابات بأسماء وهمية أو بأسماء شخصيات تعمل لحساب مستفيدين آخرين

ــل المحــ ــرة مجموعــة متنوعــة مــن وكــالء مث ــرهم، أو مجموعــة المجموعــة األخي امين والمحاســبين وغي

وفي جميع األحوال يتم اسـتخدام هـذه الحـسابات لتـسهيل . Shell Business ) ( مشروعات الواجهة

 مـن خـالل مجموعـة معقـدة غـسلوفي العادة تتم عمليـة ال. عمليات اإليداع أو التحويل ألموال الجريمة

وتمثـل فـروع . و أعمـال أو شـركات واجهـةمن المعامالت تشمل عدة حسابات بأسماء عـدة أشـخاص أ
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ففي بعـض الـدول تقبـل الفـروع مودعـات لتقـوم . غسل األجنبية أحد القنوات المهمة لعملية المصارفال

 المحليـة للـدول المقـام بهـا تلـك الفـروع بـدون أن توضـح هويـة مصارف حساباتها لدى الىبتحويلها إل

  .المودع أو المستفيد

 األمـــوال جريمـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة، إذ كانـــت غـــسلتكـــن عمليـــات  لـــم )1970 (وقبـــل عـــام     

تم إصـدار قـانون ) 1970 (وفي عام . عن مصدرهاالسؤالن النقود بدون  تقبل أي كميات ممصارفال

 بـضرورة إخبـار الـسلطات األمنيـة مـصارف الألـزموالـذي )  Bank Secrecy Act (مصارف رية الس

 1984(وفي عـام .  دوالر، بهدف المتابعة األمنية10000ي تزيد عن عن العمليات المالية النقدية الت

كمــا أصــبحت .  بــضرورة عــرض المعــامالت المــشكوك فيهــا علــى رجــال القــانونمــصارفتــم إلــزام ال) 

إذا مـا اعتقـدت )  Criminal Referral Forms(  مطالبـة بتعبئـة اسـتمارات للمراجعـة مـصارفال

 مـصارفوحينما تم إصـدار قـانون سـرية ال. ن حجم المعاملة أموال بغض النظر عغسلبوجود جريمة 

 مــصرفالتكــرار عمليــة اإليــداع فــي  دوالر و10000داعات إلــى قــيم اقــل مــن يــتمــت عمليــات تجزئــة اإل

ومـن الناحيـة القانونيـة يطلـق علـى هـذه . مـصارف أو فـي العديـد مـن ال،ه أو في فروع مختلفة لنفسه

 غيـر أن هـذه العمليـة أصـبحت اآلن جريمـة  )Structuring A Deposit ( العملية هيكلـة اإليـداع

 يقومون باإليـداع لـصالح  )Smurfs( وقد تتم عملية اإليداع من خالل مودعين يطلق عليهم . أيضا

يقوم بتحويلها ويمكن أن يقوم الـمودع بشراء شيكات لحاملها أو أوامر دفع دولية قبل أن . طرف ثالث

ٕ وانمـا مـصارفوال يقتصر هذا األمر علـى ال.  لصالح الغاسل في النهاية يقوم بإبداعهمإلى طرف ثالث
  . نفسها العملية التأمين أيضاوشركاتالعقارية  مصارفتواجه ال

لألمـوال أصـبحت عمليـات النقـل الـسلكي أهـم ) اإللكترونـي(     ومع تطـور عمليـات التحويـل الـسلكي 

وهـذه األربـاح الـضخمة التـي يـتم . مـا تكـون كبيـرةذلك أن أربـاح الجريمـة دائمـا . أساليب خلط األموال

تحقيقها عبر األنشطة غير الشرعية ال بد وأن تغسل، أو على األقل أن تأخذ الصفة القانونيـة قبـل أن 

ــة إن ــتم عملي ــاق هــذه األمــوال أو اســتثمارها، وت ــى المــصادرةٕاف ــد التحــويالت . ال ســوف تتعــرض إل وتع

ن أعـين رجـال ساليب السريعة لنقل األرباح غيـر القانونيـة بعيـدا عـالسلكية لألموال بين البنوك أحد األ

علـى .  تـتم عمليـة إخفـاء األمـوال القـذرة ضـمن عمليـات التحويـل الـضخمة التـي تـتم يوميـاإذ. القانون

% 1إلـى % 0.5 عملية تحويل تتم يوميا عبر العالم يقـدر أن حـوالي 700000من بين فسبيل المثال 

 2 أن حجـم عمليـات التحويـل اليـومي هـو حـسبانٕواذا مـا أخـذنا فـي ال. مـوالأ غـسلمنها تمثل عملية 

 220000تريليون دوالر هي في معظمها أموال قانونية، وأن من بين هذه العمليـات يقـدر بـأن حـوالي 

ومعظـم هـذه العمليـات  . 2، أي أن الحجـم الـدوالري لهـا غيـر معلـوم  SWIFTعملية ترسل سـويفت 

                                                 
   المصدر السابق-  2
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مـن ثـم تعـد ف. البـشريكامل، حيـث ال يوجـد أي نـوع مـن التـدخل شكل وماتيكي بتتم من خالل نظام أوت

عملية التحكم في مثل هذا الحجـم الـضخم مـن التحـويالت لـضبط التحـويالت المـشكوك فيهـا مـستحيلة 

ولــذلك اقترحــت لجنــة للكــونجرس األمريكــي ضــرورة اســتخدام التقنيــات الحديثــة . مــن الناحيــة العمليــة

وفـي .  والتوصـل إليهـا مصادر التحـويالت المـشكوك فيهـاعنالصطناعي في البحث ء اوتطبيقات الذكا

، فـان هـذه األسـاليب ) نظيفة أو قـذرة حقيقة كونهاأي ( صادر تلك النقود ظل غياب المعلومات عن م

 إذ يعـد حجـم األمـوال القـذرة التـي يـتم ، خلـط األمـوال القـذرة حـاالتنالحالـة مـتعد مثالية في مثل هذه 

  . عبر عمليات التحويل السلكي صغيرا جدا بالنسبة لهذا الحجم الضخم من األموال المنقولةنقلها

     وقد أدى استخدام نظام التحويل اإللكتروني إلى التقليل من اللجوء إلى خيار النقل المادي للنقـود 

يـزة النقـل الـسريع فقد أدى نظام التحويل السلكي إلى تمكين المنظمات اإلجرامية مـن التمتـع بم. القذرة

 إلـى غـسلللنقود بين الدول المختلفة، وفي ذات الوقت تقليل مستويات المخاطرة المصاحبة لعمليـات ال

ومع التطور التكنولوجي وزيادة تسهيالت التحويل السلكي فان قـدرة غاسـلي . مستويات يمكن إهمالها

مـن و. مين علـى التحـريلمفتشين القائاألموال على أداء هذه العمليات بنجاح تزايدت مع زيادة أعباء ا

 إلــى إنــشاء ى، بــل أدغــسل للأكثــر ًآفاقــان اتــساع شــبكة االنترنــت بــصورة خرافيــة فــتح إناحيــة أخــرى فــ

( ولمثــل هــؤالء الوســطاء المواقــع .  علــى االنترنــتغــسلمجموعــة مــن المتعــاملين المتخصــصين فــي ال

Sites (م بحرية عبر دول العالم الخاصة بهم، والتي تمكن أي شخص من االتصال به .  

     ومــن الواضــح أن نظــم التحويــل الــسلكي تــوفر معلومــات محــدودة حــول أطــراف العمليــة، وهنــاك 

كمـا أن .  المعلومات المـسجلة عـن أطـراف عمليـات التحويـل اإللكترونـيىمستومحاوالت تجري لزيادة 

ي بنظام مراقبـة إلكترونـي يقـوم علـى هناك محاوالت في الواليات المتحدة الستبدال نظام المراقبة البشر

. غـسلوتساعد بعض أشكال الحـسابات المـصرفية فـي عمليـة ال. استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي

 (ى  األجنبيـة فـي الواليـات المتحـدة حـسابات إيـداع تـسممـصارفي فـروع الـــعلى سبيل المثال يوجـد ف

Threshold Accounts  (دما يــصل الرصــيد إلــى مــستوى وهــي حــسابات مبرمجــة بحيــث انــه عنــ

كـذلك يـسمح للـشركات األجنبيـة . محدد مسبقا يتم تحويله مباشرة إلى حساب إيـداع معـين فـي الخـارج

ــائن أمريكــي، ويمكــنهم إعطــاء مــصرفبفــتح حــسابات مــصرفية مراســلة فــي  ــع زب  أجانــب حــق التوقي

)Signature Authority (خـل الواليـات المتحـدة الستخدام هذه الحـسابات فـي إجـراء المعـامالت دا

 لمــصرف ل األجنبــيلزبــونويعــرف ا. بمــا فــي ذلــك التحويــل الــسلكي وحــق اإليــداع والــسحب النقــدي

 األجنبيــة الحــصول علــى مــصارف مــن الــصعب علــى الأصــبحنــه أ مــن وبــالرغم. األمريكــي كاســم فقــط

ــة للعمــل فــي الواليــات  ــدولي، إالاموافق ــاد والتجــارة ال ــضيحة بنــك االعتم دد تلــك ـ أن عــلمتحــدة بعــد ف

ن الممكــن أن يــستخدم ـنــه مــأنــت التقــارير تــشير إلــى ن كإاو. لحــسابات ومــستخدميها غيــر معلــوما
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 : Kehoe , 1996(  األجنبيـة لمصارفن اــن األشخاص، أو العديد مــدة آالف مــاب الواحد عــالحس

  .وقد تم تضييق الخناق على مثل هذا النوع من الحسابات.  )15

د تــم اختــراع العديــد مــن وســائل الــدفع فــي إطــار التطــور التكنولــوجي الحــادث فــي نــشاط كــذلك فقــ     

والذي يشمل على سبيل . ) Cyber Payments(  تحت ما يسمى بالمدفوعات اإللكترونيةمصارفال

 وهــي عبــارة عــن بطاقــة بهــا رقيقــة إلكترونيــة دقيقـــة )Smart Cards(المثــال البطاقــات الذكيــة 

)Microchip(وتــتم قــراءة هــذه البطاقــات مــن خــالل آالت البيــع أو . حميــل مبلــغ محــدد عليهــا يــتم ت

وعنـدما تنتهـي . غيرها من الطرفيات التـي تخـصم قيمـة كـل معاملـة مـن القيمـة المدخلـة علـى البطاقـة

ـــات النقـــود  ـــتم إعـــادة تحميلهـــا مـــن خـــالل ماكين ـــالتليفون أو بحافظـــة ATMsقيمـــة البطاقـــة ي  أو ب

ــتخلص منهــاإلكترونيــة أو باســتخد كــذلك يــشمل المــصطلح البنــوك . ام الحاســب الشخــصي، أو يــتم ال

  . ويتم التحويل إلكترونيا عن طريق االنترنتيلآاإللكترونية حيث يتم االحتفاظ بحاسب 

 وبــالرغم مــن أن هــذه التطــورات التكنولوجيــة مفيــدة لالقتــصاد ككــل، إال أنهــا تــشكل نقــاط جــذب      

 اإللكترونــي لألمــوال غالبــا اشــتراك بنــك أجنبــي لكــي يمثــل الوجهــة غــسلوتتطلــب عمليــة ال. للمجــرمين

ن غاسـلي األمـوال يهتمـون بالـدول إثـال فـعلـى سـبيل الم. المباشرة أو النهائية لألمـوال غيـر القانونيـة

  غيـر المنظمـة أومـصارفكـذلك تفـضل بـشكل عـام ال.  بنما أو هـونج كـونجمثلتتعامل بالدوالر، التي 

علـى سـبيل ومثلمـا هـو الحـال فـي دول الكاريبيـان، )  Unregulated( تنظيمهـا  تنخفض درجـةالتي

فـي دولـة مثـل سويـسرا  ًامـصرفقد يختـار غاسـلو األمـوال  ىخرمن ناحية أ. Cayman 3المثال جزر 

لكنهــا تمــنح امتيــازات  علــى درجــة عاليــة مــن التنظــيم ومــصارف تعــد هــيمبورج أو ايرلنــدا وأو لوكــس

  . القوانين المصرفية سرية البيانات المالية تحمي في حينضريبية 

  

  : الخلط غير المصرفي- 2
  :     ويشمل أساليب كثيرة يمكن تلخيصها في اآلتي

 تمثــل المؤســسات الماليــة غيــر : الخلــط مــن خــالل المؤســسات الماليــة غيــر المــصرفية-أ 

ليهــا فــي تنفيــذ عمليــات البنكيــة ومــشروعات األعمــال غيــر الماليــة أهــم األســاليب التــي يمكــن اللجــوء إ

إذ يتزايـد يومـا بعـد .  مصدرا متزايـدا لعمليـات التهريـبتمثل مكاتب الصرافةعلى سبيل المثال . الهروب

ــامالت التــي تــتم بواســطة هــذه المكاتــب، ومــن ثــم  ــوم عــدد وحجــم المع ــأتي ي زيــادة عــدد العمليــات ت

دد شـركات تحويـل األمـوال غيـر علـى سـبيل المثـال يقـدر عـ. المشبوهة التي يمكـن أن تـتم مـن خاللهـا

                                                 
وبھذا .  على مستوى العالممصرف خمسين ألكبر فرعا 45ا حوالي  منھمصرفا 540 أكثر من  Cayman تضم جزر 3

  .  في العالممصرفيالشكل فانه فيما عدا لندن ونيويورك تمثل أكبر تجمع 
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ٕي عمليـة تحويـل النقـود واصـدار الـشيكات ـ تتخـصص فـ200000يات المتحدة بحوالي البنكية في الوال
وفي دراسة تمت على والية فلوريدا تم التوصل إلـى . )Money Orders(السياحية واألوامر النقدية 

تلـك فيمـا يخـص  غـسلبريـق عمليـات الويتزايـد . ل األمواغسلأن مثل هذه الشركات تشارك في عملية 

ن كـان إو المؤسـسات الماليـة األخـرى، هـذا  أمـصارفالمكاتب الن درجة تنظيم أعمالهـا ليـست مثـل ال

  .  من األصللها نظام

 يقوم الشخص بـشراء وثـائق تـأمين إذ.  من خالل شركات التأمينغسلل     كما يمكن أن تتم عملية ا

 مــدةهــا بخــصم خــالل الءن، ثــم يعيــد إلغاكــالء شــركات التــأميذات قيمــة عاليــة، بــصفة خاصــة مــن و

وفـي بعـض الـدول حيـث توجـد . ومن ثم يحصل على شيك من شركة التأمين. القانونية إللغاء الوثيقة

ين هـم فـي أسواق ثانوية لوثائق التأمين على الحياة، يمكن أيضا شراء تلك الوثائق من األشخاص الذ

 المستفيد في الوثيقة إلى المشتري، ثـم االنتظـار للحـصول علـى شـيك يتم تحويلفحاجة ملحة للنقود، 

  .عند الوفاة

والمستـشارين المـاليين  مثـل المحـامين والمحاسـبين القـانونيين، : الخلط من خالل المهنيين-ب 

جـل أ المحاسـب أو المستـشار المـالي مـن  يتم في هذه الحالة استخدام حساب المحـامي أوإذ. وغيرهم

  . عملية الخلط

 يــتم ذلــك مــن خــالل شــراء شــركات كوســيلة إذ :واجهــة الخلــط مــن خــالل إنــشاء مــشروع -ج 

يـة التـي تملكهـا ويتم غسل أموال عصابات المافيا من خـالل الـشركات القانون. لعملية التوظيف والخلط

ة أحيانا مـا تكـون األنـشط. غسلتؤدي هذه األنشطة التجارية دورا مهما في عمليات الفتلك العصابات 

علــى ســبيل المثــال فـان نــشاط المنظمــات القائمــة علــى .  األمــوالغـسلاإلجراميـة منفــصلة عــن عمليــة 

.  األمـوالغـسلعملية توزيع المخدرات في جنوب ووسط أمريكا، منفصل تمامـا عمـن يقومـون بعمليـة 

 غاســلوفقــد يلجــا . 4 األمــوال كمقــاولين فــي مقابــل رســوم أتعــاب غاســلووفــي مثــل هــذه الحالــة يعمــل 

ـــة  ( األمـــوال إلـــى أنـــشطة تجاريـــة شـــرعية كواجهـــة لغـــسل األمـــوال، أو اســـتخدام المؤســـسات الوهمي

وتــتم عمليــة االنتقــاء مــن خــالل . والتــي عــادة مــا تنــشأ فــي دول أخــرى) الموجــودة علــى الــورق فقــط 

 تعيين األعمال التـي تتعامـل أساسـا بـالنقود الـسائلة وتحقـق حجـم مبيعـات كبيـر مثـل بيـوت المراهنـات

  .ومحالت المالهي

                                                 
 التي يتم غسلھا، حيث األموالعلى %  20 تقوم بدفع حوالي اكولومبيات الكوكايين في د اتحاأن يذكر تقرير الكونجرس 4

 األموالمن % 80 تاجر المخدرات يحصل على شيك مضمون بالـ أنم التجار شيكات رسمية، أي  بتسلياألموال غاسلويقوم 
  . القذرة
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ــا، ــك مطعم ــروين يمل ــاجر هي ــال افــرض أن ت ــى ســبيل المث ــى أ و     عل ــم أشــارت إل ن حــسابات المطع

 200 فـي مبيعـات الهيـروين تـساوي ًانـه حقـق أرباحـأ افرض واآلن.  دوالر200 تساوي ًاتحقيقه أرباح

 علـى أسـاس تحقيـق  في المطعـم لتظهـر الحـسابات دوالر200  ألــ، في هذه الحالة يمكن وضع دوالر

وهو ما سوف يعـزى إلـى ارتفـاع %. 100وهو ما يعني أن األرباح تضاعفت .  دوالر400ربح يساوي 

وبالتــالي لــن يكــون غاســل األمــوال عرضــة للمــسائلة عــن مــصدر ســيارته الفــاخرة، أو . كفــاءة المطعــم

ن إفــولــذلك . مــصارف مــن جانــب المــصارففيلتــه الجديــدة، كمــا ســيعامل كرجــل أعمــال محتــرم فــي ال

 تؤكد على مبدأ أهميـة معرفـة العميـل والـذي غسل المركزية في الدول التي تحارب عمليات المصارفال

وهكذا تمثل مشروعات األعمال القانونيـة   ".Know Your Clientمبدأ اعرف عميلك "يطلق عليه 

حـد أتملـك و أ فمن خالل الـسيطرة. غسلمليات الوبصفة خاصة التجارية فرصة مهمة للقائمين على ع

  .دون الحاجة إلى نقل األموال إلى الخارجمن  بسهولة غسلهذه المشروعات يمكن أن تتم عمليات ال

 .  مثل األراضـي وغيرهـا مـن العقـارات:االستثمار في األصول الحقيقية الخلط عن طريق -د 

  . وهي ظاهرة تتزايد في االتحاد السوفيتي السابق

  . وتصدير الذهب والمجوهرات ستيراد ا الخلط عن طريق شراء أو-هـ 

 األمـــوال علـــى غاســـلوحيـــث يلجـــأ :  الخلــط عـــن طريـــق تزييـــف فـــواتير التجـــارة الدوليـــة-و 

ة الـواردات مـن الخـارج علـى سـبيل المثـال فـان المغـاالة فـي قيمـ. المستوى الدولي إلى تزييف الفـواتير

  . لتحويل أرصدة ضخمة إلى الخارج سلكياً معقوالًسوغاستشكل م

  . الخلط من خالل شراء اليخوت واالنتيكات ثم إعادة تحويلها إلى نقود مرة أخرى-و 

استخدام عوائد الجريمة فـي شـراء الـسلع وتـصديرها إلـى ب: الخلط عن طريق التجارة الدولية-ز 

  . الخارج ثم إعادة بيعها هناك

 مـع سماسـرةيمكـن الـدخول فـي سلـسلة مـن المعـامالت إذ :  الخلط عن طريق سـوق المـال-ح 

 على سبيل المثال يمكن إنشاء شركة جديدة تـصدر عـددا كبيـرا مـن ،األسهم أو السلع أو المستقبليات

مليـات تبـادل هـذه األسـهم فـي ثم القيام بـإجراء ع. األسهم يملكها الغاسل من خالل وكالئه في الخارج

لنقـود فـي النهايـة  ويحـصل الغاسـل علـى ا،مال األسهم وبيعها إلى أشخاص غير مـشكوك فـيهمسوق 

 فـي سـوق الـسندات هـإ واعـادة بيعؤها يـتم شـراإذ أن يـتم ذلـك فـي أسـواق الـسندات كمـا يمكـن. نظيفة

وفي بعض الدول يسمح النظام بـأن . اتساع نطاقه على المستوى الدوليبالذي يتسم بسيولة عالية، و

ل، وبالتـالي مـن الممكـن أن يقوم السمسار كوكيل أو أمين استثمار بشراء وبيع السندات لصالح العميـ

علـى سـبيل المثـال يمكـن أن يقـوم السمـسار بـإجراء . تتم عمليات البيع والشراء مع إخفاء اسم العميل
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بناءا على تطـورات األسـعار فـي الـسوق بالـشكل الـذي يعنـي ) بيع شراء ثم ( بعض العمليات المزيفة 

 الخطــورة فــي مثــل هــذه وتتمثــل.  العميــل ثــم إيــداع األربــاح فــي حــساب،   أن العميــل يــربح فــي كــل مــرة

  . األموال في مثل هذه الحالةغسل إثبات عملية ًنه من الصعب جداأالوسيلة في 

 تمثــل أحــد األســاليب التــي يمكــن مــن خاللهــا إذ: ط مــن خــالل صــناعة الكازينوهــات  الخلــ-ط 

ن وتغييــر الئتمــا مثــل مــنح امــصارفإذ أنهــا تقــدم بعــض الخــدمات المــشابهة لخــدمات ال. غــسل النقــود

ود لـدى بعـض األسـاليب المـستخدمة بواسـطة الكازينوهـات هـي إيـداع النقـو العمالت وتحويـل األرصـدة

 أصــلوبهــذا تــصبح النقــود لهــا .  بجــائزة مثــل جــوائز اليانــصيب المــودعالكــازينو ثــم إعــالن عــن فــوز

  . قانوني

حيـث . لي فـي كولومبيـا وهو أسلوب اتبعته عـصابة كـا: الخلط من خالل العمالت األجنبية-ي 

تتطلــب العمليــة وجــود وســيط يتــولى االتــصال بأحــد رجــال األعمــال الــذين يرغبــون فــي الحــصول علــى 

ويقوم الوسيط ببساطة ببيع رجـل األعمـال إيـرادات تجـارة . دوالرات لتمويل وارداته من الواليات المتحدة

فيقــوم رجــل %. 20 يــصل إلــى المخــدرات مــن النقــود الموجــودة أساســا فــي الواليــات المتحــدة بخــصم

 الكولومبيــة باســم التــاجر أو مــصارفاألعمــال فــي المقابــل بإيــداع مقابــل عمليــة البيــع بــالبيزو فــي ال

 األمـوال غـسلتعتبر تكلفة إضافية لالتجار في المخـدرات بالنـسبة لعمليـات % 20 ألـوان كانت . وكيله

  .لكالي

    Integration الدمج - المرحلة الثالثة 
ي دمج هذه األموال مع األموال األخرى ذات المصادر القانونية وبالتالي إيجاد مبرر معقول      أ

وعملية الدمج . لألموال القذرة) التنشيف ( ويمكن أن يطلق عليها عملية التجفيف . لتفسير ملكيتها

سابها بصورة لألموال المغسولة في االقتصاد تتم من خالل جعل هذه األموال تبدو وكأنها أموال تم اكت

، أو  وعادة ما يطلق عليها عملية الدمج. غسل في عملية الآخر مرحلة هذه المرحلة دوتع. قانونية

وتتم هذه المرحلة عندما يمكن إعادة األموال المغسولة بصفة . )Re-integration(إعادة الدمج 

انب أي جهة لها سلطة حينما تصبح آمنة ضد المسائلة من جأي م المالي للغاسل، اقانونية إلى النظ

  : وهناك سبل عديدة للدمج وهي. األموالأصلالمسائلة عن 

 تعتمد هذه الوسيلة في نجاحها على وجود مؤسسات مالية مشبوهة كطرف :المضمونالدين  - 1

على سبيل المثال افرض أن هناك . في العملية، على أن تقوم بإقراض النقود بمعدالت فائدة منخفضة

في .  مليون دوالر لشراء المبنى10ٕاء أو بناء عقار واعادة تأهيله ويحتاج إلى شخص يرغب في شر

هذه الحالة ستقوم المؤسسة بمنحه معدالت فائدة منخفضة على أساس أن مصدر تلك النقود 

ثم يقوم باستخدام ما يفيض . مشبوه، على شرط أن يقوم باقتراض كمية أكبر من احتياجاته األساسية
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 Zero Base) سندات نمو ( سندات خزانه أمريكية أو أوربية ال توزع فوائد عن حاجته بشراء 

Coupon تصل عند نهاية مدتها إلى قيمة مساوية إلجمالي قيمة القرض األساسي الذي حصل ،

، ويتم إيداع هذه السندات في )أي أن الفائدة على السندات تساوي احتياجاته األساسية فقط ( عليه 

باإلضافة إلى ذلك يقوم المقترض بشراء خطاب ضمان قابل .  لدى المقرضحساب باسم المقترض

. للتجديد سنويا بقيمة مدفوعات الفائدة على القرض األساسي ويستخدم المبنى كضمان للخطاب

وبهذا تتم عملية تحويل األموال من . وعندما ينتهي من عملية البناء يقوم ببيع المبنى وسداد القرض

وبهذه الطريقة استطاعت مؤسسات . ض مدفوع بواسطة مقترض قام بعملية قانونيةأموال قذرة إلى قر

  .  األموال ضخ كميات ضخمة من األموال إلى النظام المصرفي من خالل عمليات قانونيةغسل

نه بعد أن يقوم الغاسل بتنظيف أمواله أن يدفع عنها ضرائب، أمن الممكن  :دفع الضرائب - 2

على المؤسسات القانونية أن تدعي أن هذه األموال تمثل إيرادات أنشطة ومن ثم يصبح من الصعب 

  .إجرامية الن الشخص قام بالفعل بدفع الضريبة عنها

 الخاص مصرفيقوم الغاسل في هذه الحالة بامتالك ال :)Shell Banks( بنوك الواجهة - 3

 مصرفوال القذرة في الومن خالل ضخ األم.  في جزر الكاريبيًبه في أحد جزر االوفشور، خصوصا

ثم .  بإجراء مجموعة من العمليات على هذه األموال حتى تبدو بأن لها مصدر قانونيمصرفسيقوم ال

  . إلى الداخلمصرفتتم بعد ذلك عمليات التحويل اإللكتروني من خالل ال

تقوم هذه الوسيلة على أساس مجموعة من شركات الوساطة  :المالية ملكية األدوات - 4

وتقوم هذه الشركات بمحاولة اجتذاب اكبر عدد ممكن من العمالء في مقابل تقديم خدمات . يةالمال

وحينما تحصل هذه الشركات على خطابات .  أو بتكاليف منخفضة للغايةًالوساطة المالية مجانا

 تبدأ في إجراء مجموعة من عمليات بيع كميات كبيرة )Allotment Letters(التخصيص للعمالء 

وتعد هذه وسيلة لتجميع كمية . سهم والسندات الوهمية تحت مسميات أوراق مالية ذات قيمةمن األ

ومثل هذه الوسيلة تعد وسيلة رخيصة وتوفر كميات ضخمة من األموال من . كبيرة من النقود النظيفة

الواقع هي في وى أنها أوراق مالية معروفة خالل استخدام شرائح من األوراق المالية التي قد تبدو عل

  . بال قيمة، وفي بعض األحوال ال يمكن بيعها في أي مكان

عودة " و ـأحد األساليب المستخدمة ه :The Loan Back Method القرض العائد -5

 التي )Borrow Back( ن أن يقترض النقودـذه الوسيلة غاسل النقود مـحيث تمكن ه". القرض 

ن خالل إنشاء شركة في منطقة تتطلب ضرورة كتابة ويتم ذلك م.  مرة أخرىقام بوضعها في مكان ما

تقارير مالية وضريبية، وعادة ما تتم هذه العملية باستخدام مؤسسة قانونية كوسيط لتغطية هوية 
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ثم يتم شراء مشروع في دولة غاسل األموال من خالل قرض يتم من خالل . أصحاب المصلحة

 ثم تتم عملية دفع أقساط القرض بانتظام كأن .المؤسسة المالية التي قام بإيداع أمواله لديها

وهكذا فان النقود . المشروع القانوني الذي تم شراؤه في دولة األصل للغاسل يقوم بإعادة دفع القرض

عادت إلى دولة األصل في صورة قرض تم استخدامه  غسلفي الخارج بقصد الالقذرة التي تم إيداعها 

 إرسال المزيد من األموال من خالل مشروع األعمال بقصد كما يمكن. لشراء مشروع أعمال قانوني

 تحت مسمي إعادة سداد القرض، كما يمكن من خالل هذه المدفوعات الحصول على إعفاءات غسلال

  .ضريبية

  

   األموال غسلكيفية استغالل المصارف في عمليات  :المحور الثالث
  والوسائل الالزمة لكشفھا ومكافحتھا

  

  :األموال غسللبية لعمليات اآلثار الس: ًأوال
(   يمكن تلخيصها باآلتي األموال غسلهنالك العديد من المخاطر التي تترتب على عمليات           

  : )23 – 21 :1999السقا ، 

لثقة في لن ثم ـلسمعة ومل األموال تهديدا غسلتمثل عمليات  :المخاطر على النظام المالي -1

 بعض المؤسسات المالية بواسطة تفليسن إ. لمستوى الدولياته على امؤسسلالي وـأي مركز م

فعلى . توضح مدى ذلك الخطر) منها بنك االعتماد والتجارة الدولي ( غاسلي األموال في الماضي 

، لثقة في النظام المالية ومؤسساته على اًا خطرًا األموال مصدرغسلالمستوى الكلي تمثل عمليات 

.  ما ثبت أن النظام المالي يتعامل في إيرادات األنشطة اإلجراميةفمن الممكن حدوث أزمة ثقة إذا

 ً المركزي البريطاني جهودا ضخمة لتأكيد أن سوق لندن النقدي مركزاالبنكعلى سبيل المثال يبذل 

 األموال بمركز غسلوليس من الصعب تصور النتائج التي تترتب على إلصاق تهمة . ً نظيفاًماليا

  . مالي ما

 األموال غسلليس فقط النظام المالي الذي يتعامل في  :الماليةالمؤسسات  ىر علالمخاط -2

. غسلٕفي خطر، وانما أيضا المؤسسات المالية الفردية التي تشترك بقصد أو بدون قصد في عملية ال

 تواجه خطر إغالق نشاطها فضال عن األعباء غسل التي يثبت أنها تقوم بعمليات المصارففال

في إدارة للدولة ي ستتحملها، على سبيل المثال ينص القانون األمريكي على الحق القانونية الت

. ، وهناك قانون مماثل في دول أوروبا الموحدةمصرف عن تغريم الً وسجن اإلدارة فضاللمصرفا

 يجعلهم المصرفزبائن بن فقدان ثقة الإ فغسل ما في عمليات المصرففعندما يعلن عن ضلوع 
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دون علم إدارة من  غسلمن جانب آخر فانه من الممكن أن تتم عملية ال. آخر مصرفيتحولون نحو 

لقد وجد انه في حالة . األموال يعمل لحساب غاسلي مصرف وذلك من خالل أحد موظفي المصرفال

 في حاجة إلى تحقيق أرباح عالية لتعويض الخسائر مصرفعتماد والتجارة الدولي كان ال االمصرف

 األموال وسيلة سهلة غسلوقد مثلت عمليات .  من خالل اإلقراض والتجارةالضخمة التي مني بها

غير أن هناك إشكالية أساسية تتمثل في أن بعض الدول .  )Kehoe , 1996 : 5 ( لتحقيق ذلك

 الخاصة والتي تتم أساسا على أساس من مصرفيةتحقق أساسا ميزة نسبية في توفير الخدمات ال

مستوى  دولة على 50 تسري في حوالي مصارفن قوانين سرية الإ .لى السريةالثقة القائمة ع

  . ن محاولة إلغاء تلك القوانين سوف تواجه معارضة كبيرة داخل تلك الدولإومن ثم ف. العالم

 ألسواق ًا خطرًا األموال مصدرغسلتمثل عمليات  :الماليةأسواق األوراق المخاطر على  -3

إذ أن درجة تعقيد بعض أدوات المشتقات وسيولتها والحجم . تقات أسواق المشالسيمااألوراق المالية 

 السيماألموال على المستوى الدولي، الكبير للمعامالت اليومية لها يجعلها عنصر جذب لغاسلي ا

إذ من الممكن استخدام السماسرة .  لتلك األسواقًا كبيرًا خطرًاوتمثل هذه األنشطة مصدر. المهرة منهم

وبالتالي إذا لم تتحقق درجة الشفافية .  أسواق المستقبلياتالسيمااتهم في اللعب بالسوق، لمهار

ن السوق إبة ألفعال المتعاملين في السوق ف بالنسًا خارجيًاالمطلوبة في السوق وكانت األسعار متغير

 . فيه من كفاءة عملية التوزيع ً كبيراًفي هذه الحالة سوف يفقد جانبا

إذ .  عندما تتكون ثروات الجريمة يحدث تحول في أنماط اإلنفاق:أنماط اإلنفاقاألثر على  -4

 التخصيص التقليدية، استهالك، ضرائب أوجهعادة ما يتم تخصيص الدخول بواسطة الضحايا على 

 معينة، مثل اإلنفاق أوجهعلى العكس من أموال الجريمة التي يتم تخصيصها لإلنفاق على . وادخار

وبالتالي فان االقتصاد نفسه يتغير عندما تتم . الفاخرة واألعمال الفنية والمجوهراتعلى العقارات 

 معنية لإلنفاق سوف تنفق على نسق أوجهفالنقود التي كانت ستنفق على .  األموالغسلعملية 

فأسعار األصول االستثمارية تميل نحو التضخم، الن أموال . مختلف تماما من السلع والخدمات

وعلى ذلك فان الجريمة لها ثالثة أنواع من اآلثار  . عن استثمار آمن لهابد وان يبحثونالجريمة ال

  : اآلتيةيالتوزيعية ه

   خسائر تلحق بضحايا الجريمة-

   أرباح تتحقق للمجرمين-

   خسائر تلحق باالقتصاد-

على  بية ال يمكن االستهانة بها السيما سلآثار له األموال غسل أنعليه يمكن القول و     

 يتم من األموال غسل من عمليات األكبر ولعل ذلك ناتج من كون الجزء ،المؤسسة المصرفية للبلد
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 التي يمكن من خاللها استغالل األساليب هنالك العديد من أن إذخالل المؤسسة المصرفية ، 

  . ، وهذا ما سيتم تناوله في الفقرة التالية األموال غسلالمصارف في عمليات 

  

  : األموالغسل في عمليات مصارف الاستغالليفية ك: ًثانيا
 فـي حـسابات اإليداع يتم   كأناألموال، غسل في عمليات أساليب المصارف بعدة استغالل     قد يتم 

ً وهنــاك أيــضا التواطــؤ .شــبهةًمــصرفية لمبــالغ صــغيرة نــسبيا كتجزئــة لمبلــغ كبيــر دون أن يثيــر ذلــك 
 التحويالت بواسـطة  ً وأيضا يتم عن طريق  ،غسلملية ال من قبل موظف المصرف لتسهيل عالداخلي

المصارف ، وشراء األدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية واستغالل الوسائل االلكترونيـة فـي 

وعلـى الـرغم .  أو خلق شركات وهمية يتم التعامل مع المصارف من خاللهـا   ،واإليداعاتالتحويالت 

 .ً شـيوعا األكثر التحويالت المالية هو أسلوب األموال كثيرة إال أن غسل ل المستخدمةاألساليبمن أن 

 1 : 2007, دليـل المحاسـبين (  الحاالت اآلتية في االنتباه والتدقيق وعليه على الموظف المسئول

– 3: (   

  : المعامالت المصرفية-1
م نــشاطاتهم التجاريــة عــادة شــركة ممــن تــت تبــدو طبيعيــة يقــوم بهــا فــرد أو  نقديــة كبيــرة الإيــداعات -أ 

  .بالشيكات أو أدوات الدفع األخرى

دون سـبب واضـح مـن  عميل أو منـشأة تجاريـة ألي الودائع النقدية في  زيادات ضخمة ومفاجئة -ب

 فــيتــرتبط   جهــة الإلـى زمنيـة قــصيرة مــن الحــساب مــدةا تــم تحويــل تلـك الودائــع خــالل ً، خـصوصا إذ

  .العادة مع العميل

 يمثـل اإليـداعات تلـك إجمـاليالذين يقومون بإيداعات نقديـة متكـررة بمبـالغ صـغيرة ولكـن العمالء  - ج

  .ًضخماًرقما 

ً أو الـسحب بـأموال نقديـة بـدال اإليـداع فـي تـتم معامالتهـا المـصرفية سـواء التي حسابات الشركات - د
  .األخرىعن أن تتم عن طريق وسائل الدفع 

ًأمواال نقدية باستمرار بدال عن استخدام الحواالت المصرفية أو  العمالء الذين يدفعون أو يودعون -هـ ً
  .األخرىالتحويالت المالية عن طريق وسائل الدفع 

العمالء الذين يسعون لتبديل كميات ضـخمة مـن النقـد ذات الفئـات الـصغيرة إلـى فئـات كبيـرة دون  -و

  .واضحةإبداء أسباب 

  .ً مصحوبة بتعليمات الدفع نقدا ه داخلإلى أو لبلدارج الون مبالغ كبيرة إلى خالعمالء الذين يحو - ز
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  : حسابات العمالء-2
 إذا  السـيمايتطلبها نوع العمل الذي يؤدونـه ،  الالتي العمالء الذين يحتفظون بعدد من الحسابات  -أ 

  . غير معروفين أشخاص أسماءكانت هنالك معامالت مصرفية تتضمن 

 كــل مــن تلــك الحــسابات فــيمتعــددة والــذين يودعــون مبــالغ نقديــة  العمــالء الــذين لــديهم حــسابات -ب

 تحتفظ بتلك الحسابات للعالقـات التي حالة المنشآت في إال ًكبيرا،ًاإليداعات مبلغا ويكون مجموع تلك 

  .المصرفية تقدم لها التسهيالت التي مصارفالمصرفية مع ال

شاطات عادية مصرفية شخـصية كانـت أم ً فرد أو شركة ممن يظهر حسابه فعليا عدم وجود نأي  - ج

أو لـيس العالقـة  ويستعمل ذلك الحساب لتلقى أو توزيع مبالغ كبيرة غير واضح تجارى،مرتبطة بعمل 

  .التجاريله عالقة بصاحب الحساب أو عمله 

 ويقومـون بتحويـل أرصـدة الواحـدةالعمالء الذين لديهم حسابات مع عدة مصارف ضمن المنطقـة   - د

  .خارجية جهة إلى حساب واحد ثم يحولون المبلغ المجمع إلىبات تلك الحسا

 ً كبيـرةًأمـواال الحـال فـيًحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقا أو من حساب قد تسلم مس -هـ

  .الخارجغير متوقعة من 

  .مالئمدون تفسير   نفسه منالحساب في أموال بإيداع األشخاص قيام عدد كبير من -و

  

  :مالت ذات صلة باالستثمار تعا   -3
 خزانـة األمانـات لـدى المنـشأة الماليـة ، حينمـا ال يبـدو ذلـك فـي شراء أوراق ماليـة لالحتفـاظ بهـا - أ 

  .ًمالئما مع المكانة الظاهرة للعميل 

 العمـالت األجنبيـة فـي تحضر مبـالغ ماليـة كبيـرة لالسـتثمار التي أو المنشآت التجارية األشخاص -ب 

 المعنيـــين أو المنـــشآت األشـــخاصلماليـــة حينمـــا يكـــون حجـــم الـــصفقات ال تتماشـــى مـــع  ااألوراقأو 

  .التجارية

  .عادية ظروف تبدو غير فيدون غرض واضح أو من شراء أو بيع أوراق مالية  -ج 

  : المعامالت المصرفية والمالية الدولية -4 
 إلــى المتتــاليللعميــل والتحويــل  التجــاريتتناســب مــع معــدل دوران العمــل  بنــاء أرصــدة كبيــرة ال -أ    

  .الخارج فيحساب أو حسابات مفتوحة 

والحـواالت بعمـالت أجنبيـة أو ) شـيكات سـياحية (  طلبات متتاليـة إلصـدار شـيكات المـسافرين -ب    

  .أدوات أخرى قابلة للتداول بمبلغ يفوق الحد المعتمد كمؤشر من دون إبداء أسباب واضحة 
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ها عن الحـد  تزيد قيمتوالتي األجنبيةكات المسافرين أو الحواالت بالعمالت  متتالية لشيإيداعات -ج  

  . إذا كانت صادرة من الخارج السيمادون إبداء أسباب واضحة ، من المعتمد كمؤشر 

  

 بــين األمــوال لنقــل التجــارياســتعمال خطابــات االعتمــاد وغيرهــا مــن وســائل التمويــل -5

     :الدول

 المـستفيد مـن خطـاب االعتمـاد لـشركات اسـتخدام حالـة فـيحيطة والحـذر  أخذ المصارف على ال-أ    

  . شحن يمتلكها 

 المـصرف أو إلـى وثـائق خطابـات االعتمـاد المقدمـة مـن العميـل فـي الـواردةأن تكون المبـالغ  -ب     

 الخاصــة اإلجــراءات ، وفــى هــذه الحالــة علــى المــصرف إيقــاف لألصــلســلطات الكمــارك غيــر مطابقــة 

  . الالزمة اإلجراءات واتخاذبالعملية 

 الحيازة ومع طبيعـة أو مـستوى النـشاطات في أن يكون حجم التسهيالت غير مطابق للضمانات -ج   

  .العميلومع مالءة 

  . العمالء الذين يقومون بتسديد القروض المصنفة رديئة قبل الوقت المتوقع -د    

  .غير معروف األصول أو يكون مصدر تلك تتوافق مع وضع العميل  ال أصول التمويل مقابل   -هـ

تتوافــق مــع إمكانيــات   يكــون مــصدر مــساهمة العميــل فيهــا غيــر معــروف أو الالتــي المــشاركات   -و

   .العميل

   :االلكترونية الخدمات   -6
 وبعــد ذلــك يقــوم  عنــدما يتلــق أحــد الحــسابات عــدة تحــويالت ماليــة صــغيرة بالطريقــة االلكترونيــة -أ   

  . بلد آخر إلىب بعمل تحويالت كبيرة بنفس الطريقة صاحب الحسا

يمكـن   الوالتـي االلكترونيـة اإليداعاتالعمالء الذين يودعون دفعات كبيرة وبشكل منتظم بما فيها  -ب 

ــداعات بحــسن نيــة أنهــاتــصنيفها علــى  ــذين يتلقــون دفعــات كبيــرة  ) BONA FIDE( إي ، أو ال

 غير القانونيـة واألنشطةًدان تعتبر أسواقا كبيرة للمخدرات وبشكل منتظم من دول معروفة على أنها بل

  .األخرى

ً مؤسـسة ماليـة الكترونيـا مـن دون أي أو مصرف عميل الباسم تصل التي التحويالت من الخارج -ج  
 في يجب أن تسجل أيغير مسموح بها ، )  ال تودع ثم تسحب من الحساب  أي( أن تمر بالحساب 

  . حساب  كشف الفيالحساب وتظهر 

  

  :األموال غسلوسائل المصارف لكشف ومكافحة عمليات : ًثالثا
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 أمـوالهمى ـــ الـشرعية علإضـفاءي ـ فـاألمــوالن قبل غاسـلي ــارف مــ تجنب استغالل المصجل     من أ

ـــغيــر المــشروعة م ـــعل المــصرفية،ن خــالل تمريرهــا عبــر المؤســسات ـ  الــضوابط ارف مراعــاةـ المــصىـ

  : )5 – 3 : 2007, دليل المحاسبين (  ٕ وادارتهالحساباتاالتالية عند فتح 

 حالـة غيابـه لنائبـه ، وذلـك بنـاء تنعقد سلطة التصديق لفتح الحسابات الجارية لمـدير الفـرع وفـي -1

  . توصية رئيس الحساباتىعل

 بطاقـة شخـصية، جـواز(  التأكد من هوية مقدم الطلب من واقع األوراق الثبوتية السارية المفعول -2

  .ً رباعيااالسممع مراعاة أن يكون ) سفر

 سـبق التعامـل معـه أو مـن أشـخاص مـصرف تزكية مقبولة لمقدم الطلـب مـن ىيجب الحصول عل -3

  .وذوي سمعة طيبة)  األقلىإثنين عل (مصرف الىمعروفين لد

 بــه فــي أي وقــت االتــصال العنــوان الحــالي والــدائم لمقــدم الطلــب بــصورة تمكــن مــن ىالحــصول علــ-4

  . بأي تعديل في العنوانمصرفلزام العميل بضرورة إخطار الٕوا

 ىساب حسب المهنة وذلك بـاإلطالع علـالتأكد من مهنة مقدم الطلب والمصدر الرئيس لتغذية الح -5

  .وثيقة النشاط المهني 

  .الختميعتمد أي طلب لفتح الحساب الجاري إذا كان مقدم الطلب يستعمل البصمة أو  ال -6

يتم   والالمصرف، من المبلغ المطلوب لفتح الحساب حسبما تقرره إدارة األدنى الحد اءاستيفيجب  -7

  .بعد مضي فترة مناسبة بعد إيداع المبلغ  دفتر الشيكات إالاستخراج

ً مـع المـدير أو نائبـه مـسئولين مـسئولية مباشـرة عـن صـحة باالشـتراك الحـسابات رئيسأن يكون  -8

  .المستندات واكتمالإجراءات فتح الحسابات 

 ًشـيكا، 25 التدرج في منح دفاتر الشيكات خاصـة للعمـالء الجـدد لتبـدأ بـدفتر فئـة مصرف الىعل -9

 فـتح الحـساب ى علـىً للعميل شريطة أن يكون الحـساب نـشطا وقـد مـضمصرفوتتدرج حسب تقييم ال

  . معقولةمدة

تهم بــصورة ربـع ســنوية  فـي مــد عمالئهـا ببيــان المركـز المــالي لحـسابااالنتظــام مـصارف الىعلـ -10

  . وعند الطلبىكحد أدن

 علـيهم مصرف توجيه عمالئها بضرورة حسن إدارة حساباتهم وتنويرهم بحقوق المصارفعلى ال -11

 حـساب يتـضح أن بـأي  المـصرفإدارةكمـا يجـب إخطـار ) تطبع تلك الحقـوق علـى ظهـر االسـتمارة ( 

 إرهابيـة أو أعمـال أليسـتغالل الحـساب  صورة من الـصور مثـل ابأي المصرفيصاحبه يسئ التعامل 

   . المصرفإدارةيخالف الضوابط والتوجيهات الصادرة من   أو عمليات مشبوهة أوباإلرهابتتعلق 
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 مع توضيح أسـباب قفـل الحـساب  يجب االحتفاظ بسجل للحسابات المفتوحة والمقفولة بكل فرع -12

  .ا  بهالخاصة من دفاتر الشيكات المتبقي السترداد والسعي

  :اآلتييجب مراعاة وتنفيذ ) الراكدة ( بالنسبة للحسابات الجامدة  -13

  . مراقبة الشيكات المسحوبة عليها فيالتدقيق    -أ 

  . مدير الفرع أو من ينوب عنه اسطةإال بو مدفوعات أيعدم تنفيذ   -ب 

  . يتم الدفع منها إال بموجب شيكات أال  -ج 

  . مدير الفرع  ليةؤوات وأن تكون تحت مس بقية الحسابيجب فصلها عن   -د 

  . العليالإلدارة عنها يتم تقديمه شهري ضرورة إعداد تقرير -هـ

  .الرئيسلمركز  الحسابات يتم بعده تحويلها للهذه زمني يتم تحديد مدى  -و 

  

 فـي منفصلة لكل نوع من أنواع الحسابات تختلف عن بعضها استمارة تخصيص مصارف على ال-14

  .واللون التصميم

 عميل قبل التأكـد مـن إيفائـه بكـل االلتزامـات ألي عدم تسليم دفتر الشيكات لمصارفيجب على ا -15

  .السابق عليه بموجب الدفتر المفروضة

ً يكون رصيدها متدنيا التي الحسابات الجارية ألصحاب عدم منح دفاتر الشيكات مصارفعلى ال -16
  . رواتب الموظفين والمعاشيين خالل فترة طويلة ويستثنى من ذلك حسابات

 رؤوسالشخصيات المعنوية ، أصـحاب  ( المستهدفة إدارة الحسابات فيعلى المصارف التشدد  -17

 األعمـالللقيـام بكـل ) بطاقـة منـدوب ( ويجب أن تمنح هذه الحسابات عنايـة خاصـة )  الكبيرة األموال

   .الخ…  شيكات وصرف استالمالمصرفية من 

  

   )5 – 4 : 2007, دليل المحاسبين (  :الجاريةح الحسابات أنواع وشروط فت

   .الخ… وتشمل حسابات التجار، الموظفين ، المهنيين ،  :الحسابات الشخصية -1

  :الشروط

  .العمل و العنوان وموقع المهني تقديم شهادة النشاط   -أ

شـهادة قيـد صـادرة مـن  والتجـاري يقدم التجار أصل الرخصة التجارية سارية المفعول أو الـسجل  -ب

  .التجاريةالغرفة 

 يعملــون بهــا أو تأشــيرة التــي للمغتــربين علــيهم إبــراز إقامــة ســارية المفعــول بالــدول فيمــا يخــص  -ج

  .العمل أو صورة مؤقتة من عقد ، بغرض العمل عودة/ خروج 
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  :حسابات الموظفين يجب مراعاة اآلتيفي 

  .مخدمتقديم شهادة مرتب من ال  -أ 

 الــواردة فــي شــروط اســتحقاقاتهم لمــوظفي المــصارف تغذيــة حــساباتهم مــن مــصادر خــالف  يجــوز-ب 

 أو مخــدمغ المــراد إيداعــه بعــد إخطــار الخــدمتهم شــريطة تقــديم المــستندات التــي تؤيــد الــدخل أو المبلــ

  .الرئيس المباشر

فـه ألي يجوز ألي مستخدم في أي مصرف أو مؤسسة مالية إدارة أي حـساب بالوكالـة أو خال  ال -ج 

  .الماليةمن عمالء وزبائن المصرف أو المؤسسة 

ٕألجانـب وغيــر المقيمـين علـيهم إبــراز إقامـة سـارية المفعــول واذن عمـل وصـورة مــن فيمـا يخـص ا  -د 
 فيمــا  العامــة للمــصرفاإلدارةتعليمــات عقــد العمــل وشــهادة بالمرتــب مــن المخــدم ، كمــا يجــب مراعــاة 

  .يمينيختص بالحسابات الجارية لغير المق

 الحــسابات بالنقــد األجنبــي مــع مراعــاة التقيــد بمنــشورات إدارة النقــد ى تنطبــق الــشروط أعــاله علــ-هـــ

  .األجنبي 

  

ــا  :الحــسابات المــشتركة  -2 ــشترك فيه ــي ي ــانهــي الحــسابات الت ــشترط أال تكــون اثن ــر وي  أو أكث

   .تجاريةالعالقة بينهم عالقة 

  :الشروط

  .زمة لكل واحد من الشركاء  إبراز المستندات الثبوتية الال-أ

   المــسموح ىكانــت فرديــة أو تــضامنية وتحديــد الحــد األقــصألية إدارة الحــساب ســواء ؤوتحديــد مــس - ب

ً أن يكـون ذلـك موضـحا فـي طلـب فـتح الحـساب ويـضاف ىبه للسحب بالتوقيع المنفـرد إن وجـد ، علـ
  . التوقيعات)ارتات  ك( بطاقات كتوضيح في

  

ً يؤدون أعماال متنوعة تجارية أو غير األفرادحسابات تخص مجموعة من  : حسابات الشراكة -3

  .تجارية 

  :الشروط

 أو شــهادة تــسجيل الــشراكة إذا اإلعمــال العمــل المــستخرجة مــن مــسجل أســم إبــراز شــهادة تــسجيل –أ 

  . واحد أو أكثر من الشركاء باسمكانت مسجلة 
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ً تقديم عقد الشراكة موثقا ومعتمدا من قبل إدا–ب   أسـماء الـشركاء وعنـاوينهم فيـهًرة المحاكم موضحا ً

.  

  . المخول لهم بالتوقيع بالتضامن واالنفراد وصالحية التوقيع المنفرد األشخاص تحديد -ج

  

  .وهى الشركات المسجلة بموجب قانون تسجيل الشركات  : حسابات الشركات– 4

  :الشروط

ء العمــل بالنــسبة لــشركات المــساهمة  وشــهادة بــدمــسجل الــشركات شــهادة تــسجيل الــشركة لــدى –أ 

  .العامة 

  .الشركة تأسيس عقد –ب

   .ي المعنمصرف بفتح الحساب لدى الاإلدارة قرار مجلس –ج

  . بتعيين المفوضين بإدارة حساب الشركة وحدود صالحياتهم اإلدارة قرار مجلس –د

  

  :اآلتي يجب مراعاة مصارف الفيما يخص هذه :مصارف حسابات ال– 5

جــوع للمركــز الــرئيس بخــصوص كــل الطلبــات المقدمــة لفــتح حــسابات بواســطة المــصارف أو الر –أ 

  ). األموالشركات توظيف ( تقوم بأعمال المصارف أو العمليات المصرفية التيالشركات 

  .الضرورة والشركات لالستفسار والتأكد عند الرئيس الرجوع لرئاسات تلك المصارفعلى المركز  –ب 

ــةيات ا حــسابات الشخــص– 6 ــةلمعنوي ــة واالجتماعي ــشمل الحــسابات المفتوحــة  : والخيري وت

   .الخ  … والجمعيات التعاونية والخيرية واألنديةبواسطة االتحادات الفئوية والهيئات االجتماعية 

   :الشروط

  .المانحة لها تقديم شهادة تسجيل من الجهة  –أ  

  .الجهةعمل تلك  تحكم وتنظم التي تقديم صورة الدستور والالئحة  –ب  

  .الهيئات قرار تكوين اللجنة التنفيذية وتعيين الضباط الثالثة معتمد من قبل مسجل  – ج 

 به موقع عليـه مـن قبـل الـرئيس والـسكرتير الجاري يتم فتح الحساب الذي مصرفخطاب يحدد ال – د 

  .حياتهمصال المخول لهم بالتوقيع نيابة عن الجهة المعنية وحدود األشخاصويحدد أسماء 

  :اآلتيمثل هذه الحسابات يجب مراعاة فيما يخص  :الوصايا ي ومنفذاألوصياء حسابات -7

المحكمـــة الـــشرعية أو  ( طـــاب التعيـــين الـــصادر مـــن المحكمـــة المختـــصة يجـــب تقـــديم أصـــل خ – أ  

  ) .المحكمة العامة لغير المسلمين 
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 )29(

  . منها أي فيالتقيد بالشروط الواردة  أو القوامة والتوصية أو اإلدارة تقديم صورة من أمر – ب  

منفذو الوصايا هم المسئولون عن تنفيـذ الوصـايا حـسب متطلبـات الوصـية والـشروط الـواردة فيهـا أو  

  .للتركةعادة تكون وظيفتهم مرحلية لحين توزيع التركة أو تعيين مدير 

  

  :اآلتي هذا النوع من الحسابات يجب مراعاةفيما يخص  :التركات حسابات مدير – 8

  . حسبما يكون الحال والخاص بورثة الشخص المتوفى اإلدارة أو أمر الشرعي تقديم اإلشهاد  – أ 

  .المعنيةً حدد مديرا للتركة والذي تقديم قرار المحكمة الشرعية أو مدير عام التركات   –ب  

  

  :اآلتيحسابات القصر يجب مراعاة فيما يخص  :القصر حسابات – 9

  . القاصردم الطلب ولي أمر أو وصي على  أن يكون مق–أ 

 وعليـه تقـع المـسئولية ذلـك، إال إذا طلـب ولـى أمـر القاصـر غيـر ادخـاركون الحـساب حـساب يأن –ب

  .القاصر غير مصلحة فيكاملة إذا أدار الحساب 

 كـل مـا فـيً أمر القاصر مسئوال أمام القاصر مسئولية كاملة عنـد بلـوغ سـن الرشـد ي أن يكون ول–ج 

  .الحسابق بإدارة يتعل

 سحب مـن الحـساب  أيوأيمنح دفتر شيكات  ، والباسمه ي حساب جارأييجوز للقاصر إدارة   ال–د 

  .المحكمة أمره أو بأمر من ييجب أن يكون بحضور ول

  

  :األجنبيةالحسابات بالعملة 
لحــسابات  الـضوابط الخاصـة با مراعـاةمـصارف الى علـاألجنبيــة حالـة فـتح الحـسابات بالعملـة فـي     

  .األجنبيدارة العامة لموارد النقد  االلتزام بضوابط ومنشورات اإلعالوة على االمحلية نقسهبالعملة 

  

  

 المتخذة من قبل واإلجراءاتالقوانين العراقية   :المحور الرابع
  المصارف

  األموال غسللمواجھة ظاھرة 
  : المصارف وتطوها في العراقنشأة : ًأوال
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 )30(

المعروف باسـم المـصرف  ) 1890( المصرف البريطاني عام إلىارف في العراق      تعود نشأة المص

 ) 1912( ام ومثالهـا المـصرف الـشرقي عـ األجنبيـةالعثماني ، وتتابعت عمليات فتح فروع للمصارف 

ـــشاه  ـــيومـــصرف الشاهن ـــسيدية ،  ) ( 1918(  عـــام اإليران ـــا صـــدر  ) . 10 : 1998ال ـــرة أولكم  م

 : 1988الــشماع ، ( الخــاص بتأســيس المــصارف فــي العــراق  ) 1935( ة لــسن ) 51( القــانون رقــم 

 ذلك تأسيس مصرف الرافدين وأعقب، وقد نتج عن ذلك تأسيس المصرف الزراعي الصناعي ،  ) 11

ــب أولوهــو  ) 1941( عــام  ــتح فروعــا فــي اغل ــد ف  مــصرف تجــاري وطنــي يؤســس فــي العــراق ، وق

وكــذلك تــم تأســيس البنــك المركــزي  ) 1948( ري عــام كمــا تــم تأســيس المــصرف العقــا. المحافظــات 

العراقــي للقيــام بأعبــاء الــسياسة النقديــة واالئتمانيــة وممارســة الرقابــة علــى المــصارف ، هــذا وتطــور 

إذ تــضمن القــانون  ) 1960( لعــام  ) 100( الجهــاز المــصرفي فــي العــراق بعــد صــدور القــانون رقــم 

 وألحقـتفـصلت  ) 1970(  وفــي عــام ،بالمصرف المركزي وألحقتإنشاء المؤسسة العامة للمصـارف 

   ) . 4 – 3 : 2007محمود واحمد ، ( بوزارة المالية 

لتأسيس مصرف الرشيد بوصفه مصرفا تجاريـا ثانيـا يعمـل  ) 1988( لعام  ) 52(      وصدر قانون 

طبقا ) تلطة ملكية خاصة أو مخ(  تأسيس مصارف خاصة إلجازة الفرصة إتاحةفي العراق فضال عن 

  لسنة  ) 64( للتعديل الذي حصل في قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد 

 وبموجب ذلك بدأت في الظهور شركات مصرفية خاصة جاء في مقدمتها كل مـن مـصرف ). 1976( 

 ، كمــا كــان لــصدور أخــرى العراقــي ومــصارف اإلســالميبغــداد والمــصرف التجــاري العراقــي والمــصرف 

 أخـرى إضـافيةخطـوة  ) 1991( لـسنة  ) 24(  الماليـة ذي الـرقم لـألوراق سوق بغـداد قانون تأسيس

   ) . 14 : 1998السيدية ، ( على طريق مسيرة الجهاز المصرفي العراقي 

لـسنة  ) 12( بموجب القرار رقـماألهلية     كما أجازت الحكومة العراقية للمواطنين تأسيس المصــارف 

دينـــار ، فبعـــد )  مليـــون 15( ساهمة ال تقـــل رؤوس أموالهـــا عـــن علـــى شـــكل شـــركات مـــ ) 1991( 

محمود وأحمد (  في العراق والمحافظات العراقية األهليةصدور هـذا القرار تأسست عدد من المصارف 

 ، ونتيجــــة للتغيــــرات االقتــــصادية 2003 نيــــسان أحــــداثكمــــا شــــهد العــــراق بعــــد  ) . 4 ، 2007، 

 العديـد مـن بافتتـاحتها ، شهد تطورا ملحوظا فـي هـذا المجـال تتمثـل والسياسية واالجتماعية التي رافق

 جديــدة لمــصرفي الرافــدين المــصارف الخاصــة فــي مختلــف محافظــات العــراق فــضال عــن افتتــاح فــروع

تـنظم عمـل المـصارف  القـوانين والتعليمـات التـي إصـداركما شهد القطاع المصرفي العراقـي , والرشيد 

ه منـ ) 40(   المـادة رقـم أكـدتالـذي   2004لـسنة  ) 56( ي العراقي رقم  قانون البنك المركزوأهمها

 الالزمــة لتــرخيص وتنظــيم عمــل اإلجــراءات للبنــك المركــزي وحــده دون غيــره ســلطة اتخــاذ كافــة أن

ــالواإلشــرافالمــصارف   هــذا القــانون والقــانون ألحكــام جميعهــا  عليهــا وعلــى فروعهــا مــن اجــل امتث
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 )31(

المعاينــة خــارج مقــر البنـك وفروعــه التابعــة لـه وســلطة فحــص وتفتــيش المـصرفي ، ولــه كــذلك سـلطة 

حــاملي التــراخيص وفــروعهم التابعــة لهــم فــي مواقــع عملهــم بالطريقــة التــي يختارهــا البنــك المركــزي 

العراقــي وفــي الوقــت الــذي يختــاره كمــا يكــون للبنــك المركــزي العراقــي وحــده دون غيــره ســلطة مطالبــة 

لهــا بتقــديم كافــة المعلومــات المتعلقــة بــشؤون البنــك والفــروع التابعــة لــه والفــروع التابعــة المــصارف 

 البنــك المركــزي العراقــي ولــه عــالوة علــى ذلــك ســلطة القيــام بعمــل إليهــاوعمالئــه التــي قــد يحتــاج 

تصحيحي وفقا لمـا يـنص عليـه هـذا القـانون والقـانون المـصرفي مـن اجـل تطبيـق الهيئـات المرخـصة 

 أو توجيهــات إرشــادات لــوائح تنظيميــة أو معــايير أو أليلــك القــوانين وامتثالهــا والفــروع التابعــة لهــا لت

حصيفة يكون البنك المركزي العراقي قد أصدرها فيما يتعلق بتنفيذه لمثـل هـذه القـوانين وال يكـون ألي 

 اإلقـراض تتخذه أي جهة تابعة للحكومة غير البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات إجراء

علــى حــق البنــك  ) 42(  المــادة رقــم أكــدتكمــا  .واالعتمــاد الخاصــة بالمــصارف أي صــفة قانونيــة

 دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفـاتر سلطة ةالمختص من الجهات أمر على حصولهالمركزي بعد 

الرقابـة والبحـث عـن الجهـات الحسابات والوثائق وغيرهـا مـن الـسجالت الخاصـة بـأي شـخص لغـرض 

 2004لـسنة  ) 93( القـانون رقـم كـذلك صـدر  .ص غير المرخصين قانونا بالعمـل المـصرفياــواألشخ

 الذي كان هدفه تأمين المؤسسات المالية ومحاربة عدم االستقرار عـن الخاص بمكافحة غسل األموال

وقـد دخـل . وهيكلة بعـض المعـامالتاإلرهابطريق تجريم أفعال غسل األموال وتمويل الجريمة وتمويل 

إذ تضمن هذا القانون ستة أقسام سيتم توضيحها فـي ،  2004حزيران  ) 3( التنفيذ اعتبارا من حيز 

   .الفقرة التالية أدناه

  

  :األموال غسلالجهود المحلية للحد من ظاهرة : ًثانيا
ات العراقية عدة قرارات معنية بمكافحة عمليات غسل األموال وابرز هذه القـرارات صدر عن السلط     

 الذي نص علـى مـصادرة األمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة التـي ، ) 1997( لسنة  ) 10( ر رقم القرا

آلت ملكيتها إلى شخص بصورة غير مشروعة وقـام بنقـل هـذه الملكيـة إلـى الغيـر بقـصد التهـرب مـن 

 عـن هـذه األمـوال اإلخباركذلك نص هذا القرار على عقوبات وغرامات في حاالت عدم . حكم القانون 

   القرار رقم أنويرى الباحث  ) . 203 : 2003سفر ، ( غير المشروعة 

 قانون يصدر في العـراق لمكافحـة غـسل األمـوال رغـم عـدم أول يعد أنيمكن  ) 1997( لسنة  ) 10( 

 تدرج ضمن األموال غيـر المـشروعة وكمـا اتـضح أن يمكن أنها إال لهذه الظاهرة بشكل صريح إشارته

مسؤوليته بعد التغيير السياسي الذي حصل بعد التاسـع  أدركالعراق  إن إال .األموالمن تعريف غسل 

 اإلرهـــاب وتمويـــل األمـــوال غـــسل  وضـــع قـــانون للحـــد مـــن ظـــاهرة علـــى ضـــرورة2003مـــن نيـــسان 
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 )32(

( لــسنة  ) 93(  المــرقم األمــوال غــسل ، لــذلك تــم وضــع قــانون مكافحــة اقتــصاده لحمايــة ومكافحتهــا

 هـذا القـانون جـاء إن ) .6 : 2008سـلمان ، ( تالف المؤقتة آنـذاك الصادر عن سلطة االئ ) 2004

 أعطــى ، وقــد اإلرهــاب وتمويــل األمــوال غــسل لبرنــامج مكافحــة ً متكامــلًا وتــشريعيًا قانونيــًاليكــون إطــار

للبنــك المركــزي العراقــي واجــب مراقبــة تجــاوب المؤســسات الماليــة اللتزاماتهــا تجــاه القــانون مــن خــالل 

   .األموال غسلاخلية وبرنامج عمل لمكافحة  سياسة دإنشاء

 لـيحكم منـه، ) 1( ا ورد فـي المـادة  حـسب مـ،) 2004( لـسنة  ) 93(      وقد جاء القانون المـرقم 

 وحثها علــى اإلرهاب، وتمويل الجريمة، وتمويل األموال، غسلالمؤسسات المالية العراقية فيما يتصل ب

 وتمويــل األمــوال، غــسل أيــضاذا القــانون  ويجــرم هــ.الماليــةت اليقظــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بالمعــامال

 فقد تضمن هذا القانون ). 3 :2004 لسنة 93 األمر(  وهيكلة المعامالت اإلرهاب، وتمويل الجريمة،

  :كاآلتي وهي أقسامستة 

  .عامة أحكام :1القسم  -

 .العقوبات :2القسم  -

 .الرقابة :3القسم  -

 .بادلةاإلدارية المت المساعدة :4القسم  -

 .المالية التزامات المؤسسات :5القسم  -

 .ختامية أحكام :6القسم  -

 ) 5القـسم  ( ً كـامالًا القانون المـذكورة أعـاله يالحـظ بأنـه خـصص قـسمأقسامومن مالحظة      

 غــسل مــن قبــل المؤســسات الماليــة العراقيــة لغــرض مكافحــة عمليــات اإلتبــاعلاللتزامــات الواجبــة 

، ومن مالحظة هـذه  ) 23 المادة إلى 15من المادة (  القسم تسع مواد  ، فقد تضمن هذااألموال

 اقيـة بهـدف الحـد مـن انتـشار واسـعة للمـصارف العرإجرائيـة تعليمـات أعطـتالمواد يتبين أنهـا قـد 

 وعــدم اســتغالل المؤســسات المــصرفية العراقيــة فــي  ومكافحتهــا فــي العــراقاألمــوال غــسلظــاهرة 

  اآلتيروعة ، ويمكن تلخيص هذه المواد بالشكل  غير المشاألعمالتمرير هذه 

   ) :21 - 15 : 2004 لسنة 93 األمر ( 

عند فـتح حـساب للعميـل بـأي مبلـغ أو عنـد تأديـة معاملـة / التحقق من هوية العميل : 15المادة  -

 كــان مبلغهــا ومــضاهاة اســم أيــا المعاملــة بأســباب والعلــم باســمهلــصالح شــخص ال يوجــد حــساب 

 أبـالغمؤسسات التي يجب عليهم ال واألفرادائم التي يصدرها البنك المركزي بأسماء العميل مع القو

 . الحكومة إلىالتقارير 
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 العميـل لـيس هـو أن كـان مـن الواضـح إذا وذلـك :األمـوال تحديد المالك المـستفيد مـن :16المادة  -

 عـن التأكـد ًفـضال.عراقـي كان مبلغ المعاملة المالية يزيـد عـن عـشرة ماليـين دينـار أذا أو ,المالك

 .من معلومات الهوية المقدمة بموجب هذه المادة 

 أو هويـة سـسة الماليـة بهويـة العميـلعنـدما تـشك المؤ:  مـن الهويـةاإلضافيالتحقق : 17المادة  -

 للتحقــق إضــافية إجــراءات يجــب علــى المؤســسات الماليــة اتخــاذ األمــوالالمالــك المــستفيد مــن 

 . من الهوية اإلضافي

 مكتــب اســتخبارات غــسل ٕوابــالغ :وطبيعتهــا مــن غــرض المعــامالت اإلضــافي التحقــق :18المــادة  -

 المعنية هـي عائـدات  المعاملة معاملة مشبوهة في حالة الشك بأن موجوداتأي فورا عن األموال

 .اإلرهابيين أو تستخدم في تمويل الجريمة أوجريمة 

ــادة  - ــإبالغ : 19الم ــزام ب ــاتااللت ــى المؤســسة المال:البيان ــة  عل ــالغي ــات عــن اإلب ــديم البيان  أي وتق

 بهـذه المعاملـة وبجميـع الوقـائع األمـوال غـسل مكتب اسـتخبارات إخطارمعاملة مشبوهة وضرورة 

 .بهاوالظروف المحيطة 

حــة ئ الإصــداريجــوز للبنــك المركــزي بموجــب هــذه المــادة : تقــارير المعــامالت النقديــة: 20ة المــاد -

 إيـداع عـن كـل عمليـة األمـوال غسل مكتب استخبارات إلى  تقريربإبالغتنظيمية تلزم كل مؤسسة 

 . مليون دينار عراقي15زيد قيمتها  تحويل تأو تبديل عملة أو سحب أو

 مكتــب إبــالغوتــنص علــى ضــرورة : اإلبــالغ ببيانــات العمــالت العــابرة للحــدودشــروط : 21المــادة  -

 مليون دينـار عراقـي 15ا عن  نقدية تزيد قيمتهأدوات أو عند نقل عملة األموال غسلاستخبارات 

 .بالعكس أو مكان خارج العراق إلىمن مكان داخل العراق 

 ســجالت بإعــدادوتلــزم المؤســسة الماليــة : بإنــشاء الــسجالت واالحتفــاظ بهــاااللتــزام : 22المــادة  -

 .القانونلمختلف التعامالت معها وفقا لما اقره 

ــــــادة  - ــــــاء: 23الم ــــــةاإلعف ــــــة وحماي ــــــسؤولية القانوني ــــــن الم ــــــات  م ــــــين عــــــن المخالف (  المبلغ

Whistleblower( .  

لتـشريعات التـي تتعلـق با  العراق حديث العهـد فيمـا يتعلـقأن     مما سبق ضمن هذا المحور يتبين 

 يمثل خطوة باالتجاه الـصحيح 2004لسنة  ) 93(  القانون رقم أن إال ،األموال غسلبصورة مباشرة ب

  ففي عام . األموال غسلد الرامية لمكافحة  لتعزيز الجهوإضافية إجراءاتاتخاذ  نحو

  إفريقيا وشمال األوسط مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق ىــإلانظم العراق  ) 2005( 

 ) MENAFATF( والــــ األمـ غـسلن جـرائم ـــالية مـــي حماية مؤسساته المـ، وذلك لتأكيد دوره ف 

 يكون للدولة أن ) 2006( خصوصا بعد عامكما حاول و ) . 6 : 2008سلمان ،  ( اإلرهابوتمويل 



 2009/العدد الرابع والسبعون ...................................     مجلة اإلدارة واالقتصاد        
 

 )34(

 البنك المركزي العراقي يمثل السلطة النقدية والمعبرة عن سياسة أن وكيان بكل المجاالت وحيث أطار

 في البنك المركزي وقد تـم ربطـه بـأعلى األموالالدولة ، وحدث انه من الضروري تشكيل مكتب غسل 

 صـالحيات وسـلطة قـرار وسـرعة ٕواعطـاءهتفعيـل دوره سلطة في البنك المركـزي وهـو المحـافظ وذلـك ل

فقـرة  ) 4( واستنادا إلى المادة رقـم ,  ومكافحتها في العراق األمواللكل عمليات غسل تنفيذ للمتابعة 

  لسنة ) 56( من قانون البنك المركزي العراقي رقم )  أ 2( 

تـــي يراهـــا ضـــرورية للقيـــام التـــي تجـــوز للبنـــك المركـــزي العراقـــي أن يتخـــذ اإلجـــراءات ال ) 2004 ( 

 4ص : 2004 لـسنة 56قانون البنك المركزي العراقـي رقـم ( بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

قد تم تشكيل هذا المكتب وحدد لـه تعليمـات  ) 1(  وبموجب المنشور رقم 2006 / 7 / 31وفي , ) 

 وقـــد وجهـــت بـــه مـــوالاأل الخـــاص بمكافحــة غـــسل 2004لـــسنة  ) 93( مــستمدة مـــن القـــانون رقـــم 

 الماليـة وكـل الجهـات المعنيـة وتـم واألسـواق المتعـاملين فـي هـذا المجـال واألشـخاصالمصارف كافة 

  . )323 – 322 : 2007عبود ،  ( 2006 / 9 / 15العمل به رسميا اعتبارا من 

  

  :األموال غسلواقع المصارف العراقية والجهود المبذولة في مكافحة : ًثالثا
 وحــده ال يكفــي لمواجهــة هــذه األمــوال غــسلريع القــوانين الخاصــة بمكافحــة عمليــات  تــشإن       

ً واقعيــة بــدءا مــن إجــراءات إلــىالظــاهرة ، فالبــد مــن قيــام المــصارف العراقيــة بترجمــة هــذه القــوانين 
 ومرورا بتـدريب كـادر متخـصص بمكافحـة هـذه األموال غسلتعريف الموظفين بماهية وطبيعة ظاهرة 

 تمـر أن التـي يمكـن األموال غسل خاصة بكشف حاالت ٕواجراءاتًتهاء بوضع آليات عمل الظاهرة وان

 أعـدت اسـتبانة تـم تنظـيم اسـتمارة األمـرولغـرض التعـرف علـى حقيقـة .  تنفذ من خـالل المـصرف أو

وزعـــت علـــى المـــوظفين فـــي مجموعـــة المـــصارف  ) 1انظـــر ملحـــق رقـــم ( خصيـــصا لهـــذا الغـــرض 

دة فــي مدينــة الكــوت والبــالغ عــددها ثمانيــة مــصارف حكوميــة ومــصرفان  الموجــوواألهليــةالحكوميــة 

  : النتائج اآلتية إلى التي تم الحصول عليها تم التوصل اإلجاباتومن خالل تحليل  , أهليان

عامـا ولـدى  ) 30 ( ألــ أعمـارهم الغالبية العظمى مـن مـوظفي المـصارف العراقيـة تفـوق أنرغم  -1

عامــا ، إال أن المؤهــل العلمــي لغــالبيتهم  ) 15( و  ) 5( ها بــين اغلــبهم خبــرة عمليــة تــراوح معــدل

يتراوح بين خريجي المعاهـد االعـداديات فمـا دون ، فعلـى سـبيل المثـال يوجـد مـن مجمـوع مـوظفي 

مصرف الرشـيد فـرع الكـوت ثالثـة مـوظفين فقـط مـن حملـة شـهادة البكـالوريوس والبـاقي هـم دون 

 فـي المـصارف عينـة البحـث ، فـضال عـن وجـود إطالقـاالعليـا ذلك ، كما ال وجود لحملة الشهادات 

 . االقتصادية أوعدد كبير من الموظفين ليس من ذوي التخصصات المحاسبية 
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 غـسل موظـف حاصـل علـى تـدريب متخـصص فـي عمليـات أي العينـة إجابـاتلم يوجد مـن بـين  -2

 العلمـي الـالزم بخـصوص  التأهيـلإلـى الذي يشير افتقـار مـوظفي المـصارف العراقيـة األمر األموال

 .مواجهتها وكيفية األموال غسلطبيعة ظاهرة 
 

 االتجـار فـي المحرمـات وحـب الثـراء الـسريع بغـض أن العينة علـى إجاباتهنالك شبه اتفاق في  -3

 العــالم أنحــاء فــي مختلــف اإلداريالنظــر عــن مــدى مــشروعية مــصدرة فــضال عــن انتــشار الفــساد 

 لظـاهرة العولمـة ومـا أنكما . األموال غسلني كان وراء ظهور واستحكام الجهل وغياب الوازع الدي

 والـسحب والتحويـل اإليـداعوأسـاليب  العمـل المـصرفي أنظمـةرافقها من تحـوالت اقتـصادية وتطـور 

وســرية العمــل المــصرفي وغيــاب التــدريب المتخــصص والمــستمر لمــوظفي المــصارف حــول كــشف 

 .األموال غسلالكبير في انتشار ظاهرة  األثر، كان لها األموال غسل ومكافحة أساليب
 

 العينــة ، وهــذا أفــراد لــدى األمــوال غــسل المؤشــرات الدالــة علــى عمليــات إدراكهنالــك ضــعف فــي  -4

ناتج عن حداثة هذه الظاهرة على الساحة العراقية وحداثة القوانين الخاصة بمكافحتهـا فـضال عـن 

ملـي وعـدم اشـتراكهم فـي دورات متخصـصة  الواقـع العأو الدراسـة أثنـاءعدم معرفـة المـوظفين بهـا 

 .لهذا الغرض 

 فـــي فـــروع المـــصارف بـــل توجـــد مكاتـــب األمـــوال غـــسلعـــدم وجـــود وحـــدات متخصـــصة لمراقبـــة  -5

 في الفروع الرئيسة تقوم بتوجيه التعليمات للفروع علـى شـكل األموال غسلمتخصصة في مكافحة 

 .داخليةمخاطبات ومنشورات 
 

 المعوقــات التــي تواجــه المــصارف العراقيــة فــي تطبيــق رقابــة أكثــر أن إلــى العينــة إجابــات أشــارت -6

 :األموال هي غسلصارمة على عمليات 

  .األموال غسلعدم توفر دليل داخلي للمصرف يوضح إجراءات مواجهة عمليات    -  أ

 .األموال موظفي المصارف بأساليب غاسلي إلمامعدم   - ب

 .األموال غسلعدم توفر وحدة متخصصة في كل مصرف لمراقبة عمليات   - ت

   .األموال غسلعدم وجود التدريب الكافي والمتخصص للموظفين في مجال كشف ومكافحة   - ث

  

  

  االستنتاجات والتوصيات:الخامسالمحور 
  :االستنتاجات: ًأوال
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  : مجموعة استنتاجات يمكن إدراجها بالشكل اآلتي إلى     في ختام هذا البحث تم التوصل 

ــاة أدت التطــورات التكنولوجيــة واالق -1 ــادة تعقيــدات الحي  غــسل انتــشار ظــاهرة إلــىتــصادية وزي

 مواجهـة هـذه الظـاهرة مـن خـالل إلـى بشكل كبير في بلدان كثيرة ، مما اضطر الدول األموال

  .تشريع قوانين لمكافحتها وعقد المؤتمرات واالتفاقيات 

 إلـى  اللجـوءإلـى فكالهمـا يـشير المـضمون، فـي األمـوال عن تبييض األموال غسلال يختلف  -2

 من المحصلة األموال صفة الشرعية على إضفاء الخداع لغرض مختلفة من وأساليبوسائل 

 .مشروعةمصادر غير 

حيــث تبــدأ بإيــداع ) التوظيــف ، الخلــط ، الــدمج (  بــثالث مراحــل األمــوال غــسلتمــر عمليــة  -3

ثـم  المـشروعة لتـصبح قانونيـة األموال المشبوهة في الجهاز المصرفي ثم دمجها مع األموال

 .يعاد استخدامها في االقتصاد بمعامالت مشروعة 

 مخاطر اقتصادية كبيرة تتمثل بفقدان الثقة في التعامـل مـع النظـام األموال غسل لعمليات أن -4

 أنمــاط الماليــة فــضال عــن مخــاطر اخــتالف األوراقالمــالي والمؤســسات المــصرفية وأســواق 

 .األنفاق

ـــك  -5 ـــدة لأســـاليبهنال ـــرالمـــصارف تعـــد  إال أن األمـــوال غـــسل عدي ـــشير األكث  اســـتغالال ، إذ ت

 أنـــواع تمـــر عبـــر المـــصارف وذلـــك لكثـــرة األمـــوال غـــسل أن معظـــم عمليـــات إلـــىالدراســـات 

 التكنولوجيــة فــي التعامــل معهــا األســاليبالتعــامالت والخــدمات التــي تقــدم فــضال عــن تطــور 

 . تقديم خدماتها وأساليب

ن قبل المـصارف لمنـع اسـتغاللها فـي إمـرار  عديدة يمكن أن تتخذ مٕواجراءات أساليبهنالك  -6

 .األموال غسلعمليات 

 وما رافقهـا مـن تحـوالت ، شـهد تطـورا ملحوظـا فـي 2003 نيسان 9 أحداثشهد العراق بعد  -7

مجــال المــصارف تمثــل بفــتح فــروع جديــدة ومــصارف خاصــة وحكوميــة جديــدة واســتخدم فــي 

واتــساع نطــاق التعامــل بمختلــف بعــضها تقنيــات حديثــة كالــصراف اآللــي والبطاقــات الذكيــة 

 . وزيادة حجم التحويالت الخارجية األجنبيةالعمالت 

 األمـر إذ يعد األموال، غسل قوانين خاصة بمكافحة إصداريعد العراق حديث العهد في مجال  -8

 أول قــانون يــصدر فــي آنــذاك الــصادر عــن ســلطة االئــتالف المؤقتــة 2004 لــسنة 93رقــم 

 .الخصوصالعراق بهذا 

 : المصارف العراقية بشكل عام من اآلتي تعاني -9
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 واألعمـالقلة الكوادر المتخصصة المؤهلة تأهيل علمي كـافي فـي مجـال المحاسـبة   -  أ

  .المصرفية 

 .األموال غسلعدم توفر الكوادر المتخصصة في مجال مكافحة   - ب

 .األموال غسلعدم وجود وحدة متخصصة في كل مصرف في مجال   - ت

المـصارف والتنـسيق فيمـا بينهـا للكـشف والحـد  المتخـذة مـن قبـل اإلجراءاتضعف   - ث

 .األموال غسلمن ظاهرة 

 .المصارف إدارات من قبل األموال غسلقلة االهتمام والتثقيف حول   -  ج

عــدم وجــود الــدورات التدريبيــة المتخصــصة لمــوظفي المــصارف فــي مجــال مفــاهيم   -  ح

  .  وطرائق كشفه ومكافحتهوأساليبه األموال غسل

  
  
  
  
  

  :التوصيات: ًثانيا
  :اآلتية يضع الباحث التوصيات إليها،     في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل 

 حديثــة فــي المــصارف العراقيــة للكــشف عــن ومكافحــة ظــاهرة وأســاليب وســائل إيجــادضــرورة  -1

 والوسائل المستخدمة في تمرير تلك العمليـات مـن األساليب بشكل يتماشى مع األموال غسل

  .خاللها

 فـــي كافـــة فـــروع المـــصارف األمـــوال غـــسل متخصـــصة بمكافحـــة ضـــرورة اســـتحداث وحـــدات -2

 الالزمـة اإلجـراءات واتخـاذ واإلعـالمالعراقية تتولى عمليات التدريب وتوفير الكوادر والتثقيـف 

 .األموال غسلفي ضوء القوانين لمكافحة 

 أخـرىضرورة التعاون بين المصارف من جهة وبين المصارف والجامعات العراقية مـن جهـة  -3

    .الوظيفيال تبادل المعلومات والخبرات العلمية والتطوير والتدريب للكادر في مج

  
  

  المصادر
  :الرسميةالقوانين والنشرات : ًأوال
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،  " األمـوال غـسلقانون مكافحـة " الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة ،  ) 93( األمر وقم  -1

  ) .2004( لسنة 

   ).2004( ة لسن ) 56( قانون البنك المركزي العراقي رقم  -2

، التسويق المصرفي ، نشرة فصلية ، مـصرف  " األموال ليغسظاهره " سلمان ، ندى طاهر  -3

  ).2008( ، كانون الثاني 3الرشيد ، العدد 

  :الكتب: ًثانيا

 .، مطبعة الزهراء ، بغداد " إدارة المصارف " ،  ) 1988( الشماع ، خليل ،  -1

 – األمـوال غـسلجريمـة " ،  ) 2002( مـد ،  فـائز وقطيـشات ، إينـاس محأروىالفاعوري ،  -2

   ، دار وائل للنشر ، عمان ،1، ط" المدلول العام والطبيعة القانونية 

 ، دار وائــل 1، ط"  جريمــة العــصر األمــوال غــسل" ،  ) 2002( القــسوس ، رمــزي نجيــب ،  -3

 .للنشر ، عمان 

  :) االنترنيت (  الدوريات والبحوث ومصادر شبكة المعلومات :ًثالثا
، مجلـة " ثارهـا االقتـصادية األمـوال وآليغسظاهرة " ،  ) 2002(  ، عصام الدين ، األحمدي -1

  .اتحاد المصارف العربية ، بيروت 

، مجلـة الـشرطة ، "  القـذرة األمـوال ليغـس"،  ) 2000 ( الـرزاق، عبد الوهاب عبـد التحافي، -2

  .األول ، العدد 73بغداد ، السنة 

اثــر اســتخدام التكنولوجيــا المــصرفية فــي ظــاهرة " ،  ) 2005( ،  إبــراهيمالحمــداني ، رافعــة  -3

/ ، المــؤتمر العلمــي الرابــع ، جامعــة فيالدلفيــا "  والجهــود الدوليــة لمكافحتهــا األمــوال ليغــس

 . والمالية اإلداريةكلية العلوم 

 com.islamonline.www،  " األموال ليغس" ،  ) 2007( الحوراني ،  -4

 & Financial Accounting،  " األمــوال ليغــس" ،  ) 2007( دليــل المحاســبين ،  -5

Reporting.  

، اتحـاد المـصارف " مكافحة غسل األموال في البلدان العربية " ,  ) 2003( , احمد , سفر  -6

 .العربية ، بيروت 

ــسقا  -7 ــراهيممحمــد , ال ، " قتــصاديات الجريمــة المنظمــة  وااألمــوال ليغــس" ،  ) 1999(  ، إب

  .األردنقسم االقتصاد ،  / اإلداريةورقة بحثية ، كلية العلوم 
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 – المـصرفية وتطلعاتهـا المـستقبلية اإلدارةتوجهـات " ،  ) 1998( السيدية ، موفق أحمـد ،  -8

ة  جامعــ– واالقتــصاد اإلدارة، مجلــة تنميـة الرافــدين ، كليــة " مقارنـة بواقــع الــصيرفة العراقيــة 

  .24الموصل ، العدد 

 وكيفيـــة األمـــوال ليغـــسمـــسؤولية البنـــوك عـــن " ،  ) 2003( الـــشرفات ، طـــالل طلـــب ،  -9

 com.arablawinfo.wwwالدليل االليكتروني للقانون العربي " مواجهتها 

، منتـــديات  " األمـــوال  وتبيـــيضاألمـــوال ليغـــسمعنـــى " ،  ) 2008( الـــشمري ، يوســـف ،  -10

 .فضاء 

اآلثـار ، المعالجـة ,  المـشكلة –ظاهرة غـسيل األمـوال " ,  ) 2007( , سالم محمد , عبود  -11

 . بغداد, دار المرتضى للطباعة والنشر  , 1، ط" مع اإلشارة إلى العراق

 دراســة فــي ماهيــة ومخــاطر جــرائم – األمــوال ليغــسجــرائم " ،  ) 2000( عــرب ، يــونس ،  -12

"  واالتجاهات الدولية لمكافحتها وبيان خطط المـصارف لمواجهـة هـذه الجـرائم األموال ليغس

  .األردن ، 9 ، العدد 19، مجلة البنوك ، المجلد 

منتــديات خرطــوم "  جريمــة عــصر العولمــة األمــوال ليغــس" ،  ) 2008( قعــدان ، خالــد ،  -13

  .89أف أم 

 جريمـــة الفـــساد العظمـــى فـــي – األمـــوال ليغـــس" ،  ) 2006( كبـــة ، إبـــراهيم عطـــوف ،  -14

 com.rezgar.www ، 1478، الحوار المتمدن ، العدد " العراق 

دور المعـــايير المحاســـبية " ،  ) 2007( محمـــود ، غـــازي عثمـــان وأحمـــد ، وريـــا برهـــان ،  -15

 دراسة تحليلية نظرية –اقية الدولية في زيادة فاعلية النظام المحاسبي المالي للمصارف العر

  .، مشروع االزدهار ) بحث غير منشور ( ، " 

  

  

  :األجنبية المصادر :ًرابعا
1-Kehoe , M. , ( 1996 ) , " The Threat of Money Laundering " 
Unpublished paper , Department of Economics , Trinity College D. , The 
University of Dublin . Ireland. 
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   )1( ملحق رقم  

  قسم المحاسبة/  واالقتصاد اإلدارةكلية / جامعة واسط 
  

  استمارة استبانة
  عزيزي الموظف الكريم

  ...تحية طيبة 

دور الجهــاز المــصرفي ( الكريمــة اســتمارة االســتبانة الخاصــة بالبحــث الموســوم أيــديكم     أضــع بــين 

 إلينـا ٕواعادتهـا بكل موضـوعية أسئلتها عن اإلجابة، راجين )  األموال غسلالعراقي في مكافحة ظاهرة 

  . أن البيانات والمعلومات التي ستجمع تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط بأسرع وقت علما

                            

                                                                      وشكرا لتعاونكم معنا سلفا

  

                            الباحث                                                                                 

  

  

 :معلومات عامة: ًأوال
  . الفقرة التي تناسب حالتكأمام) (الرجاء وضع عالمة : مالحظة 

  :العمر -أ
  ،(     ) ً عاما   35ً عاما إلى أقل من 30 من -2              ، (     ) ً عاما 30 أقل من -1

(        ) ً عامـا  45ً عاما إلى أقـل مـن 40 من -4(     )ً عاما  40ً عاما إلى أقل من 35 من -3

  (       ) .ً عاما 45 أكثر من -5،

  

  : المؤهل العلمي-ب

  (       ) . دراسات عليا-4،(     ) بكالوريوس- 3،(     ) دبلوم فني-2،(    ) فأقلإعدادية -1

  

  : التخصص-ج
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  (       )  . غير محاسبي -2،   (      )   محاسبي -1

  

  :  الوظيفة الحالية-د
 مـــدير -4،   )   (    رئـــيس قـــسم   -3،      )  (   مدير فرع    -2  ،   )  (  مركز حواالت -1

       ) .( موظف   -5، (     ) عمليات  

  

  : الخبرة العملية-و
 -3   ،(        )  سـنوات 10 سنوات إلى أقـل مـن 5 من -2  ،  (       ) سنوات   5 أقل من -1

  (       ). سنة    15 أكثر من -4   ،(       )  سنة   15 سنوات إلى أقل من 10من 

  

  :األموال غسل الدورات التدريبية المتخصصة في مجال -هـ 
  .حصلت على تدريب متخصص في عمليات غسل األموال) (        

  .لم أحصل على تدريب متخصص في عمليات غسل األموال(        ) 

  

  
  

  :محاور االستبانة : ثانيا
   : األموالغسل ظهور وانتشار ظاهرة إلى أدت  األسباب  التي -:المحور األول 

  :  اآلتيةبارات  التي تمثل رأيك في العاإلجابةأمام )( عالمةعالرجاء ض

 ال اتفق غير متأكد  أتفق   الظهور واالنتشارإلى أدت التي األسباب  ت
 األموال إلى االتجار  في المحرمات  بأنواعها غسلتعود أسباب  ظهور    1

  .المختلفة 

      

الرغبة لدى ضعاف النفوس في الثراء السريع بغض النظر عن مشروعية   2

  .مصدر المال

      

اد اإلداري في مختلف أنحاء العالم  واستغالل السلطات  في انتشار الفس   3

     .الحصول  على الرشاوى  والعموالت

      

وجود حواجز  وقوانين  في بعض الدول تمنع بعض األنشطة  االقتصادية    4

  .مما يلجا  إلى بحث  ثغرات للتحايل على هذه القوانين 
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        .نشطة االقتصادية  ارتفاع  معدل الضرائب والرسوم  على األ  5
        . انتشار الجهل  وغياب الوازع الديني  6
         ةٕ ظاهرة العولمة وما اقتضته  من حرية التجارة وازالة الحواجز التجاري  7
        .تطور أنظمة التحويل اإللكتروني   8
        .األموال غسل القوانين التي تجرم  عمليات  ) عدم وجودأو  (ضعف  9
        مطلق  بقانون السرية المصرفية  بحجة كتمان السر المصرفيااللتزام ال  10
        .من قبل المصارف) KYC(حاالت عدم تطبيق قاعدة اعرف عميلك   11
        . ضعف الرقابة التوجيهية من المصارف المركزية أوغياب   12
عــــدم وجــــود رقابــــة  علــــي تبــــادل العمــــالت الماليــــة  األجنبيــــة حــــين دخولهــــا   13

  .وخروجها

      

ميـــسرة بغـــرض جـــذب االســـتثمار  الـــسماح للـــشركات األجنبيـــة ضـــمن شـــروط   14

  .األجنبي

      

   لمـوظفي المـصارف حـول كـشف أسـاليبغياب التدريب المتخصص والمستمر  15

  . ومكافحتها األموالغسل

      

  

  

   األموالغسل المؤشرات الدالة على عمليات - :الثانيالمحور 
 :   اآلتيةالتي تمثل رأيك في العبارات  اإلجابةأمام )( عالمةعالرجاء ض

  ال أتفق  غير متأكد  أتفق  المؤشرات الدالة  ت
         النقدية المستمرة في حسابات الشركات والمؤسساتاإليداعات  1
        سحب مبالغ نقدية بعد إيداعها بوقت قصير  2
        .دون سبب واضحنفسه  المصرف من حساب لعميل واحد لدىفتح أكثر   3
ً مبالغ في حسابات مختلفة ثم القيام الحقا بتحويلها إلى حساب رئيس إيداع  4

  ومن ثم تحويلها إلى الخارج

      

        التحويل المتكرر إلى مصارف معروف عنها باعتماد السرية المطلقة  5
        ّتحويل مبالغ ال يتناسب مع هيئة المحول أو طبيعة أعماله التجارية  6
         العملية المصرفيةإجراءيته عند  عن هواإلفصاحتجنب العميل   7
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 الدور الرقابي واألساليب المتبعة في كشف عن عمليات غسل :الثالثالمحور 
  األموال

   :   اآلتية التي تمثل رأيك في العبارات اإلجابةأمام )( عالمةعالرجاء ض

  ال أوافق  غير متأكد  أوافق   األساليب الرقابية المتبعة  ت
سابات رقمية أو بأسماء مستعارة، أو ألشخاص مجهولي االمتناع عن فتح ح  1

  الهوية

      

         سنوات كحد أدنى5يحتفظ البنك باألوراق الثبوتية عن هوية كل العمالء الفترة   2

        . تتم مراقبة المبالغ التي يتم تحويلها بصورة متكررة إلى الخارج  3
 ألف 10و إيداع أكثر من تسجيل بيانات األشخاص والمنشآت التي تقوم بتحويل أ  4

   الخارج إلىدوالر 

      

ٕتتم مراقبة حركة النقد في الفرع من سحوبات وايداعات من قبل مدير العمليات   5
  بالفرع

      

عدم منح القروض مقابل أصول غير معروفة المصدر أو مملوكه من قبل طرف   6

  ثالث؟

      

        البنكتوجد في المصرف وحده متخصصة لمراقبة غسل األموال ب  7
 األموال في البنك المركزي في حالة وجود غسليقوم البنك بأخطار وحده مراقبة   8

  أي معلومات غير عادية بهدف غسل األموال

      

 
المعوقات التي تواجه المصارف في تطبيق رقابة صارمة على : المحور الثالث

  األموال غسل
  :   اآلتيةالعبارات  التي تمثل رأيك في اإلجابةأمام )( عالمةعالرجاء ض

  ال أوافق  غير متأكد  أوافق  العبارة  م
         األموالغسلعدم توفر دليل داخلي للمصرف يوضح إجراءات مواجهة عمليات   1
        عدم إلمام موظفي المصرف بجميع أساليب غاسلي األموال  2
        تساهل أو إهمال بعض موظفي المصرف في تطبيق اإلجراءات  3
         األموالغسل متخصصة لمراقبة عمليات عدم توفر وحدة  4
        توفر عمليات ضخمة في بعض الحسابات مما يؤدي إلى صعوبة المتابعة   5
        الحجم الكبير للحواالت النقدية الخارجية  6
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         للموظفين بالفرعٍتدريب كافعدم وجود   7
التحاويل  في عمليات اإليداع و(A.T.M)انتشار استخدام مكائن الصرف اآللي   8

  مما ال يؤفر بيانات كافية عن منفذي العمليات والمستفيدين منها

      

 
  

  

...............................................................  

..........................................  

................ 


