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ل يالمركزي لمحد مف غسمصرؼ البحريف مدى التزاـ المصارؼ التجارية في تعميمات 

 األمكاؿ

 عبدهللا أحمد المطاكعو: إعداد

 يالدكتكر عبدالرحيـ القدكم: إشراؼ

 المملش

تهدف إشى لش حريمعرف لشدرل   لشتجاري  لشمصارؼ لشتزلـ مدى ني  ف  مصرؼتع يمات

تنكفمجتمعلشدرل  مفلشمصارؼلشتجاري لشعام  ف ك.لشمر زيش حدمفغ للسمكلؿلش حريف

لش حريفكلش اشغعددها لشدرل  ,رؼتجاريمص(18)مم ن  عين  مصرؼتـ03فب غت)أما )

عركلئ ل  ر ل ك,ختيارها لالتأشفتمف لشدلرة عاـ)لشمتمث  ع يا إدلرة,مدير فرع,مدير ,مدير

.(رئيسق ـكمررؼ

شحدمفغ لدالش إحصائي بيفلعالق ذلتدجكتكتكص تلشدرل  إشىعددمفلشنتائج

لشتجهيزلت,ي لشمالئم لشرقا  لشدلخ ,ك)لشتقيد قكلنيفكترريعاتمصرؼلش حريفلشمر زيلسمكلؿ

.لشتحققمفلشعميل(,تأهيللشعام يف,دلري لشمالئم لإل

مفقبللشمصارؼكع ىضكءت ؾلشنتائجأكصتلشدرل  بإصدلرنررلتتكعكي كتثقيفي 

كتر يل,آثارهالش  بي ش عمالءكظاهرةغ للسمكلؿ اشتعاكفمعلشمصارؼلشدكشي تبيفلشمح ي 

 كتفتيشع ىلشمصارؼمفقبللشمصرؼلشمر زيتقكـبزيارلتدكري ش تأندمفتطبيقإدلرةرقا 

شزلـلشمصارؼبكضعنظاـ,مخاشفات هذرلشظاهرةكرصدأيجميعلشتع يماتلشخاص  م افح  كل 

.كأمكلشهـرقاب خاص اشعمالءلش يا ييفيم نهـمفلشحصكؿع ىمع كماتعفمصدرثركلتهـ
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ABSTRACT  

This study aimed to cognize the extent of Bahrain Commercial banks' 

commitment to the instructions of Bahrain Central Bank for curbing money laundry. 

The study population consisted of 29 commercial banks operating in the Kingdom of 

Bahrain while the study sample consisted of 14 commercial banks chosen randomly 

which consisted of  higher management  represented by (General manager, Department 

director, Branch manager, Head of department and supervisor) 

  The study concluded a number of results. There is a statistically significant 

relationship between curbing money laundry (and adherence to the laws and the 

legislations of the Bahrain central bank Proper internal controls, proper administrative 

preparations, qualifying employees, verification of the client) 

   In the light of those results the study recommended issuing of informative and 

awareness enhancing publications by the local banks in cooperation with the 

international banks  to draw attention to  the money laundry  phenomena and its 

negative effects on the clients, forming a Control and Inspection Department by the 

central bank to make periodic visits in order to insure the following of all the 

instructions  related to curbing this phenomena and revealing any violations and 

obligating the banks to set a special control system for the political clients that enables 

get information about the source of their wealth and money.   
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 الفصل األكؿ

 لمفية الدراسة كُمشكمتيا

لشفصلعرضالشمر   لشدرل  كعناصرها  ماي تعرضفرضياتلشدرل  كلشتعريفات,يتناكؿهذل

ع ىلشنحكلآلت :,لإلجرلئي لشكلردةشمصط حاتلشدرل  

 المقدمة: (1-1)

 كلشت حظيت اهتماـدكش ف للسمكلؿكم افحتهغ ظاهرةتعد لشهام , مفلشقضايا ا,

, حيثلشظاهرةجتمعتع ىهذرلؿع ىمكضكعمث ماجتمعتجهكدلشدكل,كق مالشفائت عكلـلس

فتفاكتتف لشظاهرةهامفتناكؿهذراتخ كترريعدكش مفلشدكؿتالتكجد معدؿردةمعاشجتهاكل 

هامالمكضكعالاحتهكم افلشظاهرةتهذرريعكآخر,كه ذلأص حتربيفكمدىتك عدلئرةلشتجريـ

.كلشقضاءأجهزةلشعدلش كلسمفكلشقانكفكشرجاؿلإلقتصاد

 أف لك ما تظل فه  لشماؿ, مخازف ه  لشمؤ  اتلشماشي  أنرط لسنثر إلنجاز  تهدلفال

لشمر كؾع ىلسمكلؿ صف لشررعيإضفاءلسمكلؿع ىلمنفذكغ يدأبللسمكلؿ, حيثغ 

لشماشي  مصادرها  الم  ف  مصرفي  عم يات       خالؿ كمتعمف مثلددة ررلء)متطكرة

1)لشجدكؿيبيف.(لشعقارلتكلسصكؿلشثمين  لشمحكش ( لشمربكه  مقارن إلجماش لشتقاريرلشماشي 

لشماشي  لشمؤ  ات قبل لشرقابي مف لشجه  مم ن ـ2014ك,ـ2013لشعامييفخالؿإشى ف 

.لش حريف
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 ـ2014  ـ2013( عدد التقارير المالية المشبكىة المرسمة ل ؿ االعكاـ 1الجدكؿ )

 الجيات المرسمة
 عدد التقارير المالية المشبكىة

2013 2014 

 226233مصارؼ

 169568رر اتلشصرلف 

 19 9رر اتلشتأميف

 ـ2014المالية لعاـ التقرير السنكي إلدارة التحريات المصدر: 

تقتصرع ىمنذكقتطكيلكالمكلؿف لشعديدمفدكؿلشعاشـلنتررتظاهرةغ للس

لغ ظاهرةإف.افرلشجهكدشمكلجهتهاظصارتتمثلظاهرةعاشمي تتط بتدكفغيرهاحتىدكؿ

كلالتجار اش لشظكلهرلسمكلؿتعدمفأخطر أخرى اشمخدرلت, بجرلئـ ,كلإلرهاب,ررالرت اطها

لشجرلئـ مف مكغيرها رأكلشت  ف ع ى  بير ك ر ل تؤثر أف عاـلنها  ر ل لشدكؿ قتصاديات

ف هذرلشعم ي .لشهـرقتصادياتلشمصارؼ ر لخاصحيثتعتبرلشمصارؼه رأسلك

 :مشكمة الدراسة (2-1)

للشرلمي كلشمح ي كلإلق يمي لشدكشي لشجهكدافرتظت ل تغالؿ عدـ لشمصرفي سنظم إشى

خالؿمنحلشمصارؼلشدكرلسنبرف مفلشمرركع غيرلسمكلؿلغ شعم ياتمفتكح  قنكلت

فرلز,تطكيرلشتدلبيرلشكقائي ف هذللشمجاؿ لشت لشصعك اتمعرف مفتم فكقائي تدلبيرعدةكل 

مكلؿ.لسلغ عم ياتأكلشتخفيفمفحدةلشقضاءف لشتجاري لشمصارؼتكلجه

(5.57 ج تمم ن لش حريف)ـ2014كح بلشتقريرلشصادرمفمعهد ازؿش حك م شعاـ

,نقاطف مؤررم افح غ للالمكلؿ مكلؿأنثرمفللسنتراؼعم ياتغ لأيأفبإم انها
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نت ا ج  تح نالف أدلئهاحيثأنهام(عاشميالكلشثاشث خ يجيال.94ف لشمرت  )كح ت,لشمتك  

( 89ف لشمرت   ف عاـ عاشميال )ـ2013( ف 77كف لشمرت   عاشميال ) ,)لشصائغـ2012عاـ

تمثيل(.1103 لشدرل  كي مف مر    ما لآلت : لشرئيس لشت اؤؿ عف لإلجا   ف  شتزلـلمدى

للشمر زيش حدمفعم ي غ مصرؼلشبتع يماتلشعام  ف مم ن لش حريفلشمصارؼلشتجاري 

 .؟ اشيبمتطكرةيتكفرشديهامفلم انياتكأمامكلؿ لس

 ( أس مة الدراسة:3-1)

.ش حدمفغ للسمكلؿمصرؼلشمر زيلشتع يماتبهلتتقيدلشمصارؼلشتجاري .0

مكلؿ.غ للسش حدمف مالئم هلتمارسلشمصارؼلشتجاري رقا  دلخ ي.1

مكلؿ.غ للسش حدمفري مالئم لهلتمت ؾلشمصارؼلشتجاري تجهيزلتإد.2

.غ للسمكلؿش حدمفلشخبرلتلشنافي يفف لشمصارؼلشتجاري هليمت ؾلشعام .3

 مكلؿ.غ للسش حدمف ر ل اف هلتتحققلشمصارؼلشتجاري مفلشعميل.4

 فرضيات الدراسة:( 4-1)

 ت عىهذرلشدرل  إشىلشتحققمفلشفرضياتلشتاشي :

H01:لشمصرؼ بتع يمات لشتجاري  لشمصارؼ تقيد بيف إحصائي  دالش  ذلت عالق  تكجد ال

.لشمر زيكلشحدمفغ للسمكلؿ

H02 لشدلخ ي ش رقا   لشتجاري  لشمصارؼ ممار   بيف إحصائي  دالش  ذلت عالق  تكجد ال :

.لشمالئم كلشحدمفغ للسمكلؿ

H03يفلمتالؾلشمصارؼلشتجاري تجهيزلتإدلري مالئم :التكجدعالق ذلتدالش إحصائي ب

.كلشحدمفغ للسمكلؿ
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H04 ذلتد: بيفلمتالؾلشعام يفالتكجدعالق  إحصائي  لشخبرلتالش  ف لشمصارؼلشتجاري 

لشنافي كلشحدمفغ للسمكلؿ.

H05كلشحدمفل:التكجدعالق ذلتدالش إحصائي بيفتحققلشمصارؼلشتجاري مفلشعمي

غ للسمكلؿ.

أىمية الدراسة:( 5-1)

إشتزلـلشمصارؼمدىأالكهك:,مفخالؿمعاشجتهاشمكضكعف غاي لسهمي تنمفأهمي لشدرل  

لشتجاري ف تع يماتمصرؼلش حريفلشمر زيش حدمفغ للسمكلؿ.كتتحددأهمي لشدرل  مف

:خالؿلشنقاطلشتاشي 

 تعتبرك ي  مفك ائلغ للسمكلؿ.لشتجاري لشمصارؼ .0

 غ للسمكلؿه ظاهرة  بي يجبم افحتها. .1

 قتصادلشكطن .لالمكلؿيؤثرع ىغ للس .2

ف م افح غ للسمكلؿ.لشتجاري ارؼدكرلشمص .3
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 :أىداؼ الدراسة (6-1)

 ق جممة مف األىداؼ تتمثل باالتي:تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقي

لشمر زيش حدمفغ لؼلشتجاري بتع يماتمصرؼلش حريفصارمدىتقيدلشمإظهار .0

.لالمكلؿ

.مكلؿ  دلخ ي مالئم ش حدمفغ للسإظهارمدىممار  لشمصارؼلشتجاري رقا .1

 .متالؾلشمصارؼلشتجاري تجهيزلتإدلري مالئم ش حدمفغ للسمكلؿإظهارمدىل .2

 تجاري خبرلت افي ش حدمفغ للسمكلؿ.متالؾلشعام يفف لشمصارؼلشإظهارمدىل .3

 إظهارمدىتحققلشمصارؼلشتجاري مفلشعميلش حدمفغ للسمكلؿ. .4

  التعريفات اإلجرا ية: (7-1)

 أيفعلأكلشرركعفيهبهدؼإخفاءأكيعنغ للسمكلؿأكتنظيفهاأكتبييضها  غسل األمكاؿ

 غيرمرركع  حيثتبدكأنرطمفالتلشماشي لشم تمدةيتحصش لطبيعتمكيه

 ماشك انتم تقاةمفمصادرمرركع شيت نى عدذشؾل تخدلمهاف أنرط 

(.كعرفتشجن  ازؿمفهكـغ ل2004,)عكضمرركع دلخلكخارجلشدكش 

لسمكلؿ أنهجميعلشعم ياتلشمصرفي لشت تهدؼإشىإخفاءأكتنظيفلسمكلؿ

برل غيرلشمرركع ) رير فقدعرؼمصرؼلش حريفلشمر زي(.أما2011,هيـكل 

غ للسمكلؿ أنهتغييرر للشماؿمفحاش إشىأخرىكتكظيفهأكتحكي هكنق ه

كذشؾ غرضإخفاءأكتمكيهحقيق ,معلشع ـ أنهم تمدمفنراطغيرقانكن 

صدرلشغيرلسمكلؿذلتلشمن ابإأيمعام  تهدؼإشىلكأص هغيرلشمرركع

.(www.cbb.gov.bhمرركع حيثتبدك أنهانرأتمفمصادرمرركع )

http://www.cbb.gov.bh/
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لشمصارؼتقيدكيتحققذشؾمفخالؿإشىأ عدمدىغ للسمكلؿتق يل  الحد مف غسل األمكاؿ

لشمر زي لشتجاري  لش حريف مصرؼ مف لشصادرة  م اشتع يمات افح كلشخاص 

.غ للسمكلؿ

م تك    القكانيف كالتشريعات لشمر زي صكرة مفمصرؼلش حريف كلشتع يماتلشصادرة ,لشقكلعد

كلشت تنظـعم ياتلشمؤ  اتلشماشي شم افح ظاهرةغ للسمكلؿ.

ه جزءمفنظاـلشرقا  لإلدلري ,كلشت يتـممار تهامفدلخللشمؤ   كمف  الرقابة الدالمية

اءكلشتجاكزلت,كترجعلسخطمكظفيها,كتهدؼإشىحماي أصكؿلشمؤ   كمنع

كلإلجرلءلت لش يا ات فحص خالؿ مف لشعم يات ف  كلشفاع ي  لشنفاءة ع ى

لشمفركض  مفتطبيقلشقكلنيفكلسنظم  كلشتأند تطكيرها, كمدىإم اني  لشمت ع 

 (.1111,)ظاهر

لشه لش جافكلش  التجييزات االدارية لكحدلتلالدلري  متا ع  لشمصرؼمفأجل شتزلـت ينرئها

 اش يا اتكلالجرلءلتكلشتعاميـلشصادرةمفمصرؼلش حريف,لإلدلرلتلشدلخ ي 

لشمر زيكلشخاص  م افح ظاهرةغ للسمكلؿ.

زم  م افح لشعم ي لشت يتـمفخالشهاتزكيدلشعام يف اشمع كماتكلشمهارلتلشال  تأىيل العامميف

حدلث,غ للسمكلؿ  ر لأفضلكل  محددة قادريفع ىأدلءمهاـ شن ي كنكل

تطكيرإيجاب ف أدلئهـكل عدلدهـش تأق ـمعلشتغييرف لشم تقبل.

بهدؼلشتعرؼع ى,جرلءلتلشمط ق مفقبللشمؤ  اتلشماشي لشتع يماتكلإل  التحقق مف العميل

ث اتإللشمع كماتلشالزم مفكلقعلشكثائقلشر مي هكي لشعميلمفخالؿجمع

لشرخصي .
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ه لشعم ياتلشت تنكفشهاص  م اررةأكغيرم اررة اسفعاؿ  العمميات المصرفية المشبكىة

لسمكلؿ غ ل كم افح  حظر قانكف ف  ع يها ف ,لشمنصكص تتعارض أك

تعتب كلشت  ش متعامل لشرخصي  أك لسنرط  مع لشماشي طبيعتها لشمؤ    رها

مربكه أكغيرعادي كذشؾمفخالؿحجمهاغيرلشعاديأكتنرلرهاأكطبيعتها

أكنمطهاغيرلشعاديلشذيالينطكي,أكلشظركؼكلشمال  اتلشت تحي بها

أكإذل افنراطلسرخاص,ع ىهدؼلقتصاديكلضحأكغيرقانكن ظاهر

أك افمكطف,ياتاليتفقمعنراطهـلشعاديلشمرار يفف لشعم ي أكلشعم 

  اؼ   ر ل لسمكلؿ غ ل كم افح  حظر إجرلءلت تطبق ال دكؿ ف  هؤالء

 .(لشتع يماتلشخاص بإجرلءلتحظركم افح غ للسمكلؿ)
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  ( أنمكذج الدراسة:8-1)

ع ى(1)لشر ل ماهكمبيفف ف ضكءفرضياتلش حثكمر  تهتـتصميـأنمكذجلشدرل  

لشنحكلآلت :

 ( أنمكذج الدراسة1الشكل )

 التابعالمتغير        ر المستقلالمتغي

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف إعداد الباحث في ضكء فرضيات الدراسةالمصدر: 

 

التقيد بقىانين وتشريعات مصرف البحرين 

 المركزي

المالئمة الرقابة الداخلية  

 التجهيزات اإلدارية المالئمة

نتأهيل العاملي  

 

 التحقق من العميل

 الحد من غسل األمىال
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 حدكد الدراسة: (9-1)

 إجرلءلشدرل  ع ىلشمصارؼلشتجاري ف مم ن لش حريف.: الحدكد المكانية

تتحددلشدرل  ف عين مفلشعام يفشدىلشمصارؼف لإلدلرةلشع يامف)مدير: البشرية الحدكد

 رئيسلشق ـكمررؼ(.,مديرلشفرع,مديرإدلرة,عاـ

 الدراسة: اتدحدم (10-1)

  تقتصرلشدرل  ع ىلشعام يفف لشمصارؼلشتجاري لش حريني . .1

 عدـإجا   عضأفرلدلشعين ع ىلال ت ان . .2

لشمكضكعح بع ـلش احث.ا ق ف لش حريفعفهذلق  لشدرل اتلش  .3
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 الفصل الثاني

 النظري كالدراسات السابقة األدب

 النظري  األدبالقسـ األكؿ: 

 المقدمة1-2) )

 ماىية غسل األمكاؿ (2-2)

 مكاؿاالقميمية في مجاؿ مكافحة غسل األ( االتفاقيات الدكلية ك 3-2)

 بحريف المركزي حكؿ غسل األمكاؿ( تعميمات مصرؼ ال4-2)

 مكاؿأساليب غسل األ( 5-2)

 مراحل غسل األمكاؿ( 6-2)

 ( اآلثار المترتبة عمى عمميات غسل األمكاؿ7-2)

 مكاؿدكر المصارؼ في عممية غسل األ( 8-2)

 مؤشرات غسل األمكاؿ( 9-2)

 سل األمكاؿاإلجراءات الكاجب إتباعيا مف المصارؼ لتفادي التكرط في عمميات غ( 10-2)

 ة غسل األمكاؿ كقكاعد العمل المصرفيإشكالية التكفيق بيف مكافح( 11-2)

 الرقابة( 12-2)

 القسـ الثاني: الدراسات السابقة

 : الدراسات العربية كاألجنبيةأكالً 

 ثانيًا: ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 النظري كالدراسات السابقة األدب

لشفصللسدبلشنظريكلشدرل اتلش ا ق يتناك عفلشدرل اتكماؿهذل لشدرل   يميزهذر

ع ىلشنحكلآلت :لشت تتناكؿمكضكعلش حثلش ا ق 

 النظري  األدبالقسـ األكؿ: 

 :المقدمة1-2) )

ل لشكجه  لش حريف مم ن  ش مصارؼتعد إذشماشي  ماشي 115)بهاتعمللشدكشي  مؤ    ),

تقدمهمفت هيالتشترجيعلال تثماركذشؾعطفال مما,لشضرلئبلتلالجنبي مثلإشغاءع ىما

(4عم ياتغ للسمكلؿ.شذشؾتـإصدلرمر كـرقـ)أماـهذللشنـلشعديدكلشكل عشيخ قلشبيئ 

دكرلشمؤ  اتلشماشي كلشجهاتلشرقابي مفأجلكتنظيـيهدؼإشىإظهارلالخطارـ2001ش ن 

م اف لسمكلؿظاهرةح  كلشتعامالتكتنظيـ,غ ل لشمح ي  لشماشي  لشمؤ  ات لشدكشي بيف

(www.cbb.gov.bh). 

ف  عضك لش حريف صفتها لشعملمنظكم كترارؾمم ن  مج سلشتعاكف مجمكع  دكؿ

لسمكلؿ غ ل شم افح  م,لشماش  ف  شعضكيتها لشررؽ اإلضاف  شمنطق  لشماش  لشعمل جمكع 

مصرؼيجعلكهذلماكلشت تؤدينفسلشغرضشمجمكع لشعمللشدكش .لسك  كرماؿإفريقيا

ؿكلشت تعملبهات ؾللسمكلغ  لشدكشي لشخاص لشمعاييرتطبيقع ىيحرصلش حريفلشمر زي

,لشمجمكعتيف عاـ 2003كف  مجلـ شعضكي  لش حريف مم ن  نضمت ((Egmontمكع 

.(www.cbb.gov.bh) شال تخ ارلتلشماشي 

http://www.cbb.gov.bh/
http://www.cbb.gov.bh/
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إنرائهكيعد لشماش كلإلدلريمنذ  اال تقالؿ مصرؼلش حريفلشمر زيجهازرقاب يتمتع

 رقـ لشقانكف مف,2006/64 مكجب كلشماش  لشنقدي لال تقرلر ع ى لشمحافظ  م ؤكشي  كيتكشى

هذلخ ف  لشدكشي  لشممار ات أفضل ع ى تقكـ كح يم  رريدة ماشي   يا ات تنفيذ متا ع  الؿ

لشت تررؼع ىلشقطاعلشماش كهكلشرأف. لشكحيدة لشرقابي  ختصاصهلكيرملنطاؽ,لش  ط 

لشتأميف كرر ات لشمصارؼ أنرط  بيف اإلضاف كلال تثمارجميع كمف لشماؿ. س كلؽ

كهختصاصاتل لشنقدي دعـ لش يا   صرؼلشدينارك يا  ,تنفيذ , عر صدلر لشديفكل  ,أدكلت

لشكطني  لشعم   صدلر لش حريف,كل  مم ن  ف  كلشت كيات لشمدفكعات نظـ )قانكفكلإلررلؼع ى

.مصرؼلش حريفلشمر زيكلشمؤ  اتلشماشي (

بناءك لشصادرف  ن  2001ع ىلشمر ـك لشمتا ع  إدلرة إنراء تـ كلشت تنطكيتحتـ

 لشمر زي لش حريف كلشترريعاتلمفش تأندمصرؼ  اشقكلنيف لشماشي  كلشمؤ  ات لشمصارؼ شتزلـ

كلشدكشي  إكل,لشمح ي  كتقـك قكي. ماش   مر ز لش حريف  مع  ع ى  أنرط شحفاظ لشمتا ع  دلرة

منها ش تأنزيارلت,عديدة لشماشي  ش مؤ  ات ميدلني  مف يتطبد ق كلإلجرلءلتلسنظم 

إ تمكلشمط ك   لشمربكه تح يل لشماشي  لشتحكيالت كارلت شكلئح تكعي إررادلتكإصدلر

)قانكفر اكىعمالءلشمؤ  اتلشمصرفي لشتعاملمعاؿكحتيلشم تثمريفمفلشكقكع عم ياتلال

.حظركم افح غ للسمكلؿ(

كك حظر شجن  إنراء تـ ف  لسمكلؿ غ ل م افح  لإلجرلءلتكضعتتكشى,ـ2001 ن 

لش حريفلشعام لش يا اتك شإل الغعفلشعم ياتك,ع ىم تكىمم ن  لإلررادي  صدلرلشقكلعد ل 

لشمختص  لشجهات مع  اشتن يق فيها كدرك,لشمرت ه لشعاشمي  لشتطكرلت كمتا ع  ف ل   لإلق يمي 

 ر لشتكصيات شتقديـ لإلرهاب كتمكيل لسمكلؿ غ ل كلقترلحمجاؿ لإلررادي  لشقكلعد تطكير أف
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  اإلضاف  لشمنا    لشمختشلشتعديالت لشجهات مع لشخاص  تن يق لالتفاقيات تنفيذ بهدؼ ص 

لسمكلؿ. غ ل عم يات كه لش جن كتضـ م افح  لشح كمي  كلشهيئات لشكزلرلت عف ممث يف

لشمر زي لشماشي ,)مصرؼلش حريف لشدلخ ي ,كزلرة كلشتجاكزل,كزلرة لشصناع  لشعام ,رةرة لإلدلرة

برلهيـجهازلسمفلشكطن (, كؽلش حريفشألكرلؽلشماشي كش جمارؾ تـإنراءك(.2011,) ريركل 

تـإصدلرمر ـكـ2011كف  ن ,ـ2001عاـلشتا ع شكزلرةلشدلخ ي ف إدلرةلشتحرياتلشماشي 

لشدلخ ي  نراءبإعادةتنظيـكزلرة ,لالقتصاديكلإلشنتركن رةلشعام شم افح لشف ادكلسمفلإلدلكل 

 مصرتم نتكقد مع  اشمرار   لإلدلرة  رفهذر مف مؤخرلل لشمر زي لش حريف  عم يأنبرؼ

لش حريف مم ن  ف  حدثت شألمكلؿ تقدر,غ ل أمكلؿ غ ل مف مجمكع  قامت حيث

000,000,400)ػب كلشجدكؿ دينار. م يكف لشمؤ  ات( مف لشمر    لشتقارير عدد يبيف لشتاش 

 ن ةعررلسربعخالؿلإلدلرةلشعام شم افح لشف ادكلسمفلالقتصاديكلإلشنتركن لشماشي إشى

(.2014,دلرةلشتحرياتلشماشي )لشتقريرلش نكيإلماضي 
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اإلدارة العامة حريف إلى عدد التقارير المرسمة مف المؤسسات المالية في مممكة الب (2الجدكؿ )

 ( سنة ماضية14ل ؿ ) لمكافحة الفساد كاألمف االقتصادي كاإللكتركني

 عدد التقارير المالية المشبكىة السنة

2001 7 

2002 31 

2003 79 

2004 117
2005 235 

2006 125 

2007 621
2008 442 

2009268 

2010 369 

2011 378 

2012402 

2013 647
2014 868 

 ـ4102التقرير السنكي إلدارة التحريات المالية لعاـ  المصدر:

 لشجدكؿ مف إشى(2)يتبيف لشمؤ  اتلشماشي  قبل مف لشمر    لشماشي  لشتقارير عدد تزليد

ممايدؿع ىلشكع لشمتزليدمفقبللإلدلرةلشعام شم افح لشف ادكلسمفلالقتصاديكلإلشنتركن 

لشمؤ  هذر ع ىكات لت ارع هذر لشظاهرةنترار لش حريف مم ن  مفف  لشمزيد عمل كيبرر

.لشدرل اتحكؿهذللشمكضكع
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غ ك شعم يات آثار لسمكلؿ كلل لالقتصادك يا ي جتماعي لقتصادي  ع ى تؤثر   بي 

لءلشنثيرمفلش  بياتلشت تؤديإشىتدهكرجميعقيـهذللشب د ككتنتجعنهالشدكش ,لشكطن ك

 يا ي ,جتماعي ل,قتصادي ل انت) غير(, ي قىكضعه لشمرركع غير لشماؿ أف لشمع كـ كمف

(.2013)لشمح ف,.خرف  لم اففينتقلمفب دإشىآم تقر,سنهمطارد

 :ماىية غسل األمكاؿ (2-2)

تلشقكلنيفكلشترريعا أكمكلؿ كلءف لالتفاقياتلشدكشيتعددتتعريفاتمصط حغ للس

 للسمكلؿ.غ ظاهرةشذيفتناكشكلأكع ىم تكىلشنتابكلشمؤشفيفللشمقارن 

  :ل األمكاؿتعريف غس

لشماعرفته لش  كؾ صكر  أنه لشمتحدة لسمـ إإتفاقي  تهدؼإشى لشت  لشمخت ف  ضفاءدي

ف  لشصكر هذر كتتمثل لشمرركع غير لالتجار مف لشمتحص   لسمكلؿ ع ى مرركع مظهر

لسمكلؿتحك نق هايل ,أك إخفاء ,تمكيهكأأك حيلأك أك نت اب أك لسمكلؿلازة ت ؾ  تخدلـ

(www.un.org.) غ  ازؿمفهكـ لشت كعرفتشجن  لشعم ياتلشمصرفي  جميع للسمكلؿ أنه

برلهيـ كل  ) رير لشمرركع  تنظيفلسمكلؿغير أك (.2011,تهدؼإشىإخفاء تغييرر لكهك

إلشماؿمفحا ش  كنق ه تحكي ه أك غير, غرضإخفاءشىأخرىكتكظيفه أص ه حقيق  تمكيه أك

لشمرركعأكم اكم أيرخصمتكرطف لرتنابلشنراطلإلجرلم شتجنبلشنتائجلشقانكني شعم ه

 (.2011,)يك ف

ف , أنه لفعليتمثلف تقديـلشم اعدة أيك ي   انتقانكفلشعقك اتلشفرن  هعرفك

إضفاءلشمرركعي لشناذ  فيمايتع ق مصدرأمكلؿأكدخلشفاعلجناي أكجنح حققتشهربحال

غ ,أكغيرم اررم ارر يعد ف ما لشم اهم  أكللسمكلؿأيضال إخفاء تكظيفأك  عم ي 
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ي  قانكفلسمرلش(.كعرفه2008,لشعائدلشم اررأكغيرلشم اررشجناي أكجنح )لش فتحكيل

لشنراطلشهادؼلشعمل أنه عف لشناتج  لسمكلؿ مصدر أك طبيع  إخفاء إشى لشجرمي ات

(www.mtoumi.wordpress.com). كعرفه لشمصري لشقانكف ع ى أنه ينطكي   كؾ  ل

بدلشهاأكإيدلعهاأكضمانها تلفظهاأكأكإدلرتهاأكحنت ابأمكلؿأكحيازتهاأكلشتصرؼفيهال

 انتمتحص  مفجريم مفلشجرلئـتحكي هاأكلشتالعبف قيمتهاإذل تثمارهاأكنق هاأكلأك

برلهيـ كل  ) رير لشمصري لشقانكف ينصع يها (.2011,لشت  تعريف لش حريفمصرؼكح ب

مكلؿذلتلشمصدرلشغيرلسن ابإدؼإشىتهماشي أيمعام  للسمكلؿفإنهشعم ي غ لشمر زي

.(www.cbb.gov.bh) انرأتمفمصادرمرركع مرركع حيثتبدك أنه

كما,تحص  عفطريقغيرمرركعإخفاءمصدرلسمكلؿلشمكعرفهلش احثكف أنهعم يات

 تثمارهاف أنرط مرركع لمصارؼدكؿأخرىأكتصديرهاإشىإيدلعهاأكيرلفقهامفمحاكالت

)إل لشررعي  لشصف  (.1999,لش قان ابها كهك مف أمكلؿ فيهامصادرتكظيف مف مر كؾ

لشحقيقييفخالؿ أصحابها رخصي  أك لسمكلؿ ت ؾ مصدر إلخفاء قانكني  أنرط 

(Abdulrahman, 2013.)  طبيع  تمكيه أك إخفاء إشى يهدؼ هفي رركع أك فعل أيكهك

 مرركع  مصادر مف انت شك  ما تبدك  حيث مرركع  غير أنرط  مف لشم تمدة لشمتحصالت

(.2004,)عكضلشدكش  كخارج دلخل مرركع  أنرط  ف  ل تخدلمها ذشؾ  عد شيت نى

 :مكاؿقميمية في مجاؿ مكافحة غسل األاالتفاقيات الدكلية كاإل( 3-2)

مف لشعديد لشدكش  لشمجتمع كلإللشدعا كلشعاشمي  لشدكشي  خالمنظمات لالخيريفق يمي  لشعقديف ؿ

 ف  للش م ادرة لالتفاقيات مف عدد لسعتماد لشدكؿ حث ل تهدفت شت  لشتدلبيرلتف طرلؼ خاذ

http://www.mtoumi.wordpress.com/
http://www.cbb.gov.bh/
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 لشالزم  شمكلجه  لالتفاقياتمفخالؿك كؼن تعرض.غ للسمكلؿظاهرة ماي   عضهذر

:ظاهرةلشهذرنترارل افح  بيلمتخاذهاف لتـلشدكشي لشت 

 ـ1988 ينايفتفاقية ا

كتـلالتفاؽبيف,هابتجريمعضاءلشدكؿلسشتزلـلك,مكلؿكتهدؼإشىتجريـآشياتغ للس

 (.1994,عبدلشعاؿ)شم افحتهاضاءع ىتطبيقإجرلءلتضركري لشدكؿلالع

 ـ1989 مكاؿي لمكافحة غسل األللماالعمل ا مجمكعة

لشص لشدكؿ عقدت  اريسعاـ ف  لشنبرى قرلر1989ناعي  خالشه أصدرتمف مؤتمر ـ

كب غأعضائها,مكلؿريقلشعمللشماش شم افح غ للسأط قع يهافشجن خاص م تق  بتر يل

(  عد 26فيما دكش  لشمج س اإلضاف ( هما إق يميتيف منظمتيف كمج سلشتعاكفإشى لالكركب 

),لشخ يج  لش جن  أصدرت  مع40كقد ت تخدـ تكصي  غ ل( شم افح  مكحدة دكشي  ايير

لسك,مكلؿلس غ ل م افح  كحدلت لش جن  ع ىتكفر تقكـ معها لشمتعاكن   اشدكؿ مكلؿ

لستك أصحاب عف إررادي  مع كمات لشدكؿفير مف كغيرها لشدكش  دلخل لشمربكه  مكلؿ

 (.2013,ادرعبدلشق)

 ـ1990 غر ك تفاقية ستراسبا

بيفتـلالتفاؽ كعددمفلشدكؿلالخرىع ىلشدكؿلسعضاءف مج سأما عتمادلكرك ا

ت اع يا  جنائي مرتر  شحماي لشمجتمعمفلشجرلئـلهذرلالتفاقي كذشؾشقناعتهـ اشحاج إشى

حرم مفبينها دكشي  لشت أص حتتمثلمر    كقد, افلشمجرميفمفعائدلتلشجريملشخطيرة

لالت نصت أك تحكيل أك إخفاء أف إشى لفاقي  غير لسمكلؿ جريم لشمرركع نت اب

(.2001,) بيش

http://www.fatf.org/
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 ـ1995 (The Egmont Group of Financial Intelligence Units)مجمكعة 

م ل مف عدد ؤكجتمع عاـ ف  لشماشي  لال تخ ارلت كحدلت 1995ش  ليجمـ كنت قصر

,بب جي ا تقديـ ع ى تعمل مجمكع  إنراء لشماشي (لشدعـبهدؼ لال تخ اري  ,)لشمع كمات

لشكح مخت ف فيمػكتطكير لشمرار   يػدلت عم ا ببرلمج لسمكلؿػتع ق غ ل يات

(www.egmontgroup.org.)

مكاؿ مكافحة غسل األمف أجل  مجمكعة العمل المالي لمنطقة الشرؽ االكسط كشماؿ أفريقيا

 ـ2004 كتمكيل اإلرىاب

 لعقد لش حريفعاـ ),ـ2004جتماعكزلريف مم ن  عربي 14قررتمفخالشه دكش  )

كرم لسك   لشررؽ شمنطق  لشماش  لشعمل مجمكع  غ لإنراء م افح  أجل مف أفريقيا اؿ

لشماش تعمكلؿكتمكيللإلرهابلس لشعمل ذلتطبيع كتعتملع ىغرلرمجمكع  لشمجمكع  بر

(.www.menafatf.org)طكعي كتعاكني م تق  عفأيهيئ أكمنظم دكشي أخرى
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 ( تعميمات مصرؼ البحريف المركزي حكؿ غسل األمكاؿ4-2)

,رغ  مفمصرؼلش حريفلشمر زيبدعـلشجهكدلشمبذكش شم افح عم ياتغ للسمكلؿ

ارعف لشعمللشمصرف كلشماش كلشذيأتاحلشتنكعف أ اشيبلشمت كف ظللشتطكرلشتننكشكج 

شتزلـلشمؤ  اتلشماشي ل,عم ياتلشمؤ  اتلشماشي منهارتع يماتشتنظيـلأصدغ للسمكلؿتـ

ف لشقانكف إنراء,  اف لإلجرلءلتكلش يا اتلشمنصكصع يها يحظرع ىلشمؤ  اتلشماشي 

هكي إلث ات منفص  معأيرخصماشـتتخذلإلجرلءلتلشمط ك  عالق عملأكلشقياـ عم ي

تخاذلشتدلبيرلشنفي   اشتزلـليجبع ىلشمؤ  اتلشماشي ,لشعميلكحفظلش جالتكلشرقا  لشدلخ ي 

لسمكلؿ غ ل  م افح  لشخاص   اإلجرلءلت بتج,مكظفيها لشماشي  لشمؤ  ات لشم اشغميدت تـز

ف ح اب أكغيرلشمحكش  ك ي شحيفلشتحققمفأفت ؾلشم اشغالترت   عم ياتمربكه 

عادي كذشؾمفخالؿلالتصاؿ اشعميلكط بتقديـلشم تندلتكلشمبررلتلشمؤيدةشمرركعي ت ؾ

ش مكظفيفلشمعنييفكع ى,لشم اشغ برلمجتدريبي منتظم كم تمرة لشمؤ  اتلشماشي بإعدلد ت تـز

م كلسجلسخصف  كلش يا ات لشقكلنيف لسمكلؿلشخاص نظم االت غ ل  لل, م افح  شتزلـ

 عدـلشمؤ  اتلشماشي  اشتحققمفهكي لشعميلكمصدرأمكلشه  اف ك ائللإلث ات م ت تـز ا

يتعيف, أ ماءكهمي أكتتع ق أمكلؿغيرمعركف لشمصدرأكمرت هفيهافتحح ا اتمجهكش 

لش  غضع ىجميع عادي  غير أك عم ياتمربكه   أي  لشمنفذة لشكحدة إ الغ مؤ  اتلشماشي 

لشم اشغمكضكعلشعم ي  لالنتهاءمفأي عم ي أف,لشنظرعفقيم  ع ىلشمؤ  اتلشماشي  عد

 لت ,تحتفظبن خ أص ي مفدشيلهكي لشعميلك  لم تنديتع ق اشمعامالتلشت تقكـبها تـز

شزلـؿعفلإل الغكل ؤكدلخ ي كلضح مثلتعييفمكظفم إجرلءلتتلشماشي بكضعلشمؤ  ا
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تقرير عفؿفكرتكلفرمؤكىلشم إشلشمكظفلشمختصبرفع تكرطأحدع كماتأكر كؾشديه

.(www.cbb.gov.bh)لشعمالءف غ للسمكلؿ

 :اؿل االمك أساليب غس( 5-2)

لسمكلؿشتحكيلأمكلشهـلشغيرمرركع إشىمرركع لمنفذكغ لشطرؽلشم تخدم مفقبل

كتق ـإشىلشتاش :

 كأىميا:ساليب التقميدية األ

ف مثلإخفاءلسمكلؿ ه  أ اشيب ات اعنترارلللنثركلس,لشطرؽأ هلمف: التيريب. 0

أكبرللجلش الد حخاركنق هالشجيكبلش ري ش حقائب كتحرصأغ بلشدكؿف لشكقت,رللأكجكلل

كمما,لشحاش إشىتعزيزلشرقا  لشجمر ي ف مدلخللش الدشم افح لشتهريب ك ي  شغ للسمكلؿ

تجدرلإلرارةإشيهأنهع ىلشرغـمفلشتقدـلشتننكشكج لشهائللشذيحدثع ى للسصعدةإالأف

ـيبيف2013كلشجدكؿلشتاش لشصادرف عاـ .(2013,عبدلشقادر)عم ي لشتهريبمازلشتقائم 

شعم ياتلإلدلرةلشعام شم افح لشف ادكلسمفلالقتصاديكلإلشنتركن إشىر   لشتقاريرلشماشي لشم

 .نقللالمكلؿلشمربكه 

http://www.cbb.gov.bh/
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االقتصادي اإلدارة العامة لمكافحة الفساد كاألمف ( التقارير المالية المحكلة إلى 3الجدكؿ )

 لعمميات نقل االمكاؿ المشبكىة كاإللكتركني

 المنفذ
 عدد التقارير

 الشركات األشلاش

 73 191ج رلشم ؾفهد

 141 45مطارلش حريفلشدكش 

 1522 2لشرحفلشجكي

 ـ2014المصدر: التقرير السنكي إلدارة التحريات المالية لعاـ 

لشرر: إنشاء شركات كىمية. 4 أيضال كت مى لشصكري   ات تقكـسنها  اسغرلضال

تأ ي ها عقكد ف  شغ لشمنصكصع يها لشك اط   عم يات تقكـ لسمكلؿكشننها هذر,ل كمثل

رمخف كغاش الماي كفلشنراطلشمع فكعافمفلشنراطأحدهمامع فكلآلخلشرر اتي كفشهان

يزترريعاتهالشضريبي كلشماشي كلشرقابي كتنر هذرلشرر اتف لشدكؿلشت تتم,هامريالغيرمنتج

,هدؼتجاريكلضحات عدـكجكد يافكلقع شهاكالكتتميزهذرلشرر , اشت اهلكعدـلشتقيد

كلشتصدير لال تيرلد )رر ات لشرر ات مف لشتاشي  لسر اؿ تأخذ ما كلشتجارةلشمقاكالت,كغاش ال

لشكلفديف( ش اإل,كترغيل هذرضاف  تقكـ غ ذشؾ  عم يات عدةلشرر ات خالؿ مف لسمكلؿ ل

 م تمر لشت  لشرر ات أك لشخا رة لشرر ات )ررلء ماشأ اشيب دعمها يتـ ثـ لشتصفي ( يالرح  

مفجديدكلإليحاء ضخش نهكض شتتم فمفإدخاؿبها لسمكلؿغيرلشمرركع بهاام أرباحها

 .(2002,قطيراتكلشفاعكري)
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 : الفكاتير المزكرة. 3 ي تخدـكغاش ال لال  كما لإلهذل لشت ادؿ عم يات ف  قتصاديب

لسمكلؿبتم ؾرر اتلال تيرلدكلشتصديرمنفذكغ ليقكـإذ,صدير(بيفلشدكؿ)لال تيرلدكلشت

ال تقالشهاف عم ياتتزكيرم اشغفكلتيرلش ضائعبتضخيمها ر ل بيرأكإصدلرفكلتيرمزكرة

كبذشؾ(.2003,)قرقكشادؿش  ضائعكهذلمايط قع يهلشفكترةلشمزدكج دكفكجكدعم ياتت 

لسمكلؿمفإيجادتبريرمعقكؿشألمكلؿلشطائ  لشت يتـضخهاف ح ا اتمنفذكغ ليتم ف

(.2013,لشرر اتلشكهمي أكرر اتلشكلجه  اعت ارهالشجه لش ائع )عبدلشقادر

لشعام ي حيث:لمصارؼالتكاطؤ مع العامميف في ا. 2 إغكلء يتـ قبل مف غ لف منفذك

سمكلؿغيرلشمرركع مفدكفتطبيقشت هيلإيدلعل,ذشؾشررلءذممهـلسمكلؿبتقديـم اشغ بيرةك

لشخاص  كشت هيل,لشتع يمات جرلء كل  لشمصرفي  لشعم يات رقا  إجرلء دكف صفقات خفاكأي ءل 

لشتع يماتلشصادرةمنهاكلشت تنصع ىبيافأيعم ياتلشجهاتلشرقابي ح بلشمع كماتعف

 (.2001,)راف ترت هبهالشمصارؼ

 :ساليب الحديثةاأل

لشرقا  ع ىت ؾللسمكلؿ صكرة ريع كشصعك   اشيبلشتننكشكجي  ك ي  شغ لسظهرت

يب: اشكمفبيفهذرلس, اشيبلشحديث عفلشتق يدي لسكذشؾمايميز,لشعم ي 

0 :غسل األمكاؿ عبر االنترنت. أدى ظهكرتصاؿلشقد إشى لشر  ات بنظاـ لشنمبيكتر

لشمع كمات تننكشكجيا ع ى  بيرة  صكرة يعتمد مجتمع,مجتمع بركز مظاهر أهـ مف ك اف

كلشت أص حتتمثلأ  كبشتدلكؿلسمكلؿف جميعأنحاء,تننكشكج ل تخدلـلشعم  لإلشنتركني 

للسمكلؿلشت لتخذتمظهرل إشنتركنيالف لشقياـبهاع ىعم ياتغ نع سهذللشتطكركللشعاشـ

(.2007,بر ات) ا تخدلـلإلنترنت
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مف:بطاقات اال تماف. 4 إئتمان  ت هيل ع ى يحصل أف ف  لشحق شصاحبها تخكؿ

مفهذرلشك ي   اال تفادةلسمكلؿمنفذكغ لكيقكـ,لشذيأصدرلش طاق إشىحام هالشمصرؼ

لشفرعلشذيصرؼمفمانينته ط بتحكيلإذ, تخدلـهذرلش طاق ف أيب دآخرالشحديث   يقـك

ع ىلشمفركض لشماؿإشيهمفلشفرعمصدرلش طاق مفح ابلشعميللشذيقدتهربمفلشقيكد

تتيحدفع ئتمافكتتميز طاق لال,لشتحكيالت إشىأنها لشماؿدكفلشحاج  هذل ,لشماؿنقدللحيازة

ابدلئنالكمفثـيتم فحيثيظللشح ,كتتمثلهذرلشطريق بإيدلعأمكلؿ بيرةف ح ابلش طاق 

كت تخدـهذرلشطريق ف لشب دلفلشت ال,لسمكلؿمف حبلسمكلؿلشنقدي أينما انكلمنفذكغ ل

لش طاقاتكعا عملهذر تنظـ ترريعاتكلضح  فيها لشت يم فتكجد لسمكلؿ ي كفحجـ ما دة

.(2005,لشحمدلن )غ  هابهذرلشطريق ق يلن بيال

ي تخدـهذللشنظاـف إر اؿكل تق اؿلشنقكدخالؿفترة:كتركنيلاإل التحكيل البرقي أك .2

التتجاكزلشدقائق لشدفعلش ريعلشت تتيحش عميلإر اؿدفعات,قصيرة يضاؼإشىذشؾخدم 

كهناؾ,كنيكف(يرتعاملمعرر  )كي تتصارؼشها رر اتع ىح ا اتهاشدىمش م تحق نقدي

 تخدلـهذللغ للسمكلؿعندشظاهرةلشعديدمفلالجرلءلتلالحترلزي لشت يجبلت اعهاش تصدي

دؼ(دكالرأمري  إال مكجبكثائقتثبتلشه10,000منهاعدـإم اني تحكيلأنثرمف),لشنظاـ

لشتحكيل ت  مها,مف قبل  اشحكلش  لشخاص  لشبيانات يبرز أف لشم تفيد ع ى يرترط  ما

برلهيـ كل  لإل.(2011,) رير هذر مفكجكد لشرغـ جرلءلكع ى ,لشصارم تلشرقابي  أف منفذكإال

ي تخدلغ  للسمكلؿ ك هكش  ش رعته لشنظاـ يقلعفإلمكفهذل مب غ بتحكيل جرلءلتلشخاص 

كغاش ال, تالـلسمكلؿتجعلمفلشصعك  تت عهال ماأف رع إر اؿك,(دكالرأمري  10,000)

(.2013,مالحقتها)عبدلشقادرلال تحاش يجعلمفمايعادتحكي هاإشىجه أخرى
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 :ل األمكاؿمراحل غس( 6-2)

مرركع  غير أنرط  مف تنكف لسمكلؿ غ ل عم يات إدخاشها,أغ ب يتـ ضمفكشن 

لسمكلؿ مجمكع مفلشمرلحللشمتعددةمنهالشتق يديكمنهات ؾلسنرط لشمرركع يجبأفتمر

لشثالث لشتق يدي مكلؿمفخالؿلشمرلحلللسكتجريعم ي غ ,لشحديثشيتـإ عادأيربه عنها

لشتاشي :

ارلس  كبختيليتـإذللسمكلؿلشمرح  لسكشىمفعم ياتغ كه ,اإلح ؿ أك التكظيف.0

عدكت,شيبأخرىأكأ ا نظاـمصرف أكف تجارةمرركع مافإلشمنا بشض لسمكلؿ

غ  أصعبمرلحل مف لشمرغكب لسمكلؿ شتكلفر كذشؾ كأهمها لسمكلؿ لشصف بإن ابهال

ط لسمكلؿناتجهمفأنرفسكنظرلل,خارجلشنظاـلشمصرف لشررعي )غ  ها( صكرةنقدي 

لسمكلؿي عكفإشىتصريفهاف أ رعكقتعفطريقنقللمنفذكغ غيرمرركع فإف

إشىلشنظاـلشماش كهك دخاشها يتـهذرلسمكلؿكل  أك ر لرئيسعفطريقلشمصارؼما

للشنقكدإشى  عكمعادفمفخالؿتحكي,لشرر اتأكتحكي هاإشىأصكؿيم فإعادةبيعها

 لك,ثمين  مزجلسمكلؿغيرلشمرركع  تخدلـ  غي  لشتعاملف لشنقد  ثيف  ياناتتجاري 

يدلعهاف ك, أمكلؿمرركع  شتالف لشمصارؼتحكيللشم اشغلشمهرب إشىعمالتصغيرةكل 

(.2011,)يك فلإليدلع اشعمالتكلشم اشغلشنبيرةتع يمات

لشمرح       مفل  التغطية أك التمكيو .4 ف هذر لشمصدرلشرئي  كيتـ شعم ياتإلخفاء

 اشمصارؼشألمكل لشمصرف  لشنظاـ خالؿ مف  اشمؤ  اتؿ لشمصرف  لشغير لشنظاـ أك

لشتجاري  لشمراريع أك لشصرلف ( )م اتب لشقياـ,لشماشي  خالؿ شتحكيلمف معقدة  عم يات

مرركع  أمكلؿ إشى لشمرركع  غير لسمكلؿ,لسمكلؿ فصل يتـ لشمرح   هذر غيركف 



  

 

 

 

26 

خالؿلشمرركع  مف تعقبها شتجنب  ثيرة  عم يات  اشقياـ كذشؾ لشرئي   نراطها عف

لشعم ياتلشمؤ  اتلشر مي  هذر مرلق   دكؿ,لشمك لبها لشعم ياتف عدة كتجرىهذر

لشتر يزع ىلشدكؿلشت ال ش ري كيتـ لشمرح  ف كت تخدـ,تضعترريعاتصارم  هذر

كمتنكأ  مترع   منهااشيب م,ع  كلسجنبي لشتكلطؤ لشمح ي  لشمصارؼ قبل  تغالؿل,ف

عملتحكيالتمتدلخ  شذلتلشمصرؼكلشمصارؼ,لشم تدين عتمادلتكلاللشفكلتيرلشمزكرة

غير,لسخرى لسمكلؿ مصدر إلخفاء تجاريال نراطال كتمارس م ج   رر ات ل تخدلـ

جكدة اشفعلع ىأرضلشكلقعك اشتاش رر اتم ج  كشننهاشي تمكلشمرركع أكعمل

غيري تخدـل مهالشتجاريكلشكثائقلشر مي شفتحلشح ا اتلشماشي إلخفاءمصدرلسمكلؿ

(.2005,لشربيع )لشمرركع 

2   الدمج. لشدمج مرح   تعد لشمرح   غ للشنهائي  ف ,لسمكلؿشمنفذك أهدلفها أهـ كتتمثل

إشىلشنظاـلالقتصاديكل عادةض لسمكلؿلشت تـغ  ها, لال تفادةمفعائدلتلشجريم

أييعاكدلشماؿظهكرر,تحتزعـأنهاأمكلؿمرركع كتتمتع اشصف لشقانكني ,رىخمرةأ

كبهذليتـدمج,تـلشحصكؿع يهامفأعماؿتجاري بهذرلشمرح  ع ىأنهأرباحمرركع 

كعندماتصللسمكلؿإشى(.2004,طاهر)ن لشكطلسمكلؿغيرلشمرركع ف لالقتصاد

هذرلشمرح  يص حمفلشصعك  لشتمييزبينهاكبيفلسمكلؿلشمرركع إالبإحدىلشطريقتيف:

كتت عهاخلشتخ  بها قامكل لشذيف لسفرلد أك لشمؤ    أك لشرر   ح ا ات دلخل لش ري ل

طكي  منذ زمني  كشفترة لسكشى لشحصكؿ,بدليتها لشكلريفأك قبل مف م اعدة ع ى

(.2011,)يك ف
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كمفلشمم فأف,ع ىضكءماتـذ ررفإفعم ي غ للالمكلؿتمربثالثمرلحلأ ا ي 

كيط ق,فلشصعك  لشفصلبيفهذرلشمرلحلحلف أكقات ثيرة حيثي كفملتتدلخلهذرلشمر

مكلؿإشىثالثأنكلعلشحاش عم ياتغ للسأنصارهذرع ىهذرلشحاش  االتجارلشحديثكيق ـ

لشغ للشمدعـكلشغ للشمتقف.,لشغ للش  ي :أ ا ي 

نزع ىتحكيللسمكلؿغيرلشمرركع إشىأمكلؿتلشت ترلشطرؽكه أقصر,الغسل البسيط.0

قانكن  طا ع كذلت لشقانكن,مرركع  لشقيكد ذلت لشجغرلفي  لشمناطق ف  غاش ا  ي كت تخدـ

 بكهمي مفخالؿأشعابلشقمارلشحصكؿع ىم ا,كمثاؿع يها.لشمحدكدةأكلشمنعدم 

أنكللك ف  مرركع  لشغير لسمكلؿ هذر لشنق تثمار ع ى تعتمد لشت  لشتجارة لش ائ  عمف كد

.(2006,لشخرير )لشقديم كلشقيم لشتحف تجارة

هلشغرضمن  الغسل المدعـ. 4 مكلؿغيرلشمرركع  مراريعمرركع أنبر تثمارلسلإعادة

لشت   ثيرمفلسنرط  لسمكلؿحجمال فيها , ت تخدـ ف لكيتـ لشطريق  هذر لشدكؿ تخدلـ

أمث تها لشت كمف لسمكلؿ. غ ل م افح  ف  ن بيال  اشحـز تت ـ تاجرازدهلعند أعماؿ ر

مكلؿغيرلسمفكجزءآخرر,لشقماعفطريقأشعابشىغ للسمكلؿإي جألشمخدرلتفجأة

خ طهمرركع لش لشتجاري ميتـ لشمرركعات أحد عائدلت لال تعان ,ع لشنكع هذل كيتط ب

,مرئيالكعالكط لشت ي كف عضهاقدأص حمررنرلس تراريفمفأجلت هيلمجمكعاشم  

.(2015,لشذكلدي)كلش عضلآلخريظلبدلئرةلشخفاء

2 ع ىلشق  الغسل المتقف. لشمكزع  لشرر اتلشتجاري  مف مجمكع  هـ لشنكع ع ىهذل ائمكف

لشدكؿكتقكـ عم ي غ للسمكلؿ ا تخدلـلآلشياتلشمذ كرةف لشنكعيفلش ا قيفشنفع ى
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كيصعبتت عهامفب دآلخر,حجـلسمكلؿلشمغ كش أنبر  ثيرحيثي كف,أك عنطاؽ

.(2004,)طاهر

 :مترتبة عمى عمميات غسل األمكاؿاآلثار ال( 7-2)

لشدكش  لشمجتمع ت تـز أفرلد مصاشح لالقتصادي ,حماي   اشظركؼ لشمصاشح هذر كترت  

ف ذشؾالبدع ىلشدكش مف,كلالجتماعي كلش يا ي  اشمجتمعكلشت تتطكركتتغيرمعمركرلسزمن 

نترارغ للسمكلؿلفعند,اشحلشت تحم  لمايمسهذرلشمصإصدلرلشترريعاتكلش يا ات

 يترتبع ىذشؾف دكش ما تعرضتدهكرلالقتصادلشقكم .فإذل إنهارشالنهيار,لالقتصادما

 لشفقري لشعمكد يمثل لالقتصاد سف لشمجتمع لسمفافمجتمع,سي كجكد يت عه لالقتصاد زدهار

ذللنتررتلشجرلئـلشماشي تزعزعلشكضعلالقتصاككلشرخاء, لالقتصادي ,ديأكتدهكرتلشمؤ  اتل 

.كلنعدـلسمفكلخت تمكلزيفلشمجتمع

للسمكلؿ.شعم ي غ كلش يا ي القتصادي كلالجتماعي لآلثارلمفخالؿماي  ك كؼن تعرض

  اآلثار االقتصادية:

 يلللسمكلؿإشىخركججزءشيس قتؤديعم ياتغ ,االستثمارل األمكاؿ عمى آثار غس. 0

 أخرىعبر دكؿ إشى لشكطني  لسمكلؿ لشمتط  اتلشمصارؼ,مف ت بي  ع ى قدرتها كعدـ

 لال تثماري  م  قال. ذلته اإلضاف لشمخط  لال تثمار مناخ ف اد قياـ,إشى   بب كذشؾ

لسمكلؿمنفذكغ ل إشىدكؿأخرىكعدـ ممالبنقلأمكلشهـ لشدكش  دلخلحدكد  تثمارها

يرلفقهر.كيترتبع ىذشؾمناخغيرمالئـشال تثما,تثمريفلشمح ييفإت اعهـدك اشم يح

لالتجارإشىلال تثمارف لشقطاعاتلشغيرمنتج مثللشمضارباتلشعقاري أكلشمتاجرةف 

لشت ,كتضعفلشقدرةع ىلشتكجهنحكلال تثمارلتلشمنتج ,لشتحفكلش كحاتلشفني لشثمين 
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خالؿلشقضاءع ىكتعكد اشفائدةع ىلشمجتمعمف,عشلالقتصادلشمح  مفرأنهاأفتن

برلهيـلش طاش ) ريرك  (.2011,ل 

لشف اد  ل األمكاؿ عمى الدلل القكميآثار غس. 4  عضلسرخاصنتيج  يحصل حينما

ثـيقكمكف,بدكفضماناتمصرفي لش يا  أكلإلدلريع ىرراكيأكعمكالتأكقركض

فها غ   خارجي  إشى دكؿ تحكي ها شأجنبي مصارؼمفخالؿ شمص ح ليتـ  تثمارها

لشدكؿل إفإف,قتصادياتت ؾ تـ لشت  لشكطني  ت ؾيلسمكلؿ ف  لسجنبي لشمصارؼدلعها

حرماف رأنه مف كلشذي لشمجتمع ف  لشحقيق  لشقكم  لشدخل مف شجزء ل تقطاعال تر ل

للسمكلؿشدىحدكثهاف صكرةغ لفعم ياتغ إ.مفلال تفادةمنهلشكطن لالقتصاد

ممالشقكم ,عين دلخللشدكش فإنهاتؤديإشىزيادةمعدالتلال تهالؾ ر ليفكؽلشدخل

قتصاديهي   نظرللالنخفاضلشمدخرلتمعزيادةلال تهالؾكدكفليؤديإشىحدكثخ ل

 نمك لإلجماش حدكث لشمح   لشناتج ف  اف  اإلض,مماثل زيادة لشدخلإشى بيف لشفجكة

لشر م  لشحقيق ,لشقكم  لشقكم  لشهيئات,كلشدخل بيف لشبيانات إختالؼ إشى يؤدي مما

مصدلقيتها ع ى كيؤثر ش تنمي ,لشح كمي  فعاش  كبرلمج خط  كضع ع ى ثـ كمف

للسمكلؿإشى كءتكزيعلشدخللشقكم مفخالؿحصكؿكتؤديعم ياتغ لالقتصادي .

ار اتغير عضلشفئاتغيرلشمنتج ع ىدخكؿغيرمرركع كدكفكجهحقمفمم

مفكما يت عذشؾ,ف لشمجتمعج نتزلعهامففئاتأخرىمنتلمرركع كه أمكلؿيتـ

ك لسغنياء بيف لشفجكة إعادة,لشفقرلءزيادة ف  لشماشي  لش يا ات فاع ي  عدـ ثـ كمف

ع ى لشقكم  لشدخل كلالجتماع تكزيع لالقتصادي لشتكلزف تحقيق ف  ي هـ نحك

 (.2003,لش ي  )
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للسمكلؿع ىقيم صرؼتؤثرعم ي غ   ل األمكاؿ عمى قيمة العممة الكطنيةآثار غس. 3

كيجبلشتمييزبيفلشدكؿلشت خرجتمنهالسمكلؿغير,لشعم  لشكطني  اشعمالتلسجنبي 

 غرضغ  ها شت كلش,لشمرركع  لشغ ل.دكؿلشم تضيف  فيها ن    اشؾلسمكلؿكلشت يتـ

لسمكلؿغيرلشمرركع فإفش دكؿلشت تخرج أجنبي , تبدلؿلشعم  لشكطني  أخرىلمنها

ع ىلشعمالتلسجنبي يؤديإشى كمايعنيهمفزيادةف لشط بكزيادةعرضت ؾلشعم 

لشل  كؽ ف  لشكطني  لشعم   قيم   ذشنخفاض لسجنب . ل تنزلؼؾصرؼ إشى يؤدي

لالحتياط لشنقديش دكش مفلشعمالتلسجنبي لسمرلشذيتضطرمعهلشدكش إشىرفع عر

 ماأفعكدةلسمكلؿ,شمح ي مفلشتحكؿش عمالتلسخرىلشفائدةش حفاظع ىلشمدخرلتل

تصادلشكطن ممايترتبلشمغ كش إشىلشدكش يؤديإشىإحدلثضغكطتضخمي دلخللالق

 ش نقكدك اشتاش لنخفاضقيم لشعم  لشكطني  اشمقارن يع يهحدكثتدهكرف لشقكةلشررلئ

لشدكؿلشت يتـفيهاغ للسمكلؿغيرلشمرركع فإفدخكؿلشنقد  اشعمالتلسجنبي .أما

 لشتدفقاتف لشنقد لشط بع ىلشنقدكيؤديإشىزيادلسجنب ,لسجنب يؤديإشىزيادة ة

ال  ما لشحقيقي  أنثرمفقيمتها لشكطني   يت عهمفرفع عرصرؼلشعم   لشكطن كما

كلجه نخفاضلشقدرةلشتناف ي لش عري ف ملإشى اإلضاف يع سحقيق لسدلءلالقتصادي

عائقالأماـقتصادياليمثلل عرلشعم  لشكطني غيرلشمبرررتفاعللش  علسجنبي . ذشؾفإف

غ لال تثمار ع ى كيترتب لشم ارر. لشمح ي لالجنب  لس عار لرتفاع أيضال لسمكلؿ ل

لشعاشمي   اس عار زيادة, اشمقارن  رأنه مف لشصادرلتكهذل كتقل لشكلردلت تزيد ك اشتاش 

ي عرضلشعم  لشمح ي كزيادةلشط بع ىلشعمالتلسخرىك اشتاش تنخفضلشقيم لشخارج

 (.2008,ش عم  لشكطني )لش ف
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ع ىصياغ لش يا اتلالقتصادي تؤثر  ل األمكاؿ عمى السياسات االقتصاديةآثار غس. 2

 اش  ب ش دكش  لشتجاري  أك لشنقدي  أك لشماشي  لشمع كماتكلشبيانات, كلء تكلفر كذشؾشعدـ

دلرةلشنظاميفلشالزم شصياغ لش يا ات اشدق لشمط ك  .فنظرللالعتمادل شدكش ف تخطي كل 

شدىلشمصارؼ لشمتكفرة لش يكش  لشمرلد,لشماش كلشمصرف ع ىمقدلر لسمكلؿ لنتقاؿ فإف

غ  هامفدكش سخرى م اشغ بيرةك ر لفجائ مفرأنهأفيؤديإشىإنخفاضلش يكش 

لش هذل كيؤدي إشيها لشمحكؿ لشدكش  ف  شتزيد منها لشمحكؿ لشدكش  ف ف  خ ل إشى تحكؿ

لشمحكؿمنها ش دكش  لشمح,لشخط لالقتصادي  يخ قف لشدكش   ما خاطئلكؿإشيها عتقاد

 اف لش يكش   ببلشتك علالقتصاديلشمصاحبشدخكؿلسمكلؿلشمرلدغ  هبكجكدكفرة

إشى لش  طاتلشنقدي  يدفع لالقتصاديلمما ت تهدؼلشتك ع كلئتماني  نقدي  ,ت اع يا  

مفلشدكش كهنا شت ؾلسمكلؿمفخالؿإخرلجها  اشتحر اتلشع  ي  لشدكش  تفاجأ كمفثـ

,ا اتإقتصادي خاطئ التعبرعفحاج لالقتصادلشفع ي ي تنترفلشدكش  أنهالت عت 

 .(2011,)يك فكمفرأفذشؾأفيؤثرع ىلش يا  لشماشي ش دكشتيف

 اآلثار االجتماعية:

لسمكل  األمكاؿ كتزايد معدالت الجريمة لغس. 0 مصدر بيف مت ادش  عالق  غيرتكجد ؿ

عاد تأت  كلشت  لشف ادةللشمرركع  غ ,لإلدلريكلشماش مف عم ي  ذلتهاكبيف لسمكلؿ ل

لشرر ف إن ابلشصف  مهمال معدالتكلشت ت عبدكرلل تزليد شألمكلؿغيرلشمرركع . عي 

ت ؾلحتماالتغ للسمكلؿغيرلشمرركع لشمتحص  مفإشىتزليديؤديكتنكعها,لشجرلئـ

لشرئي  .ك ذشؾفإفنجاحلشررعي كل إلن ابهالشجرلئـ لسمكلؿمنفذكغ لخفاءمصدرها
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رتنابلشمزيدمفهذرا لشعم ي يرجعهـف لال تمرلرمفت ق أيعقابعندإرتنابهذر

(.2003,لش ي  لشعم يات)

لسمػكلؿغيػػرلشمرػركع ع ػػىلالقتصػادلشخفػػ   ألمػػكاؿ كالتػػكازف االجتمػاعيل اغسػ. 4 أكتقػػـك

تخضػعشمكلصػفاتلشجػكدة.كي ػببذشػؾالكفتػرلخيصلشتػ تعمػلبػدكع ىإقامػ لشمرػاريع

كتػػػؤديكلجتمػػػاع ,قتصػػػاديل ػػػبش عمػػػللشجػػػادكيحػػػدثعػػػدـتػػػكلزفخ ػػػقمنػػػاخغيػػػرمنا

,نرط لشمرركع مفذشػؾسلالتتم فتأصحابهابينمازيادةثركلشمرركع لشعم ياتلشغير

لشعمػػللشنزلهػػ فػػ لشقػػيـلالجتماعيػػ مثػػلفػػ خػػتالؿلإشػػىكمػػفرػػأفهػػذللشكضػػعأفيػػؤدي

ضعاؼلشكالءكلالنتماءش كطف اإل (.2008,)لش فضاف إشىترلجعلشحرصع ىلشعملكل 

ف لشدكؿشىزيادةمعدالتلش طاش  كلءلؿإللسمكيؤديغ   غسل األمكاؿ كمعدؿ البطالة.3

سمكلؿغيرلشمرركع مفلك كلءف حاش خركجأكدخكؿ,لشمتقدم أكف لشدكؿلشنامي 

ف اشن   ش دكش لشت يتـإخرلجلسمكلؿمنها غرضغ  هافإفذشؾيؤديإشىنقل,لشدكش 

دترؤكسلالمكلؿكلشت مفجزءمفلشدخللشقكم إشىدكؿأخرىفتعجزلشدكش لشت فق

ف لال تثمارلتشتكفيرفرصعملش مكلطنيف ذشؾ,لشمم فلفت تخدـ لشدكش عند كت جأ

لش طاش  مر    تفاقـ إشى يؤدي ما كهك مكلطنيها ع ى إضافي  ضرلئب فرض إشى

(.2008,لشرمريك  ماف)
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 :اآلثار السياسية

لشدرل اتلشحديث إشىكجكدبينتحيث,ا ي ضطرل ات يليؤديغ للسمكلؿإشىحدكث

 بيف كحر اتلإلرهابكلشعالق  لسمكلؿ لشمافيا,تطرؼكلشعنفلشدلخ  غ ل نراط عف فضالل

شىزعزع ,لشعاشمي كدكرهاف حدكثلالنقال اتلش يا ي  ت يطرك,مجتمعات تقرلرلشلأمفككل 

ىلشنظاـلش يا  ممايؤديإشىتركيهمفأعماؿغيرمرركع ع لشمتحص  أصحابلشثركلت

 ف  لشديمقرلط  لشمناخ كصعكد غ لشمجتمع منفذك كلشمجاشسل لشبرشماف مقاعد إشى لسمكلؿ

برلهيـ) ريركتحادلتلشتجارةكلشصناع .لكلشرعبي ,  (.2011,ل 

 :مكاؿل األدكر المصارؼ في عممية غس( 8-2)

 لسكؿلشمصارؼتعتبر لشجهاز أك لشحرب  ي رأس لسمكلؿ تغلشذي غ ل عم يات ف  ل

لشمرركع لسكتحكيل غير مرركع مكلؿ يترتبك,إشى ع يها عزؿدكر ف  غير ارز لسمكلؿ

ع كمحاكش لشمرركع  مصادرها ع يها.ف لشمرركعي  صف  غ لي تطيعحيثإضفاء منفذك

نقلع ىلشقدرةشهـفريكلشذيلشدكش لشدفعنظاـإشىكلشكصكؿلشمصارؼل تخدلـلسمكلؿمف

.لشتق يدي  اس اشيبنق هامفبدالللشحديث ي لالشنتركنلشك ائلخالؿمفلالمكلؿ

 اشتاش :كه لسمكلؿلغ شعم ياتمثاشي بيئ تكفيرف ت اهـرئي  عكلملخم  هناؾ

لشمحكرلشتجاري لشمصارؼمكظف يعد  العم ء عف دفاع كلط التجارية المصارؼ مكظفي

حكؿلسمكلؿكنقللشح ا اتكفتحلشعمالءخدم ع ىمدربيف كنهـلشمصارؼنظاـف  ا  سل

لشعام يفلشتجاري لشمصارؼكترجع ري ,كأدكلتمعقدةماشي أنظم  ا تخدلـلشعاشـ ع ىشديه

كترتيبعي ,لالجتمامنا  اتهـكحضكر,هـمنازشلشعمالء,كزيارةمعرخصي عالقاتكتطكيربناء

ف لشعام يفشدىينمكشذشؾكنتيج ,هـمنعددنبرأكجذب  ببهدؼلشماشي ,رؤكنهـ
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ن يافأكشتجاهلذشؾكمهني ,كيؤديرخصي س  ابشعمالئهـ اشكالءرعكرلشتجاري لشمصارؼ

جاري لشتلشمصارؼعمالء عضأفلشمعركؼمف  األقكياء العم ء.تجاكزهاأكلشتحذيرترلمؤر

نزهارلكملشمصارؼت ؾع ى يا يالأكماشياللشتأثير هي تطيعكفبنفكذفيتمتعكقدلسثرياءمف

عفكلالمتناعط  اتهـت بي ع ىحريص لشمصارؼت ؾيجعللشذيمرلسكلشماشي ,لشقانكني 

لشمصرفي ,لشقانكني لشقيكد عضكتجاكزأمكلشهـمصدر رأفشهـلشمحرج ترللال تف ا عض

شمما  التصاصات .(1101,)لشقاض كآخركفلسمكلؿلغ شعم ياتمنا   بيئ  عمالءيكفر

عفلإلفصاحع ىقيكدللكتفرض ري ترلختصا الشتجاريلشمصارؼلشعمل عضتجري,السرية

كلتكيجبأالتمنعلش ري لشمصرفي مفإتخاذأيخط, اشعمالءلشمتع ق لشمصرفي لشمع كمات

لشتعرؼع يهـكتح يل  ك هـ حتىيتـ مفقبللشمصارؼشمعرف مع كماتأنثرعفعمالئهـ

لشمصارؼ  الضكابط ثقافة.(2013,)عبدلشقادر  عضف تتعارضثقاف كفقلشتجاري تعمل

لشتنفيذعفلشم ؤكؿلشمصرؼمكظفمعلشمر   ماتبدأكغاش السمكلؿلغ ضكل  معلسكقات

لشح ا اتق  رلكملشعمالءمفلشتحققعفكؿلشم ؤ كنهلسمكلؿلغ مقاكم شضكل   كشسل

دكلرسلتعارضف لشرئي  كتبرزلشمر   . لشعميلكدلئعكتك يعلشح ا اتفتحكعفلشمكجكدة

نفسكف لشعميلمعرخصي عالقاتقام إمنهط بي لشمثاؿ بيلفع ى,لشمكظفمفلشمط ك  

مايصعبكهذلمحددةصفقاتعفكلال تف ارلشمربكه شألنرط  اشن   ح ا اتهق  لرملشكقت

لشتجاري  عضشجأتكشذشؾتنفيذر, جع رلشمأنظم بكضعلشمر   هذرشمعاشج لشمصارؼ

إالأكقبيفرل اشمثاشثطرؼقبلمفلشمصرفي نرط سل  افي غيرلشمرلق  ت ؾأفلشمدققيف,

بنظاـلسمرماتع قإذلكخصكصاللشمصرفي لشخفايا اف معرف لشثاشثلشطرؼقدرةشعدـكفعاش ,

لشم تمرةلشمناف  هكلسمكلؿل غ لالهتماـضعفف لآلخرلشعامل  المنافسة .لش ري اتقلشصف
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نظلشعمالء  ارشجذبلشتجاري لشمصارؼبيف كلشتك علشتناف ي لشضغكطكتعد,ربحيتهـإشىرلل

تحدمفقدكلشت لسمكلؿلغ شمقاكم مترددةضكل  لشتجاري شفرضهاش مصارؼمث ط عكلمل

أكلسعماؿ لشعم يات هتتميزشماإشىمصارؼمناف  ,لشحاشييفلشعمالءبنقلت ببلشجديدة,

.(2012,)لشقاض كآخركفلش رع عاملأهمي مفلشجاري 

:حك التاليل األمكاؿ عمى النمؤشرات غس( 9-2)

 مع كماتمؤررلتهناؾ تكلفر عند كذشؾ شالرت ار تدعك  عضفع ي كعكلمل إشى ت تند

 كلءمفلشمضاد,معلشمنطقكلش  كؾاليتفقلشتصرؼلشمتعمدي كف ثيرةحاالتكف لشحقائق,

 لشعملف لشقطاعلشمصرف كع ىيجبأفي كفلشناحي لالقتصادي أكلشماشي أكما أيع يه

 لشمالحظ . لشعميلف دلئرة لشت تضع لشظركؼكلشكقائع لمنفذكغ كيعتبرحاؿيجبمعرف 

تنفيذهالسمكلؿ ع ى كلشعمل عم ياتهـ شتعقيد دلئمال أخرىي عكل ف جرلئـ لشمتكرطيف  اق  مثل

:لالرت ارف عم ياتغ للسمكلؿكف ماي  أهـمؤررلتكمدركس, ر لدقيق

 :العامةالمؤشرات 

 تهكه  كاللشت  لشمصرفي  لشعم ي   عمكمي  تـ لشعم يات تنكف إذ بتفاصي ها ىع مرتم  تهتـ

للسمكلؿع ىكجهلشخصكصكفقلشحاالتلشتاشي :مخاطرغ 

لشمصرفي تدؿ .0 تنكفعناصرلشعم ي  ع ىغاي غيرمرركع ) اشغمكضأكعندما

اتال.لالشت اس(أكإذلبدتأنهاغيرمعقكش بت

يتـ .1 )ح ابعابر(مركر حبلسمكلؿ عدعندما كخاص فترةقصيرةع ىإيدلعها

 يتكلفرعندما لشمصال بناءلشدىعميل لسمكلؿ ش حبت ؾ لشنراطرؼلشمبرر ع ى

لشعامل ه.
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لشعمالءلشمصرفي لشعم ياتتتخطى .2 أك لشعادي لشنطاؽ لشعميل قبل مف تتـ لشت 

.عمعيفشديهلشعادييفش مصرؼأكشفر

متالؾ.ل3 ع يهلشعميل مصرفي ح ابمر عم ي  أي  ه تتـ أف دكف طكيل زمف

مفدكفأ  ابمعقكش .هذللشح ابنرطال(ثـأص حجامدح اب)

نراطلشعميللشمهن أكطبيع فمقاةتلشم معلشمع كماتلشمصرفي لشعم ياتتضارب .3

 .(1110) فر,لشعم  

 :المؤشرات اللاصة

دخاؿلشنقدإشىلشنظاـلشمصرف إلشمتع ق بخصكصي لشعم ي لشمصرفي كلشهادف إشىه ك

 كفقلشحاالتلشتاشي :

 :مكاؿ بكاسطة عمميات محققة نقداً غسل األ. 0

إ .0 لشمصرؼأك عمالء أحد لشت تمت ؾح ابف لشمصرؼبدفعحدىلشمؤ  اتقياـ

يتـيف لشكقتلشذ,سنرط معين نقدللةغ بيرم اش يدم اشغهذرلسنرط ت دغاش الما

 .(2001,) فرأكغيرهامفك ائللشدفع,لشماشي لشتحكيالتكأ,بكل ط لشري ات

أكلشمؤ  اتلشت تمت ؾح ابشدىلشمصرؼبإيدلعم اشغ,قياـأحدعمالءلشمصرؼ .1

لسمكل شت ؾ لشمصادر أك لال  اب إيضاح دكف مف ك بير م تمر  ر ل كال,ؿنقدي 

لشمؤ    أك لشعميل  ه يقكـ لشذي لشنراط مع معين  فترلت خالؿ مجمكعها يتنا ب

 .(2007,)م تقىغ للسمكلؿ
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حيثتعتبرمفلالدكلتلشنقدي ,ررلءري اتمصرفي كري ات ياحي نقدلل م اشغ بيرة .2

لشت تحتكيكيجبع ىلشمؤ  اتلشماشي لالحتفاظ اش جالت,لشت يتعاملبهالشعميل

.(2005,لشعرياف)ع ىأنرط لشعمالءذكيلشص  بت ؾلالدكلت

 حساب مصرفي يتـ فتحو ليذه الغاية:غسل األمكاؿ بكاسطة . 4

ح ابكضعفيهمب غ بيرمؤخرللكغيرأكجامدللمفح اب اف حبمب غ بيرنقدلل .0

لشخارج مف لشمب غ هذل مصدر كي كف ح ا,متكقع عدة كجكد عدةأك فيها أجريت  ات

 .(2007,)م تقىغ للسمكلؿير لمب غال بيرللإيدلعاتنقدلل حيثأص حمجمكعها

ذلته .1 لشيكـ ف  لشحاص   لشنقدي  كلإليدلعات لشتحكيالت بيف لشعميل,لشتطابق يقـك  أف

لإلبتحكيللشمب   .(2005,لشربيع )يدلعغلشمكدعف ح ا هف نفسيـك

دكؿحكيالتلشنلشت .2 نحك كلشمتعددة لشح ا اتىخرأبيرة  ري   رأف ذلتقكلنيفصارم 

 .(2005,لشعرياف)

لشعمالءلشذيفيزيدكفمفقيم ح ا اتهـنقدللمفأجلتغطي إصدلرري اتأكتنفيذأك .3

 .(2010,لشقضاء)ط بك ائلنقدي قاب  ش تدلكؿكمم ن لشتنفيذفكرلل

ع ى .4 حلحرصلشعميل عدة متالؾ عدة شدى كلحدةمصارؼ ا ات منطق  ف  ,ماشي 

شهذر منتظـ لسكتعزيز ط ببتحكيل تقديـ بإيد,مكلؿلشح ا اتقبل لشعميل يقكـ لع أف

 ا بتحكيلت ؾلشم اشغإشىجه خارجي م اشغف لشح ا اتلشمفتكح  يقكـ  مهكمفثـ

 .(2001,) فر
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  :ستثماراالمكاؿ بكاسطة عمميات األغسل . 3

تدلكؿررلء .0 كضعأك مع ذشؾ يتكلفق كقتال لشمصارؼف  أحد شدى مكدع   ندلت

 .(2010,)لشقضاءمفحيثطبيع عمللشعميلكلشكضعلشماش ,لشعميل

بيع ندلتمفلش كؽلشماش مفدكفهدؼكل .1 أك ضحأكف ظركؼتبدكغيرررلء

عأكرر اتتا ع ىفركلشعم ياتلشجاري ع ىأ اسضماناتأكقركضشدلعتيادي ك

أجنبي  ,شمصارؼ كدم اشغلقترلضكيتـ رهف شدىمقابل تا ع  رر ات أك رر   لئع

 انتف ب دلفمعركف , ف لشخارجػتماشيمنرئا إذل غ للسمكلؿعم يات خصكصال

.(2010,لشقضاء)آلخر تصدرمفلشمصرؼلشمر زيمفكقتػكفقالش قائم لشت

 :ؿ بكاسطة مستلدمي المصرؼل األمكاغس. 2

معحجـلشرلتبلشذييتقاضاراليتنا بف مظاهرمعير لشمكظف مالشتغييرلشكلضح .0

 .(1114,)لشعريافمفلشمصرؼ

لإلجرلءلت .1 تطبيق عف كلشتغاض  لشمصرؼ يقدمها لشت  لشمصرفي  لشخدمات ت هيل

لشم أك لشعمالء سحد لشمصرؼ مكظف قبل مف لشمعتادة ؤ  اتلشمصرفي 

.(1114,)لشربيع 

 عم ياتقي .2 لشمصرؼ مكظف تأديتثيراـ أثناء غ ل)م تقىلشعمل لشري  

(.2007,لسمكلؿ

:ؿ بكاسطة قرض مضمكف أك غير مضمكف غسل األمكا. 5

 صكرةلشعمالء .0 قركضهـ ي ددكف متكقع ك, ريع لشذيف لشقركض,غير ت ؾ كخاص 

 .(2007,لؿلشمر كؾف تحصي ها)م تقىغ للسمك
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,لشذيفيط بكفقركضالع ىأ اسضمان شدىأحدلشمصارؼأكشدىطرؼثاشثلشعمالء .1

لشض ت ؾ مأكمصدر غير أك معركؼ غير لشماشي  مان  هؤالء كضع مع لشعمالءشكؼ

 .(2001,) فر

لشمصرؼ .2 لشقرضمف تحكيل ع ى رع  لشعميل إشىمصرؼآخر,إشحاح تحكي ه ,أك

للك لشقرض  ط ب تخدلـ لشتقدـ عند لشمحدد لشغرض غير مجاالت ف  ش عميل شممنكح

(.2007,لشحصكؿع ىلشقرض)م تقىغ للسمكلؿ

(.2005,لشعريافحشذشؾ)ارجي دكفمبرركلضمنحلشمصرؼقركضشرر اتخ .3

ل لتفادي التكرط في عمميات غس المصارؼتباعيا مف ا اإلجراءات الكاجب (10-2)

:األمكاؿ

 اشعميلكشذشؾيجبأفي كفشدىلشمصارؼ,ميمؾعرؼ عإ .0 كلشذيحلمحللشعناي 

لشعمالء شمعرف  كلشم تفيدبرنامج ش مصرؼ لشم ارر لشعميل ع ى لشتعرؼ خالؿ مف ذشؾ كيتـ

ش عم ي  لشمصرفي ,لشنهائ  لشعم ي   الم  ,شضماف لشماش لكقد لشعمل م افح شهتمتمجمكع 

لشمبدأ سكلالمكلؿبكضعلسغ ل لشمصارؼعندتطبيقهذل بها لشمعاييرلشت يجبأفت تـز

لشتعامللشماش  يخصلشعميلمفبدلي  شنلما لشماشي  لشجه  كهك اختصاريت خصف معرف 

)لشرمريعبرعم ي فتحلشح ابحتىتنفيذأي عم ي إيدلعأكتحكيلأكل تق اؿحكلالتماشي 

.(1117,ك  ماف

مفلشمعامالتكذشؾمفخالؿلحتفاظلشمصارؼبن    جكد آثار لمعممياتضماف ك . 4

  ش عميل بهكاإللشمصرفي  لشخاص  ش كثائق خمس نكلتع ىلسضاف  شمدة لشعميل كذشؾي  قل

.(2007,)م تقىغ للسمكلؿشمرلجعتهاعندلشحاج إشىذشؾ
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لشتقيد كزيةالتقييد بالقكانيف كالتشريعات كتعميمات البنكؾ المر . 3 خالؿ مف كذشؾ

 قبل مف لشصادرة )ك,لشمر زي رؼامصلش اشتع يمات رقـ لشقرلر 4ح ب ش ن  شمم ن ـ2001(

)قانكفتـإصدلرت ؾلشتع يماتللالمكلؿم افح عم ي غ لشخاصبتع يماتكلجرلءلتلش حريف

.ظركم افح غ للسمكلؿكتمكيللإلرهاب(ح

لشتعاكف  ؼ األلرى كاألجيزة الرقابيةالتعاكف مع المصار . 2 خالؿ مف كذشؾ

لشندكلت لشمصارؼف عقد لشمع كماتكلسلشمتكلصلبيف شت ادؿ شتطكرلت اشيبكلككرشلشعمل

 م افح غ ػلشخاص  عم ي  بيف اإل,مكلؿلسل  لشم تمر لشتعاكف إشى ضاف 

لشمر زيلشمصارؼ لش حريف لكلإلكمصرؼ شم افح  لشعام  لالقتصاديدلرة كلسمف شف اد

.(www.cbb.gov.bh)شنتركن كلإل

,الرقابة الذاتية لممصارؼ. 5 دلخ  منا بش تطبيقرقا  نظاـبكضعلشمصارؼت تـز

لـلشتزمرلق  إشى اإلضاف كمعامالتهـلشعمالءشح ا اتلشم تمرةلشمتا ع رأنهمفي كف حيث

لشع يالإلدلرةتنبيهبهدؼلسمكلؿلغ م افح شلشصادرةكلشتكجيهات اشتع يماتلشمكظفيف

 اشفحصلشمصارؼتهتـأفكضركرة,لشالزم لشتصحيحي لإلجرلءلتتخاذاللشخ لشم اف

غ لم ت)لشمربكه لشعم ياتمفلشحذرمعكلشمصرفي لشماشي ش عم ياتلشدلخ  كلشتدقيق قى

.(2007,لسمكلؿ

لشعم يات عضإتماـف قصدبدكفلشمكظفيرارؾقد,البرامج التدريبية لممكظفيف. 6

تحدثقدلشت لشجم لشمخاطريدرؾأفدكفت قائ  ر لش عم ياتتنفيذرخالؿمفلشمربكه ,

هذرتنكفأفيجبكشذشؾع يه,تمرلشت لشمعامالتمخت فشحيثياتلنت اههعدـنتيج 

القانكنيتهاع ىلشدلش كلشبرلهيف اشم تندلتكمقركن مبررةلشمعامالت مفرفضهايتـنهفإكل 

http://www.cbb.gov.bh/
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كشذشؾكجبع ىلشمصارؼلس اس كتنفيذ. إعدلد م تمرة كذشؾبهدؼ,ش عام يفبرلمجتدريبي 

  فاءتهـ كنتراؼأليفي   زيادة لسمكلؿ لشتعا,لإل الغعنها اشيبغ ل لشعمالءك يفي  مع مل

.(2008,)لشعاجزلشمرت هبهـ

ل األمكاؿ كقكاعد العمل المصرفي تكفيق بيف مكافحة غسإشكالية ال( 11-2)

كمفرأفت ؾلشعم ياتمعقدة,ي تننكشكج تخدلـطرؽاياتلشمصرفي لشحديث  لشعم تتمتع

يصاحبع ىكذشؾبناءل.لسمكلؿلعم ياتغ شلشطريقيئ ته مبدأت ؾلما شعم ياتمفكجكد

لشمصرفي  ف أغ بلش ري  كي لشمصارؼ,لشم تخدـ لشمبدأ بياناتبنىهذل أي  جكلزإفراء عدـ

كبزغتتتع ق اشعمالء لشمبدأ. لشتكفيقبيفم افح غ مفخالؿهذل مكلؿكقكلعدللسإر اشي 

كلؿك ري لشعمللشمصرف للسممم فبيفم افح غ .إالأفلشتكفيقلشمت ع لشعمللشمصرف 

أ  لشعملإذل ف لالعت ارأفلسصل ري  لشخركجعخذ هك لش ري .فلشمصرف كلال تثناء هذر

لشدكش لشرلئدةف  مصرفيالشتجميعرؤكسلسمكلؿلش ري لشمصرفي مماجع هامر زللكتعد كي رل

لش ري لشمصرفي  مكجبلشمادةلك إالأف,ـ1934فلشفيدرلش شعاـمفلشقانك47عتمدت كي رل

جبرهالشغيرمرركع ألشضغكطلشت مار تهالشكالياتلشمتحدةلسمري ي مفأجلمالحق لسمكلؿ

صدلرقانكفخاص غ للسمكلؿف عاـ يكجبع ى,ـ1998ع ىتكقيفلشعملبهذرلشمادةكل 

كتجميدلسرصدة .(2008,)مصطفىكلشرفيع لشمصارؼأفتب غعفلشح ا اتلشمر كؾفيها

أما اشن   شمم ن لش حريففإفلشمادةلش ا ع مفقانكفحظركم افح غ للسمكلؿتنصع ى

لشمختص  مبدأ ري لشح ا اتسي مؤ   لالحتجاجأماـلشنيا  لشعام أكلشمح م اليجكزأنه

برلهيـنكفآخرأكلشمع كماتلشم ج  ط قالسح اـأيقاكهكي لشعمالء .(2011,) ريركل 
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 :الرقابة( 12-2)

لشحاش لسدلءفحصثـكمفدلرةلشع ياأهدلؼكمعاييرم  ق مفقبللإلكضعهىلشرقا  

كمرلق   لالهدلؼ, هذر تحققمف رأما أيإجرلءلتمف ش كصكؿكلتخاذ أيأخطاء تعديل نها

عفلشكلقعي لشمع كماتتكفيرإشىتهدؼإدلري يف كظه .لشرقا  ش معاييرلشمحددةمفقبللالدلرة

أفمفلشتأندك,لشقرلرلتإتخاذف تعتمدع يهأ ا   عنصرلشع ياشإلدلرةلشعام يفك  كؾأدلء

مفصدرتلشت لسهدلؼكلشغاياتكفقكتع يماتتنفذأكلمرمفلشمنظم تصدرهالشت لشقرلرلت

يجادلشح كؿلش  كؾأكشألدلء اشن   أنانت كلءلشتطبيقمجاؿف لالنحرلفاتك رفأج ها, كل 

تخطيطهاف لالعت ار عيفسخذهالشمؤررلتبهذرلشع ياع ماللإلدلرةحاط كل شعالجها,لشمنا   

 .(2008)لشعاجز,لشم تقب  

حيث مف أر اؿ عدة لشرقا   أكتتخذ لشدلخ ي   كلء لشرقا   عم ي  تتكشى لشت  لشجه 

لشخ دلخلمفممار تهايتـكلشت لإلدلري ,لشرقا  نظاـمفجزءه ,الدالميةالرقابة ارجي .

كتهدؼكمفلشمؤ    كترجعكلشتجاكزلت,اءلسخطكمنعلشمؤ   أصكؿحماي إشىمكظفيها,

إم اني كمدىلشمت ع إلجرلءلتلكلش يا اتفحصخالؿمفلشعم ياتف لشنفاءةكلشفاع ي ع ى

تتـ  الرقابة اللارجية.(1111,)ظاهرلشمفركض كلسنظم لشقكلنيفتطبيقمفكلشتأنديرها,تطك

مفلشتحققإشىكيهدؼإدلرلتها,عفقاللم تي كف حيثلشمؤ   ,خارجمفأطرلؼبكل ط 

تح ـلشت لشعام كلش يا اتلشخط كفقت يركلشت لشمؤ   دلخللشمط ق لإلجرلءلتقانكني 

 .(1101,لالدري  )لشمؤ  اتهذراطاتنر

الرقابة لشمتزلمن أكلشالحق .,كتصنفلشرقا  كفقلشتكقيتلشزمن شها, كلءلشرقا  لش ا ق 

لشمخاشفاتلرتنابكمنعلسخطاءتح يلإشىكتهدؼلشمانع ,أكلشكقائي  اشرقا  كت مى  السابقة
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ك حيثتخفضلالنحرلفات,تنفيذرف لشبدءقبلعمللشمتط  اتتكلفرمفلشتأندخالؿمفكذشؾ

  المتزامنةكتعرؼ .(1101,لالدري  )لشعملمص ح يحقق ماكلشفع  لشمتكقعبيفكلشفركقات

فترةنحرلفاتأثناءلالعفلشنرفف لشم تخدم كلشترتي اتكلإلجرلءلتلس اشيبمف مجمكع 

أما  .(1117,)لشعاجزلشمكضكع لشتنظيمي ش معاييرمطا قتهامدىمفكلشتأندلسنرط تنفيذ

أنهاأيلشختام لشح ابكل تخرلجلشح ا اتكقفللشماشي لش ن نتهاءإ عدفه تبدأ  ال حقة

 .(1110,)جمع لشماض ف تنفيذهاتـعم ياتع ىتر ز

كتصنف كمحا بي . إدلري  مفحيثلشتخصصإشىرقا   تهدؼ,اريةالرقابة االدلشرقا  

ك ي  تعتبرحيثلشمر كم ,لإلدلري لش يا اتتنفيذكضمافلشعملف  فاءةأنبرتحقيقإشى

لشعمل يرح فمفكلشتأنديمهيكتقلسدلءمتا ع خالؿمفلشمع كماتمف اشعديدلإلدلرةشمد

(1111,)ظاهرلشكحدلتشجميع إشىتهدؼلشت  لشتق يديلشرقا  فه  المحاسبية أما الرقابة .

لإليرلدلتمرلجع خالؿمفش قانكف,كفقاتمتكأنهالشماشي لشمعامالتصح مفلشتحقق

جهدأقصىبذؿإشىتهدؼ مالشم تخدم ,كلشنماذجلشم تندلتصح مفكلشتأندكلشمصركفات,

 (.2008لشماشي )لشعاجز,كلشمخاشفاتكلشتزكيركلشغشلشفني لسخطاءالنتراؼ
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 الدراسات السابقة سـ الثاني:الق

 الدراسات السابقة العربية كاالجنبيةأكاًل: 

 العربيةالدراسات بالمغة 

لشم ارؾ .0 2003درل    عمميات غسيل عمى الرقابة في التجارية البنكؾ دكر عنكلفـ

لشتجاري لشمصارؼف لشمت ع لشرقا  كأ اشيبطبيع تعرفإشىملشدرل  تهدف  األمكاؿ

إفإشىلشدرل  تكص تكقد.تكلجههالشت كلشمعكقاتلسمكلؿلغ عم يات شمكلجه

ف تت عدب ف لشمصارؼ لسمكلؿ,لغ شم افح لشرقابي كلإلجرلءلتلس اشيبقكة

لشجهاتتقكـك ل اشتعاكفمع شتطبيقأيإجرلءلتتـ لشرقابي  شم افح  عم يات تحدلثها

لسمكلؿ لشخبرةي  بهـلشمصرؼشمكظف  ا تمرلرتدريبي دكرلتعقدإف ما,غ ل

.عم ياتلشهذرشمكلجه 

دكر الجياز المصرفي االردني في مكافحة عمميات غسيل ـ عنكلف2004درل  حمكدر .1

تهدف  األمكاؿ ملشدرل   تعرفإشى لشمرلشمصارؼدكر كلشبنؾ لسردني   زيلشتجاري 

غ  عم يات م افح  ف  لسمكلؿلسردن  لشتزلمهل لشخاص ـكمدى لإلجرلءلت بتطبيق

كمدىلشت ايف, يجبإت اعهاف لشجهازلشمصرف مفخالؿلإلجرلءلتلشت, م افحتها

 ر ل املجرلءلتلإلري بتطبيقلشتجالشمصارؼف تطبيقها.كتكص تلشدرل  إشىقياـ

أخرىلشش عض شبنكد كمقبكؿ جيد ك ر ل لشمرلك,بنكد لشبنؾ شتزلـ ف  زي بدكرر  اشقياـ

 اإلضاف إشىأفهناؾ,لشتجاري لشمصارؼللسمكلؿمفخالؿلشرقا  ع ىم افح غ 

غ ت م افح  إجرلءلت تطبيق ف   ايف بيف لسمكلؿ ن   لشتجاري لشمصارؼل أف أي
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ش عض لسخرىلشمصارؼلشتطبيق مف أع ى ت, انت إجرلءلتكهناؾ تطبيق ف   ايف

لشتجاري .لشمصارؼسمكلؿبيفأق اـللم افح غ 

 غسيل عمميات مكافحة البنكؾ التزاـ أساس عنكلفـ2005كلش طكشلشطرلكن درل   .2

لنيفكلشق عرفإشىملشدرل  تهدف  األردني القانكني النظاـ في االلتزاـ ىذا كنطاؽ األمكاؿ

.مفقبللشمصارؼلسردني للسمكلؿكم افحتهاكلشت تطبقعم ياتغ لشخاص  منع

إشىكتكص ت بجميعلغ عم ياتخاصيجـرقانكفإصدلرضركرةلشدرل   لسمكلؿ

 .كلنيفخاص  م افح هذرلشعم ياتإصدلرق اإلضاف إشى,صكرها

لشدعرم  .3 2006درل    عنكلف فاعمية إدارة التحريات كالبحث الجنا ي باألمف العاـ ـ

لإلجرلءلتكلشطرؽ عرفإشىملشدرل  تهدف,ـ غسيل األمكاؿالسعكدي في مكافحة جرا 

بيفمؤ    لشتعاكف إشىضركرة كتكص تلشدرل   لسمكلؿ. غ ل ف لشتحريكم افح 

ف لشتعرؼع ىلشمعامالت لسمني  لشعرب لش عكديكلشمصارؼلشتجاري كلسجهزة لشنقد

 لشمجتمعلش عكدي.كنررلشكع حكؿهذرلشجرلئـف,كه بلشماشي لشمر

4.  لشعيطاف 2008درل    عنكلف ساليب غسيل االمكاؿ كدكر النظاـ المصرفي في أـ

تق يدي لشت ت تخدـللسمكلؿلش اشيبعم ياتغ أ عرفإشىملشدرل  تهدف مكافحتيا

 اشيبلشتننكشكجي لشم تحدث كلإلجرلءلتلشم تخدم مفكلسلسمكلؿمنفذكغ لمفقبل

 فاع ي قبل كمدى لشمربكه  لشعم يات هذر م افح  ف  ش م اهم  لشمصرف  لشقطاع

للسمكلؿ.كتكص تلشدرل  إشىأفلشتطكرلالقتصاديلالتفاقياتلشدكشي ف م افح غ 

فلشدكؿلشت ي كففيهاك,ةتنظيـلشنظاـلشماش زيادكم افح لشعم ياتيزيدمفتنظيـ ل 

منخفضكذشؾشقياـعاشي ي كفم افح غ   ي ل تقرلرلقتصاديكمؤ للسمكلؿفيها
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لش ري كلالحتفاظ ح ا اتمجهكش لشهكي  طريق غير  عضلشمؤ  ات ا تغالؿمبدأ

ررعي .

أثر تطبيق برامج مكافحة غسيل األمكاؿ عمى تقييـ   عنكلفـ2009بر اترع افكدرل   .6

ف لشمصارؼلشت تت عهالش يا اتلشكقائي كلإلجرلءلت عرفإشىملشدرل  تهدف البنكؾ

رادلتلشدكشي مفرقتصادي لشناتج عفعدـتطبيقلإلالثارلكلآلللسمكلؿم افح غ 

 ا ي لشم تخدم دكشيالكمح يالف ضاف إشىلشتعرؼع ىلشمعاييرلس اإللشمصارؼقبل

 كتكلشمصارؼتقييـ إشىص ت. ذلتدالشلشدرل   إحصائي بيفلشمتغيرلتكجكدعالق   

لش مع لشم تق   لشترغيل,)مخاطر شبرلمج,مخاطر لشبنؾ تبن  مع لشتر يز( مخاطر

ذلتدالش,م افح غ للسمكلؿ بيفتقييـككجكدعالق  إحصائي  كتبن لشبنؾشبرلمج 

 .م افح غ للسمكلؿ

لشدرل  تهدف  ألمكاؿمسؤكلية البنكؾ األردنية عف غسل اـ عنكلف2010لشقضاةدرل   .6

ابلسردن رهكفم افح غ للسمكلؿكتمكيللإلع ىلشتر يزف لشدكرلشذييقكـ هقان

كتكص تلشدرل  إشىكجكدتهاكفمفقبلعددمفلشمؤ  ات .جريم ف م افح هذرلش

كهكمايمثلنقط ضعفف لسمكلؿ,لشماشي ف لشتدقيقع ىلسرخاصكمعرف مصدر

تن يقدلئـبيفلسجهزةيكجدالنهأ مايرىلش احثلسمكلؿ,جرلءلتمالحق جرلئـغ لإ

كأيضاللسمكلؿ,لسمني كلالقتصادي ف لشدكؿلشعربي شمتا ع أحدثتطكرلتعم ي غ ل

. افي تفاقياتدكشي لعدـكجكد

 عنكلف2011 ماعيللدرل   .7 تهدف كافحتيا مسا ل أحكاـ جريمة غسيل األمكاؿ كك ـ

هاثارآإشى رف اإلضاف لسمكلؿ,لشمفهكـلشقانكن لشدقيقشجريم غ لشمعرف لشدرل  
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للش ع ى كلإلال  بي  لشمح   قتصاد لشتكلشدكش ,ق يم  لشمبذكش كأخيرلل لشجهكد عرؼع ى

ق يميالتهاشم افح يقهم تق الل.كماتـلشتكصلإشيهمفنتائجكمايحاكؿتحقكدكشيال,مح يالكل 

ؤثرلشجرلئـلشت تضرهي  لشدكش كتكتكص تلشدرل  إشىأفجريم غ للسمكلؿمف

لشكطن  كتمسلشن قلسخالق ف لشمجتمعحيثيص حمالؾلسمكلؿ,ع ىلالقتصاد

غيرلشمرركع بهذرلشطريق مفأصحابلشثركلتلشعاشي كلشنفكذلشم ارر.

8.  لشذكلدي  عـ2015درل   دكر البنكؾ في الرقابة كالكشف عف عمميات غسيل نكلف

إشىتكضيحمفاهيـغ للسمكلؿتهدف األمكاؿ   اإلضاف إشىإبرلز,ركمخاطرلشدرل  

تقيدف لشنرفعفحاالتغ للسمكلؿ.كتكص تلشدرل  إشىلشمصارؼكشي  ؤدكركم

اش كلئحكلشترريعاتلشخاص لشتجاري كمصرؼلش حريفلشمر زي لشمصارؼلشمكظفيفف 

إشى, غ للسمكلؿ لشتجاري كمكظفيفمصرؼلشمصارؼإدرلؾلشمكظفيفف  اإلضاف 

 لش حريفلشمر زيس اشيبمكلجه غ للسمكلؿ.

 جنبيةالدراسات بالمغة اال

0.  Subbotina2009درل    Analysis of Anti-money Laundering عنكلفـ

Legislation in Russia,بترريعاتلشمصارؼتقيدمدى عرفإشىمتلشدرل  هدف

قكلعدش عضمتثاؿلشمؤ  اتلشماشي ل  إشىعدـرلتكص تلشدك.م افح غ للسمكلؿ

.م افح غ للسمكلؿ

4.  Moll2009درل    عنكلف  Anti  Money Laundering Under Realـ

World Conditions  تهدف شلشنرفعفك ائلإشىلشدرل    تحايلكطرؽجديدة

لشمجرمكف لسمكلؿلش كي ري لشمصارؼ تغالؿالكلشت ي تخدمها كتكص تف غ ل .
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بياناتلشت يتـلشحصكؿع يهامفلشخاصشمعاشج مع كمات نامجلشدرل  إشىكضعبر

 خالؿلشمعامالتلشمصرفي شم افح غ للسمكلؿ.

3.   Money Laundering and Banking عنكلفـAlnuemat2014درل  

Secrecy in the Jordanian Legislation,ل أفعم ي غإشى  رللشدتهدف

أفلشدرل  إشىكتكص تمكلؿتعدكلحدةمفلشمرانللشت يكلجههالالقتصادلشعاشم .لس

ضاف  اإل,مكلؿألشتفاديأيعم ي غ يؤديلشخارجي لشمصارؼتعزيزلشعالقاتمع

لشمح ي لشمصارؼمكلؿفيمابيفللسلشتقاريرلشخاص  عم ياتغ لشمع كماتكإشىت ادؿ

ك,كلشخارجي  ف  لشعام يف لشعم ياتلسلشمصارؼتدريب هذر  رف طرؽ ع ى ردني 

 .ؤديشتفاديهذرلشعم ي تلشت كل تخدلـلشتننكشكجيالشمتطكرة

تهدف,E-money Laundering Prevention عنكلفـDanial2014 درل   .2

لشحديث كلإل ل عرفإشىملشدرل   ي ف لشمعامالتلشمصرفي كت خيرشنتركنتخدلماتلشتننكشكجيا

 هذر عم يلشتننكشكجيا ف  لسمكلؿاتغ ال تخدلمها لشمر ز اإل,ل لشبنؾ دكر إشى ف ضاف  ي

 تخدلـلظلمكلؿف للسرادلتش مصارؼالنتراؼعم ياتغ رلشرقا  ككضعلشتع يماتكلإل

ك ف لشعم ياتلشمصرفي . لشتننكشكجيا إشىأف  ر لمضادتكص تلشدرل   لشتننكشكجيا ل تخدلـ

 .للسمكلؿغ يعززعم يات
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 ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ثانيًا:

مكلضيعمنهار زت ع ىعدة لشملشدرل اتلش ا ق  بها لشت تقـك لشدلخ ي  صارؼلشرقا  

لسمكلؿ غ ل غ ل,شم افح  شم افح  لشدكؿ قبل مف كضعها يتـ لشت  ش ترريعات  اإلضاف 

مفحيثلشمكضكعع ىمدىلشتزلـلشمصارؼلشتجاري ف أمالشدرل  لشحاشي فقدر زتلسمكلؿ.

تع يماتمصرؼلش حريفلشمر زيش حدمفغ للسمكلؿ.

أك)رأسكشىع ىلشجه لشرقابي لسلشضكء  طتلشت ات مفلشدرل ػػشذلتعتبرهذرلشدرل 

) للشهـر ف  كه  لششدكش  لشمر زي بكضعمصرؼ يقـك لشرقابيلس كلشتع يماتلشذي كي ف س

هذرم افح شكضعلشرؤي لشخاص مفلشمصارؼت تطيعلشترريعاتكلشقكلنيفلشت ع ىأ ا ها

لشظاهرة. لشفع  مفإذ لس سكلشترريعاتك اشتع يماتقبللشمصارؼلشتجاري أفمدىلالشتزلـ

لشصادرةمفلشمصرؼلشمر زيير لميزةهذرلشدرل  .
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 الفصل الثالث

 (الطريقة كاإلجراءاتمنيجية الدراسة )

 

 منيجية الدراسة (1-3)

 عينة كال مجتمع الدراسة (2-3)

 أدكات الدراسة ((3-3

 التبار الصدؽ كالثبات ((4-3

 راءات الدراسةإج (5-3)

 التصميـ اإلحصا ي المستلدـ في الدراسة( 3-6)
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 الفصل الثالث

 منيجية الدراسة )الطريقة كاإلجراءات(

منهجي لشدرل  لشمت ع مفقبللش احث اإلضاف إشىتناكؿشيرتملهذللشفصلع ىعرض

لشدرل   كعين  لشدرل   ,مجتمع لشدرل   ع يهكأدلة لشحصكؿ لس,اكمصادر ثـ  اشيبكمف

كصدؽأدلةلشدرل  كث اتها.,لإلحصائي لشم تخدم 

  :منيجية الدراسة (1-3)

تـ أهدلؼ تحقيق أجل مف  الأحدلث تناكؿي كلشذي لشتح ي   لشكصف  لشمنهج ل تخدلـ لشدرل  

 م في كشنف مجرياتها ف  لشتدخلدكفك ,ه   ما كلشقياس ش درل   متاح ك مكجكدة كممار ات كظكلهر

.كتح ي ها بكصفها معها لشتفاعل

 :كالعينة مجتمع الدراسة (2-3)

(29ف مم ن لش حريفكلش اشغ )لشعام  تنكفمجتمعلشدرل  مفجميعلشمصارؼلشتجاري 

.المصرف

فقد لشعين  ع 2009,كآخركف,)لشنعيم هاعرفأما يتـ( لشت  لشمجتمع مف جزء إنها ى

كفققكلعدخاص ل ككتنكفممث  ,ختيارها قاـع ىذشؾبناءلقدرلالم افمفمجتمعلشدرل  .

( مف م كن  عركلئي  عين   اختيار ن بته14لش احث ما أي لشتح يل( )كحدة تجاريال مصرفال )

لشدرل  50) مفمجتمع )%,( تكزيع 112كتـ ل( شهذرع ىلشمكظفيفف  ت ان  لإلدلرلتلشع يا

كلشت تتنكفمف)مدي بكلقع),مديرلشفرع,مديرإدلرة,رعاـلشعين  (8رئيسلشق ـكمررؼ(

مصرؼل شنل , ت انات تـ 100) ترجاعلكقد )ل( ن بته ما أي مجمكع78 ت ان  مف )%

لكتـ. ت اناتلشمكزع لال 10) ت عاد ن بته)ات ت انل(  ت انات%(مفمجمكعلال10أيما

ش معاشج لشمكزع كذشؾشع   ببترؾ عضمحاكرلالإلإلحصائي دـصالحيتها  ت ان بدكفما
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شجميعمقاييسختياركلحدلمثلقياـلشمكظفيف اشتر يزع ى,شتزلـلشدق لإجا اتأك  ببعدـ

كلشجدكؿلشتاش يبيفذشؾ. ت ان .لشمحاكرلشخم  شال

 تكزيع االستبانات عمى المصارؼ التجارية  (4)جدكؿ 

سـ المصرؼا الرقـ  
االستبانات  عدد

 المكزعة
عدد االستبانات 

 المسترجعة
عدد االستبانات 

 المستبعدة
النسبة 
 الم كية

 8% 1 8 8 بنؾلش حريفلشكطن  1

 5% 2 7 8 بنؾلش حريفكلشنكيت 2

 9% - 8 8 بنؾلاله  لشمتحد 3

 9% - 8 8 بنؾلشبر   4

ثماربنؾلإل 5  8 7 2 %5 
 7% 1 7 8 بنؾبيتلشتمكيللشنكيت  6
 7% 2 8 8 بنؾلشنكيتلشكطن  7
 7% 2 8 8  ت بنؾ 8
 9% - 8 8 بنؾمررؽ 9
لشتمكيللشكطن بنؾ 10  8 5 - %5 

 9% - 8 8 لشبنؾلشعرب  11
 8% - 7 8 لشمصرؼلشخ يج لشتجاري 12
 تاندردترارتردبنؾ 13  8 5 - %5 

 7% - 6 8 بنؾم ق  14
 100% 10 100 112 العدد الكمي

4يبيفلشجدكؿ) ف لش حريفإذ متماثلش مصارؼلشتجاري  ل تهدلؼر ه ترلكحتن   (

ثماركبنؾكبنؾلإلكبنؾلشتمكيللشكطن  تاندردترارتربنؾ(ف حاش 5%)مفتكزيعلال ت ان 



  

 

 

 

53 

بنؾلشمررؽكلشبنؾلشعرب مثلاؿف عدةمصارؼ( ماهكلشح8%)إشى,لش حريفكلشنكيت

لشبر  كلشبنؾلسه  لشمتحد.بنؾك

 :أدكات الدراسة (3-3)

ك ا تخدلـع ارلتتقييمي ,قاـلش احثبإعدلدل ت ان كتطكيرهاكح بماتقتضيهمتغيرلتها

هكمبيف كلشمالئم كلشقبكؿ ما لشتكلفقكلسهمي  ح بمقياسشي رتلشخما  مفحيثدرج 

 اشجدكؿلشتاش :

 ياس( أكزاف الق5الجدكؿ )

 مكافق بشدة مكافق محايد غير مكافق غير مكافق بشدة

1 2 3 4 5 



أما,يتضمفلسكؿمنهافرضياتلشدرل  لشرئي ي :(أق اـرئي ي 3)تأشفتلال ت ان مف

لشثان فيتضمف ش م تجلشلشق ـ ,لشتخصص,لشمؤهللشع م ,)لشعمريبيفمثلعكلمللشديمكغرلفي 

لشكظيف  لشعم ي لشخبر,لشم مى لشمرارؾ,ة  ه يعمل لشذي لشمصرؼ,لشق ـ طبيع ,حجـ

 ماهك,(فقرةخاص  فرضياتلشدرل  لشرئي ي 41بينمالرتمللشق ـلشثاشثع ى),لشمصرؼ(

(لشتاش :5مكضح اشجدكؿ)
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  مف ل ؿ فقرات االستبانة متغيرات الدراسةقياس ( 6الجدكؿ )

 الفقرات لقسـا لتزامات المصارؼ التجاريةا

 7لسكؿ.ش حدمفغ للالمكلؿتتقيدلشمصارؼلشتجاري بتع يماتمصرؼلش حريفلشمر زي

 10لسكؿ.مالئم ش حدمفغ للسمكلؿرقا  لشدلخ ي تمارسلشمصارؼلشتجاري 

 7لسكؿ .ؿلمالئم ش حدمفغ للسمكدلري إتجهيزلتتمت ؾلشمصارؼ

 7لسكؿ .لشنافي ش حدمفغ للسمكلؿلشمصارؼلشتجاري لشخبرلتف لشعام يفيمت ؾ

9لسكؿ.ش حدمفغ للسمكلؿ اف يل ر لمفلشعملشمصارؼلشتجاري تتحقق



 :التبار الصدؽ كالثبات (4-3)

 :صدؽ األداة

 تـ لشت   عرضلال ت ان  لش احث لإلقاـ صكرتها ف  مفإعدلدها مجمكع  ع ى بتدلئي 

شالشمختصيفمفأجلل تطالعآرلئهـل تح يـ ش ح ـع ىمدىمفخالؿتكزيعل تمارة  ت ان 

هدلفهاأا ها,كشتح يـلال ت ان مفحيثكضكحلشفقرلتلشت كضعتشقياسلشمتغيرلتلشمط كبقي

لشت ت لشتعريفكلشتعريف م كناتها لشمح ميفأيضالتحديدط قي هاكف ضكءهذل  بمفلش ادة

مدىمالئم لشع ارلتشبيئ لشمصارؼلش غكي ,مدى الم لشصياغ ش محاكر,)مدىتمثيللشفقرلت

لال أ عاد رمكؿ كمدى لش حريف مم ن  تـف  كقد لشمدركس(. ش مكضكع مف ت ان  لال تفادة

ضكرمللشتعديل علشحاشي ,مالحظاتهـف تعديللال ت ان كلشخركجبهاع ىصكرتهالشنهائي 

لشمقياس بنكد  عضلسشفاظ ضاف  لشت كل  مف بناتزيد مفردلته لشمقياسككضكح رأيءلدق  ع ى

 .هذللشميدلفف لشمح ميفكلشخبرلء
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 ثبات األداة:

لشقياس يدؿ(كهكReliability)الخت ارمدىث اتأدلة  تقرلرف لالت اؽكلإلع ىما

لسدلةنتائجمترابه ارج لشت يم فأفتعط فيه,أيه لشدخت ارعندإعادةتطبيقهنتائجلإل

كلخركف )لشنعيم  لسكقات مخت ف ف  لشعين  .(2009,شنفس لخت ار ل تخدلـ تـ  ركن اخأشفا

(Cronbach Alpha)أنهتـ,(فرد90عين لشدرل  كلش اشغعددهـ)أفرلدكفقالإلجا ات  ع مال

كيبيفلشجدكؿلشتاش نتائج,ذشؾشزيادةث اتأدلةلشقياسافقبلتكزيعهاكي تبحذؼ عضأ ئ  لال

كه α=(%90)شألدلة  ل(Cronbach Alpha) ركن اخقيم أشفاحيث انت,خت ارلال

 Cronbach) ماتبيفأفقيم أشفا ركن اخ,α=(%60) كنهاأع ىمفلشن   مرتفع ن   

Alpha)درل  أع ىمفلشن    اشن   شنلمتغيرمفمتغيرلتلشα=(%60ماهكمكضح )

 .(7ف لشجدكؿرقـ)
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 (Cronbach Alpha) نتا ج التبار معامل كركنباخ ألفا( 7الجدكؿ )

 % α قيمة ألفا عدد الفقرات المتغيرات

 64% 7.ش حدمفغ للالمكلؿتتقيدلشمصارؼلشتجاري بتع يماتمصرؼلش حريفلشمر زي

 68% 10.مالئم ش حدمفغ للسمكلؿدلخ ي رقا  شتجاري تمارسلشمصارؼل

 71% 7 .ؿلمالئم ش حدمفغ للسمكدلري إتجهيزلتتمت ؾلشمصارؼ

 82%7 .لشنافي ش حدمفغ للسمكلؿف لشمصارؼلشتجاري لشخبرلتلشعام يفيمت ؾ

 68% 9.سمكلؿش حدمفغ لل اف يل ر لمفلشعملشمصارؼلشتجاري تتحقق

 90% 41لشمعدؿلشعاـش ث ات

   

لشدرل  عندلشتع يقع ىلشمتك  لشح اب ش متغيرلتف  يتع ق اشحدكدلشت لعتمدتها فيما أما

)مرتفع ه  م تكيات ثالث  لش احث حدد لشمقياسفقد درج  كشتحديد لشدرل   ,متك  ,أنمكذج

منخفض(بناءع ىلشمعادش لآلتي :

لشحدلسدنىش بديل(/عددلشم تكيات–لشفئ =)لشحدلسع ىش بديلطكؿ

كبذشؾتنكفلشم تكيات اشتاش :0322=3/2=2(/4-0)
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 ( مقياس تحديد األىمية النسبية لممتكسط الحسابي8الجدكؿ )

 مستكى االىمية كسط الحسابيمتال

منخفض 0-1322

متك  1323-2355

مرتفع2356-4

 

 :جراءات الدراسةإ( 3-5)

لسكشي  همالشمصادر لشمع كمات مصادر مف نكعيف ع ى لشدرل   هذر ف  لالعتماد تـ

كلشمصادرلشثانكي ك ماي  :

تـلشحصكؿع يهامفخالؿإعدلدل ت ان خاص شمكضكع كه لشبياناتلشتالبيانات األكلية: -أ

كغطتمحاكرلشدرل  لشخم  .,لشدرل  

الثانكية: البيانات-ب لشنظري  لشدرل ات مف ع يها لشحصكؿ تـ لشت  لشبيانات لش ا ق كه 

كلس كلشمرلجع لشدرل  كلشترريعات محل  اشمكضكع لشمتع ق  لشماج تير كر ائل كلشر   , حاث

كذشؾشكضعلإلطارلشنظري.,لشعن بكتي )لإلنترنت(

 :حصا ي المستلدـ في الدراسةالتصميـ اإل( 6-3)

مفل عد  متغيرلتلشدرل  النتهاء لشبياناتكلشمع كماتلشمتع ق  جمع لش احث,عم ي  قاـ

لإلحصائي ش ع كـلالجتماعي ) (مفأجلتح يللشبياناتلشت SPSS االعتمادع ىبرنامجلشحـز

كف ضكءمتغيرلتلشدرل  كأ اشيب,تـلشحصكؿع يهاشتحقيقأهدلؼلشدرل  كلخت ارفرضياتها

شقياسكأغرلضلشتح يلفقدتـل تخدلـلس اشيبلالحصائي لشتاشي :ل
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لشمر زي أكاًل: لشنزع  مقاييس ع ى معتمدلل لشكصف  لشك  لشتح يل كتحديدلل لشترتت كمقاييس

لشح اب كلالنحرلؼلشمعياري.

لإلحصاءلال تدالش كمفخالؿماي  :ثانيًا:

0. ( لسدلة ث ات Reliabilityلخت ار لالت اؽ( كمقدلر لشدرل   أدلة ث ات شقياس

 Cronbach) ركن اخأشفا ابمعاملح   كمدىلالعتمادع يهاكتـذشؾلشدلخ

Alpha.)

T-Testلخت ارلشفرضياتمفخالؿل تخدلـلالخت ارلالحصائ ) .1 شعين كلحدة(

الخت ارلشفرضياتمفلسكشىإشىلشخام  .

شبيافلإلحصا .2  اشخصائصلشديمكغرلفي لشن بلشمئكي  ءلشكصف ش بياناتلشمتع ق 

 ش م تجيبيف.
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 الرابعالفصل 

 نتا ج الدراسة الميدانية

 لصا ش عينة الدراسة (1-4)

 حصاء الكصفي لمتغيرات الدراسةاإل (2-4)

تتقيد المصارؼ التجارية في تعميمات مصرؼ البحريف المركزي المتعمقة  المجاؿ األكؿ: (2-4-1)

  غسل األمكاؿ بظاىرة

 غسل األمكاؿ كافية بظاىرةإجراءات الرقابة الدالمية اللاصة  المجاؿ الثاني: (2-4-2)

 غسل األمكاؿ كافية ظاىرةالتجييزات اإلدارية اللاصة بمكافحة  المجاؿ الثالث: (2-4-3)

 غسل األمكاؿ كافي ظاىرةتدريب العامميف لمكافحة  المجاؿ الرابع: (2-4-4)

 غسل األمكاؿ ظاىرةإجراءات التحقق مف العم ء كافية لمكافحة  ؿ اللامس:المجا (2-4-5)

 التبار الفرضيات (3-4)

 التبار الفرضية األكلى (3-4-1)

 التبار الفرضية الثانية (3-4-2)

 التبار الفرضية الثالثة (3-4-3)

 التبار الفرضية الرابعة (3-4-4)

 التبار الفرضية اللامسة (3-4-5)
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 عالفصل الراب

 نتا ج الدراسة الميدانية

أ جابت لس ئ   عف لشدرل   كهذر لسكؿ لشفصل ف  طرحها تـ ملشت  ث تمر  تهالشت 

ل تخرلججميعلشمتك طاتلشح ابي كلالنحرلفاتلشمعياري ,ع يهاكلشفرضياتلشت بنيت تـ كقد

كلشجدلكؿلآلتي تبيفنتائجلشدرل  :,شأل ئ  لشخاص  متغيرلتها

 لصا ش عينة الدراسة:( 1-4)

لشديمكغرلفي مفخالؿماي  ي تعرضلش احثخصائصأفرلدعين لشدرل  كفقالش متغيرلت

 ت ان كه ع ىلشنحكلشتاش :ف لال

 فراد العينةأل المتغيرات الديمكغرافية( 9الجدكؿ )

 النسبة الم كية التكرار الف ات لصا ش أفراد عينة الدراسة

 العمر

%302629فأقلم

%2831 ن 30-40

%2528 ن 40-50

%1112 ن كأنثر50

 المؤىل العممي

%33ثانكي عام فأقل

%1315دب ـك

%5460  اشكريكس

%2022درل اتع يا

 التلصش
ماشي كمصرفي  %1112ع ـك

%2528إدلرةأعماؿ
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 النسبة الم كية التكرار الف ات لصا ش أفراد عينة الدراسة

%2730محا   

%910تدقيق

%67 رري مكلرد

%1213أخرىفئات

 المسمى الكظيفي

%22مديرعاـ

%2427مديرإدلرة

%1517مديرفرع

%2629رئيسق ـ

%2325مررؼ

 اللبرة العممية

%1314 نكلت5أقلمف

%2932 نكلت10إشى5مف

%2225 ن 15إشى10مف

%2629 ن كأنثر15مف

 القسـ 

%1112لشحكلالت

%1213لشخزين 

%89لشتدقيقلشدلخ  

%89مخاطرلالئتمافلشماش 

%910لشقركض

%45لشمكلردلش رري 

%1314لشعم يات
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 النسبة الم كية التكرار الف ات لصا ش أفراد عينة الدراسة

%1011م افح غ للسمكلؿ

%1112خدم لشعمالء

%45أخرىفئات

 حجـ المصرؼ 

%3135 بير

%3943متك  

%2022صغير

 نكع المصرؼ

%4348مح  

%2224خ يج 

%89عرب 

%1719أجنب 

( ن حيثتب غ40غاشبي أفرلدعين لشدرل  أقلمف)عمر(أف9يتضحمفلشجدكؿ)

كتأت  عدهـن   ,%(29( ن )30)دكفبينماتب غن   أفرلدلشعين ممفهـ,%(31ن بتهـ)

( ن حيث50كأخيرللن   مفهـأنبرمف),%(28( ن حيثتب غ)40ممفهـأنبرمف)

( ن بتهـ لشر ابهذليدؿك,%(12تب غ فئ  مف هـ لشدرل   عين  غاشبي  أف تمت ؾع ى لشت 

أفك. ماتمت ؾ رع لشتأق ـمعلشم تجدلتلشت تطرأع ىمناخلشعمل,بدلعكلشتطكيرطاقاتلإل

بينماتب غ,%(60أفرلدلشعين هـمفحم  لش  اشكريكسحيثتب غن بتهـ)غاشبي شلشمؤهللشع م 

أماحم  لشدب كـفتب غن بتهـ,%(22ن   لشحاص يفع ىدرل اتع يامفمجمكعأفرلدلشعين )

لشتغيير,%(15) ع ى لشقدرة كشديهـ لشعين  سفرلد لشم تكىلشع م متميز لشن ب أف كتدؿهذر

أما,كأفلشتكجهلشعاـش مصارؼنحكتكظيفمفيحم كفرهادلتجامعي ,دلءف لسكلشتطكير
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%(كهـمفأصحابلشخبرلتكتـتعينهـمنذفترلت3مفيحم كفلشثانكي لشعام فتب غن بتهـ)

جامعي . تنفمفمتط  اتلشتكظيفحملأيرهادة غاشبي أفرلدتخصصأفكطكي  حيثشـ

كيأت  عدهـ,%(30),%(28محا   حيثتب غن بتهـع ىلشتكلش )لشعماؿكلسلشعين مفإدرلة

لشما لشع كـ لستخصصات لشتخصصات كحم   كلشمصرفي  لشتكلش شي  ع ى ن بتهـ كتب غ خرى

(12)%,(13)%, كلشمحا   كلشتدقيقحيثتب غتكأخيرلل لش رري  أت حم  تخصصاتلشمكلرد

ع ىلشتكلش ) 10),(%7ن بتهـ لشعين أفك%(. رؤك اءلشم مىلشكظيف شغاشبي  فئ  مف هـ

ثـن   لشمررفيف,%(شمدرلءلإلدلرلت27كلشن   لشت ت يهاب غت),%(29ق اـحيثب غت)لس

( ب غت لس,%(25لشت  مدرلء ن    ب غت)ثـ لشت  كب غت,(17%فرع لشعاميف لشمدرلء كأخيرلل

إشى5)مفيمت نكفخبرةعم ي تترلكحبيفمهـلشعم ي شغاشبي لشعين لشخبرةأفك.%(2لشن   )

( ن 15مفيمت نكفخبرةأنثرمف)مكيأت  عدهـ,%(32( نكلتحيثب غتن بتهـ)10

,%(25( ن بن   )15إشى10مفتترلكحخبرتهـلشعم ي بيف)مكمفثـتأت ,%(29بن   )

 متالؾلشمصارؼ كلدرذلتلع ىذشؾكيدؿ,%(14كلتبن   )( ن5مفهـدكف)مكأخيرلل

أفأق اـلشعم ياتكلشخزين ه لسق اـلسع ىمفحيثلشن   حيثتب غكخبرةكدرلي  اشعمل.

أق اـلشحكلالتكخدم لشعمالءبن   متماث  ب غتاكتأت  عده,%(13)ك(%14ع ىلشتكلش )

ق ـم افح غ,%(12) لشقركضبن   ,%(11 للسمكلؿبن   )ك عدهـ يأت ق ـ كمفثـ

,%(9أق اـلشتدقيقلشدلخ  كمخاطرلالئتمافلشماش بن   متماث  ب غت)اكتأت  عده,(%10)

لس تأت  لسكأخيرلل )ق اـ ب غت متماث   بن    لش رري  لشمكلرد كق ـ 5خرى لشمصارؼك%(. أف

كتأت  عدهالشمصارؼلشنبيرة,%(43غي ع ىلشعين بن   )ه لشمصارؼلشطالشحجـمتك ط 

أفن   لشمصارؼلشمح ي ه ك%(.22كأخيرللتأت لشمصارؼلشصغيرةبن   ),%(35بن   )
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كتعقبهالشمصارؼ,%(24كمفثـتأت لشمصارؼلشخ يجي بن   ),%(48نبرحيثتب غ)لس

%(.9ؼلشعربي بن   )كأخيرلللشمصار,%(19جنبي بن   )لس

 اإلحصاء الكصفي لمتغيرات الدراسة: (2-4) 

ك  لشح اب كلالنحرلؼلشمعياريشكصفإجا اتلشعين نحكلشفقرلتمتشقدتـل تخرلجلش

أدنار.

لمحد مف غسل  لتزاـ المصارؼ التجارية بتعميمات مصرؼ البحريف المركزي امدى  2-4-1

 .األمكاؿ

لتزاـ المصارؼ التجارية ا مدىنحرافات المعيارية لة كاال الحسابي ( المتكسطات10الجدكؿ )

 لمحد مف غسل األمكاؿ بتعميمات مصرؼ البحريف المركزي 

كسط متال التعميمات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

مستكى 
 االىمية

بتع يماتمصرؼلش حريفلشمر زيش حدقيدلشمصارؼلشتجاري تت
.مفغ للسمكلؿ

رتفعم 0.518 4.57

غ ل مف ش حد مالئم  دلخ ي  رقا   لشتجاري  لشمصارؼ تمارس
لسمكلؿ.

متك   0.630 3.61

مفغ ل ش حد مالئم  تجهيزلتإدلري  تمت ؾلشمصارؼلشتجاري 
 .لسمكلؿ

مرتفع 0.697 3.68

مف ش حد لشخبرلتلشنافي  ف لشمصارؼلشتجاري  لشعام كف يمت ؾ
 غ للسمكلؿ.

 رتفعم 0.960 3.76

مرتفع0.771 4.21تتحققلشمصارؼلشتجاري مفلشعميلش حدمفغ للسمكلؿ.
 مرتفع 0.165 3.96 المجمكع الكمي لمدرجة



شتزلـلشمصارؼلشتجاري بتع يماتمصرؼلش حريفلشمر زيجاءتل(إشى10يريرلشجدكؿ)

 ),لشمرتفع اشم تكى بيف ما لشح ابي  متك طاتها ترلكحت ترير,(3.61-4.57فقد ع يه كبناء
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 م تكى كجكد إشى لشعام  لش حريفالمرتفعلشنتيج  مصرؼ بتع يمات لشتجاري  لشمصارؼ شتزلـ

ف حيفب غ,مرتفع(كلشذييقابلم تكىلشمكلفق 3.96ب لشعاـ)لشمتك  لشح اإذب غ,لشمر زي

قاربف إجا اتعين لشدرل  .ممايدؿع ىلشتنا قكلشت,(0.165لالنحرلؼلشمعياريلشعاـ)

لمحد مف مصرؼ البحريف المركزي  بتعميماتقيد المصارؼ التجارية تتالمجاؿ األكؿ:  2-4-4

 .غسل األمكاؿ

( خالؿ مف لشمتغير هذل قياس فقرلت7تـ ), لشجدكؿ مف(11)كيتضمف  الل نتائج

ك  لشح اب كلالنحرلؼلشمعياريش كصفكم تكىلالهمي .متلش



  

 

 

 

66 

تقيد المصارؼ التجارية نحرافات المعيارية لفقرات اإل ك  المتكسطات الحسابية( 11دكؿ )الج

 غسل األمكاؿلمحد مف مصرؼ البحريف المركزي  تعميماتب

 الفقرة رقـ 
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

مستكى 
 ىميةاأل

1 

لشمصػػارؼلشتجاريػػ فػػ مم نػػ لش حػػريفبتع يمػػات ت تػػـز
ل  م افحػػػػػ غ ػػػػػمر ػػػػػزيلشخاصػػػػػمصػػػػػرؼلش حػػػػػريفلش

لسمكلؿ.
مرتفع 0.752 4.34

2 

لشمصػارؼلشتجاريػ فػ مم نػ لش حػريفبتكصػيات ت تـز
(لشخاصػػػػػ MENAFATF)مجمكعػػػػ لشعمػػػػػللشمػػػػػاش 

للسمكلؿ. غ 
مرتفع 0.755 3.94

3 

 ر ل لش حريف مم ن  ف  لشتجاري  لشمصارؼ تن ق
كل كلإلق يمي  لشدكشي  لشمنظمات مع شعربي دلئـ

.لشمختص 
متك   0.497 3.42

4 

مع لش حريف مم ن  ف  لشتجاري  لشمصارؼ تتعاكف
تطبيق مف ش تحقق لشمح ي  كلشقانكني  لشرقابي  لشجهات

أيإجرلءلتكشكلئحتـل تحدلثها.
مرتفع 0.502 4.53

5 

يتـلالحتفاظ اشم تندلتلشخاص  عم ياتلشعميلشمدة
تع يماتمصرؼلش حريفخمس نكلتأكأنثرح ب

لشمر زي.
مرتفع 0.418 4.78

6 
مم ن  ف  لشعام   لسجنبي  لشمصارؼ فركع ت تـز

للسمكلؿ.غ لش حريف قكلنيفم افح 
مرتفع 0.797 3.83

7 
مم ن  ف  لشعام   لسجنبي  لشمصارؼ فركع تخضع

لش حريفش رقا  لشفعاش مفمصارفهالشمر زي .
متك   0.493 3.40

  مرتفع 0.158 4.03 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري العاـ
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( لشجدكؿ 11يبيف شمدى لشعاـ لشح اب  لشمتك   أف  قكلنيف( لشتجاري  لشمصارؼ تقيد

يع سلرتفاعمما(4.03)يب غغ للسمكلؿ ظاهرةمصرؼلش حريفلشمر زيلشمتع ق كترريعات

ع ىلشمتغير لشعين  مكلفق  ",أعالردرج  جاءتلشفقرة قد أنه لالحتفاظكنالحظمفلشجدكؿ يتـ

 اشم تندلتلشخاص  عم ياتلشعميلشمدةخمس نكلتأكأنثرح بتع يماتمصرؼلش حريف

 ن بي   أهمي  لسكشى  اشمرت   ح اب مرتفع لشمر زي" معياري4.78)ك متك   كلنحرلؼ )

(0.418 أما جاءت( فقد لالخيرة لش حريفلشفقرتيف" اشمرت   ف مم ن  تن قلشمصارؼلشتجاري 

(كلنحرلؼ3.42 متك  ح اب )," ر لدلئـمعلشمنظماتلشدكشي كلإلق يمي كلشعربي لشمختص 

( متك ط 0.497معياري لشن بي  كأهميتها ع,( ع ى يدؿ مما معلدـ لشمصارؼ اشتن يق شتزلـ

كلشعربي كلإلق يمي  لشمنظماتلشدكشي  مع  اشتن يق كلالنتفاء لشمختص  لشمر زي  مصرؼلش حريف

يؤديكهك,مح يالكؿلسكؿعفلشمصارؼلشعام  ؤ صفتهلشم  إجرلءلتإشىإضعاؼ فاي ما

تخضعفركعلشمصارؼلسجنبي لشعام  ف مم ن لش حريف".تعقبكمتا ع عم ياتغ للسمكلؿ

لشمر زي مصارفها مف لشفعاش  )", ش رقا   ح اب  )3.40 متك   معياري كلنحرلؼ )0.493)

لشن بي  مفلشتع يماتلشخاص  م افح غ للسمكلؿلشت متك ط ,كأهميتها لشفقرة كتعتبرهذر

لشمصارؼلشمر زي ف لشب دمعلشمصارؼلالجنبي مابيفش تن يقمصرؼلش حريفلشمر زيقرهاأ

شن بلشثق كلسمافلشتقيدبهذرلشفقرةكل عطائهالسهمي ؼشذشؾكجبع ىلشمصارلشمنرأش مصرؼ

.مفقبللشعميلكلشتأندمفأفت ؾلشمصارؼشي تكهمي 

 .تمارس المصارؼ التجارية رقابة دالمية م  مة لمحد مف غسل األمكاؿالمجاؿ الثاني:  2-4-3

ك  متئج اللمفلشنتا(12كيتضمفلشجدكؿ),(فقرلت10تـقياسهذللشمتغيرمفخالؿ)

لشح اب كلالنحرلؼلشمعياريش كصفكم تكىلالهمي .
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المصارؼ التجارية ممارسة  نحرافات المعيارية لفقراتاال ك  المتكسطات الحسابية( 12الجدكؿ )

 لمرقابة الدالمية الم  مة لمحد مف غسل األمكاؿ

المتكسط  الفقرة رقـ 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

مستكى 
 يةىماأل

1 
لشخاص لشجاري لشح اب حر   كمرلق   متا ع  تتـ

 اشعميل ر لدكري.
مرتفع 0.629 4.31

2 

ع ىحر ات مرلجع  لشتدقيقلشدلخ   عمل ق ـ يقـك
لشم اشغلشت تتجاكزلشحدلشم مكح همفقبلمصرؼ

لش حريفلشمر زي.
مرتفع 0.637 3.90

3 

م لشع يا  اإلدلرة ممث   لشمصارؼ مفتضع جمكع 
لإلجرلءلتمثللشتعاكفمعلشجهاتلشح كمي شم افح 

للسمكلؿ.غ عم يات
مرتفع 0.495 4.59

4 
 مف لشتحقق لشعميلليتـ ت جيل نماذج  تنماؿ

 .كلشمع كماتلشخاص  ه
مرتفع 0.478 4.66

5 
 مفيتـ لشمصرؼ عمالء ع ى م تمرة رقا   كضع

لشرخصياتلش يا ي .
 متك  1.292 2.92

6 

 خالؿ مف لشماشي  لشمعامالت مرلق   مفتتـ لشتأند
لشزبائف لشتحكيلرخصي  أنظم  عبر تتـ كلشت 

لإلشنتركن .
مرتفع0.584 4.53

7 
أنظم لشرقا  لشدلخ ي ف لشمصرؼيتـتطكيرها ر ل

دكري.
مرتفع 0.894 3.86

8 
 ح ا اتتكجد ف  لشمتتاشي  لشتحكيالت ع ى رقا  
 .لشعمالء

مرتفع 0.642 3.94

9 
شمكظف  لشماشي  لشحر ات ع ى رقا   نظـ تكجد

لشمصرؼ.
متك   0.897 3.07

10 
لشرقابيتطك لشنظـ يجعلير نحك ع ى ش مصارؼ  

نترافها  اإلم افرصد .حر  لسمكلؿلشمربكه كل 
مرتفع 0.806 3.96

 مرتفع 0.245 3.97 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري العاـ
إجرلءلتلشرقا  لشدلخ ي لشخاص (أفلشمتك  لشح اب لشعاـشمدى فاي 12يبيفلشجدكؿ)

3.97)يب غغ للسمكلؿ ظاهرة ) بدرج  لشدلخ ي مرتفع يع سلشمكلفق  ع ىإجرلءلتلشرقا  
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",أعالر جاءتلشفقرة قد لشتحققمفكنالحظمفلشجدكؿأنه  تنماؿنماذجت جيللشعميلليتـ

(كلنحرلؼ4.66)ك متك  ح اب مرتفع كلشمع كماتلشخاص  ه" اشمرت  لسكشى أهمي ن بي 

,(0.478معياري) كضعرقا  م تمرةع ىعمالءيتـ", اشمرت  لالخيرةفقدجاءتلشفقرلتأما

(كأهميتها1.292(كلنحرلؼمعياري)2.92لشرخصياتلش يا ي " متك  ح اب )لشمصرؼمف

كضعلشعميلعفقا  ع ىجميعلشعمالء غضلشنظركذشؾشقياـلشمصارؼ اشر,متك ط لشن بي 

.تـلشرقا  ع يهابتكجيهاتمفمصرؼلش حريفلشمر زيتإالف  عضلشحاالتلشت ,لش يا  

"( ح اب   متك   لشمصرؼ" شمكظف  لشماشي  لشحر ات ع ى رقا   نظـ كلنحرلؼ3.07تكجد )

. (كأهميتهالشن بي متك ط0.897)معياري

تمتمؾ المصارؼ التجارية تجييزات إدارية م  مة لمحد مف غسل المجاؿ الثالث:  2-4-2

 .األمكاؿ

( خالؿ مف لشمتغير قياسهذل فقرلت7تـ ),( رقـ لشجدكؿ مف(13كيتضمف  الل نتائج

همي .نحرلؼلشمعياريش كصفكم تكىلسك  لشح اب كلالمتلش
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مت ؾ المصارؼ التجارية انحرافات المعيارية لفقرات اال ك  المتكسطات الحسابية( 13جدكؿ )ال

 لتجييزات إدارية م  مة لمحد مف غسل األمكاؿ

رقـ 
المتكسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري 

مستكى 
 االىمية

1 
تكجدإجرلءلتمتا ع ف لشمصرؼش تعاميـلشصادرة

لشمر زي.مفمصرؼلش حريف
مرتفع 0.887 4.23

2 

ال لسقصىش  حب ما لشحد تحديد يتجاكز ضركرة
مب غمعيفكمرلق  حر اتلش حبلشت تنكفدكف

يتـ  حيث  ه لشم مكح كمرلقبتها لشحد تجميعها
حتىالت تغل ف مجاؿكمتا عتها لشصالحي  هذر

 .للسمكلؿعم ياتغ 

متك   1.051 3.66

3 
لشمص عفتتم ف لشم  ر لشنرف مف لشتجاري  ارؼ

لشعم ياتلشمرت هبها.
مرتفع 0.734 3.67

4 
كلشدكشي  تعاكفمعمخت فلشمصارؼلشمح ي  يكجد

شمكلجه لشعم ياتلشمرت هبها.
متك   0.566 3.50

5 
م تكبيبرزيكضحلشمصرؼ يا تهلشرقابي  ر ل

كم ؤكشياتها.كتكقيتها فيهمجاالتهلشرقابي
مرتفع 0.652 4.04

6 
ت تهدؼغ  تتـأيحاش  فيها للسمكلؿأكيرت ه

عنها.مصرؼلش حريفلشمر زيمخاط  
مرتفع 0.503 4.50

7 
شي مختص م افح كجد دىلشمصرؼلشتجاريق ـ

 .للسمكلؿغ 
مرتفع 0.688 4.43

8 
 غ يقكـ م افح  دكري ق ـ تقارير برفع لسمكلؿ ل

لشمصارؼلشتجاري .شإلدلرةلشع ياف 
مرتفع 0.619 4.10

 مرتفع 0.173 4.03 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري العاـ
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( لشجدكؿ 13يبيف شمدى لشعاـ لشح اب  لشمتك   أف ) لشخاص  فاي  لإلدلري  لشتجهيزلت

 ظاهرة م افح  لسمكلؿ (4.03إشى)غ ل بدرج  لشتجهيمرتفع يع سلشمكلفق  زلتع ى فاي 

للسمكلؿأكيرت هأيحاش ت تهدؼغ كنالحظمفلشجدكؿأنهقدجاءتلشفقرة",لإلدلري أعالر

تتـمخاط    اشمرت  لسكشى أهمي ن بي مصرؼلش حريفلشمر زيفيها ك متك  مرتفع عنها"

ضركرةتحديداشمرت  لالخيرةفقدجاءتلشفقرلت"أما ,(0.503(كلنحرلؼمعياري)4.50)ح اب 

ال ش  حب ما لسقصى لشحد لشحد دكف تنكف لشت  لش حب حر ات كمرلق   معيف مب غ يتجاكز

يتـ  حيث  ه مجاؿ لشم مكح ف  لشصالحي  هذر ت تغل ال حتى كمتا عتها كمرلقبتها تجميعها

لسمكلؿ" غ ل ) متك  عم يات )3.66ح اب  معياري كلنحرلؼ لشن بي 1.051( كأهميتها )

 تك طم لشمح ي". لشمصارؼ مخت ف مع تعاكف بهايكجد لشمرت ه لشعم يات شمكلجه  كلشدكشي   "

شعدـكيرجعذشؾ متك ط(كأهميتهالشن بي 0.566(كلنحرلؼمعياري)3.50 متك  ح اب )

تـتقيد كلشت  لسمكلؿ غ ل  م افح  لشخاص  لشتع يمات بتنفيذ لشمصارؼ ف   عضلشعام يف

أكعدـخبرتهـف لشتعاملمععم ياتغ للسمكلؿمفقبلمصرؼلش حريفلشمر زيإصدلرها

كهكماينقصلشمصارؼفيمابينهالشمح ي كلشدكشي مفخالؿلشتعاكفبيفلشمصارؼتتب كركلشت 

كلشذي,لشمح ي  ش مصارؼ لشماش  لشكضع ع ى خطرلل ير ل لشماش مما لشكضع ع ى ينع س

  حريف.ش

يمتمؾ العاممكف في المصارؼ التجارية اللبرات الكافية لمحد مف غسل المجاؿ الرابع:  2-4-5

  .األمكاؿ

ك  متنتائج اللمفلش(03كيتضمفلشجدكؿ),(فقرلت7تـقياسهذللشمتغيرمفخالؿ)

لشح اب كلالنحرلؼلشمعياريش كصفكم تكىلالهمي .
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كف في المصارؼ امت ؾ العاممرافات المعيارية لفقرات نحاال ك  المتكسطات الحسابية( 02الجدكؿ )

 التجارية اللبرات الكافية لمحد مف غسل األمكاؿ

رقـ 
المتكسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري 

مستكى 
 ىميةاأل

1 
تكجدخط كلضح شتدريبلشمكظفيفع ىطرؽمرلق  لشعم يات

للسمكلؿ.نتراؼعم ياتغ اللشمصرفي 
مرتفع0.858 3.93

2 
دكرلت لشمكظفيف يت قى  يفي تدريبي  عف عم ي  كمحاضرلت

 . للسمكلؿغ م افح عم يات
مرتفع 0.821 3.98

3 
أحدث ك ا تخدلـ دكري  ر ل لشمكظفيف لشمصرؼبتدريب ي تـز

لس اشيبلشمالئم ف هذللشمجاؿ.
مرتفع 0.838 3.83

4 

  اش كلئح لشمكظفيف تعريف إشىيتـ  اإلضاف  لشدكشي  كلشقكلنيف
لشمر زي لش حريف مصرؼ قبل مف لشصادرة كلشقكلنيف لش كلئح

 .للسمكلؿغ لشمتع ق  مرلق  عم يات

مرتفع 0.695 3.79

5 
كرشلشعملكيتـلشمرار   اشمؤتمرلتكلشفعاشياتلشع مي كلشمهني 

 .للسمكلؿغ لشمح ي كلشخارجي شتر ي ثقاف م افح 
متك   0.905 3.03

6 
إل لشمؤه   لش رري  لشنفاءلت ل تقطاب لشخاص يتـ لالق اـ دلرة

 .للسمكلؿ م افح غ 
متك   0.503 3.51

7 
  ظاهرة كتثقيفي  إصدلرنررلتتكعكي  لسمكلؿكآثارهاغ يتـ ل

 .لش  بي شجميعلشم تفيديفمفخدماتلشمصرؼ
متك   1.178 2.40

 متكسط 0.205 3.49 االنحراؼ المعياري العاـالمتكسط الحسابي ك 


ظاهرةم افح لمتالؾلشعام يفشخبرلت(أفلشمتك  لشح اب لشعاـشمدى03يبيفلشجدكؿ)

كنالحظمف,يع سلشمكلفق بدرج متك ط ع ىلالمكرلشتدريبي أعالر(3.49إشى)غ للسمكلؿ

كمحاضرلتعم ي عف يفي م افح تدريبي دكرلتيت قىلشمكظفيفلشجدكؿأنهقدجاءتلشفقرة"

كلنحرلؼ3.98)ك متك  ح اب مرتفع  اشمرت  لسكشى أهمي ن بي "للسمكلؿغ عم يات )

,(0.821معياري) جاءتلشفقرلت اشأما فقد لالخيرة  اشمؤتمرلتكلشفعاشيات"مرت   لشمرار   يتـ

كلشمهني  كلشع مي  لشمح ي  لشعمل  متك  كلشخارجيكرش لسمكلؿ" غ ل م افح  ثقاف  شتر ي   
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( )3.03ح اب  كلنحرلؼمعياري متك ط0.905( لشن بي  كأهميتها ) " ل تقطابلشن. فاءلتيتـ

(كلنحرلؼ3.51" متك  ح اب )ق اـلشخاص  م افح غ للسمكلؿلش رري لشمؤه  إلدلرةلس

متك 0.503معياري) لشن بي  كأهميتها  ط( ."  ظاهرة كتثقيفي  نررلتتكعكي  إصدلر لغ يتـ

(كلنحرلؼ2.40" متك  ح اب )لسمكلؿكآثارهالش  بي شجميعلشم تفيديفمفخدماتلشمصرؼ

كتر لهذرلشفقرلتخطكرةشماشهامفتأثيرم ارر.متك ط (كأهميتهالشن بي 1.178معياري)

لش لشمجاؿ ف  لشعام يف  فاءة رفع معع ى لشتعامل مف تم نهـ عدـ ينع سع ى مما مصرف 

.لشحاصلف عم ياتغ للسمكلؿلشتننكشكج لش ريعلشتطكر

 .تتحقق المصارؼ التجارية مف العميل لمحد مف غسل األمكاؿالمجاؿ اللامس:  2-4-6

( خالؿ مف لشمتغير قياسهذل فقرلت9تـ ),( رقـ لشجدكؿ 04كيتضمف مف(  الل نتائج

همي .نحرلؼلشمعياريش كصفكم تكىلسك  لشح اب كلالمتلش
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تحقق المصارؼ التجارية مف نحرافات المعيارية لفقرات اال ك  المتكسطات الحسابية( 05الجدكؿ )

 العميل لمحد مف غسل األمكاؿ

رقـ 
المتكسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري 

مستكى 
 ىميةاأل

1 
ضح شفتحلشح ا اتشجميعلشعمالءعتمادإجرلءلتكلليتـ

كبجميعأنكلعها.
مرتفع 0.719 4.33

قيم  2 عف لشنظر  صرؼ لشعميل هكي  مف لشتحقق يتـ
لشعم ي لشمط كبإجرلءهاف حاش لشرؾ.

مرتفع 0.545 4.48

3 

لسمكلؿ مصدر تتضمف شإليدلعات خاص  نماذج يكجد
قفلشمحددمفلشمكدع عندتجاكزلإليدلعأكمجاميعهاش 

قبلمصرؼلش حريفلشمر زي.
مرتفع 0.565 4.52

4 

يتـتحديد قفلإليدلعاتكلش حك اتلشنقدي كلشتحكيالت
لشكلردةمفلشخارجمفقبللشمصرؼلشت يحتاجل تنماشها

لشتحققمفهكي لشعميل.
مرتفع 0.501 4.54

5 

يتـلشحصكؿع ىصكرةطبقلسصلمفلشكثائقلشر مي 
أك طبيع  رخص  اف  كلء لشعميل هكي  مف ش تحقق

 .معنكيأكك يلأكجمعي خيري 

مرتفع 0.461 4.70

6 
ميدلني  بزيارة لشضركرة حاش  ف  لشمصرؼ مكظفك يقـك

بهالشعميل  .ش تحققمفطبيع لشعم ياتلشت يقـك
منخفض 0.877 2.20

7 
معيتـلشحصكؿع ىمع كمات افي حكؿعالق لشعميل

 .لشمصارؼلسخرى
متك   0.829 2.74

8 

لشدخكؿف أيمعام   أك رفضفتحح ابش عميل يتـ
ع ى لشتعرؼ إجرلءلت ل تيفاء عدـ حاؿ ف  مصرفي 

 .هكيته

مرتفع 0.536 4.40

متك  0.986 2.92 .يتـتحديثلشمع كماتلشخاص  اشعميل ر لدكري 9
 مرتفع 0.189 3.87 ي العاـالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيار 



 لشجدكؿ شمدى04)يبيف لشمتك  لشح اب لشعاـ أف ) إجرلءلتلشتحققمفلشعمالء فاي 

 لسمكلؿظاهرةشم افح  3.87إشى)غ ل لشمتغير( ع ى لشعين  مكلفق  يع سلرتفاعدرج  مما
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قلسصلمفلشكثائقكرةطبيتـلشحصكؿع ىصكنالحظمفلشجدكؿأنهقدجاءتلشفقرة",أعالر

" ش تحققمفهكي لشعميل كلء افرخصطبيع أكمعنكيأكك يلأكجمعي خيري لشر مي

 لسكشى أهمي ن بي  كلنحرلؼمعياري)4.70)ك متك  ح اب مرتفع  اشمرت   أما,(0.461(

فقدجاءتلشفقرلت لالخيرة لشحصكؿع ىمع كمات افي حكؿع" اشمرت   لشعميلمعيتـ الق 

,متك ط (كأهميتهالشن بي 0.829(كلنحرلؼمعياري)2.74" متك  ح اب )لشمصارؼلسخرى

لشمصارؼلسخرى مع لشعميل لشمصرؼ   كؾ شدى خ في  كجكد ذشؾعدـ عف تـكينتج لشت 

قب ه مف م  قال معها  مت".لشتعامل دكري"  ر ل  اشعميل لشخاص  لشمع كمات تحديث ك  يتـ

يقكـمكظفكلشمصرؼف ".متك ط (كأهميتهالشن بي 0.986(كلنحرلؼمعياري)2.92ح اب )

 متك  ح اب  لشعميل" بها لشعم ياتلشت يقـك ش تحققمفطبيع  ميدلني  بزيارة لشضركرة حاش 

(2.20( كلنحرلؼمعياري )0.877 لشن بي  كأهميتها لشمصارؼلشعملك.منخفض( يتكجبع ى

مفخالؿلشزيارةلشميدلني شالطالعع ىطبيع عمللشعمالءىلشتأندمفلشعمالء ر لدكريع 

ش مصرؼ لسماف م تكى شرفع كذشؾ بهـ لشخاص  لشبيانات  الم ,كتحديث ع ى ينع س مما

لشمعامالتلشمصرفي .
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 لتبار الفرضياتا(3-4)

 الفرضية األكلى:

H01 : ا ية بيف تقيد المصارؼ التجارية بتعميمات المصرؼ تكجد ع قة ذات داللة إحصال

 .المركزي كالحد مف غسل األمكاؿ

 H01( إلتبار الفرضية 06جدكؿ )

t المحسكبة t الجدكلية Sigt نتيجة الفرضية العدمية 

رفض 0.00 1.98 47.50



( إخت ار إ تخدلـ تـ لشحا كبف لشجدكؿ,(One Sample Testشقد نتائج كيتبيفمف

(16 قيم  أف )(t= لشجدكشي 47.50لشمح ك   قيمتها مف أنبر لشقرلر,( شقاعدة تقبل,كت عال

(أنبرSIG(إذل انتلشقيم لشمح ك  أقلمفلشقيم لشجدكشي كلشقيم لشمعنكي )H0لشفرضي )

 كلشقيم,(إذل انتلشقيم لشمح ك  أنبرمفلشقيم لشجدكشي H0(كنرفضلشفرضي )0.05مف)

أقلمف)SIGلشمعنكي ) لشعدمي )0.05( نرفضلشفرضي  فإننا )H01.  لشبدي كنقبللشفرضي  )

تعميمات مصرؼ بتقيد المصارؼ التجارية بيف داللة إحصا ية  ذات ع قة كجدتكهذليعن أنه:

 .لحد مف غسل األمكاؿكا البحريف المركزي 

تقيدلشمكظفيفف ,لشت تكص تإشىـ2015كتتفقهذرلشنتيج معنتيج درل  لشذكلدي,

.لشمصارؼلشتجاري كمصرؼلش حريفلشمر زي اش كلئحكلشترريعاتلشخاص  غ للسمكلؿ
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 الفرضية الثانية:

H02 : ف ممارسة المصارؼ التجارية لمرقابة الدالمية تكجد ع قة ذات داللة إحصا ية بيال

كالحد مف غسل األمكاؿ. الم  مة

 H02لتبار الفرضية ( إ07جدكؿ )

t المحسكبة t الجدكلية Sigt نتيجة الفرضية العدمية 

رفض 0.00 1.98 26.64

( لشجدكؿ لشحا كبف  نتائج مف قيم 17تبيف أف )(t= مف26.64لشمح ك   أنبر )

(1H0فإننانرفضلشفرضي لشعدمي )(0.05(أقلمف)SIGكلشقيم لشمعنكي ),قيمتهالشجدكشي 

المصارؼ  ةمارسمبيف داللة إحصا ية  ذات ع قة كجدتشفرضي لشبدي  .كهذليعن أنه:كنقبلل

.لحد مف غسل األمكاؿكاالتجارية رقابة دالمية م  مة 

ـ,لشت تكص تإشىلفلشمصارؼف 2003كتتفقهذرلشنتيج معنتيج درل  لشم ارؾ,

جرلءلترقابي قكي شم افح غ ل لسمكلؿ.دب تت عل اشيبكل 

 الفرضية الثالثة:

H03 : ال تكجد ع قة ذات داللة إحصا ية بيف امت ؾ المصارؼ التجارية تجييزات إدارية

 م  مة كالحد مف غسل األمكاؿ.

 H03( إلتبار الفرضية 08جدكؿ )

t المحسكبة t الجدكلية Sigt نتيجة الفرضية العدمية 

رفض 0.00 1.98 23.24
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لشحا  نتائج مف )تبيف لشجدكؿ )07كبف  قيم  أف )t= مف23.24لشمح ك   أنبر )

(2H0فإننانرفضلشفرضي لشعدمي )(0.05(أقلمف)SIGكلشقيم لشمعنكي ),قيمتهالشجدكشي 

يعن أنه: لشبدي  .كهذل ؾ المصارؼ مت  ابيف  داللة إحصا ية ذات ع قة كجدتكنقبللشفرضي 

 .لحد مف غسل األمكاؿكاة التجارية تجييزات إدارية م  م

 الفرضية الرابعة:

H04 : التكجد ع قة ذات داللة إحصا ية بيف امت ؾ العاممكف في المصارؼ التجارية اللبرات

 الكافية كالحد مف غسل األمكاؿ.

 H04( إلتبار الفرضية 19جدكؿ )

t المحسكبة t الجدكلية Sigt نتيجة الفرضية العدمية 

رفض 0.00 1.98 17.64



(أنبرمفقيمتها17.64لشمح ك  =t(أفقيم )19تبيفمفنتائجلشحا كبف لشجدكؿ)

نرفضلشفرضي لشعدمي )(0.05(أقلمف)SIGكلشقيم لشمعنكي ),لشجدكشي  (كنقبلH04فإننا

أنه: يعن  كهذل لشبدي  . ؾ العاممكف في مت  ابيف  داللة إحصا ية ذات ع قة كجدتلشفرضي 

 لحد مف غسل األمكاؿ.كااللبرات الكافية  التجارية ؼالمصار 

 امسة:الفرضية الل

H05 : ال تكجد ع قة ذات داللة إحصا ية بيف تحقق المصارؼ التجارية مف العميل كالحد مف

 غسل األمكاؿ.
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 H05( إلتبار الفرضية 20جدكؿ )

t المحسكبة t الجدكلية Sigt نتيجة الفرضية العدمية 

رفض 0.00 1.98 27.43



(أنبرمفقيمتها27.43لشمح ك  =t(أفقيم )20تبيفمفنتائجلشحا كبف لشجدكؿ)

نرفضلشفرضي لشعدمي )(0.05(أقلمف)SIGكلشقيم لشمعنكي ),لشجدكشي  (كنقبلH05فإننا

رية تحقق المصارؼ التجابيف  داللة إحصا ية ذات ع قة كجدتلشفرضي لشبدي  .كهذليعن أنه:

 لحد مف غسل األمكاؿ.كامف العميل 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

80 

 الفصل اللامس

 اتػػػػػة النتا ج كالتكصيػػػػػمناقش

 

 نتا ج الدراسة (1-5)

 التكصيات (2-5)
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 الفصل اللامس

 مناقشة النتا ج كالتكصيات

مصرؼلش حريفشتزلـلشمصارؼلشتجاري ف تع يماتلتهدؼهذرلشدرل  إشىمعرف مدى

مفغ لشم لسمكلؿر زيش حد إلجا ات,ل لشرل ع ف لشفصل بياناتلشدرل   إشىتح يل كل تنادلل

جا  ضاف إشىلإلتائجلشت تكصلإشيهالش احث اإلفإفهذللشفصليتناكؿمجمللشن,عين لشدرل  

ياتلشت تـطرحهاف لشفصللسكؿمفهذرلشدرل  لشت مث تمر  تهاكلشفرضعفلس ئ  لشت 

لشتكصيات,بنيتع يها مف لش احثعددلل قدـ لشدرل   إشيها تكص ت لشت  لشنتائج ,كع ىضكء

كيم فت خيصأهـلشنتائجكلشتكصياتلشمقترح لشت تكصلإشيها ماهكمبيفأدنار:

 :نتا ج الدراسة (1-5)

ياتع ىلشنحكلشتاش : خيصنتائجلشتح يلكلخت ارلشفرضيم فت

لشمصارؼلشتجاري بيفدالش إحصائي ذلتعالق دتكج .0 تع يماتمصرؼلش حريفبتقيد

 كلشحدمفغ للسمكلؿ.لشمر زي

كلشحدلشمصارؼلشتجاري رقا  دلخ ي مالئم  مار مبيفدالش إحصائي ذلتعالق دتكج .1

 .مفغ للسمكلؿ

تكج .2 تجهيزلتإدلري مالئم ؾلشمصارؼلشتجارمتاللبيفدالش إحصائي ذلتعالق د ي 

 .كلشحدمفغ للسمكلؿ

تكج .3 إحصائي ذلتعالق د دالش  لشعاممتاللبيف لشمصارؼ يؾ ف  لشخبرلتلشتجاري ف

كلشحدمفغ للسمكلؿ.لشنافي 
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كلشحدمفغ لتحققلشمصارؼلشتجاري مفلشعميلبيفدالش إحصائي ذلتعالق دتكج .4

 لسمكلؿ.

 :التكصيات (2-5) 

تـتقديـلشتكصياتلشتاشي :,بناءلع ىلشنتائجلش ا ق 

لشدكشي معلشمصارؼ اشتعاكفلشمصارؼلشمح ي كمفقبلكتثقيفي نررلتتكعكي إصدلر .0

.تهاممايخ قثقاف شديهـشمكلجه,آثارهالش  بي ش عمالءهذرلشظاهرةكتبيف

مصرؼلشمر زيتقكـبزيارلتدكري شمفقبللرقا  كتفتيشع ىلشمصارؼإدلرةتر يل .1

 .مخاشفات لشتع يماتلشخاص  م افح غ للسمكلؿكرصدأيجميعش تأندمفتطبيق

مفلشحصكؿع ىيم نهـ اشعمالءلش يا ييفخاصنظاـرقاب إشزلـلشمصارؼبكضع .2

كأمكلشهـ ثركلتهـ مصدر إل,مع كماتعف لشع يا لإلدلرة مف مكلفق  ع ى نراءكلشحصكؿ

 .كفشهذرلشفئ مفلشعمالءعالق لشعملمعمفينتم
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 المصادر كالمراجعقا مة 

 :أكاًل: المراجع العربية

عبدلشج يل),إ ماعيل .0 1100رذى أحكاـ جريمة غسيل األمكاؿ ككسا ل مكافحتيا (.

 لش حريف.,لشمنام ,جامع لش حريف,)ر اش ماج تيرغيرمنركرة("دراسة مقارنة". 

عماف:دلرلشمنهل,0ط. الرقابة الدالمية عمى أعماؿ البنكؾ(.2010)ميرفت,دري  لإل .1

 .ش نرر

عامالتلشماشي لشمتع ق  غ لفصاحعفمخاطرلشمإلأهمي ل"(.2007برلهيـ)إبر ات, .2

أبريل  08-06لمفترة مف   المؤتمر العممي السنكي السابع ,"مكلؿف لشبنكؾلشتجاري لس

 .المممكة االردنية الياشمية  عماف  االردنية جامعة الزيتكنة

 رير .3 عبدربه),إبرلهيـ, برلهيـ, ,0ط. غسل األمكاؿ بيف النظرية كالتطبيق (.2011كل 

 رلتلشقانكني .للشمر زلشقكم شإلصد لشقاهرة:

أحمدجمع  .4 ,(2001 لشصفاء :عماف  0ط. مدلل الحديث لتدقيق الحساباتال(. دلر

 .ش نرركلشتكزيع

مكلؿشكجيالشمصرفي ف ظاهرةغ يللسثرل تخدلـلشتننكأ" (.2005دلن ,لبرلهيـ)لشحم .5

شم افحتها لشدكشي    جامعة في دلفيا  4115مارس  لمؤتمر العممي الرابعا  "كلشجهكد

 .المممكة االردنية الياشمية  عماف

غسيل  ردني في مكافحة عممياتدكر الجياز المصرفي األ (.1113فارسعدناف),حمكدة .6

 لالردف.,عماف,جامع آؿلشبيت,)ر اش ماج تيرغيرمنركرة(األمكاؿ. 

 عماف:دلرلشثقاف .,0.طجريمة غسيل األمكاؿ(.2006أمجد),لشخرير  .7
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فاعمية إدارة التحريات كالبحث الجنا ي باألمف العاـ (.1115عبدلشعزيزعثماف),لشدعرم  .8

حية عمى العامميف بالبحث الجنا ي في مدينة في مكافحة جرا ـ غسيل األمكاؿ)دراسة مس

منركرة(الرياض(.  ماج تيرغير لشرياض,)ر اش  لالمني  ش ع كـ نايفلشعربي  ,جامع 

 لش عكدي .

رريف  .01 2015)ح فلشذكلدي, دكر البنكؾ في الرقابة كالكشف عف عمميات غسيل (.

لشتطبي. األمكاؿ  لش حريف.,لشمنام قي ,)ر اش ماج تيرغيرمنركرة(,جامع لشع ـك

زهير) .00 م ت  لشنكيت:,0ط.مكاؿ آفة العصر كأـ الجرا ـ. غسيل األ(2005لشربيع ,

 لشفالح.

أحمد) .01 2001 فر, ,0ط مكاؿ )تجارب دكؿ عربية كأجنبية( المصارؼ كتبييض األ(.

 لتحادلشمصارؼلشعربي . بيركت:

كمية العمـك سيمنار ب,"م لشمنظم مكلؿكلقتصادياتلشجريغ يللس"(.1999,دمحم)لش قا .02

 .دكلة الككيتالككيت    جامعة الككيت  0999مارس   اإلدارية

داري. (.1117عادؿ),لش ف .03  لشقاهرة:,0طغسل األمكاؿ مف منظكر قانكني كاقتصادي كا 

 لشمنظم لشعربي ش تنمي كلشنرر.

1112صالح),لش ي   .04 طالدكلي الجريمة التي تيدد االقتصاد  غسل األمكاؿ(. .0,

 لشقاهرة:دلرلشف رلشعرب .

 .طرلب س:لشمؤ   لشحديث ش نتاب,1ط تبييض االمكاؿ.جريمة  (.2001راف ,نادر) .05

(."أثرتطبيقبرلمجم افح غ يللسمكلؿع ى1118عبدهللا),كبر ات,أ ام ,رع اف .06

.17لشعدد,مجمة الدراسات االجتماعية  تقييـلشبنكؾ"
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مجمة كمية  ,"غ يللسمكلؿلآلثاركلشمعاشجات",(1117فاشح),ك  ماف,صادؽ,لشرمري .07

 .05لشعدد,بغداد لمعمـك االقتصادية

فاطم  .08 لش حريف,2014,لشصائغ, ش حك م :  ازؿ م افح 83معهد ف مؤرر عاشميال

 ( بتمبر.1),لشثالثاء,صحيفة الكسط.غ يللسمكلؿ

مصطفى) .11 2004طاهر, ريعية لظاىرة غسيل االمكاؿ المتحصمة مف المكاجية التش(.

 دلرلشنهض لشعربي . لشقاهرة:,0ط جرا ـ الملدرات.

لشبنكؾف م افح عم يات",(2005لشطرلكن ,مص ح,كلش طكش,ح اـ) .10 أ اسلشتزلـ

 .2لشعدد,مجمة الحقكؽ  "ردن لالشتزلـف لشنظاـلشقانكن لسمكلؿكنطاؽهذلغ يللس

 كلئلش نرر.دلرعماف:,0ط. المحاسبة االدارية(.2002ظاهر,أحمد) .11

رنا .12 2008)فاركؽلشعاجز, دكر المصارؼ التجارية في الرقابة عمى غسيل األمكاؿ.(.

 ف  طيف.,غزةلشجامع لال المي ,  )ر اش ماج تيرغيرمنركرة(

دمحم) .13 1994عبدلشعاؿ, دلرلشقاهرة:,0طجريمة غسل االمكاؿ ككسا ل مكافحتيا.(.

 لشنهض لشعربي .

دلنا) .14 2013عبدلشقادر, ,0ط.السرية المصرفية في إطار تشريعات غسيل األمكاؿ(.

 دلرلشنتبلشقانكني .لشقاهرة:

1114دمحم),لشعرياف .15 دلر لال  ندري :,0طعمميات غسيل األمكاؿ كآليات مكافحتيا. (.

لشجامع لشجديدةش نرر.

2004)مح لشديفعكض,دمحم .16 منركرة(غسل االمكاؿ. جرا ـ(. ماج تيرغير )ر اش 

لالمني   لش عكدي . ,لشرياض  جامع نايفلشعربي ش ع ـك
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ناصر),لشعيطاف .17 1117غيث أساليب غسيل األمكاؿ كدكر النظاـ المصرفي في (.

منركرة(مكافحتيا)دراسة مقارنة(.  غير ماج تير لشبيت,)ر اش  آؿ عماف,جامع 

 لالردف.

أر .18 إيناس),كىلشفاعكري, 2002كقطيرات, المدلكؿ العاـ -جريمة غسل االمكاؿ(.

 دلركلئلش نرر.عماف:,0ط.كالطبيعة القانكنية

نعيـ .21 2012)مرهكر,كبربكر,مك ى,كمطر,أيمف,كلشحاج,لشقاض , لشبنكؾ"(.

 .22,لشعددمجمة كمية بغداد لمعمـك كاالقتصادية الجامعة,"كعم ياتغ يللسمكلؿ

 لشقاهرة:,0ط مكاؿ في نطاؽ التعاكف الدكلي.جريمة غسيل األ(.2003هدى)قرقكش, .20

 لشنهض لشعربي .دلر

عكض .21 2010)عبدهللالشقضار, )ر اش  .مسؤكلية البنكؾ األردنية عف غسل األمكاؿ(.

 لالردف.,عمافماج تيرغيرمنركرة(,جامع لشررؽلسك  ,

دلرلشقاهرة:,1.طمكاجية غسل االمكاؿالسياسة الجنا ية في (.2001 بيش,محمكد) .22

 لشنهض لشعربي .

دكر البنكؾ التجارية في الرقابة عمى عمميات غسيل (.1112مخ صإبرلهيـ),لشم ارؾ .23

األمكاؿ)دراسة تطبيقية عمى البنكؾ التجارية في دبي بدكلة اإلمارات العربية المتحدة(. 

لسجامع نايفلشعربي,)ر اش ماج تيرغيرمنركرة(  لش عكدي .,لشرياض,مني  ش ع ـك

ككالة قتصادي كلالجتماعي شعم ياتغ يللسمكلؿ.لآلثارلال,2013,لشمح ف,ضياء .24

 .(أبريل7),لالثنيف,أنباء براثا
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لفتخار) .25 كلشرفيع , مناهل, 1117مصطفى, لشماش (. لالحتياؿ "دكرلشمصارؼشمكلجه 

.03لشعددعمـك االقتصادية مجمة كمية بغداد لم,كغ يللسمكلؿ"

لسمكلؿ) .26 غ ل 2007م تقى لشمصارؼآشياتم افح "(. أعماؿ ك ري  تبييضلسمكلؿ

المنظمة العربية   4117لمفترة مف فبراير   ممتقى غسل االمكاؿ  "كمعاشج غ للسمكلؿ

 .اإلمارات العربية المتحدة  الشارقة  لمتنمية االدارية

دمحم .27 غازي),عبدلشج اركلشبيات ,,لشنعيم , 2009كخ يف , طرؽ كمناىج البحث (.

 لشكرلؽش نرركلشتكزيع. عماف:,0ط العممي.

 .لش حريف,إدلرةلشتحرياتلشماشي ,التقرير السنكي (. 4102-4103كزارة الدالمية) .28

جريمة غسيل األمكاؿ بالطرؽ التقميدية عبر شبكات اإلنترنت (.2011)يك ف,يك ف .31

 لشمر زلشقكم شإلصدلرلتلشقانكني . لشقاهرة:,0ط. كبنكؾ الكيب

 : التشريعاتثانياً 

كفؤ(.دلئرةلشر2001)حظر كمكافحة غسل األمكاؿ كتمكيل اإلرىاببشأف  (4رقـ ) قانكف  .0

 لش حريف.,كزلرةلشعدؿكلشرئكفلإل المي كلسكقاؼ,لشقانكني 

(.2004)ة غسل األمكاؿ( بشأف التعميمات اللاصة بإجراءات حظر كمكافح1القرار رقـ ) .1

 لش حريف.,كفلإل المي كلسكقاؼكزلرةلشعدؿكلشرؤ,كفلشقانكني دلئرةلشرؤ

(.2006)( بإصدار قانكف مصرؼ البحريف المركزي كالمؤسسات المالية64قانكف رقـ ) .2

 لش حريف.,كفلإل المي كلسكقاؼكلشرؤكزلرةلشعدؿ,كفلشقانكني دلئرةلشرؤ
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 :اإللكتركنية كاقع: المرابعاً 

لالشنتركن  .0 ر  ػػػػػػػع لشرل   لالنترنتػػػػى لش حري  لشمر ػػػػشمصرؼ زيف

http://www.cbb.gov.bh.

.02/5/1104تاري لشدخكؿ:

لإل .1 ر    ع ى لالشنتركن  لشرل   نترنت شمنطق  لشماش  لشعمل لالك  شمجمكع  لشررؽ

كرماؿأفريقيامفأجلم افح غ للسمكلؿكتمكيللإلرهاب

 http://www.menafatf.org.

.01/6/1104تاري لشدخكؿ:

لإل .2 ر    ع ى لالشنتركن  )لشرل   شمجمكع  لشماشي Egmontنترنت شال تخ ارلت )

http://www.egmontgroup.org.:01/6/1104تاري لشنرر.

 http://www.un.orgنترنتشألمـلشمتحدة  لإللشرل  لالشنتركن ع ىر  .3

.3/4/1104تاري لشنرر:

4. ( دمحم 1100لشتكم , مصطمح غسل األمكاؿ بيف إجراء الحدكد كمحدكدية        (,

لإلجراء  اإل ر    ع ى لإلشنتركن  لشرل   ع ى منركر نترنت حث

(http://www.mtoumi.wordpress.com.)

http://www.cbb.gov.bh/
http://www.menafatf.org/
http://www.egmontgroup.org/
http://www.egmontgroup.org/
http://www.un.org/
http://www.mtoumi.wordpress.com/


  

 

 

 

90 

 الم حق

 

 ستبانةالصكرة النيا ية ل أكاًل: 

 التحميل اإلحصا ي: نياً ثا
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 ستبانة الدراسةا( 1الممحق)

 جامعة الشرؽ االكسط

 عماؿة األكمي

 قسـ المحاسبة

.......لش يدةلشمحترم  لش يدلشمحتـر

  كبركاتوالس ـ عميكـ كرحمة هللا

شدرل   كضعها تـ لشت  لال ت ان  أ ئ   ع ى لإلجا   حضرتنـ مف "مدى إلتزاـ  أرجك

.المصارؼ التجارية في تعميمات مصرؼ البحريف المركزي لمحد مف غسيل األمكاؿ"

لش ف  لشماج تير درج  ع ى لشحصكؿ متط  ات مف جزء ه  لال ت ان  هذر محا   إف

ك تقدير محل ه  ع ىلكمرار تنـ لشحصكؿ ف  شم اعدت   تبذشكنه لشذي ش جهد نظرلل عتزلز

دـإجا اتنـكشفت تخ,مع كماتكلقعي كحقيقي عفمكضكعلش حثمماير لدعمالش  حثلشع م 

عرؼ  حثلشع م ,معلشع ـ أفإجا اتنـ تنكفف ط لشنتمافكشفي شسيأغرلضأخرىإال

 مصدرها.

 قديركلكـ جزيل الشكر كالت

 الباحث                                                                     

 وعبدهللا المطاكع
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ارؼ مدى نجاح المصعف   مقابل العبارة التي تعكس الكاقع الفعمي ( √ )الرجاء كضع إشارة 

 ل األمكاؿ:التجارية في مكافحة ظاىرة غس

 البياف
 غير مكافق

 بشدة

غير 

 مكافق
 مكافق محايد

 مكافق

 بشدة

0 ) لشتجاري  لشمصارؼ لشمر زيتتقيد لش حريف مصرؼ بتع يمات

.ش حدمفغ للسمكلؿ



تمارسلشمصارؼلشتجاري رقا  دلخ ي مالئم ش حدمفغ ل(1

لسمكلؿ.



تمت ؾلشمصارؼلشتجاري تجهيزلتإدلري مالئم ش حدمفغ ل(2

 .لسمكلؿ



ؾلشعام كفف لشمصارؼلشتجاري لشخبرلتلشنافي ش حدمفيمت (3

 غ للسمكلؿ.



تتحققلشمصارؼلشتجاري مفلشعميلش حدمفغ للسمكلؿ.(4
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 أماـ العبارة التي تنطبق عميؾ. ( √ )كضع إشارة  عامة: الرجاءأكاًل: بيانات 

 العمر:. 0

( ) ن فأنثر      50 ( ) ن 40-50( ) ن  30-40 ( ) ن 30أقلمف

المؤىل العممي:.1

( )درل اتع يا( )  اشكريكس( )دب كـ( )ثانكي عام فأقل

التلصش:.2

ماشي كمصرفي  ()مكلرد رري ( )محا   لشتدقيق( )محا   ( )إدلرةأعماؿ( )ع ـك

(……)( )أخرى

ي:المسمى الكظيف.3

( )مررؼ( )رئيسق ـ( )مديرفرع( )مديرإدلرة( )مديرعاـ

اللبرة العممية:.4

( )فأنثر ن 15( ) ن 10-15( ) نكلت5-10( ) نكلت5أقلمف

القسـ الذي تعمل بو:.5

لشمكلرد( )لشقركض ( )مخاطرلالئتمافلشماش  ( )لشتدقيقلشدلخ  ( )لشخزين ( )لشحكلالت

( )(………..)أخرى( )خدم لشعمالء ( )للسمكلؿم افح غ ( )لشعم يات ( ) لش رري 

حجـ المصرؼ الذي تعمل فيو:.6

( )صغير( )متك  ( ) بير

يعد المصرؼ الذي تعمل فيو:.7

( )أجنب عرب )(( )خ يج  ( )مح  
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 لتي تعكس الكاقع الفعمي في مصرفؾابل العبارة امق ( √ )ثانيًا: الرجاء كضع إشارة 
:مصرؼ البحريف المركزي بتعميمات التقيد أ.

 البياف
 غير مكافق

 بشدة

غير 

 مكافق
 مكافق محايد

 مكافق

 بشدة

بتع يم0 لش حريف مم ن  ف  لشتجاري  لشمصارؼ ت تـز ات(

للسمكلؿ.  م افح غ مصرؼلش حريفلشمر زيلشخاص


ت تز1 بتكصيات( لش حريف مم ن  ف  لشتجاري  لشمصارؼ ـ

لشماش ) لشعمل  غ MENAFATFمجمكع  لشخاص  ل(

لسمكلؿ.



(تن قلشمصارؼلشتجاري ف مم ن لش حريف ر لدلئـمع2

.لشمنظماتلشدكشي كلإلق يمي كلشعربي لشمختص 


ل3 لش حريفمع ف مم ن  تتعاكفلشمصارؼلشتجاري  شجهات(

ش تحققمفتطبيقأيإجرلءلت لشمح ي  كألشرقابي كلشقانكني 

شكلئحتـل تحدلثها.



شمدة4 لشعميل  عم يات لشخاص   اشم تندلت لالحتفاظ يتـ )

لش حريف مصرؼ تع يمات ح ب أنثر أك  نكلت خمس

لشمر زي.



لش حر5 مم ن  ف  لشعام   لشمصارؼلسجنبي  فركع ت تـز يف(

للسمكلؿ.غ  قكلنيفم افح 


(تخضعفركعلشمصارؼلسجنبي لشعام  ف مم ن لش حريف6

ش رقا  لشفعاش مفمصارفهالشمر زي .
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 الرقابة الدالمية: ممارسةب. 

 البياف
 غير مكافق

 بشدة

غير 

 مكافق
 مكافق محايد

 مكافق

 بشدة

شجاريلشخاص اشعميل ر ل(تتـمتا ع كمرلق  حر  لشح ابل0

دكري.



ق ـلشتدقيقلشدلخ   عملمرلجع ع ىحر اتلشم اشغلشت 1 (يقـك

تتجاكزلشحدلشم مكح همفقبلمصرؼلش حريفلشمر زي.



(تضعلشمصارؼممث   اإلدلرةلشع يامجمكع مفلإلجرلءلتمثل2

للسمكلؿ.غ  ياتلشتعاكفمعلشجهاتلشح كمي شم افح عم



كلشمع كمات3 لشعميل ت جيل نماذج إ تنماؿ مف لشتحقق يتـ )

 .لشخاص  ه



4 يتـ لشمصرؼمف( ع ىعمالء م تمرة لشرخصياتكضعرقا  

لش يا ي .



5 خالؿ مف لشماشي  لشمعامالت مرلق   تتـ ) مف رخصي لشتأند

لإلشنتركن .كلشت تتـعبرأنظم لشتحكيللشزبائف



(أنظم لشرقا  لشدلخ ي ف لشمصرؼيتـتطكيرها ر لدكري.6

 .رقا  ع ىلشتحكيالتلشمتتاشي ف ح ا اتلشعمالءتكجد(7

(تكجدنظـرقا  ع ىلشحر اتلشماشي شمكظف لشمصرؼ.8

 اإل01 يجعل نحك ع ى ش مصارؼ لشرقابي  لشنظـ تطكير م اف(

.نترافهالحر  لسمكلؿلشمربكه ك رصد
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 التجييزات اإلدارية:مت ؾ اج. 

 البياف
 غير مكافق

 بشدة

غير 

 مكافق
 مكافق محايد

 مكافق

 بشدة

مف0 لشصادرة ش تعاميـ لشمصرؼ ف  متا ع  إجرلءلت تكجد )

مصرؼلش حريفلشمر زي.



يتجاكزمب غمعيف (ضركرةتحديدلشحدلسقصىش  حب ماال1

 حيث  ه لشم مكح لشحد دكف تنكف حر اتلش حبلشت  كمرلق  

هذرلشصالحي ف تجميعهاكمرلقبتهاكمتا عتهاحتىالت تغل يتـ

 .للسمكلؿمجاؿعم ياتغ 



لشعم يات2 عف لشم  ر لشنرف مف لشتجاري  لشمصارؼ تتم ف )

لشمرت هبها.



3 مع تعاكف يكجد لشمح ي( لشمصارؼ كمخت ف شمكلجه   لشدكشي 

لشعم ياتلشمرت هبها.



 ر ل4 لشرقابي   يا ته لشمصرؼ يكضح فيه( يبرز م تكب

,كتكقيتها,كم ؤكشياتها. مجاالتهلشرقابي





أي5 غ  ( ت تهدؼ مخاط  حاش  تتـ فيها يرت ه أك لسمكلؿ ل

عنها.مصرؼلش حريفلشمر زي



6  م افح  مختص ق ـ لشتجاري لشمصرؼ شدى يكجد لغ (

 .لسمكلؿ



7 للسمكلؿبرفعتقاريردكري شإلدلرةلشع ياق ـم افح غ (يقـك

ف لشمصارؼلشتجاري .
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 :مت ؾ اللبرات الكافيةاد. 

 البياف
 غير مكافق

 بشدة

غير 

 مكافق
 مكافق محايد

 مكافق

 بشدة

شتدريبلشمكظفيفع ىطرؽمرلق  لشعم يات(تكجدخط كلضح 0

للسمكلؿ.نتراؼعم ياتغ اللشمصرفي 



دكرلت1 لشمكظفيف يت قى )  يفي تدريبي  عف عم ي  كمحاضرلت

 . للسمكلؿغ م افح عم يات



لشمصرؼبتدريبلشمكظفيف ر لدكريك ا تخدلـأحدث2 (ي تـز

شمجاؿ.لس اشيبلشمالئم ف هذلل



إشى3  اإلضاف  لشدكشي  كلشقكلنيف  اش كلئح لشمكظفيف تعريف يتـ )

لش كلئحكلشقكلنيفلشصادرةمفقبلمصرؼلش حريفلشمر زيلشمتع ق 

 .للسمكلؿ مرلق  عم ياتغ 







4 لشمرار   يتـ ك( لشع مي  كلشفعاشيات كرشكلشمهني  اشمؤتمرلت

 .للسمكلؿغ شتر ي ثقاف م افح لشعمللشمح ي كلشخارجي 



إل5 لشمؤه   ل تقطابلشنفاءلتلش رري  يتـ لس( لشخاص دلرة ق اـ

 .للسمكلؿ م افح غ 





للسمكلؿكآثارهاغ (يتـإصدلرنررلتتكعكي كتثقيفي  ظاهرة6

 .لش  بي شجميعلشم تفيديفمفخدماتلشمصرؼ
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 عميل:ق.التحقق مف ال

 البياف
 غير مكافق

 بشدة

غير 

 مكافق
 مكافق محايد

 مكافق

 بشدة

0 ) لشعمالءليتـ شجميع لشح ا ات شفتح كلضح  إجرلءلت عتماد

كبجميعأنكلعها.






لشعم ي 1 لشعميل صرؼلشنظرعفقيم  لشتحققمفهكي  يتـ )

لشمط كبإجرلءهاف حاش لشرؾ.


دلعاتتتضمفمصدرلسمكلؿلشمكدع (يكجدنماذجخاص شإلي2

مصرؼ قبل مف ش قفلشمحدد مجاميعها أك لإليدلع تجاكز عند

لش حريفلشمر زي.



كلشتحكيالت3 لشنقدي  كلش حك ات لإليدلعات  قف تحديد يتـ )

لشكلردةمفلشخارجمفقبللشمصرؼلشت يحتاجل تنماشهالشتحقق

مفهكي لشعميل.



ل4 يتـ لشر مي ( لشكثائق مف لسصل طبق صكرة ع ى شحصكؿ

لشعميل كلء افرخصطبيع أكمعنكيأك ش تحققمفهكي 

 .ك يلأكجمعي خيري 



مكظفكلشمصرؼف حاش5  لشضركرةبزيارةميدلني ش تحقق(يقـك

بهالشعميل  .مفطبيع لشعم ياتلشت يقـك










مع كمات6 ع ى لشحصكؿ يتـ مع( لشعميل عالق  حكؿ  افي 

 .لشمصارؼلسخرى



معام  7 أي ف  لشدخكؿ أك ش عميل ح اب فتح رفض يتـ )

 .مصرفي ف حاؿعدـل تيفاءإجرلءلتلشتعرؼع ىهكيته



 .(يتـتحديثلشمع كماتلشخاص  اشعميل ر لدكري8
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 ( التحميل اإلحصا ي4الممحق )
Test Value = 1.98 

One-

Sample 

Test 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

H1 47.50 89 0.000 2.597 2.489 2.706 

Test Value = 1.98 

One-

Sample 

Test 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

H2 26.64 89 0.000 1.764 1.633 1.896 

Test Value = 1.98 

One-

Sample 

Test 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

H3 23.24 89 0.000 1.708 1.563 1.855 

Test Value = 1.98 

One-

Sample 

Test 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

H4 17.64 89 0.000 1.786 1.586 1.988 
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Test Value = 1.98 

One-

Sample 

Test 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

H5 27.43 89 0.000 2.231 2.070 2.393 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha H1 No of Items 

0.64 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha H2 No of Items 

0.68 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha H3 No of Items 

0.71 8 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha H4 No of Items 

0.82 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha H5 No of Items 

0.68 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha H No of Items 

0.91 41 

Statistics 

 H1-1 H1-2 H1-3 H1-4 H1-5 H1-6 H1-7 

N 
Valid 90 90 90 90 90 90 90 

Missing 6 6 6 6 6 6 6 

Mean 4.344 3.944 3.422 4.533 4.778 3.844 3.411 

Std. Deviation .7519 .7549 .4967 .5017 .4181 .7920 .4948 
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Statistics 

 H2-1 H2-2 H2-3 H2-4 H2-5 H2-6 H2-7 H2-8 H2-9 H2-10 

N 
Valid 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Missing 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Mean 4.311 3.900 4.589 4.656 2.922 4.544 3.856 3.944 3.067 3.956 

Std. Deviation .6297 .6369 .4948 .4778 1.2915 .5837 .8939 .6423 .8969 .8060 

 

Statistics 

 H3-1 H3-2 H3-3 H3-4 H3-5 H3-6 H3-7 H3-8 H3-9 

N Valid 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Missing 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Mean 4.233 3.656 3.667 3.500 4.222 4.044 4.500 4.433 4.100 

Std. Deviation .8875 1.0511 .7344 .5659 .8450 .6519 .5028 .6878 .6190 

 

Statistics 

 H4-1 H4-2 H4-3 H4-4 H4-5 H4-6 H4-7 

N Valid 90 90 90 90 90 90 90 

Missing 6 6 6 6 6 6 6 

Mean 3.933 3.978 3.833 3.789 3.033 3.511 2.400 

Std. Deviation .8585 .8208 .8380 .6950 .9050 .5027 1.1785 

 

Statistics 

 H5-1 H5-2 H5-3 H5-4 H5-5 H5-6 H5-7 H5-8 H5-9 

N Valid 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Missing 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Mean 4.333 4.478 4.522 4.544 4.700 2.200 2.744 4.400 2.922 

Std. 

Deviation 
.7189 .5452 .5654 .5008 .4608 .8767 .8287 .5363 .9856 

 

Age 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

less than 30 years 26 27.1 28.9 28.9 

between 30 to 40 years 28 29.2 31.1 60.0 

between 40 to 50 years 25 26.0 27.8 87.8 

50 years and more 11 11.5 12.2 100.0 

Total 90 93.8 100.0  

Missing System 6 6.3   

Total 96 100.0   
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Qualification 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

general secondary and 

less 
3 3.1 3.3 3.3 

diploma 13 13.5 14.4 17.8 

bachelor 54 56.3 60.0 77.8 

graduate 20 20.8 22.2 100.0 

Total 90 93.8 100.0  

Missing System 6 6.3   

Total 96 100.0   
 

 

 

Specialization 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

banking and financial 

sciences 
11 11.5 12.2 12.2 

management 25 26.0 27.8 40.0 

account 27 28.1 30.0 70.0 

accounting and auditing 9 9.4 10.0 80.0 

human resources 6 6.3 6.7 86.7 

other 12 12.5 13.3 100.0 

Total 90 93.8 100.0  

Missing System 6 6.3   

Total 96 100.0   

 

job title 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

general manager 2 2.1 2.2 2.2 

director of the department 24 25.0 26.7 28.9 

branch manager 15 15.6 16.7 45.6 

head of the department 26 27.1 28.9 74.4 

supervisor 23 24.0 25.6 100.0 

Total 90 93.8 100.0  

Missing System 6 6.3   

Total 96 100.0   
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practical experience 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

less than 5 years 13 13.5 14.4 14.4 

between 5 to 10 years 29 30.2 32.2 46.7 

between 10 to 15 

years 
22 22.9 24.4 71.1 

15 years and more 26 27.1 28.9 100.0 

Total 90 93.8 100.0  

Missing System 6 6.3   

Total 96 100.0   

Section 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

transfer 11 11.5 12.2 12.2 

treasury 12 12.5 13.3 25.6 

internal audit 8 8.3 8.9 34.4 

financial credit risk 8 8.3 8.9 43.3 

loans 9 9.4 10.0 53.3 

human resources 4 4.2 4.4 57.8 

operations 13 13.5 14.4 72.2 

anti-money 

laundering 
10 10.4 11.1 83.3 

customer service 11 11.5 12.2 95.6 

Other 4 4.2 4.4 100.0 

Total 90 93.8 100.0  

Missing System 6 6.3   

Total 96 100.0   
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size of the bank 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

big 31 32.3 34.4 34.4 

medium 39 40.6 43.3 77.8 

small 20 20.8 22.2 100.0 

Total 90 93.8 100.0  

Missing System 6 6.3   

Total 96 100.0   
 

 

bank type 

 
Freque

ncy 
Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

local 43 44.8 47.8 47.8 

gulf 22 22.9 24.4 72.2 

arabic 8 8.3 8.9 81.1 

foreign 17 17.7 18.9 100.0 

Total 90 93.8 100.0  

Missing 

System 
6 6.3   

Total 96 100.0   


