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مكافحة عمليات  أساليبمساھمة المحاسبينالجنائيينفي تطوير 
�  بالمصارف التجارية  موالغسيل ا

  دراسة تطبيقية في مصرف الجمھورية
  

 )∗∗∗∗(جميلة سعيد قمبر.د

  كلية االقتصاد والعلوم السياسية –قسم المحاسبة 

  جامعة صبراته

  الملخص

علـــى بعـــض الجوانـــب المتعلقـــة بعمليـــات غســـيل  وءتســـليط الضـــإلـــى  تهـــدف هـــذه الدراســـة

المســتخدمة فــي مكافحتهــا، وكيفيــة مســاهمة المحاســبين الجنــائيين فــي تطــوير  ســاليبواأل مــوالاأل

ة غبالمصــارف التجاريــة، ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف تــم صــيا مــوالمكافحــة غســيل األ أســاليب

ربـع فرضـيات فرعيـة، كمـا تـم إعـداد اسـتبانة وزعـت علـى عينـة أإلـى  رضية رئيسية للدراسة تنقسمف

                                      
(∗) Email: drjamilasaid@yahoo.com 
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تبـرت الفرضـية الرئيسـية ي التفتـيش والمراجعـة الداخليـة بمصـرف الجمهوريـة، واخُ إدارتـمن مـوظفي 

 ،)SPSS(ة للعلــــوم االجتماعيــــة حصــــائيالحزمــــة اإل اســــتخداموالفرضــــيات الفرعيــــة الخاصــــة بهــــا ب

ن فـــي تطـــوير و المحاســـبين الجنـــائيو منهـــا إمكانيـــة أن يســـاهم  :عـــدة نتـــائجإلـــى  وتوصـــلت الدراســـة

مـــن خـــالل مســـاهمتهم فـــي وذلك ،بالمصـــارف التجاريـــة مـــوالمكافحـــة عمليـــات غســـيل األ أســـاليب

فحص ضافة إلى وعملية اعداد التقارير باإل ،اذ القراراتخوعملية ات ،فحص المعامالت والسجالت

منهـا قيـام  ،كة والحاكمية المؤسسية للمصارف التجارية، وأوصت الدراسة بعدة توصـياتثقافة الشر 

وديــوان المحاســبة بتطــوير  ،مثــل مصــرف ليبيــا المركــزي ،الجهــات الرقابيــة علــى القطــاع المصــرفي

ودور المحاســـــــــبيينالجنائيينفي مكافحـــــــــة عمليـــــــــات غســـــــــيل أهميـــــــــةمعرفـــــــــة القطـــــــــاع المصـــــــــرفي ب

قامـــة ورش العمـــل والنـــدوات والمـــؤتمرات العلميـــةحول هـــذا إمـــن خـــالل ة بالمصـــارف التجاريـــموالاأل

المجـــال المحاســـبي المهـــم، واالســـتفادة مـــن تجـــارب الـــدول العربيـــة والدوليـــة مـــن خـــالل التعاقـــد مـــع 

  .بالمصارف التجارية موالمحاسبين جنائيين عرب ودوليين لمكافحة عمليات غسيل األ

  .نون الجنائيو محاسبال –موالغسيل األ :الكلمات المفتاحية

  مقدمة 

وذلـــــــــــــك آلثـــــــــــــاره  ؛اهتمـــــــــــــام محلـــــــــــــي ودولـــــــــــــي كبيـــــــــــــربموالموضـــــــــــــوع غســـــــــــــيل األىيحظ

  .االجتماعيةواالقتصادية والسياسية السلبية على الدول

يــة التــي تحقــق عوائــد عاليــة مــن جراماإل نشــطةمــن أهــم األ مــوالإذ تعـد عمليــات غســيل األ

مثـــل تجــــارة المخــــدرات وشـــتى أنــــواع الفســــاد المــــالي  ،متولــــدة مــــن مصـــادر غيــــر مشــــروعة أمـــوال

  .واالداري

ويرجع ذلك  ؛موالغسيل األ أنشطةنجاز إل وتبقى البيئة المصرفية الموقع األكثر استهدافاً 

كون المصارف تقدم مختلف الخدمات المصرفية كعمليـات الصـرف والتحويـل النقـدي بواسـطة إلى 



 جميلةسعيدقمبر.دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،المحـــافظ االســـتثمارية ٕادارةو  ،وعمليـــة المقاصـــة ،تمـــانالصـــكوك والحـــواالت الماليـــة وبطاقـــات االئ

يــة، وتعتبــر المصــارف رأس الحربــة لمحاربــة غســيل لكترونســهم بالوســائل اإلوتــداول العمــالت واأل

  . )1(ومكافحتها، لحماية أنفسها من المخاطر المالية والمسؤولية القانونية  موالاأل

 نشــــطةالمصــــرفي فــــي مكافحــــة هــــذه األمــــر الــــذي يوجــــب زيــــادة فعاليــــة دور القطــــاع األ 

يســـــاهم  يمكـــــن أنالعلـــــوم والمهـــــارات التـــــي تســـــاعده علـــــى ذلـــــك، و  اســـــتخدامودعمـــــه ب ،يـــــةجراماإل

  .نبما يمتلكونه من علوم ومهارات في مكافحة المصارف لهذه الجريمة الخطيرةو ن الجنائيو المحاسب

  :مشكلة البحث

هم غيـر المشـروعة أمـوالء وتمويـه خفـاالمصـارف إل مـوالجريمة غسـيل األ ويستخدم مرتكب

واسـتغالل التكنولوجيـا المسـتخدمة فـي النظـام  ،معقـدة أسـاليبواتبـاع  ،من خالل القيام بعدة مراحل

  .المصرفي

، موالوتعاني العديد من المصارف في جميع دول العالم استغاللها في عمليات غسيل األ

السـلبية، والمصـارف فـي ليبيـا لـن تكـون  مر الذي يجعلها عرضة لمخاطر هذه العمليات وآثارهااأل

فـي تقـارير  مـوالفقد وردت عدة مالحظات بخصوص غسـيل األ ،بمنأى عن هذه الجريمة العالمية

  :وذلك كما يلي ،ديوان المحاسبة لعدة سنوات على التوالي

 )2( .بتهريبها للخارج من خالل التوريدات الوهمية موالتنامي ظاهرة غسيل األ .1

خـــــص دوره صـــــلية بقـــــانون تنظيمـــــه وعلـــــى األلمركـــــزي الختصاصـــــاته األهمـــــال المصـــــرف اإ .2

 .)3(ومنع تهريبها للخارج موالزمة المرتبطة بمكافحة غسيل األه في معالجة األٕاجراءاتو 

مخالفة بعـض المصـارف للقـوانين واللـوائح الصـادرة عـن مصـرف ليبيـا المركـزي بشـأن ضـرورة  .3

لمــا يــنص عليــه  وذلــك وفقــاً  ،دارةجلــس اإلالتقيــد بوضــع سياســات واضــحة المعــالم مــن قبــل م



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموالمكافحةعملياتغسيالألأساليبمساهمةالمحاسبينالجنائيينفيتطوير 

  

  م2020 -مارس-األولالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة   94

 

ودليــــل الحوكمــــة فــــي دائــــرة سياســــة االئتمــــان، االســــتثمار، المخــــاطر،  مــــوالقــــانون غســــيل األ

 . )4(موالوااللتزام بالمخصصات ومكافحة غسيل األ

 مـــوالوروبيـــة قائمتهـــا الجديـــدة للـــدول المتســـببة فـــي غســـيل األالمفوضـــية األوقـــد اعتمـــدت 

دولـــًة منهـــا ليبيـــا حيـــث تعـــاني هـــذه الـــدول  23م والتـــي تضـــم 13/2/2019وتمويـــل االرهـــاب فـــي 

رهــاب حســب الجهــاز ومكافحــة اإل مــوالطرهــا المتعلقــة بمكافحــة غســيل األأفــي  اً اســتراتيجي اً قصــور 

 مـوالالحاليـة لمكافحـة غسـيل األ سـاليبيحـتم ضـرورة زيـادة فعاليـة األوهـذا مـا وروبـي، التنفيذي األ

المصــارف الليبيــة، ويســتلزم دعــم هــذه المصــارف فــي دورهــا لمكافحــة هــذه الجريمــة الخطيــرة،  فــي

وذلــك اليــتم إال مــن خــالل بــذل كافــة الجهــود واتبــاع جميــع الطــرق الحديثــة والمتطــورة لمواجهتهــا، 

وعليــه تكمــن مشــكلة البحــث فــي تســليط الضــوء علــى مســاهمة المحاســبينالجنائيينفي تطــوير فعاليــة 

عديــدة عربيــة  وأن دوالً ، مــوال بالمصــارف التجاريــة، خصوصــاً مكافحــة عمليــات غســيل األ أســاليب

صبح لها تجـارب ناجحـة فـي هـذا المجـال المحاسـبي المهـم، واصـبح بإمكـان أي مصـرف أجنبية أو 

جــراء دورات تدريبيــة فــي مهــارات وعلــوم المحاســبة الجنائيــة إذا إلالتعاقـد مــع محاســبين جنــائيين أو 

أن ي المراجعــة الداخليــة والتفتــيش إدارتــالمصــرفية ذات العالقــة بالعمــل الرقــابي مثــل  تدارارأت اإل

ي فـي السـؤال ساسـ، وعليه يتركـز سـؤال المشـكلة األساليبيساهم في تطوير هذه األ يمكن أنذلك 

  :التالي

ـــائي نوهـــل يســـاهم المحاســـب • ـــات غســـيل األ أســـاليبفي تطـــوير ونالجن  مـــوالمكافحـــة عملي

 بالمصارف التجارية؟

  

  



 جميلةسعيدقمبر.دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فرضيات الدراسة

  :تنص الفرضية الرئيسية للدراسة على ما يلي

 مـوالمكافحـة عمليـات غسـيل األ أسـاليبن فـي تطـوير و جنـائيالن و محاسبالهميس يمكن أن

  .بالمصارف التجارية

  :فرضيات فرعية على النحو التالي ربعأإلى  وتنقسم

مكافحــة  أســاليبالمعــامالت والســجالت مــن قبــل محاســبيين جنــائيين فــي تطــوير  يســاهمفحص - 

  .بالمصارف التجاريةموالعمليات غسيل األ

مكافحــة  أســاليبيســاهمفحص عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن قبــل محاســبيين جنــائيين فــي تطــوير  - 

  .بالمصارف التجارية موالعمليات غسيل األ

مكافحــة  أســاليببـل محاســبيين جنــائيين فــي تطــوير عــداد التقــارير مــن قإيسـاهم فحــص عمليــة  - 

  .بالمصارف التجارية موالعمليات غسيل األ

يســـاهمفحص ثقافــــة الشـــركة والحاكميــــة المؤسســـية مــــن قبـــل محاســــبيين جنـــائيين فــــي تطــــوير  - 

  .بالمصارف التجارية موالمكافحة عمليات غسيل األ أساليب

  :الدراسة أهمية

 أسـاليبهـذه الدراسـة فـي ضـرورة التقريـب بـين التطـور العلمـي و  أهميـةتظهـر :العلميـة هميةاأل .1

في المصارف، حيث أصبحت هذه المصـارف تعمـل فـي بيئـة  موالمكافحة عمليات غسيل األ

تفـــاقم إلـــى  تتســـم بـــالتغيرات والتطـــورات التكنولوجيـــة الســـريعة، وأدت هـــذه التطـــورات والتغيـــرات

ـــادة حـــدة عمليـــات غســـيل األ ـــذيمـــوالوزي يتطلـــب مـــن المصـــارف ضـــرورة تطـــوير  ، األمـــر ال

وتنسيق جهودها وأنشطتها بهـدف مكافحـة هـذه العمليـات، ومـا يـنجم عنهـا مـن آثـار اقتصـادية 
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وهي ،وخيمــة، وستســاهم هــذه الدراســة فــي ذلــك مــن خــالل البحــث فــي أحــدث العلــوم المحاســبية

لكشـف والوقايـة مـن لالمحاسبة الجنائية باعتبارها أهم العلوم المسـتخدمة فـي التحـري والتحقيـق 

مكافحــــة عمليــــات غســــيل  أســــاليبداري مــــن أجــــل تطــــوير فعاليــــة الفســــاد المــــالي واإل أســــاليب

  .بالمصارف التجارية موالاأل

مكافحـــة  أســـاليبإن االســـتفادة مـــن المحاســـبينالجنائيين فـــي تطـــوير فعاليـــة  :العمليـــة هميـــةاأل .2

ه الجريمة الخطيرة، والحـد مـن يساعد المصارف الليبية في مواجهة هذ موالعمليات غسيل األ

م تعزيـز جهـود هـذه المصـارف فـي ظـل ثـآثارها في ضوء االتجاهات الحديثة للمحاسـبة، ومـن 

  .يةجرامتزايد حدة هذه العمليات اإل

  أهداف الدراسة

المســتخدمة  ســاليبواأل مــوالتســليط الضــوء علــى بعــض الجوانــب المتعلقــة بعمليــات غســيل األ .1

 .في مكافحتها

مكافحـــة عمليـــات غســـيل  أســـاليبكيفيـــة مســـاهمة المحاســـبين الجنـــائيين فـــي تطـــوير  توضـــيح .2

 .بالمصارف التجارية موالاأل

مساهمة المحاسبينالجنائيين في مكافحة عمليات  أهميةتقديم نتائج وتوصيات تساهم في بيان  .3

  .بالمصارف التجارية موالغسيل األ

  الدراسات السابقة

  :موالسات التي تناولت موضوع غسيل األوفيما يلي استعراض لبعض الدرا

  :)2009شاهين، () 5(دراسة  -

ر ثــــــــــكية األساســـــــــطـــــــــار نظـــــــــري يضـــــــــم المفـــــــــردات األإبلـــــــــورة إلـــــــــى  هـــــــــدفت الدراســـــــــة

ســترتيجيات ، وطبيعــة العالقــة بــين هــذه اإلمــوالســتراتيجيات المصــرفية لعمليــات غســيل األلإلأهمية

  .موالوتطوير غسيل األ
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تمثـــل مصـــدر خطـــر علـــى الثقـــة فـــي  مـــوالعمليـــات غســـيل األأن إلـــى  وتوصـــلت الدراســـة

ســـواق الماليـــة، مـــا المخـــاطر التـــي تلحـــق باألضـــافة إلـــى النظـــام المـــالي ومؤسســـاته المختلفـــة، باإل

  .يتطلب وجود درجة عالية من الشفافية وتحقيق فرضية كفاءة السوق المالي بدرجة عالية

ي مجال محاربـة هـذه الجريمـة خاصـة وأوصت الدراسة بالعمل على دعم الجهود الدولية ف

فــي مجــال التعــاون بــين الخبــراء الــدوليين وعقــد المزيــد مــن المــؤتمرات والنــدوات التخــاذ توصــيات 

  .مناسبة بشأنها

  )2012جميل، ()6(دراسة -

التعــرف علــى الــدور الــذي تلعبــه المحاســبة الجنائيــة فــي كشــف ومنــع إلــى  هــدفت الدراســة

مـــن خــالل التعــرف علـــى المهــارات التــي يمتـــاز بهــا المحاســب الجنـــائي،  مــوالعمليــات غســيل األ

  .فضًال عن المؤهالت العلمية والمهنية التي يتمتع بها

مـن حيـث نطـاق العمـل بـين كـل مـن  اً ليه الدراسة أن هناك اختالفـإبرز ما توصلت أومن 

إلــى  ضــافةم باإلالمراجــع الخــارجي والمحاســب القضــائي فيمــا يتعلــق بــالمؤهالت الخاصــة بكــل مــنه

، مـن خـالل امـتالك مهـارات مـوالالدور الهام للمحاسبين الجنائيين فـي مكافحـة عمليـات غسـيل األ

عــداد الخطــط الالزمــة ورصــد التحركــات إ التحقيــق ومهــارات التقصــي ومهــارات الخبــرة المحاســبية و 

  .المالية التي تكون موضع شك

يبيــة مســتمرة لمــوظفي المصــارف عــداد بــرامج تدر إمنهــا  :وصــت الدراســة عــدة توصــياتأو 

، والتـي يلعـب المحاسـب مـوالتساعد في اكتشاف عمليات غسيل األ يمكن أنالتي  ساليبعلى األ

  .الجنائي الدور الفعال في هذه البرامج التدريبية

  

  )2012الدوغجي، ()7(دراسة  -

غسـيل تسليط الضوء على دور االجهزة الرقابية في العراق فـي مجـال إلى  وهدفت الدراسة

  .عند قيامها بالرقابة ومراجعة البيانات المالية واكتشاف والتقرير عن المعامالت المشبوهة موالاأل
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ــــائج التــــي توصــــلت أولعــــل مــــن  ــــرز النت ــــة  أنليهــــا الدراســــة إب دور مراجعــــي أجهــــزة الرقاب

 نشـطةالتقريـر عـن األو  كتشـاف الجريمـةا، يتمثل في موالالخارجية بشأن مكافحة جريمة غسيل األ

  .والمعامالت المشبوهة، وفقًا لمتطلبات القانون والمعايير المهنية

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج المراجعة عند دراسة نظـام الرقابـة الداخليـة، للتأكـد 

 نشـــطةبتطـــوير أنظمتهـــا للرقابـــة الداخليـــة وتفعيلهـــا للكشـــف عـــن األ عمـــالمـــن التـــزام منظمـــات األ

  .المشبوهة والتقرير عنها

  )2015الكببجي، ()8(دراسة  -

التعـــرف علـــى مـــدى التـــزام أعضـــاء لجـــان المراجعـــة فـــي المصـــارف إلـــى  وهـــدفت الدراســـة

اللوائح لممارسة و  المسؤوليات المنصوص عليها في التعليماتو  العاملة في فلسطين بتطبيق المهام

زمــة التــي ، ومــدى تمتــع هــذه اللجــان بالصــالحيات الالمــوالدورهــا فــي مكافحــة عمليــات غســيل األ

  .تؤهلها لذلك

 ،المسـؤوليات المحـددة لهـاو  وأظهرت نتائج الدراسة أن لجان المراجعة تلتزم بتطبيق المهام

  .موالوتتمتع بالصالحيات الالزمة لممارسة دورها بفاعلية في مكافحة عمليات غسيل األ

 منهـــا أن يكـــون هنـــاك ميثـــاق للجنـــة المراجعـــة يتضـــمن :وأوصـــت الدراســـة بعـــدة توصـــيات

ليات والصــــالحيات بحيــــث تكــــون مصــــدر قــــوة وســــلطة و بصــــورة ملزمــــة وواضــــحة المهــــام والمســــؤ 

  .عضاء اللجنة لممارسة دورها بفاعلية في المؤسساتأل

  

  

  )2018أمين، ()9(دراسة -
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بيـــان مـــدى االســـتفادة مـــن تقنيـــات المحاســـبة الجنائيـــة فـــي الحـــد مـــن إلـــى  وهـــدفت الدراســـة

ليه الدراسـة مـن نتـائج أن إوتهريبها في البيئة العراقية، ومن أهم ما توصلت  موالظاهرة غسيل األ

وتوصــيل النتــائج للجهــات  ،للمحاســبة الجنائيــة مجموعــة مــن التقنيــات تســاعد فــي جمــع المعلومــات

والحــد مـــن تهريبهــا، ومـــن أهــم مـــا  مـــوالثـــار المترتبــة علـــى غســيل األالمعنيــة بهــدف الحـــد مــن اآل

ة قيــام المصــارف بتطبيــق تقنيــات المحاســبة لمــا لهــا مــن دور فــي القضــاء توصــلت الدراســة ضــرور 

وٕادخــال موظفيهــا فــي دورات لزيــادة  ،والتــي تــؤثر علــى اقتصــاد البلــد مــوالعلــى ظــاهرة غســيل األ

  . للحد من هذه الظاهرة موالغسيل األكشف أساليبالخبرة حول 

  )2018غالء، ()10(دراسة -

العــاملين فــي المصـارف التجاريــة بمنطقـة الجفــرة فــي  إدراكبيــان مـدى إلـى  هـدفت الدراســة

  .، ودور االفصاح المحاسبي في الحد من هذه الظاهرةموالليبيا بظاهرة غسيل األ

منهـــا نقـــص التـــدريب فـــي المصـــارف التجاريـــة محـــل  :عـــدة نتـــائجإلـــى  وتوصـــلت الدراســـة

حاســبية الدوليــة ومعــايير وقلــة المعرفــة بالمعــايير الم مــوالعمليــات غســيل األ أســاليبالدراســة علــى 

  .مواللجنة بازل بشأن غسيل األ

منهـــا العمـــل علـــى تـــدريب العـــاملين بالمصـــارف محـــل  :وأوصـــت الدراســـة بعـــدة توصـــيات

ومواكبــة التطــورات التــي تحــدث فــي  ،بشــكل مســتمر مــوالغســيل األ أســاليبلمــام بالدراســة علــى اإل

ومعايير لجنة بـازل  ،يير المحاسبية الدوليةالمعابتعريف هؤالء العاملين ضافة إلى هذا الشأن، باإل

  .موالالمتعلقة ياالفصاح عن ظاهرة غسيل األ

  :خصوصية الدراسة الحالية

  :براز خصوصية هذه الدراسة في النقاط التاليةإيمكن 
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تســـليط الضـــوء علـــى والمحاســـبة الجنائيـــة مـــن خـــالل  مـــوالدمجـــت بـــين موضـــوعي غســـيل األ .1

ــــات  ــــة بعملي ــــب المتعلق ــــي مكافحتهــــا ســــاليبواأل مــــوالغســــيل األبعــــض الجوان  ،المســــتخدمة ف

مكافحـــة عمليـــات غســـيل  أســـاليبوتوضـــيح كيفيـــة مســـاهمة المحاســـبين الجنـــائيين فـــي تطـــوير 

 .بالمصارف التجارية موالاأل

ي التفتيش والمراجعة الداخلية بمصرف الجمهورية في مدينـة إدارتجريت الدراسة الميدانية في أُ  .2

والمصرفية فيهـا باعتبارهـا العاصـمة ،والمعامالت الماليةعمالر حجم األطرابلس التي تتميز بكب

 .الليبية

  :موالماهية غسيل األ

أخطـــر جـــرائم العصـــر الحـــالي التـــي تهـــدد النمـــو االقتصـــادي  مـــوالتعـــد جـــرائم غســـيل األ

سـلبية للبلدانباعتبارها من الجرائم االقتصادية الحديثة التي ترتبط بالجريمـة المنظمـة، ولهـا تـأثيرات 

خصوصًا في الدورة االقتصادية ألي بلد، وهي امتحان لقـدرة القواعـد القانونيـة علـى تحقيـق فعاليـة 

ية ومكافحة أنماطها المستجدة، فضًال عـن كونهـا تلـوث المجتمـع مـن جراماإل نشطةفي مواجهة األ

)11(المصرفية وغيرها من المؤسساتو  ها للمؤسسات الماليةاستخدامخالل 
.  

 مـــوالبأنـــه عمليـــة إخفـــاء أوتمويـــه المصـــادر غيـــر المشـــروعة لأل مـــوالاألويعـــرف غســـيل 

المنقولة وغير المنقولة المتأتية مـن ارتكـاب الجـرائم المنظمـة لتجـارة المخـدرات وتـدريب االشـخاص 

الـخ، ...البغاء واختالس المال العاموالتهرب الضريبي وتزوير النقود وتجارة الرقيق و  سلحةعلى األ

تـداولها إلـى  فـي نطـاق الـدورة االقتصـادية الشـرعية وصـوالً  موالدخال هذه األإلى م العمل عثومن 

  .)12(بصورة طبيعية في غير زمان ومكان

وهي عبارة عن جهاز حكومي متعـدد  )FATF(وقد قامت مجموعة العمل المالي الدولية 

ويقــع مقرهــا فــي  ،م مــن قبــل مجموعــة الــدول الصــناعية الســبع1989الجنســيات تأســس فــي عــام 
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تعزيـــز العمـــل الـــدولي المشـــترك إلـــى  وتهـــدف ،التنميـــة فـــي بـــاريسو  منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي

  :موالبوضع التعريف العملي التالي لغسيل األ مواللمكافحة غسيل األ

خفــاء أوتمويــه أصــلها إتحويــل أونقــل الممتلكــاتمع العلــم أن مصــدرها مخالفــة جنائيــة، لغــرض  •

دة أي شخص متورط فـي ارتكـاب الجريمـة فـي تجنـب العواقـب القانونيـة غير الشرعي أولمساع

 .عماللهذه األ

أخفــاء أوتمويــه الطبيعــة والمصــدر والموقــع والتصــرف والحركــة والحقــوق الحقيقيــة فيمــا يتعلــق  •

 .بملكية ممتلكات، مع العلم أن مصدرها مخالفة جنائية

  .الممتلكات، مع العلم أن مصدرها مخالفة جنائية استخدامحيازة أو امتالك أو  •

هــو عمليــة إخفــاء وجــود العائــدات المحققــة مــن النشــاط  مــوالأن غســيل األبــويمكــن القــول 

والتمويه الالحقلتلك العائـداتلجعلها تبـدو شـرعية، وهـو محاولـة  ،ي أومصدرها غير المشروعجراماإل

بــدو أنهــا يعليهــا بطريقــة غيــر قانونيــة، بحيــث الخفــاء أوتمويــه هويــة العائــدات التــي يــتم الحصــول 

  . جاءت من مصادر مشروعة

  :موالمراحل عملية غسيل األ

  :)13(عدة مراحل تتمثل فيما يلي موالتتضمن عملية غسيل األ

المؤسسـات أو  غير المشروعة في صـورة إيـداعات بالمصـارف موالهو توظيف األ: التوظيف .1

 .غيرهاأو  تجاريةأو  شراء مؤسسة ماليةأو  عقاراتأو  شراء أسهمأو  المالية

هــو خلــق مجموعــة معقــدة مــن العمليــات الماليــة بغــرض تضــليل أي محاولــة للكشــف  :التمويــه .2

مثل القيام بعدد من التحويالت من خـالل حسـابات متعـددة فـي  موالعن المصدر الحقيقي لأل

 .عدة مصارف في دول مختلفة
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كثر عالنيـة بحيـث ، وهي األموالمليات غسيل األمن سلسلة ع خيرةتشكل المرحلة األ :الدمج .3

وٕاكســابها  ،فاء الشــرعية عليهــاضــوإ  ،المغســولة فــي الــدورة االقتصــادية مــوالتتمثــل فــي دمــج األ

 .المظهر القانوني السليم

  موالخصائص جريمة غسيل األ

  :بعدة خصائص يمكن تلخيصها كما يلي موالتتميز عمليات غسيل األ

 اســـتخدامبعــد التقـــدم الهائــل فــي ثـــورة االتصــاالت و  :جريمـــة عالميـــة مــوالجريمــة غســـيل األ .1

جـــرائم  مـــوالصـــبحت جـــرائم غســيل األأيـــة الحديثــة فـــي العمليـــات المصــرفية لكترونالوســائل اإل

 .)14(عالمية، تتعدى حدود الدولة الواحدة

رة التجــــا اســــتخدامكمــــا أن االتفاقيــــات الدوليــــة ومــــا يرافقهــــا مــــن إزالــــة العوائــــق الجمركيــــة و 

ية وشيوع المناطق الحرة وعمليات الخصخصة كان له االثـر السـلبي فـي تنشـيط عمليـات لكتروناإل

من التشريعات في بعض الدول تفتح المجال لتنامي عمليات  اً وأن كثير  ،، خصوصاً موالغسيل األ

 ،يـــةلكترون، مـــن خـــالل تســـهيل إمكانيـــة إنشـــاء الشـــركات الوهميـــة والتحـــويالت اإلمـــوالغســـيل األ

  .)15(ف اآلليبطاقات الصر  استخدامو 

إن مـن أهـم سـمات هـذه الجريمـة أنهـا جريمـة منظمـة،  :حريمـة منظمـة موالجريمة غسيل األ .2

وهــي تفــرض تعــدد الجنــاة ووحــدة الجريمــة ماديــًا ومعنويــًا، بحيــث يســاهم كــل مــنهم بعنصــر أو 

لعمليـات غسـيل  يساسـدركنـا أن المصـدر األإٔاذا مـا و  أكثر من العناصر المؤثرة في الجريمـة،

بــالجرائم المنظمــة أمــر بــديهي  مــواليــأتي مــن المخــدرات نجــد وصــف جــرائم غســيل األ مــوالاأل

 . )16(وواقعي

ـــة غســـيل األ اســـتخدام .3 ـــي جريم ـــة ف ـــوالالتقني ـــة فـــي مجـــال  :م ـــة الحديث إن الثـــورة التكنولوجي

، فقـد مـوالحـد كبيـر فـي تفـاقم مشـكلة غسـيل األإلـى  االتصاالت والعمليات المصرفية ساهمت
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يـة هـي السـمة لكتروننترنت والهـاتف النقـال والتحـويالت اإلصبحت العمليات التي تتم عبر اإلأ

، خصوصـًا إذا مـا أدركنــا أن مـوالالغالبـة، ومـن هنـا تطــورت وسـائل إخفـاء عمليـات غســيل األ

 .)17(تتم من خالل شبكات دولية تمتاز بالتخطيط المحكم موالعمليات غسيل األ

 مــوالتــرتبط عمليــات غســيل األ :التحــرر االقتصــاديو  نفتــاحباإل موالل األارتبــاط جريمــة غســي .4

بعالقة طردية مع عمليات التحرر االقتصادي ونمو القطاع الخاص، حيث ذكر البنك الدولي 

جــراء أن نمــو القطــاع الخــاص يــزداد معــه احتمــال فــتح طــرق جديــدة لإل 1996فــي تقريــره عــام 

 . )18(لمواليه من غسيل األإالخاص وما يؤدي 

هي ظاهرة عالمية عابرة  موالإن ظاهرة غسيل األ :سرعة االنتشار الجغرافي في ظل العولمة .5

قـد انعكسـت ظـاهرة العولمـة و  المعلوماتيـة،و  للقارات، فهي تـرتبط ارتباطـًا وثيقـًا بظـاهرة العولمـة

وســقوط الحــواجز  ،تحريــر التجــارة الدوليــةو  علــى هــذه العمليــات مثــل عولمــة اقتصــاديات الــدول

وانتشـار المعلوماتيـة وانتشـار شـبكة االنترنـت والفضـائيات حيـث أصـبح العـالم كلـه  ،بين الدول

، كــل هــذه العوامــل للحــواجز وال للمســافات بــين الــدول أهميــةوأصــبح ال  ،قريــة كوكبيــة صــغيرة

تــــتم بصـــورة أكبـــر وأيســـر ومثلــــت عـــامًال هامـــًا مـــن عوامــــل  مـــوالجعلـــت عمليـــات غســـيل األ

 . )19(ورهاظه

  في القطاع المصرفي موالغسيل األ أساليب

  :يتم ذلك كما يليو  ،موالفي عمليات غسيل األ يكون المصرف طرفًا ضرورياً 

ــداعاإل .1 ــق المصــارفو  ي ــل عــن طري بــأن يقــوم تــاجر المخــدرات أو مرتكــب أي جريمــة  :التحوي

المتحصـلة مـن هـذه الجـرائم فـي أحـد الحسـابات المصـرفية أوعـدة  مـوالخطيرة أخرى بإيـداع األ

ـــدان مختلفـــة ـــم يقـــوم بتحويلهـــا فيمـــا بعـــد ،حســـابات مصـــرفية فـــي مصـــارف مختلفـــة وبل ـــى  ث إل

بمظهـر  مـوال، وتظهر األموالبذلك يكون المصرف قد قام بعملية غسيل األو  حسابات أخرى،
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كثـــر وهـــذه الطريقـــة هـــي األ ،نيبعـــض مـــوظفي المصـــرف مـــع الجـــا أمشـــروع، وهنـــا قـــد يتواطـــ

 . )20(شيوعاً 

لمتأتيــة مـن مصــدر غيــر مواالبإيــداع األ مـوالويقــوم مرتكــب نشـاط غســيل األ :قــراضإعـادة اإل .2

فــي أحــد المصــارف الموجــودة فــي بلــد تنعــدم فيهــا الرقابــة علــى المصــارف أوتضــعف، مشــروع 

الشــركات وتــوافر التكنولوجيــا ويتســم نظامهــا المصــرفي والمــالي بعــدم التعقيــد وســهولة تأســيس 

الحاسب بتقنيات عالية، ثم يقوم الجاني بطلب قرض من مصـرف  استخدامالحديثة والسريعة ب

، وبالتـالي يحصـل مـن األولالقذرة المودعة في المصـرف  موالمحلي في بلد آخر بضمان األ

حصـل عليهـا  النظيفـة التـي مـوالنظيفـة، ثـم يقـوم بشـراء ممتلكـات بهـذه األ أمـوالالقرض على 

 .)21(القذرة لتظهر في صورة مشروعة تماماً  موالبضمان األ

مــن  مــوالوتعــرف ببطاقـات االئتمــان والتــي يــتم صــرف األ :)ATM(لــي بطاقــات الصــراف اآل .3

ليــة الخاصــة بالمصــارف، والمنتشــرة علــى المصــارف بواســطتها مــن خــالل أجهــزة الصــرف اآل

اقـات الصـرف مـن أي فـرع مـن فروعهـا فـي مستوى العالم، فمعظم المصارف حاليـًا تصـدر بط

صرف في بلد أجنبي،  اآللةفي هذه الحالة يقوم بصرف المال من أية  موالالعالم، وغاسل األ

فيقوم  ،ليه من فرعه مصدر البطاقةإصرف من االلته بطلب تحويل المال  يثم يقوم الفرع الذ

 . )22(خير بالتحويل تلقائياً األ

بواسطة شبكة االنترنت مـن أحـدث  موالتعتبر عملية غسيل األ :يةلكترونالخدمات البنكية اإل  .4

ســـتطيع غاســـل ييســـرها فـــي التعامـــل مـــع المصـــارف، حيـــث أو  المشـــبوهة مـــوالطــرق غســـيل األ

مصــرفية مــع أيــة جهــة أومؤسســة كقنــاة و  ماليــة وأنشــطة شــبكة حســاباتإلــى  الــدخول مــوالاأل

لفـــواتير، وهـــذه العمليـــات تنطـــوي علـــى ودفـــع ا مـــوالداء العمليـــات المختلفـــة مثـــل تحويـــل األأل
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إضـــافة إلـــى يـــة الماليـــة لصـــعوبة كبيـــرة فـــي التحقـــق مـــن الهويـــة الحقيقيـــة للشـــخص المنفـــذ للعم

 . )23(تدقيقهاو  انعدام أية آثار يمكن مراجعتها

خطابات الضمان واالعتمادات المستندية وغيرها من وسائل التمويل التجـاري لنقـل  استخدام .5

 .بين الدول موالاأل

 .واالحتفاظ بها لدى المصارف )أسهم وسندات(شراء أوراق مالية  :معامالت االستثمار .6

فـي  مـوالمكافحـة عمليـات غسـيل األ أسـاليبمساهمة المحاسبين الجنـائيين فـي تطـوير فعاليـة 

  :المصارف

يمكـــن تعريـــف المحاســـبة الجنائيـــة بأنهـــا جمـــع لمهـــارات مختلفـــة فـــي عـــدة مجـــاالت منهـــا 

ن وعلـــم الـــنفس بمختلـــف فروعـــه وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال،لتحقيق عـــدة المحاســـبة والقـــانو 

والحكـــم فـــي حـــاالت  ،عمـــالوتقيـــيم األ ،أهمهـــا المســـاعدة فـــي مكافحـــة الغـــش ومقاضـــاته ،أهـــداف

  . )24(وتقديم شهادة خبير للمحاكم ،اإلهمال المهني من قبل المحاسبين القانونيين

يــة، وأحــد جراميــتم تتبــع مصـادر التمويــل مــن االفعــال اإل مــواللمكافحـة جــرائم غســيل األ و

تــت أيــن أمــن خــالل وضــع ســيناريوهات مــن  مــوالتضــمن تتبــع مســار األيالطــرق المتبعــة فــي ذلــك 

هــو جــزء مــن  مــوالوتتبــع مســار األ ،مــوالومــا هــي الجــرائم التــي تمتوجــاءت منهــا هــذه األ؟موالاأل

  .)25(المحاسبة الجنائية

 أســــــاليبفــــــي تطــــــوير فعاليــــــة تســــــاهم المحاســــــبة الجنائيــــــة  أنيمكــــــن وبنـــــاًء علــــــى ذلــــــك 

ألنهـا تمثـل إطـارًا متكـامًال للمحاسـبة والقـانون  ؛نفة الـذكراآل مواللعمليات وجرائم غسيل األمكافحة

أكثــر  اً تقــدم طرقــو  وعلــم الــنفس وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال وغيرهــا مــن العلــوم ذات العالقــة،

لكـي يكـون خبيـرًا وفاحصـًا ومستشـارًا فعـاًال يقــوم  ؛اسـب جنـائي قــادرعمقـًا، وتعمـل علـى إعـداد مح
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بإجراء تحقيقات على أقصى دقة وشموًال وعمقًا يمكـن االسـتفادة منهـا فـي مكافحـة عمليـات غسـيل 

  .موالاأل

عنـدما تحـدث :مـوالبعمليـات غسـيل األجراء تحقيقات المحاسبة الجنائيـة الخاصـة إآلية 

الرقابية ضعيفة ومن الممكـن اختراقهـا البـد مـن التعاقـد مـع  ساليبتكون األأو  موالجرائم غسيل األ

ــــة  ــــائيين لــــديهم معرف ، مــــن أجــــل القيــــام مــــوالمكافحــــة غســــيل األ أســــاليبية بأساســــمحاســــبين جن

تكــون داخليــة  يمكــن أنوهــذه التحقيقــات  الرقابيــة، ســاليببالتحقيقــات وفحــص االلتــزام ومراجعــة األ

  .)26(أوخارجــــية

فـإن  أمـوالفعـل الحتماليـة حـدوث عمليـات غسـيل تكـون رد ر هـذه التحقيقـات التـي طاإوفي

  : )27(ما يليإلى  القائمين بهذه التحقيقات بحاجة

 .جراء المقابالت مع الموظفينإ .1

 .مراجعة الوثائق .2

 .المصرفإلى  وتقديم المشورة القانونية ،اعداد تقرير عن الوقائع .3

 .التعامل مع المدعي العام .4

  : وذلك كما يلي ،وتم إعداد شرح ملخص للنقاط السابقة

ي تحقيــق تتمثــل فــي المقــابالت التــي ية ألساســإن النقطةاأل: اجــراء المقــابالت مــع المــوظفين .1

جــراء المقــابالت مــع المــوظفين الــذين يتمتعــون إعامــة أنــه قبــل التجــرى مــع المــوظفين، وقاعــدة 

يكون من المفيد أن يكون على دراية بالوقائع عن طريق اجراء مقابالت مع  هميةبقدر من األ

 يمكـن أنالوثـائق ذات الصـلة إلـى  وعن طريق مراجعـة الوثـائق، والرجـوع ،أهميةموظفين أقل 

حداث، كما يمكن معرفة إذا ما كان الموظفون يقولون الحقيقة نساعد الموظفين على تذكر األ

 .أم ال
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 سـئلةأقل قدر ممكن من النزاعات، كما يجب أن تستخدم األبجراء المقابالت إومن المفيد 

التـــي تركـــز علـــى  ســـئلةالمفتوحـــة فـــي بدايـــة المقابلـــة، وتؤجـــل األ ســـئلةالعامـــة عـــن الموضـــوع واأل

بعــض الوقــت، إلــى  المتعلقــة بـالفحص والبحــث والتحقيــق ســئلةمرحلــة متقدمــة، وكــذلك األإلى النزاعـ

الشخصية للمحقق في المقابلة أو اقتراح نظرية أو مجموعة من الوقـائع علـى راء واليجب اقحام اآل

  .ما حدث بالفعلإلى  الموظف الن ذلك قد يتعارث مع التوصل

إن المصــارف تحــتفظ ببطاقــات التوقيــع التــي يــتم الحصــول عليهــا عنــد فــتح  :مراجعــة الوثــائق .2

ك وبنـود السـحب ومـذكرات كشوف الحساب وبطاقات الودائع والصكو ضافة إلى الحساب، باإل

االئتمان والرصيد الدائن، كما تحتفظ المصارف بسجالت خاصة بالقروض وصكوك الصـرافة 

والصــــكوك المعتمــــدة والصــــكوك الســــياحية والحــــواالت الماليــــة، كمــــا تقــــوم المصــــارف بتغييــــر 

العمــالت وصــرف صــكوك االطــراف االخــرى، والقيــام بــالتحويالت البرقيــة مثلمــا تفعــل معظــم 

ذلــــك تقــــوم المصــــارف بحفــــظ ضــــافة إلــــى يانــــات العاملــــة فــــي مجــــال الخــــدمات الماليــــة باإلالك

صـــناديق الودائـــع االمنـــة وٕاصـــدار بطاقـــات االئتمـــان، وفـــي أي تحقيـــق يتعلـــق بعمليـــة غســـيل 

يجــب فحــص تلــك الوثــائق فحصــا شــامًال فــي حــدود االطــار الزمنــي للنشــاط المشــكوك  مــوالاأل

، مــوالشــهور قبــل وبعــد الشــك فــي القيــام بعمليــات غســيل األفحصــها لعــدة ضــافة إلــى فيــه، باإل

ويجب التأكد من سالمة وأكتمال الوثائق االصلية، مع وجود نظام مناسب لتنظيم وحفـظ وعـد 

 .إنشاء دليل تفصيلي خاص عند جمع الوثائقضافة إلى وتأمين ونسخ الوثائق، باإل

يقـدم  يمكـن أنللقيـام بتحقيـق شـامل، و  إن كتابة التقرير هي النتيجـة المنطقيـة :تقرير التحقيق .3

التقرير الخطي وقـائع تفصـيلية ومشـورة قانونيـة، عـالوة علـى كونـه دليـل علـى إجـراء التحقيـق، 

كما يتعـين معرفـة عـدد نسـخ التقريـر، وقائمـة باالشـخاص الـذين يحصـلون علـى نسـخ مـن هـذا 
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جميــــع نســــخ التقريــــر، مراعــــاة الســــرية يــــتم اســــتعادة إلــــى  التقريــــر، واذا مــــا كــــان هنــــاك حاجــــة

 .واالحتفاظ بها في ملف مستقل مع مراعاة أفضل مستويات الحماية

عند وجود ضـرورة البـد مـن االتصـال بالنائـب العـام فـي أسـرع وقـت  :التعامل مع النائب العام .4

ممكن، ذلك أن التعاون في هذه المجاالت من شأنه إقامة عالقة عمل جيدة مع النائب العام، 

دلـة المتـوفرة أمـام النائـب العـام فقـد يكـون التعـاون نه بناًء على الحقائق واألإـومن جانب آخر ف

 .فضل خيار عملي للشركةأهو 

ومـن خـالل التحقيقـات : مـوالمكافحة عمليات غسـيل األ أساليبالمحاسبون الجنائيون و 

بعـين خـذ مـع األ مـوالمكافحة عمليـات غسـيل األ أساليببفحص السابقة يقوم المحاسبون الجنائيون

 جـراءاتوالتي تتضـمن السياسـات واإل موالاالعتبار المجاالت الخمس لمكافحة عمليات غسيل األ

  :)28(وذلك كما يلي ،عداد التقــــارير وتدريــــــب الموظفـــــين وتقييم ثقــــــافة الشـــــركةإ والتزام العميل و 

غـراض التأكـد مـن عـدة حيث يتم اختبـار وفحـص المعـامالت أل :فحص المعامالت والسجالت .1

 .نقاط في مجاالت بيئة الرقابة

 .التأكد من أنه تم الحصول على الوثائق المطلوبة: فتح الحساب إجراءات •

السياســات الخاصــة بقفــل الحســابات تــتم الموافقــة عليهــا و  جــراءاتاإل: االســتثنائية جــراءاتاإل •

 .سبابمن قبل الموظف المختص، مع توثيق األ

 .مشبوهة أو غير اعتيادية أنشطةتحديد أي : المعامالت مراقبة •

يمكـن وهذه المرحلة تحدد المجاالت الخاصة بالتزام العمالء ومتطلبـات حفـظ السـجالت، و 

الخاصــــة  جــــراءاتتــــدريب المــــوظفين، وتوافقهــــا مــــع السياســــات واإل مالءمــــةمــــدى إلــــى  تشــــير أن

  . بالموظفين
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ذ القـرارات علـى وجـه الخصـوص تـتم مراجعتهـا مـن تخـااإنعمليـة : فحص عملية اتخاذ القرارت .2

ضـافة إلـى قبـول العميـل والتأكـد مـن االلتـزام بـالقوانين، باإل إجـراءاتعدة مستويات، بدايـة مـن 

خـرى مثـل المراجعـة الداخليـة، ومحققـو المحاسـبة الجنائيـة فـي هـذا قسـام األالتأكد من عمـل األ

المســـتخرجة مـــن فحـــص العمليـــات مثـــل  المجـــال يقومـــون بوضـــع الحـــاالت بنـــاًء علـــى النتـــائج

سـلط ييمكـن أن، إن فحص عملية اتخاذ القـرارات دارةالتغذية الراجعة لإلو  قبول العميل إجراءات

 .الدفاتر ايضاً و  حفظ السجالتإلى  متدي، و جراءاتالضوء على التزام العمالء والسياسات واإل

ترتكـز علــى عـدة جوانــب  ن أنيمكــعـداد التقـارير إلإن عمليــة  :فحـص عمليــة إعــداد التقـارير .3

 :مثل

ـــارير العمليـــات • ـــدم تق ـــع تق ـــة والمشـــتبه فيهـــا والمعـــدة مـــن قبـــل  نشـــطةاألو  تتب غيـــر االعتيادي

 .الموظفين، مع السجالت المؤيدة للنتائج ومبررات القبول والرفض

خالل تحليـل وفحـص التقـارير والمقارنـة بالمعـدالت والنسـب للشـركات المماثلـة ومعيـار  من •

 .الصناعة للشركات التي لها نفس الحجم

 . الجهات الرقابية الحكوميةإلى  رسال التقاريرإمن خالل قياس عدد مرات  •

  .الموظفينخذ بعين االعتبار مدى االلتزام بمتطلبات حفظ السجالت وتدريب كما يتم األ

تأخـذ بعـين : مـوالثقافة الشـركة والحاكميـة المؤسسـية الخاصـة بمكافحـة عمليـات غسـيل األ .4

الخاصــة  ســاليباالعتبــار الثقافــة الســائدة فــي كامــل الشــركة ومــدى جديــة الشــركة فــي اتبــاع األ

ـــات غســـيل األ ـــرامج التدريبيـــة مـــوالبمكافحـــة عملي ـــى نوعيـــة الب ـــزام ســـتؤثر عل ، إن درجـــة االلت

ــــات المختــــارة مــــن للمــــوظف ــــي فحــــص هــــذا المتغيــــر، إن العين ين وتنــــوع الطــــرق المســــتخدمة ف

الســـجالت الخاصـــة ببـــرامج تـــدريب المـــوظفين يـــتم مراجعتهـــا مـــن حيـــث مـــدى تغطيـــة البـــرامج 

، ومدى تكرار هذه الدورات ومجاالتها، إن عينة الدفاتر التي موالالتدريبية لموضوع غسيل األ
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خـــالل مناقشـــة المـــوظفين للتأكـــد مـــن حضـــورهم للجلســـات تكتمـــل مـــن  يمكـــن أنيـــتم فحصـــها 

مواضـيع الـدورات  مالءمةالتدريبية وتقييم الموظفين للتدريب ورسائلهم الرئيسية، وفحص مدى 

 يمكن أنكما أن ثقافة الشركة . الموظفين لها، وتطور البرامج التدريبية إدراكالتدريبية، ومدى 

 دارةالتــــي يركــــز عليهــــا أعضــــاء مجلــــس اإل المــــو تــــنعكس فــــي القضــــايا المتعلقــــة بغســــيل األ

فــي اجتماعــات مجلــس  مــوالن، مــثًال هــل يــتم مناقشــة المواضــيع الخاصــة بغســيل األو الرئيســ

 ؟، وهل تتخذ قرارات عند وجود نقاط ضعفدارةاإل

  :منهجية الدراسة

 مـــوالبغســـيل األدبيـــات ذات العالقـــة مراجعـــة األطـــار النظـــري مـــن هـــذه الدراســـةتم فـــي اإل
جل االسـتفادة منهـا فـي موضـوع الدراسـة، فـي حـين تضـمن الجـزء العملـي أمن المحاسبة الجنائية و 

ي التفتــــيش والمراجعــــة الداخليــــة بمصــــرف إدارتــــللدراســــةتوزيع اســــتبانات علــــى عينــــة مــــن مــــوظفي 
الجمهوريةبمدينـــة طـــرابلس الســـتطالع آرائهـــم حـــول مـــدى مساهمةالمحاســـبينالجنائيين فـــي تطـــوير 

بالمصـــــارف التجاريـــــةمن خـــــالل التعاقـــــد مـــــع هـــــؤالء  مـــــوالة عمليـــــات غســـــيل األمكافحـــــ أســـــاليب
  :المحاسبينللقيام بما يلي

  .فحص المعامالت والسجالت .1
  .فحص عملية اتخاذ القرارات .2
 .عداد التقارير الرقابيةإفحص عملية  .3

 .ثقافة السائدة والحاكمية المؤسسية بالمصرفالفحص  .4

  .حصائياإل SPSSبرنامجاستخدامب حصائيالتحليل اإل ساليبخضعت اإلجابات ألو 

  :حدود الدراسة

ي التفتيش والمراجعة الداخلية بمصرف إدارتعينة من موظفي : المكانيةو  الحدود البشرية
  .الجمهوريةبمدينة طرابلس
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  .م 2019/  6/  30 – 2018/  12/  1الفترة من: الحدود الزمانية

  

  :محددات الدراسة

فــراد عينــة أدرجــة موضــوعية اســتجابة و  هــاتتباو  داة الدراســةأتتحــدد الدراســة بمقــدار صــدق 

  .الدراسة

 :العينةو المجتمع

ي التفتـــــــيش والمراجعـــــــة الداخليـــــــة بمصـــــــرف إدارتـــــــيتمثـــــــل مجتمـــــــع الدراســـــــةفي مـــــــوظفي 

 40، وقـــد تـــم توزيـــع عـــدد اً موظفـــ 60الجمهوريةبمدينـــة طرابلســـأثناء فتـــرة الدراســـة والبـــالغ عـــددهم 

استبانة ، وخضعت جميع  )25(وكان عدد االستبانات المستردة ،منهم استبانة على عينة عشوائية

الجـدول و  ،مـن االسـتبانات الموزعـة%)  62.5(أي بنسـبة  حصـائياالستبانات المسـتردةللتحليل اإل

  :تي يوضح ذلكاآل

  المقبولة للتحليلو  المستردةو  عدد االستبانات الموزعة:)1(جدول رقم 

عدد االستبيانات 

  الموزعة

االستبيانات عدد 

  المستردة

عدد االستبيانات 

  المقبولة

 نسبة االستبانات المقبولة

  الموزعةإلى 

40  25  25 62.5 %  
  

  :اختبار صدق الدراسة
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االســتبانةللتأكد  أسـئلةلـردود عينـة الدراسـة عـن  )ألفـا كرونبــاخ(تـم إيجـاد معامـل المصـداقية

الجـــدول التـــالي يعـــرض درجـــة مصـــداقية البـــــــيانات و  ،في أداة القيـــاس،مـــن تـــوفر الثبـــات الـــداخلي

  :ذلك كما يليو بشكل إجمالي على حدةكل للجوانب الستة للدراسة 

  

  كرونباخألفا  معاملاستخدامالصدق الذاتي بو  معامل الثبات:)2(جدول رقم 

  الفقرات  ت
عدد 

  سئلةاأل
لمدى التأهيل ألفا  معامل كرونباخ

  الجنائيةالعلمي في تقنيات المحاسبة 
 0.940  3  .المتعلقة بفحص المعامالت والسجالت سئلةاأل  1

 0.784  4  .المتعلقة بفحص عملية اتخاذ القرارات سئلةاأل  2

 0.885  3 .المتعلقة بفحص عملية اعداد التقارير الرقابية سئلةاأل  3

4  
المتعلقـــــــة بفحـــــــص الثقافـــــــة الســـــــائدة والحاكميـــــــة  ســـــــئلةاأل

 .المؤسسية بالمصرف
4  0.972 

 0.931 14  جميع الفقرات 

ألفــا  فـي الجـدول الســابق تعكـس أداة القيــاس ثباتـا داخليـا إذا كانــت قـيم معــامالت كرونبـاخ
لفقـــرات ألفـــا  ، ومـــن الجـــدول نالحـــظ أن نتـــائج معـــامالت كرونبـــاخ 0.600تفـــوق القيمـــة المقبولـــة 

ٕامكانيــة االعتمــاد و  ألداة الدراســةربعــة تتجــاوز القيمــة المقبولــة مــا يعكــس الثبــات العــالي الدراســة األ
  . عليها

  :الخصائص الديموغرافية والشخصية لعينة الدراسة

الشخصـــية لعينـــة الدراســـة فـــي العمـــر والجـــنس والمركـــز و  تتمثـــل الخصـــائص الديموغرافيـــة

  :ذلك كما يليو  ،)3(هي موضحة في الجدول رقم و  ،العمل الحاليو  الوظيفي والمؤهل العلمي

  الشخصيةو  توزيع عينة الدراسة وفق الخصائص الديموغرافية وصف:)3(رقم جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئة  الخاصية



 جميلةسعيدقمبر.دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  النسبة المئوية  التكرارات  الفئة  الخاصية

 52% 13  بكالوريوس  المؤهل العلمي

 12% 3  ماجستير

 - -  دكتوراه

 36% 9  خرىأ

  %100  25  المجموع
 32% 8  محاسبة   التخصص العلمي

 4% 1  اقتصاد

 28% 7  أعمالإدارة

 24%  6  ومصارفتمويل 

 12%  3  اخرى

 100%  25  المجموع

  %4 1  سنوات 5أقل من   سنوات الخبرة
  8% 2  سنوات10أقل من إلى  5من 
 24% 6 سنوات 15أقل من إلى  10من 

 16% 4 سنوات 20أقل من إلى  15من 

 48% 12 سنة فأكثر 20

 100% 25  المجموع

مـــدى االلمـــام بالمحاســـبة 
  الجنائية

 8% 2  جدا قليل

 28% 7  قليل

 36% 9  متوسط

 24% 6  كبير

 4% 1  كبير جدا

 100% 25  المجموع

 4% 1  قليل جدامســـــــــاهمة التعاقـــــــــد مـــــــــع 
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  النسبة المئوية  التكرارات  الفئة  الخاصية

محاســــــبين جنــــــائيين فــــــي 
مكافحــــة  أســــاليبتطــــوير 

  موالغسيل األ

 8% 2  قليل

 28% 7  متوسط

 48% 12  كبير

 12% 3  كبير جدا

 100% 25  المجموع

الديموغرافيــــة لعينــــة و  الخصــــائص الشخصــــيةالجــــدول الســــابق يمكننــــا توضــــيح مــــن بياناتو 

 : الدراسةكاألتي 

من أفراد العينة هـم مـن %  52أن ما نسبته  النسب المئويةو  توضح التكرارات:لعلميالمؤهل ا .1

المصــرف محــل الدراســة هــم مــن  إداراتأن أغلــب مــوظفي إلــى  مــا يشــير، حملــة البكــالوريس

يمثــل حملــة المـــؤهالت و  ،%12حــين يمثــل حملــة الماجســـتير نســبة فـــي  ،حملــة هــذه الشــهادة

  . من عينة الدراسة % 36رىما نسبته خالعلمية األ

الــــذين نــــأفراد العينــــة محــــل الدراســــة أالنســــب المئويــــة و  توضــــح التكــــرارات:التخصــــص العلمــــي .2

نسـبة المئويـة لتخصــص البلغــت فـي حـين  ،% 32تخصصـهم محاسـبة بلغـت نســبتهم المئويـة 

مـن عينـة الدراسـة وتخصــص %  28فيمثلـون مــا نسـبته  دارةأمـا تخصـص اإل، %4قتصـاد اال

 ،%12خــرى بلغــت نســبتها األعلميــة التخصصــات للو %  24التمويــل والمصــارف يمثــل نســبة 

  . للدراسة اً يكون مفيد يمكن أنوهذا التنوع 

النسـب المئويـة أن معظـم أفـراد العينـة لهـم سـنوات خبـرة تزيـد و  توضـح التكـرارات:سنوات الخبرة .3

إلـى  15مـن مـن لهـم سـنوات خبـرة نسبة في حين بلغت  ،%  48سنة وبنسبة مئوية  20عن 

 ســنوات 15أقــل مــن إلــى  10مــن والــذين لهــم ســنوات خبــرة ، %  16نســبة سنوات 20أقــل مــن 
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سـنوات األمـر الـذي  10تزيـد عـن  معظم افراد العينة لهم خبـرةأن وهذا يعكس ، %  24نسبة 

  . يفيد للدراسة  يمكن أن

توضح التكرارات والنسب المئوية أن معظم أفراد العينة لهم : مدى االلمام بالمحاسبة الجنائية .4

 .ويخدم أهداف الدراسة،وهذا مؤشر جيد ،لمام متوسط وكبير وكبير جدًا بالمحاسبة الجنائيةإا

توضح التكـرارات :موالالتعاقد مع محاسبين جنائيين في مكافحة عمليات غسيل األ مساهمة .5

يـــرون أن التعاقـــد مـــع محاســـبين جنـــائيين يســـاهم فـــي والنســـب المئويـــة أن معظـــم أفـــراد العينـــة 

ويخـــدم  ،وهـــذا مؤشــر جيـــد ،متوســط وكبيـــر وكبيـــر جــداً بشكل مـــوالمكافحــة عمليـــات غســيل األ

 .أهداف الدراسة

  الدراسة واختبار الفرضياتتحليل نتائج 

  :اختبار التوزيع الطبيعي

ــــــــــع المتغيــــــــــرات الخاصــــــــــة بالفرضــــــــــية الرئيســــــــــية التــــــــــي تــــــــــنص  للتأكــــــــــد مــــــــــن أن توزي

بالمصـارف  مـوالمكافحـة عمليـات غسـيل األ أسـاليبن فـي تطـوير و جنـائيالن و محاسباليساهم"على

اختبـار  اسـتخداممفـردة تـم  50قـل مـن أعـدد مفـردات العينـة كـل ،بما أن هو توزيع طبيعي"التجارية

  :وذلك كما يلي ،يوضح نتائج هذا االختبار )4(والجدولرقم ،)Shapiro Wilk (كيشابيرو ويل

  )Shapiro Wilk (نتائج اختبار شابيرو ويليك :)4(جدول رقم 

  الفقرات  ت
 إحصائي

  االختبار
 sigقيمة  درجات الحرية

 0.000 25  0.797  .فحص المعامالت والسجالت  1

 0.012 25  0.891  .فحص عملية اتخاذ القرارات  2

 0.023 25  0.946 .عداد التقارير الرقابيةإفحص عملية   3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموالمكافحةعملياتغسيالألأساليبمساهمةالمحاسبينالجنائيينفيتطوير 

  

  م2020 -مارس-األولالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة   116

 

 0.032 25  0.911 .ثقافة السائدة والحاكمية المؤسسية بالمصرفالفحص   4

 0.006    0.879  جميع الفقرات

نتــائج االختبــار أن الفقــرات الخاصــة بالفرضــية الرئيســية للدراســة ال تتبــع التوزيــع  وتظهــر

 Sign(الالمعلمياإلشــارةاختبــار  اســتخدامولــذلك تــم ؛0.05أقــل مــن sigالطبيعــي نظــرًا الن قــيم 

Test(  والــذي يعتبــر أحــد بــدائل اختبــار)T( ذا كــان إالمعلمــي لعينــة واحــدة، ويــتم فيــه اختبــار مــا

أفـــراد العينـــة علـــى كلفرضـــية مـــن الفرضـــيات الفرعيـــة والفرضـــية الرئيســـيةككل يختلـــف راء آوســـيط 

والتـي تمثـل درجـة متوسـطة ) 3(ًا عن وسيط المقيـاس المسـتخدم فـي اسـتبانة الدراسـة وهـو إحصائي

مكافحــة عمليــات غســيل  أســاليبجنــائيين فــي تطــوير المحاســبيين المــن أجــل معرفــة مــدى مساهمة

  .موالاأل

  ىاألولاختبار الفرضية الفرعية و  اتتحليل البيان

ى األولـللفرضيةالفرعية  اإلشارةاختبار و  حصائييوضح نتائج التحليل اإل )6(الجدول رقم 

يســـاهمفحص المعـــامالت والســـجالت مـــن قبـــل محاســـبيين جنـــائيين فـــي تطـــوير "التـــي تـــنص علـــى 

  :ذلك كما يليو "بالمصارف التجارية موالمكافحة عمليات غسيل األ أساليب

  ىاألولللفرضية الفرعية  اإلشارةنتائجاختبار :)5(رقمجدول 

  الفقرات ت
عدد القيم 

من  األقل

 الوسيط

عدد القيم 

المساوية 

 للوسيط

عدد القيم 

األكبر من 

  الوسيط

مستوى الداللة 

 اإلشارةالختبار 

المتوسط 

 الحسابي

التأكــــد مــــن حصــــول المصــــرف علــــى جميــــع  1

  .الوثائق المطلوبة لفتح الحساب
2 5 18 0.043 4.120 

والسياسات الخاصـة  جراءاتالتأكد من أن اإل 2

بقفــل الحســابات تــتم الموافقــة عليهــا مــن قبــل 
3 5 17 0. 048 4.040 



 جميلةسعيدقمبر.دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ى للدراســة أن قيمــة األولــللفرضــية الفرعيــة  )5(وتشـير نتــائج التحليــل الــواردة بالجــدول رقــم 
لكـــل فقـــرة علـــى حـــدة وللفقـــرات ككـــل أقـــل مـــن  اإلشـــارةالختبـــار  )sig(ة حصـــائيمســـتوى الداللـــة اإل

ال يســــاهمفحص المعــــامالت ((، وبــــذلك يمكــــن رفــــض الفرضــــية العدميــــة التــــي تــــنص علــــى 0.05
مكافحـــــــة عمليـــــــات غســـــــيل  أســـــــاليبوالســـــــجالت مـــــــن قبـــــــل محاســـــــبيين جنـــــــائيين فـــــــي تطـــــــوير 

الحسابي أعلى  قيمة المتوسط وقبول الفرضية البديلة، ويؤيد ذلك أن ،))بالمصارف التجاريةموالاأل
وهذا يدل على موافقة المبحوثين علـى أن فحـص المعـامالت والسـجالت مـن قبـل محاسـبين ، 4من

  . موالمكافحة غسيل األ أساليبجنائيين يساهم في تطوير 

  اختبار الفرضية الفرعية الثانيةو  تحليل البيانات

الفرعية الثانية التـي للفرضية Tاختبار و  حصائييوضح نتائج التحليل اإل )6(الجدول رقم 
 أســاليبيســاهمفحص عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن قبــل محاســبيين جنــائيين فــي تطــوير "تــنص علــى 

  :ذلك كما يليو )بالمصارف التجاريةموالمكافحة عمليات غسيل األ

  للفرضية الفرعية الثانية اإلشارةنتائج اختبار )6(جدول رقم

  الفقرات ت

عدد القيم 

مـن  األقل

 الوسيط

عدد القيم 

المســـــاوية 

 للوسيط

عــــــــدد القــــــــيم 

األكبــــــر مــــــن 

  الوسيط

مســــتوى الداللــــة 

 اإلشارةالختبار 

المتوســـــط 

 الحسابي

ــــاع اإل  4 ــــالقوانين ذات  جــــراءاتالتأكــــد مــــن اتب ــــزام ب وااللت

  .العالقة بالقرار المتخذ
- 5 20 0.004 4.160  

 3.920 0.043 18 3 4 مــــوالمتابعــــة عماللوحــــدة الفرعيــــة لمكافحــــة غســــيل األ  5

 .سبابالموظف المختص مع توثيق األ

مشــبوهة أو غيــر اعتياديــة  أنشــطةتحديــد أي  3

  .موالتتعلق بعمليات غسيل األ
1 6 18 0.042 4.240 

مكافحة  أساليبالمعامالت والسجالت من قبل محاسبيين جنائيين في تطوير  يساهمفحص

 .بالمصارف التجارية موالعمليات غسيل األ
0.015 4.133 
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  .التفتيش ٕادارةالمراجعة الداخلية و  ٕادارةو 
 3.960 0.015 19 4 2  .دارةالتأكد من وصول المعلومات الكافية والمناسبة لإل  6

 4.080 0.043  18 6 1  .التأكد من فعالية وسالمة القرار المتخذ  7

مكافحــة عمليــات  أســاليبيســاهمفحص عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن قبــل محاســبيين جنــائيين فــي تطــوير 

 .بالمصارف التجارية موالغسيل األ
0.004 4.030  

أن إلــى ى للدراســة األولــللفرضــية الفرعيــة  )6(وتشــير نتــائج التحليــل الــواردة بالجــدول رقــم 

لكل فقرة على حـدة وللفقـرات ككـل أقـل مـن  اإلشارةالختبار  )sig(ة حصائيقيمة مستوى الداللة اإل

ال يســـاهمفحص عمليـــة اتخـــاذ ((، وبـــذلك يمكـــن رفـــض الفرضـــية العدميـــة التـــي تـــنص علـــى 0.05

 مـــــوالمكافحــــة عمليــــات غســــيل األ أســــاليبالقــــرارات مــــن قبــــل محاســــبيين جنــــائيين فــــي تطــــوير 

ي أعلـــى وقبـــول الفرضـــية البديلـــة، ويؤيـــد ذلـــك أن قيمـــة المتوســـط الحســـاب ،))بالمصـــارف التجاريـــة

وهذا يدل علـى موافقـة المبحـوثين علـى أن فحـص عمليـة اتخـاذ القـرارات مـن قبـل محاسـبين  ،4من

  . موالمكافحة غسيل األ أساليبجنائيين يساهم في تطوير 

  اختبار الفرضية الفرعية الثالثةو  تحليل البيانات

الفرعية الثالثة التي  للفرضية Tاختبار و  حصائييوضح نتائج التحليل اإل )7(الجدول رقم 

 أســاليبعــداد التقـارير مـن قبــل محاسـبيين جنـائيين فــي تطـوير إيســاهم فحـص عمليـة "تـنص علـى 

  :ذلك كما يليو "بالمصارف التجاريةموالمكافحة عمليات غسيل األ

  للفرضية الفرعية الثالثة اإلشارةنتائج اختبار :)7(جدول رقم

  الفقرات ت

عدد القيم 

من  األقل

 الوسيط

عدد القيم 

المساوية 

 للوسيط

عدد القيم 

األكبر من 

  الوسيط

مستوى الداللة 

 اإلشارةالختبار 

المتوسط 

 الحسابي

 3.400 0.042 10 10 5غيــر االعتياديــة المعــدة  نشــطةتتبــع تقــدم تقــارير العمليــات واأل  8



 جميلةسعيدقمبر.دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفقرات ت

عدد القيم 

من  األقل

 الوسيط

عدد القيم 

المساوية 

 للوسيط

عدد القيم 

األكبر من 

  الوسيط

مستوى الداللة 

 اإلشارةالختبار 

المتوسط 

 الحسابي

من قبل موظفي المصرف، وفحـص السـجالت الخاصـة بتلـك 

  .العمليات
النســــــــب و  المعــــــــدالت اســــــــتخدامتحليــــــــل ومقارنــــــــة التقــــــــارير ب  9

  للمصــــــــــارف المماثلــــــــــة ومعيــــــــــار الصــــــــــناعة فــــــــــي القطــــــــــاع 

  .المصرفي

6 10 9 0.023 3.200 

ــــى  قيــــاس عــــدد مــــرات التقــــارير المرســــلة  10 ــــة إل الجهــــات الرقابي

  .الحكومية
1 11 13 0.014 3.640 

مكافحة عمليات غسيل  أساليبعداد التقاريرمن قبل محاسبيين جنائيين في تطوير إيساهمفحص عملية 

 .بالمصارف التجارية موالاأل
0.049 3.413 

أن إلــى للفرضــية الفرعيــة الثالثــة للدراســة  )7(وتشــير نتــائج التحليــل الــواردة بالجــدول رقــم 

لكل فقرة على حـدة وللفقـرات ككـل أقـل مـن  اإلشارةالختبار  )sig(ة حصائيقيمة مستوى الداللة اإل

ال يســـاهمفحص عمليـــة اعـــداد ((، وبـــذلك يمكـــن رفـــض الفرضـــية العدميـــة التـــي تـــنص علـــى 0.05

بالمصـارف موالمكافحـة عمليـات غسـيل األ أسـاليبالتقارير من قبل محاسبيين جنائيين في تطوير 

وقبـــول الفرضـــية البديلـــة، ويؤيـــد ذلـــك أن قيمـــة المتوســـط الحســـابي للفقـــرات ككليســـاوي  ،))لتجاريـــةا

وهـــذا يـــدل علـــى اتفـــاق اراء المبحـــوثين علـــى أن فحـــص عمليـــة اعـــداد التقـــارير مـــن قبـــل  3.413

  . موالمكافحة غسيل األ أساليبمحاسبين جنائيين يساهم في تطوير 

  الفرعية الرابعةاختبار الفرضية و  تحليل البيانات
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الفرعيــة الرابعـــة  للفرضــية Tاختبــار و  حصــائييوضــح نتــائج التحليـــل اإل )8(الجــدول رقــم 

يساهمفحص ثقافة الشركة والحاكميـة المؤسسـية مـن قبـل محاسـبيين جنـائيين فـي "التي تنص على 

  :ذلك كما يليو "بالمصارف التجاريةموالمكافحة عمليات غسيل األ أساليبتطوير 

  

  

  

  للفرضية الفرعية الرابعة اإلشارةنتائج اختبار )8(مجدول رق

  الفقرات ت

عدد القيم 

من  األقل

 الوسيط

عدد القيم 

المساوية 

 للوسيط

عدد القيم 

األكبر من 

  الوسيط

مستوى الداللة 

 اإلشارةالختبار 

المتوسط 

 الحسابي

التأكــد مــن مــدى تغطيــة البــرامج التدريبيــة   11

، مـــــــوالللمـــــــوظفين لمواضـــــــيع غســـــــيل األ

  .ومدى تكرار هذه الدورات

5 9 11 0.039 3.480 

مناقشـــة المـــوظفين والتأكـــد مـــن حضـــورهم   12

ـــــــدريب  ـــــــة وتقيـــــــيمهم للت للجلســـــــات التدريبي

  .موالالخاص بغسيل األ

5 9 11 0.040 3.440 

ــــرامج التدريبيــــة  إدراكمــــدى   13 المــــوظفين للب

  .موالالخاصة بغسيل األ
6 7 12 0.037 3.400 

 دارةمحاضر اجتماعات مجلـس اإل فحص  14

 دارةللتأكـــــد مـــــن اهتمـــــام وتركيـــــزمجلس اإل

واتخـــــاذه مـــــوال علـــــى مواضـــــيع غســـــيل األ

  .قرارات عند وجود نقاط ضعف

5 8 12 0.041 3.440 
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  الفقرات ت

عدد القيم 

من  األقل

 الوسيط

عدد القيم 

المساوية 

 للوسيط

عدد القيم 

األكبر من 

  الوسيط

مستوى الداللة 

 اإلشارةالختبار 

المتوسط 

 الحسابي

يساهمفحص ثقافة الشركة والحاكمية المؤسسيةمن قبل محاسبيين جنائيين في تطوير 

 .رف التجاريةبالمصا موالمكافحة عمليات غسيل األ أساليب
0.042  3.440 

أن إلــى للفرضــية الفرعيــة الرابعــة للدراســة  )8(وتشــير نتــائج التحليــل الــواردة بالجــدول رقــم 

لكل فقرة على حدة وللفقـرات ككـل أقـل مـن  اإلشارةالختبار  )sig(ة حصائيقيمة مستوى الداللة اإل

يســـاهمفحص ثقافـــة الشـــركة ال ((، وبـــذلك يمكـــن رفـــض الفرضـــية العدميـــة التـــي تـــنص علـــى 0.05

مكافحـــة عمليـــات غســـيل  أســـاليبوالحاكميـــة المؤسســـية مـــن قبـــل محاســـبيين جنـــائيين فـــي تطـــوير 

وقبـــول الفرضـــية البديلـــة، ويؤيـــد ذلـــك أن قيمـــة المتوســـط الحســـابي  ،))بالمصـــارف التجاريـــةموالاأل

الشـــركة  راء المبحـــوثين علـــى أن فحـــص ثقافـــةآوهـــذا يـــدل علـــى اتفـــاق  ،3.440للفقـــرات تســـاوي 

  . موالمكافحة غسيل األ أساليبوالحاكمية المؤسسية من قبل محاسبين جنائيين يساهم في تطوير 

  :اختبار الفرضية الرئيسيةو  تحليل البيانات

يوضح نتائج اختبار الفرضية الرئيسية بشكل متكامل والتي تـنص علـى  )9(والجدول رقم 

بالمصـــارف  مـــوالمكافحـــة عمليـــات غســـيل األ أســـاليبن فـــي تطـــوير يو جنـــائالن و محاســـباليساهم((

  )) التجارية

  اختبار الفرضية الرئيسيةو  تحليل البيانات)9(جدول رقم

  البيان
مستوى الداللة الختبار 

 اإلشارة
 المتوسط الحسابي

 3.754 0.004 أساليبفي تطوير المحاسبون الجنائيون يساهم
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أن قيمـــة إلـــى للفرضـــية الرئيســـية ككـــل  )9(وتشـــير نتـــائج التحليـــل الـــواردة بالجـــدول رقـــم 

، وبـــذلك يمكـــن رفـــض الفرضـــية 0.05أقلمـــن  اإلشـــارةالختبـــار  )sig(ة حصـــائيمســـتوى الداللـــة اإل

مكافحــة عمليــات  أســاليبجنــائيين فــي تطــوير المحاســبيين الال يساهم((العدميــة التــي تــنص علــى 

وقبــــول الفرضـــية البديلــــة، ويؤيــــد ذلـــك أن قيمــــة المتوســــط )) بالمصـــارف التجاريــــة مــــوالغســـيل األ

راء المبحــــوثين بشــــكل عــــامعلى أنالمحاســــبيين آوهــــذا يــــدل علــــى اتفــــاق ،3.754الحســــابي تســــاوي 

  موالمكافحة عمليات غسيل األ أساليبفي تطوير ونالجنائيين يساهم

  

  

  :النتائج 

 سـاليبواأل مـوالب المتعلقـة بعمليـات غسـيل األبعض الجوانهذه الدراسة لمحة عن  قدمت

توضـيح كيفيـة مسـاهمة المحاسـبين الجنـائيين فـي تطـوير ضافة إلـى باإل، المستخدمة في مكافحتها

 ،عـدة نتـائجإلـى  وتوصـلت الدراسـة ،بالمصـارف التجاريـة مـوالمكافحـة عمليـات غسـيل األ أساليب

  :منها مايلي

 أسـاليبفحص المعامالت والسجالت مـن قبـل محاسـبيين جنـائيين فـي تطـوير يساهم يمكن أن .1

  .بالمصارف التجارية موالمكافحة عمليات غسيل األ

 أسـاليبيسـاهمفحص عمليـة اتخـاذ القـرارات مـن قبـل محاسـبيين جنـائيين فـي تطـوير  يمكن أن .2

  .بالمصارف التجارية موالمكافحة عمليات غسيل األ

 بالمصارف التجارية موالمكافحة عمليات غسيل األ
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 أسـاليباعداد التقـارير مـن قبـل محاسـبيين جنـائيين فـي تطـوير  يساهم فحص عملية يمكن أن .3

  .بالمصارف التجارية موالمكافحة عمليات غسيل األ

يســـاهمفحص ثقافـــة الشـــركة والحاكميـــة المؤسســـية مـــن قبـــل محاســـبيين جنـــائيين فـــي  يمكـــن أن .4

 .بالمصارف التجارية موالمكافحة عمليات غسيل األ أساليبتطوير 

  التوصيات

قيام الجهات الرقابية على القطاع المصرفي مثل مصرف ليبيا المركزي وديـوان المحاسـبة بمـا  .1

 :يلي

ودور المحاسبيينالجنائيينفي مكافحة عمليات غسـيل أهميةتطوير معرفة القطاع المصرفي ب  .أ 

قامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلميةحول إمن خالل  بالمصارف التجارية موالاأل

 .ال المحاسبي المهمهذا المج

االستفادة من تجارب الدول العربيةوالدوليـة مـن خـالل التعاقـد مـع محاسـبين جنـائيين عـرب   .ب 

 . بالمصارف التجارية موالودوليين لمكافحة عمليات غسيل األ

مـن خـالل عقـد بالمصـارف التجاريـة موالإظهار الجدية وااللتزام بمكافحة عمليات غسيل األ  .ج 

فـرض ضـافة إلـى ووضع البـرامج الرقابيـة الالزمـة فـي هـذا المجـال باإلاالجتماعات الدورية 

أو عمليــات نقــل مشــبوهة  أمــوالعقوبــات رادعــة للمصــارف التــي تــتم فيهــا عمليــات غســيل 

 . مواللأل

  . خالقية داخل القطاع المصرفيتعزيز ثقافة الحوكمةوالنزاهة والقيم األ  .د 

صـــــرفي مثـــــل معهـــــد الدراســـــات الماليـــــة اســـــتحداث كافـــــة الجهـــــات ذات العالقـــــة بالتـــــدريب الم .2

ـــابع لمصـــرف ليبيـــا المركـــزي أو مراكـــز التـــدريب المصـــرفي التابعـــة للمصـــارف  والمصـــرفية الت

 :التجارية برامج تدريبية متطورة تتضمن ما يلي
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وطـرق  مـوالعمليات غسيل األ أساليببرامج تدريبية وتأهيليةتواكب التطورات العالمية في   .أ 

 .سائل التقنية الحديثة لتعليم الجوانب التطبيقية ذات العالقةو  استخداممكافحتها، مع 

عــداد محاســبين لتعلــيم علــوم ومعــارف المحاســبة الجنائيــة الالزمــة إلمتطــورة خطــط دراســية   .ب 

ـــالخبرات  مـــوالجنـــائيين متخصصـــين فـــي مجـــال مكافحـــة عمليـــات غســـيل األ باالســـتعانة ب

 .العربيةوالدولية في هذا المجال

 .موالي في مجال مكافحة عمليات غسيل األتعزيز البحث العلم  .ج 

راســات دلتعليميــة المحاســبية ســواء أكانــت جامعيــة أو قيــام الجامعــات الليبيــة بتطــوير البــرامج ا .3

عليا لتتضمن مجال المحاسبة الجنائية أسوة ببعض الدول العربيـة التـي لهـا تجـارب مفيـدة فـي 

 . مارات وقطرهذا المجال مثل مصر والسعودية واإل

  :ش البحثهوام
  

رشــيد، زيــاد عبــد الكــريم وعبــد القــادر عبــد الوهــاب عبــد القــادر، دراســة تحليليــة لظــاهرة غســيل  (1)
شـــــارة خاصـــــة للعـــــراق، وزارة الماليـــــة، الـــــدائرة االقتصـــــادية، قســـــم السياســـــات إمـــــع  مـــــوالاأل

  .2، ص2016االقتصادية، العراق، 
  .10، ص2017ا،، طرابلس، ليبي2017ديوان المحاسبة الليبي، التقرير العام لسنة  )2(

  .50، ص2016، طرابلس، ليبيا،2016ديوان المحاسبة الليبي، التقرير العام لسنة  (3)
 .292،مرجع سابق، ص2017ديوان المحاسبة الليبي، التقرير العام لسنة ) (4

ــــي عبــــد اهللا أحمــــد، اإل (5) وســــبل  مــــواليات المصــــرفية لمكافحــــة غســــيل األســــتراتيجشــــاهين، عل
ية ســالمقيــة علــى المصــارف العاملــة فــي فلســطين، مجلــة الجامعــة اإلدراســة تطبي -تطويرهــا

 .22-1، ص2،2009، العدد 17للبحوث االنسانية، المجلد 
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