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Abstract
The aim of this research is to clarify the role of the banking companies in monitoring the
operations of the money laundering in the province of Basra through the knowledge of the methods that
are followed by these companies. In this study, the researcher has used a questionnaire that was
prepared based on the previous studies and by the additions that were done by the arbitrators and the
researcher in order to measure the variables of the study. The researcher has distributed (90)
questionnaires to the employees in the banking companies. Moreover, the researcher has used SPSS
program for the statistical analysis based on the five-dimensional Liker scale, the mean, the standard
deviation, and the relative weight.
The search a number of results. The most important one is that the role that is played by the
banking companies has a strong impact on controlling the operations of the money laundering. In
addition, the researcher has also a number of recommendations. The most important ones are; banking
companies should pay an extra attention in applying the methods of their followed oversights and
increasing the cooperation and the coordination with the Central Bank by appointing a specified
employee to follow up the procedures of money laundering operations that are issued
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دور شركات الصريفة يف الرقابة على عمليات غسيل االموال
دراسة تطبيقية على شركات الصريفة يف حمافظة البصرة
علي طه ياسين

 قسم المحاسبة, كلية االدارة واالقتصاد, جامعة البصرة

الخالصة

يهدددا البحددى ال د ويدداك دور صددركاف الصدديرةة ةددع الرقابددة ال د امليدداف ةسدديص االم دوال ةددع محاة ددة البص درة مددك د ل معرةددة
 وقد است دم الباحى لقياس متغيراف الد ارسدة اسدتبا ة ااددف باالسدت اد الد الد ارسداف,طويعة واساليب الرقابة المتبعة مك قوص هذه الصركاف
)90(  وتم توزيع االستبا ة ال العدامليك ةدع صدركاف الصديرةة والبدال ادددها،السابقة واالضاةاف التع اضاةها السادة المحكميك والباحى
 للتحلي ددص االحص ددامع معتم دددا الد د مقي دداس ليك ددرى ال ماس ددع والوس ددا الحس دداوع واال حد درااSPSS واس ددت دام الباح ددى ور ددام، اس ددتبا ة

.المعياري والوزك ال سوع

وتوصددص البحددى ال د مجمواددة مددك ال تددام اهمهددا وجددود تددلذير قددوي للدددور الددذي تمارسددب صددركاف الصدديرةة ةددع الرقابددة ال د امليدداف

 يجب اك تولع صركاف الصيرةة اهتماما متزايدا ةدع تطويدا اسداليب الرقابدة: كما قدم البحى مجمواة مك التوصياف اهمها.ةسيص االموال

 وزيادة التعاوك والت سيا مع الو ك المركزي مدك د ل تحديدد مو دت م دتا لمتابعدة اجدراياف امليداف ةسديص االمدوال,المتبعة مك قولها
.الصادرة مك الو ك
. املياف ةسيص االموال،  الرقابة،  صركاف الصيرةة:الكلمات الدالة
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 :1-1المقدمة
تعددد دداهره ةسدديص االم دوال مددك ال دواهر ال طي دره التددع تواجددب النذيددر مددك دول العددالم ،لمددا لهددا مددك اذددار
اقتصاديب واجتماايب وسياسيب طيره ال الدولب ومكا تها ةع األسرة الدولية ,وقد سااد ال ا تصار هذه ال داهره

سددهول ا تقددال راوس االم دوال اوددر الدددول الم تلكددب ،ألك مرتنوددع هددذه الجريمددب يحدداولوك االسددتكاده مددك معطيدداف

التق دددم التن ول ددوجع المعاص ددر بط ددره م تلك ددب وم ه ددا م ددذ املي دداف تحوي ددص األمد دوال الرقمي ددة والمع ددام ف ال قدي ددة

ومد د دددةوااف بطاقد د دداف االمتمد د دداك والو د د ددوك االلنترو ي د د دة كمد د ددا يسد د ددتكيدوك مد د ددك مود د ددد الس د د درية ولعد د ددص تحد د ددول هد د ددذه
االموال مك مصدرها القذر ال حالدب تمويهيدب بحيدى تجلدس ةدع المطداا اال يدر وجا دب االمدوال ال يكدة يجعدص

مهمب مكاةحتهدا ليسدف سدهلب و بمدا اك التقددم التن ولدوجع الهامدص يسدهم ةدع تسدهيص تدداول هدذه االمدوال ةداك طدره

المكاةح ددة يج ددب اك توان ددب العملي دداف و االس دداليب الت ددع ي ددتم ةيه ددا ه ددذه الجد درامم بحي ددى تص ددب وقاميد دب و ا جي ددب

للحيلول ددب دوك اتم ددام ه ددذه الجد درامم و جاحه ددا ،وم ددك ه ددا ي ددرك الباح ددى ا ددب الو ددد اك يك ددوك ه دداك دور مه ددم وةع ددال
للماسساف المالية (صركاف الصيرةة) ةع مكاةحة ومعالجة املياف ةسيص االموال.

 :2-1مشكله الدراسة

تدرتبا دداهرة ةسددص األمدوال بالماسسدداف الماليددة لمددا تددوةره مددك ق دواف يقددوم المتورطددوك اددك طريقهددا بالقيددام

بعمليدداف المصددووهة لغسددص األم دوال ال اتجددة مددك ج درامم التجددارة ةيددر المصددرواة ،حيددى تصددكص الرقابددة التددع تقددوم وه دا
الماسساف الماليدة هدم ركداك المواجهدب الصداملة ل صداطاف ةددسص األمدوال وذلدك بسدوب تدواةر اتمكا يداف السدت دام
هددذا ال ددام مددك قوددص ةاسددلع األم دوال الددذيك يقومددوك وتو يددت و اسددتذمار تلددك االم دوال ااتمددادا ال د ادددد م دك
الماسسدداف الماليددة و اصددة صددركاف الصدديرةة بقصددد

كدداي وتمويددب المصدددر الحقيقددع لتلددك األم دوال القددذرة  .الك

ةالويدة امليدداف ةسدديص االمدوال تددتم اددك طريددا صددركاف الصدديرةب  ،لددذا الوددد اك يكددوك ه دداك دور مهددم وةعددال لهددذه
الصركاف ةع الرقابة ال المعام ف المصووهة التع يقوم وها ةاسلو األموال ،ومك ه ا تنمدك مصدكلة البحدى ةدع
محاولة التعرا ال طويعة و ساليب الرقابة التع تمارسدها هدذه الصدركاف لمكاةحدة امليداف ةسديص االمدوال واليدب

يمكك تحديد مصكلة البحى ةع طرح الساال الرميسع االتع:

ما دور صركاف الصيرةة ةع الرقابة ال املياف ةسيص االموال؟
ومك التساال الرميسع تتكرع االسملة الكراية االتيب:
 .1ما طويعة الرقابة المتبعة و ساليوها مك قوص صركاف الصيرةب لمواجهة املياف ةسيص األموال؟
 . 2ما درجة معرةة العامليك ةع صركاف الصيرةب ووجود القوا يك والتعليمداف واللوام الم مة لعملياف الرقابة
ال ةسص األموال؟

 . 3ما المعوقاف التع تواجب صركاف الصيرةب ةع تطويا

 :3-1أهمية الدراسة

امها الرقاوع ال املياف ةسص األموال؟

ك ا تيار الباحى لموضوع صركاف الصيرةة ودورها ةع الرقابة ال

املياف ةسيص االموال وذلك ل سباب

االتية:

 .1ك صركاف الصيرةة اصبحف ملجل لمع م املياف ةسيص االموال االموال.
 .2تمذص اهرة ةسيص االموال مك ال واهر االجرامية لمدا لهدا مدك اذدار اجتماايدة واقتصدادية وسياسدية الد
كاةة المستوياف.
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 .3تتطلددب امليددة التصدددي للج درامم الماليددة بصددكص اددام وجريمددة ةسددص االم دوال ال د وجددب ال صددوا مددك
صركاف الصيرةة (ووصكها جهة مسوالة اك ايداع وتحويص االموال ال قدية) ات اذ مجمواة مك االساليب
واالجراياف الرقاوية التع تضمك قيام مو يكها بمسواليتهم وواجوهم ةع الحد ومكاةحة هذه الجرامم .

 :4-1أهداف الدراسة
تهدا الدراسب الی تحقيا ال قاط التاليب
 - 1تحديد د ددد مكهد د ددوم ةسد د ددص االم د د دوال و طويعد د ددب األ صد د ددطة الم بعذد د ددة ةد د ددع ذلد د ددك ةض د د د اد د ددك ذارهااالقتصد د ددادي
 - 2تحديد كيكيب استغ ل صركاف الصيرةب ةع املياف ةسيص االموال
 - 3تحديد وسامص و طا وطره كصت و مكاةحب ةسيص االموال

 -4التعرا ال القوا يك واالجراياف المت ذه لمواجهب املياف ةسيص االموال مك قوص صركاف الصيرةة.

 :5-1فرضيات الدراسة

 ال توجد ا قة ذاف داللة احصامية ويك دور صركاف الصيرةة ةع الرقابة ال املياف ةسيص االموال وطويعةو ساليب الرقابة المتبعة ةع الصركاف الصيرةب لمواجهة املياف ةسص األموال؟
 ال توجد ا قة ذاف داللة احصامية ويك دور صركاف الصيرةة ةع الرقابة ال املياف ةسيص االموال و درجةمعرةة العامليك ةع الصركاف الصيرةب ووجود القوا يك والتعليمداف واللوام الم مة لعملياف الرقابة ال ةسص
األموال؟

 ال توج ددد ا ق ددة ذاف دالل ددة احص ددامية و دديك دور ص ددركاف الص دديرةة ة ددع الرقاب ددة الد د املي دداف ةس دديص االمد دوالوالمعوقاف التع تواجب الصركاف الصيرةب ةع تطويا

 6-1مجتمع وعينة الدراسة.

امها الرقاوع ال

املياف ةسيص األموال؟

صددمص مجتمددع الد ارسددة الد صددركاف الصدديرةة المعتمدددة مددك قوددص الو ددك المركددزي ةددع محاة ددة البصدرة وقددد ولد

اددها  102صدركة ,مدا اي دة الد ارسدة ةقدد صدملف مجموادة مدك الصدركاف التدع ت طودا اليهدا صدروط الد ارسدة وقدد

ول اددها  60صركب.

 :7-1الدراسات السابقة
قددام الباحددى بدداالط ع الد الد ارسدداف السددابقة واالدويدداف باللغددة العر يددة سد مية ،التددع ت اولددف متغيدراف الد ارسددة
الحالية ،وتم االط ع ال الم هجية المست دمة ةع كص دراسة ،مك جمع الويا اف الذا ويدة ،واالسداليب االحصدامية

التددع تددم اسددت دامها وال تددام والتوصددياف التددع توصددلف اليهددا الد ارسددة ،وةيمددا يلددع اددرذ لهددذه الد ارسدداف المتعلقددة
بالموضوع.
 :-1-7-1الدراسات العربية

 -1دراسة المبارك ( ) 2003بع واك :دور الو وك التجارية ةع الرقابة ال املياف ةسيص األمدوال ةع دوع
هدةف هذه الدراسة ل

التعرا ال

طويعة و ساليب الرقابة المصرةية التع ت تهجهدا المدصارا لمتابعة

املياف ةسيص األموال  ،وكاك هم تامجها وجود التزام مقوول مك قوص الو وك التجاريدة ةدع دوع وتطويا ساليب
رقاوية لمكاةحة ال اهرة مع احتمالية حدوى تواطا لدك بعذ العامليك ةدع تلدك الو وك باتضاةة ل ادم دراية
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البعذ يضا بلساليب املياف ةسيص األموال وا كاي اآلذار المترتودة اك تلك العملياف وقد وصف الدراسة
بضرورة اهتمام السلطة ال قدية والو وك وتطويا جراياف نذدر ةاالية لمكاةحة هذه ال اهرة وتصديد الرقابة ال
حركة الحساباف المصرةية للصراةيك مع المراجعدة الدورية للمعايير الرقاوية المطبقة.

-2دراسة الصال ( )2003بع واك :ةسيص األموال ةع ال م الوضعية (راية س مية)
هدةف الدراسة ل التعرا ال ماهية ةسيص األموال مك م ور س مع مدك د ل تحليدص جوا دب هدذه

ال دداهرة و سددباب تكصدديها ودور الدددول ةددع التصدددي لهددا ،وكدداك مددك هددم تددام الد ارس ددة تحد دريم امليدداف ةسدديص
األمدوال و ك مكهومهددا الصددحي هددو المددال الحدرام ومددا ي طددوي اليددب هددذا المكهددوم مددك ذددار سددلوية م اةيددة لمتطلبدداف

المعددام ف اتس د مية الح د ل ،و وصددف الد ارسددة و ددضرورة ات دداذ جد دراياف وقاميددة وا جيددة مددك د ل وددذل كاةددة
الجهود ال زمة تص ح األجهزة اتدارية والمالية والمصرةية ةع الدولة.
 :-3د ارسددة الطراو ددة والبطددو

( ) 2005بع دواك:

سدداس لتدزام الو ددوك بعمليدداف ةددسيص األم دوال و طدداه هددذا

اتلتزام ةع ال ام القا و ع األرد ع
هدةف الد ارسدة لد توضدي األسدباب الموجبدة تلت دزام الو دوك األرد يدة بمكاةحدة امليداف ةسديص األمدوال وةقدا
ألحكام ال ام القا و ع األرد ع وقد كاك مك هدم تامجها ك المصدرع األرد دع لدم ي كدذ اتلتدزام الدذي ةرضدتب تكاقيددة

ةيي دا ادام 1981م الد الددول األاضاي بصكص تدام و وضدحف الد ارسدة الددور النويدر الدذي تقدوم بدب المصدارا ةدع

تسهيص املياف ةسيص األموال  ،لذلك وصف الدراسة بضرورة صدار قا وك اا يقضع وتجريم جميع املياف
وم ارحدص ةسيص األموال وااادة ال ر ةع بعذ و ود قا وك المصارا لتصديد العقوباف ال م كذي الجريمة.

 :-4دراسة صاهيك ( )2009بع واك  (:االستراتيجياف المصرةية لمكاةحة املياف ةسيص األموال وسوص تطويرها)

هدةف الد ارسدة لد ولدورة طدار ةكدري حدول (االسدتراتيجياف المصدرةية) المتبعدة مدك قودص الو دوك ةدع متابعدة

امليداف ةسديص األمدوال وسدوص تطويرهدا ،وذلدك مدك د ل الوقدوا الد اآلليداف والوسدامص المسدت دمة ةدع معالجددة
هددذه ال دداهرة ،والعوامددص المدداذرة ةيهددا ،باتضدداةة ل د اسددتط ع راي البدداحذيك العددامليك ةددع المجددال كسددب (القطدداع
المصرةع الكلسطي ع) بغدرذ التعدرا الد

بعداد ال داهرة و سدباب وجودهدا والتطويقداف المسدت دمة لمكاةحتهدا بمدا

يادي ل الحد مك ت اميها .وقدد وضدحف الدارسدة مددك تدلذير هدذه ال داهرة و تامجهدا السدلوية الد مجمدص ال صداط

المصرةع ،و وصف بضدرورة ات داذ مجموادة مدك اتجدراياف ال زمدة ةدع هدذا ال صدوا مدع التركيدز الد بعدذ
القضددايا والموضددوااف الت ددع تتطلددب توجيددب ا ايددة واهتمددام دداا وهددا لوقايددة (الجه دداز المص ددرةع) وحمايتددب مددك
األ طار ال اجمة اليها.
 -5دراسة الدوةجع ( )2012بع واك دور الرقابة والتدقيا ال ارجع ةع مكاةحة ةسيص االموال
يحتص موضوع مكاةحة ةسيص االموال الد الصدعيديك العدالمع والمحلدع اسدمية كويدرة  ،والد الدرةم مدك اك ذه
ال دداةرة قديم ددة اال ا ب ددل ق ددد انتس ددوف األك بع دددا االمي ددا جدي دددا وازدي دداد ص ددعوبة الس دديطرة الي ددا بع ددد ا تص ددار التج ددارة
االلنترو ية و ضح ال ذار طيدرة الد الواقدع القدا و ع والسياسدع واالقتصدادي والمدالع واالجتمدااع ،ةضد ادك

تديد األمك القومع لنص دول العالم يددا ذا البحدى الد تسدليا الضدوي الد دور األجهدزة الرقاويدة ةدع العدراه ةدع

مجال مكاةحة ةسيص االموال ا دد وضدعا لتعليمداف ارصدادية وا دد قيامدا بالرقابدة وتددقيا الويا داف الماليدة وانتصداا
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والتقريددر اددك اال صددطة والمعددام ف المصددووكة ،وقددد اتضد للباحددى اك تصدريع القدوا يك واصدددار التعليمدداف ال تنكددع
وحدا ةع م ع جريمة ةسيص االموال ،وص اك المسداولية تصدمص كاةدة االطدراا وم دا اتدارة واالاد م والمجتمدع .وقدد
توصص البحى الد جملدة مدك االسدت تاجاف اسدما ارتبداط داةرة ةسديص االمدوال بطويعدة صداط الجداز المصدرةع مدك
حيى سرية الحساباف والتطوراف التن ولوجية السريعة وا سياوية االموال.
 -6دراسة العا ع ()2014بع دواك( :اذدر تطويدا اليداف مكاةحدب ةسديص االمدوال ةدع الجهداز المصدرةع الع ارقدع ةدع
العراه ةع تقليا ا تصار هذه ال اهرة)

يهدددا البحددى ال د تسددليا الضددوي ال د امليدداف ةسدديص االم دوال مددك د ل الوقددوا ال د

هددم م ارحلهددا و

اسددباوها ومددك ذ ددم ذارهددا التددع تصدديب الجس ددم االقتص ددادي بصددكص اددام والجه دداز المص ددرةع بصددكص دداا ومعرةددة
المصددادر المغذيددة لتلددك ال دداهرة حيددى تعددد دداهرة ةسدديص االمدوال مددك ا طددر ال دواهر و التحدددياف التددع تواجههددا
اقتصادياف الدول بصورة اامة والهمياف التصريعية و القا و ية الدولية المع ية بمكاةحتها حيى زداده ا تصار هددذه

ال داهرة بسدوب زيادة مو و ةااليدة اسدواه المدال العالميدة و المصدارا ةدع دص داهرة العولمدة ،ممدا سدهص امليدة

ا تقددال راوس االمدوال اوددر الحدددود ودديك الدددول  ،ةض د اددك اسددتغ ل ةاسددلع االم دوال للتطدوارف التن ولوجيددة ةددع
مجال

م المعلوماف و االتصاالف ةع املياف ةسيص االموال .

 :2-7-1الدراسات االجنبية

-1دراسة  )2001(Gustitus, et, alبع واك:

Correspondent Banking A Galway for Money Laundering
هدةف الدراسة ل التحقا مك دور الو دوك الم ارسدلة ةدع امليداف ةددسيص األم دوال ةددع الواليدداف المتحددة

األمريكيددة  ،وقددد توصددلف ل د

ك

ددم العمددص ةددع المصددارا األج ويددة الم ارسد ددلة ت ددسم وتمري ددر امليدداف ةسدديص

األموال ةع الوالياف المتحدة مما يصكص ط ار الد اقتددصادها واك مع ددم الو ددوك األمريكيدة ال تعتمدد

مدة كاةيدة

للوقاية مك ةسيص األموال وةر لة المدصارا األج ويددة ومراقوتهددا صوصدا المصدارا التدع تصدكص طد ار كويد ار واك
الو وك األمريكية ود ف تصدعر وددالقلا مددك

طددار التعامدص مدع المصدارا الم ارسدلة  ،وقدد وصدف الد ارسدة بضدرورة

م ع المصارا األمريكية مدك ةدت حساباف مراسلة لدك الو وك األج وية ال بعد التحقا بصكص كداا مدك صدطتها،
كمددا يجددب تعددديص ق دوا يك مكاةحددة ةسدديص األمدوال لتصددمص متابعددة صدداط الو ددوك المرسددلة ،كمددا يجددب تدددريب الن ددادر
المدصرةع لمواجهة م اطر ةسيص األموال مك
 -2دراسة

ل الو وك المراسلة .

 )2001( M.C. Dowel and Nevisبع واك:
"The Consequences of Money: " Laundering and Financial Crime

هدددةف الد ارسددة ل د التعددرا ال د اواقددب ةسدديص األم دوال والج درامم الماليددة ،وق ددد توص ددلف لد د

ك ةسدديص

األمدوال يصددوه القد ارراف التددع ي بغددع ال د ماسسدداف األامددال ات اذهدا  ،و ك هددذه العمليدداف تزي ددد مددك طددر ةد س
المصارا ،كما ك املياف ةسيص األمدوال تكقدد الحكومدة سدديطرتها ال د الددسياسة االقتصدادية والماليدة ،باتضداةة
ل تعرذ المجتمع لم اطر اجتمااية واقتدصادية اتجدة ادك رواج املياف ةسيص األمدوال ،وقدد وصدف الد ارسدة

بضرورة قيدام تعداوك دولع لضبا ةاسلع األموال والحد مك هذه الجريمة المالية.
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 -3دراسة  )2017( , Jaara & Kadomiبع واك:
Factors related to the Central Bank instructions on money Laundering

(العوامص المتعلقة وتعليماف الو ك المركزي بصلك ةسيص األموال)

هدددةف هددذه الد ارسددة ل د التحقيددا ةددع تكاصدديص سياسددة مكاةحددة ةسددص األم دوال والعوامددص المتعلقددة وتعليمدداف

الو ك المركزي بصلك ةسص األموال ةع الو وك االرد ية .وتم است دام استمارة استوياك وتوزيعها ال مدراي الو وك
الكراية والمصرةيك الذيك لديهم ورة كاةية ةع هدذا العددد ،وا تبدار  -tاتحصدامية تق يدة .وكا دف ال تدام

ك الو دوك

التجاريددة ةددع األردك ملتزمددة وتعليمدداف مددك الو ددك المركددزي ،وهددم ماهلددوك تددلهي االيددا ةددع جميددع التددداوير التددع تددم

التحقيا ةيها .تدام هدذه الد ارسدة جهدود الو دك المركدزي األرد دع ةدع مكاةحدة األمدوال لدذي يصدجع جميدع المصدارا

التجارية ةع ولد ما ال اتباع كس القوااد المعتمدة وتحديد معام ف السلوك المصووه واتب غ ا ها :التحقيا ةدع
قددرة الدرواد والعمد ي وممذلدع الحسدداباف ل بد غ اددك هدذه األ صددطة ،وقدد وصددف باسدت دام المزيددد مدك التن ولوجيددا
المتقدمة ،وتنذيت التدريب لضماك زيادة المعرةة لدك العم ي.
 -4دراسة  )2017( Qureshiبع واك :
An Overview of Money Laundering in Pakistan and Worldwide: Causes, Methods,
and Socioeconomic Effects.

( درة اامددة ال د ةسددص األم دوال ةددع بانسددتاك وةددع جميددع حدداي العددالم :األسددباب والطددره واآلذددار االجتماايددة
واالقتصادية)
هدددةف هددذه الد ارسددة ال د ويدداك سددباب و ذددار االجتماايددة واالقتصددادية لعمليدداف ةسددص األم دوال ةددع بانسددتاك
وجميدع ا حداي العدالم حيددى وضدحف اك ةسدص األمدوال يصدمص ذد ى طدواف هدع وضدع ال قددد ةدع مصدرا ج وددع،
واجراي المعام ف كطبقاف قدية ،ومك ذم رسملة األموال ال قدية المسحوبة ل استذماراف مصرواة .ويصدكص ةصدص
الماسساف المالية ،بما ةع ذلك المصارا ،ةع كصت ال قود المغسولة سوبا رميسيا لغسص األموال .و صدطة تحويدص

األموال ةير المصرواة التع تقوم وها وكاالف الصرا األج وع هع بعذ ساليب داي ةسص األمدوال ،ممدا يدادي
ةع المدك البعيد ل

ذار كارذية ال االقتصاد ،و اصة ال القطاع ال اا واألسواه ال اصمة .وقد وي ف تام

الد ارس ددة ك ةس ددص األمد دوال يعتو ددر جريم ددة كو ددرك الد د المس ددتوك ال دددولع ،يس ددت دمب اتره دداويوك وتج ددار الم دددراف

والمهر ددوك لتموي ددص ص ددطتهم  ،وتهري ددب الم دددراف ،وت ي ددت ممتلن دداتهم الت ددع ي ددتم الحص ددول اليه ددا بطريق ددة ةي ددر
صراية ،كما يسوب ةسص األموال ذا ار سلوية ال االقتصاد ،مذص ت كيذ قيمة رس المال ،و كذ معدل ال مدو،
وقددد اوصددف الد ارسددة ا ددب يتعدديك الد وكدداالف ت كيددذ القددا وك وضددع اسددتراتيجياف و ليدداف ةعالددة لزيددادة التعدداوك الد

المس ددتوك المحل ددع واتقليم ددع وال دددولع م ددك ج ددص متابع ددة األ ص ددطة المرتبط ددة بص ددكص مباص ددر و ةي ددر مباص ددر بغس ددص

األموال .كذلك ضرورة وجود رقابة صارمة ال التحوي ف الو كية واألساليب األ رك لتحوي ف العملة.

 -5دراسة  ) 2018( Raweh, et, alبع واك:

Do Yemeni Banks Adhere to Best Practices of Anti-Money Laundering?.

) هص تلتزم المصارا اليم ية بلةضص ممارساف لمكاةحة ةسص األموال؟)
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تهدددا هددذه الد ارسددة ل د تلنيددد مددا ذا كا ددف الو ددوك ةددع الدديمك تلتددزم بددالقوا يك واتج دراياف الدوليددة المتعلقددة
بمكاةحة ةسص األموال .واست دمف الويا اف األوليدة واألسداليب التحليليدة الوصدكية .وصدمص البحدى  11مصدرةا ةدع
العاصددمة اليم يددة ص د عاي ويول د جمددالع ادددد الكددروع المسددت دمة كعي ددة الد ارسددة  60ةددرع .ويكصددت التحليددص ك

مع م المصارا اليم ية تلتزم بالقوا يك واللوام الدولية المتعلقة بمكاةحة ةسديص األمدوال .كمدا توصدع ود جراي مزيدد
مددك الد ارسدداف حددول الموضددوع بمددا ةددع ذلددك تددلذيره ال د ال تددام الماليددة ،وتددلذير ال ددام التن ولددوجع ،والمزيددد م دك
الضوابا ال زمة ةع الب د.
ما يميز هذه الدراسة

تتميز الدراسة الحالية اك الدراساف السابقة بال قاط التالية:
 .1اك مددا يميددز هددذه الد ارسددة هددع األول د مددك واهددا ةددع الع دراه مددك وجهددة

دراسة دور صركاف الصيرةة ةع الرقابة ال املياف ةسيص االموال.

ددر الباحددى حيددى سددعف ال د

 .2ااتمد الباحى ال صركاف الصيرةة الك اةلب املياف ةسيص االموال تتم اك طره صركاف الصيرةة.
 .3ركدز الباحددى الد الدددور المهدم الددذي يجدب اك تلعبددب صدركاف الصدديرةة ةدع الرقابددة الد امليدداف ةسدديص
االمدوال والحددد م هددا مددك د ل االلتدزام بالتصدريعاف والقدوا يك اضدداةة الد التعليمدداف التددع يصدددرها الو ددك

المركزي.

المبحث الثاني

الجانب النظري
 :1-2مفهوم غسيل االموال

وهددع تحويددص او ايددداع او تو يددت االمدوال المسددتمده مددك ا صددطب ةيددر مصددرواة ةددع اصددول ماليددة تودددو ولددو

كا ف مستمدة مدك مصدادر مصدرواب .او هدو ت يدت االمدوال القدذره المتلتيدة ادك طريدا الجريمدة مدع اددم النصدت
اددك المصدددر ةيددر المصددروع لتلددك االم دوال[ .]1ويعددد تعريددت دليددص اللج ددة األور يددة لغسددص األم دوال الص ددادر اددام

( ) 1990األنذددر صمد دوال وتحديدددا لع اصددر ةسددص األم دوال م ددك ودديك التعريكدداف األ ددرك التددع تضددم تها ادددد م ددك

الوذاما الدولية والتصريعاف الدوط ية .ووةقا للدليص المذكور ةد ك ةسص األموال هدو مليدة تحويدص األمدوال المحصدلة
مدك صطة جرميب وهدا

كاي و كار المصدر ةير الصراع والمح ور لهدذه األمدوال ،و مسدداادة ي صد ا

ارتنب جرما ليتج ب المساولية القا و ية ادك االحتكاظ بمتحص ف هذا الجرم ].]3[ ,[2
كما تعتور املية ةسيص األموال هو التحرك السدري لل قدد مدك م طقدة لد

درك دوك

طدار السدلطاف الحكوميدة

بغدرذ التهددرب مددك الضدرامب وا كدداي الددد ص ةيددر المصددروع وتحويددص األمدوال المكتسددبة بطريقددة ةيددر مصددرواة لد
صول مصرواة ].[4
 :2-2وسائل وأساليب غسل األموال

 :-2-2وسائل وأساليب غسيل األموال محلية
 .1البنوك التجارية

تعتور الو وك التجارية الوسيلة األنذر است داما مك قوص ةاسلع األموال لتطور األ مدة الماليدة والمصرةية ال

كاةة المستوياف مما تاح مجاال واسعا لتمرير املياف وا كاي المدصادر ةدير المصرواة ألموالهم ال الرةم مك
الجهود الدولية المكذكة ةع ات اذ التداوير التع تحد مك ةاسلع األموال ال است دام ال ام المصرةع تيداع
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وتحويص موالهم و اصة ةع الو وك الواقعة ةيدول ال تتبع تداوير رقاوية حازمة و جراياف راداة ال
ود ول العمد ف مدك وال

روج

الماسساف المصرةية و تكرذ مود سرية الحساباف المصرةية بحيى ال تسم

و اطداي ي معلوماف تتعلا بحساباف العم ي لدك الو وك المحلية ةيها .
ومك هم الطره التع يتبعها ةاسلو األموال هع ]:[5

•

يداع األموال المصووهة ةع حد الحساباف المصرةية واستودالها ودصيكاف و حواالف ذم است دامها ةيما

بعد ةع املياف مصرةية قد تنوك وهمية و استذمارها ةع مدصروااف حقيقيدة بعيدة اك الصوهاف لتودو تلك
األموال وكا ف مستسقاة مك مصدر مدصروع

● قيام ةاسلو األموال بعملية استودال العم ف التع بحوزتهم ل ام ف ج وية ويمكدك ك يمارسوا هذا
األسلوب كلحد ساليب المضار ة ال العم ف األج وية ةع السوه المحلية و الدولية

•

استغ ل ال روا االستذمارية ةع بعذ الدول مك

ل يداع ةاسلو األمدوال اموالها الض مة ةع

دول تصجع االستذماراف األج وية لديها وبعد ةترة يتم اادة هذه المبال وتحويلها ل ولداك األصلية بصورة مبال

اتجة اك صاطاف استذمارية ةع تلك الدولة وبالتالع توددو كلداة مصدر مصروع ةع ولداك وهدع ةع طويعتدها
امليدة ةسص مدوال ].[6

•

اللجوي ل

ال اصة ومك

يداع المبال المراد ةسلها اك طريا جهزة الصراا اآللع و وواسطة جهدزة اتيداع
ل مودال صدغيرة وايدااها ةع مانك م تلكة

ل اتباع سلوب التركيب المتمذص وتجزمة المودال

و اك طريا ص اا م تلكيك ].[7
 .2صركاف الصيرةة

بسوب اتباع التداوير الرقاوية دا ص الو وك ال املياف ةسص األموال ود الغاسليك يحركوك األمدوال المدراد ةسدلها
حو الماسساف ةير المصرةية وهمهدا صدركاف الصدراةة التدع تعدد مددك هددم وسدامص تسدهيص امليداف ةسدص األمدوال

تيجدة لطويعددة املهددا وضددعت التددداوير الرقاويددة دا لددها وكددذلك تيجددة المت نهددا حسداباف جاريددة ةددع الو ددوك ويلجددل
ةاسددلو األمد دوال ل د تحوي ددص اددك طريددا هددذه الصددركاف لد دول

ددرك حيددى يقددوم ام د ي لهددم باسددت مها بصددورة

قا و ية مما يبعد الصوهاف ةع مصدر هذه األموال القذرة ص . [8].

 :2-2-2وسائل وأساليب عمليات غسل األموال عالميا.
 -1أجهزة الصراف اآللي AT M

وهددع بطاقدداف الصدراا اآللددع وتعددرا وبطاقدداف االمتمدداك و التددع يددتم صددرا األمدوال مددك الو ددوك وواسددطتها مددك

دد ل ماني دداف الص ددرا اآلليددة ال اص ددة ب ددالو وك ،والم تصد درة الدد مس ددتوك الع ددالم ،ةمع ددم الو ددوك حالي ددا تص دددر

بطاقاف للصرا مدك ي ةدرع مدك ةرواهدا ةدع العدالم ،ةغاسدص األمدوال ةدع هدذه الحالدة يقدوم بصدرا المدال مدك يدة
ماني ددة صددرا ليددة ةددع ولددد ج وددع  ،ذددم يقددوم الكددرع الددذي صددرا مددك ماني تددب بطلددب تحويددص المددال ليددب مددك ةراددب
مصدر البطاقة ةيقوم ذلك األ ير بالتحويص تلقاميا [9] .
 -2الخدمة البنكية اإللكترونية ) ONLINE BANKING):-

يعتور املية ةسيص األموال وواسطة صبكة ات تر ف مك حدى طدره ةسدص األمدوال المصدووهة و يسدرها ةدع

التعامص مع الو وك حيى يستطيع ةاسص األموال الد ول ل صبكة حساباف و صطة مالية ومصدرةية مدع يدة جهدة
و ماسسة كق اة ألداي العملياف الم تلكة مذص تحويص األمدوال ودةدع الكدواتير ،وهدذه العمليداف ت طدوي الد صدعوبة
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كويرة ةدع التحقدا مدك الهويدة الحقيقيدة للصد ا الم كدذ للعمليدة الماليدة ضداةة لد ا عددام يدة ذدار يمكدك مراجعتهدا
وتدقيقها ].[9
 -3التحويل البرقي للنقود

تتم املية ةسص االموال وةا هذه الطريقة مك

ل تحويص االموال الموداة لدك المصارا ال حساباف

لصركاف وهمية ةع ولداك ا رك تا ذ مصارةها بالسرية المصرةية المطلقة  ،حيى يستغص ةاسلو االموال اال مة

الرميسية للتحويص الورقع ال مستوك العالم و وذلك يتمك وك مك قص اموالهم ال مصارا ا رك دوك النصت
اك اسمامهم بعيدا اك رقابة السلطاف صوصا اك يتم التحويص مك مصارا متعددة ومك دول م تلكة ].[10
 -4اإلنترنت

صبحف صبكة ات تر ف حد ق واف

ام التجارة الدولع بسوب سراة ا تصارها األةقع الد

األص اا والصركاف والو وك حت تعتور حدى الطره الغسص األمدوال المدصووهة االميا ].[8
لذا اصب ةاسلو االموال يكضلوك ةسص اموالهم اك طريا اال تر يف مك

االموال او تو يكها او التعامص مع المصارا اورها ،حيى يصعب مك

مستوك

ل قيامهم بعملياف تحويص

ل هذه العملية تحديد الهوية الحقيقية

لصاحب الحساب ال ب يكاد يكدوك مدك المسدتحيص تحديدد او ويداك الهويدة الحقيقيدة لم كدذ العمليدة و المسدتكيد م هدا و

تحديدد مكداك وجودهما ةع  ،و ذلك الك مذص هذه العملياف ال تسدتلزم بالضدرورة حضدور العميدص الد المصدرا
االمدر الدذي يدادي الد

اك ووسدع ص ا بمكدرده ادارة اددد مك الحسداباف ةدع وقف واحدد دوك اك يسدتراع

بالضرورة ا توداه الماسسة او الماسساف التع تمسك هذه الحساباف]. [10

 : 3-2الرقابة

 : 1-3-2مكهوم الرقابب
الرقابدة هدع وضددع األهدداا والمعددايير العامدب ومددك ذدم ةحدا االداي الحددالع ومراقبدب مددد تحقيقدب االهددداا

المرسددومب وا ددذ اتج دراياف ال زمددة لتصددحيحب وتعديلددب وا ازلددة اي مصددانلب تعتددرذ ومحاولددب الوصددول الددی طددره

جديدة ألداي العمص مما يضمك ت كيذه بصدكص جيدد و ددوك اقبداف ] [11كمدا ارةدف ايضدا بل هدا هدع امليدب م ت مدة
للتلند مك مد

ت كيذ ال طا و تحقا االهداا مك

ل است دام طريقب ةعالب ذاف ككايه االيب . [12] ,

اي اك الرقاب ددب تمذ ددص مح ددور االرتن دداز ال ددذي تس ددعی م ددك
الم مة لتحقيا

هداةها الم صوده مك

ل ددب اتدارة لد د ض ددبا ال ص دداط الت يم ددع ة ددع

ل قياسها ال تام و مقار تها بال طا او المعدايير المرسدومب و مدك ذدم

تص يا سباب اال حراا و ت اذ اجراياف التصحيحيب ال زمة ].[13
 : 2-3-2اهداف الرقابة

الرقابة هع و يكب دارية تهدا ال ][1

 . 1التاند مك اك الق ارراف التع تصدرها الم ماف مك اوامر وتعليماف ت كيذيب وةا االهداا و الغاياف التع
صدرف مك اجلب.
 . 2كصت اال حراةاف ةع المجال التطويا سواي نا ف بال سبب ل داي او السلوك وايجاد الحلول الم اسبب ال
معالجتها.

 . 3كصت الماصراف التغير الدا لية وال ارجية مك

ل املياف الرقابب م تلت اال صطة و حاطة اتدارة العليا

الما هذه الماصراف ال ذها بعيك االاتبار ةع ت طيطها المستقولع.
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 . 4توةير المعلوماف الواقعية اك االداي و سلوك العامليك ل دارة العليا ةع كع صر اساسع تعتمد اليب ةع
و يكب التقويم.
 : 3-3-2انواع الرقابة

وتقسم الرقابب مك حيى الجهة التع تقوم وها ال

 .1الرقابة الدا لية :وهع جزي مك

وايك هما :

ام الرقابة اتدارية و التع يتم ممارسدتها مدك دا دص الماسسدة و مدك مو كيهدا

و تهدددا ال د حمايددب صددول الماسسددة و م ددع اال طدداي و التجدداوزاف و التصددجيع ال د النكددايه والكااليددب ةددع
العملي دداف و م ددك د د ل ةح ددا الس ددلوياف و االجد دراياف المتبع ددة وم دددك مكا ي ددة تطويره ددا والتان ددد م ددك تطوي ددا
القوا يك المكروضة]. [14

 .2الرقابددة ال ارجيددة  :تددتم وواسددطة اط دراا مددك ددارج الماسسددب بحيددى يكددوك مسددتق اددك ادارتهددا و يهدددا ال د

التحقا مك قا و ية االجدراياف المطبقدب دا دص الماسسدب التدع تسدير وةدا ال طدا السياسداف العامدب التدع تحكدم
صاطاف هذه الماسساف ]. [11

 : 4-2شركات الصيرفة

 :1-4-2مفهوم شركات الصيرفة

صركاف الصيرةة -:هع محص و ماسسة مالية تعمص ال استودال العمد ف للز دامك بعمد ف

درك .توجدد

ةع المدك النويرة ةع كص ولد ،كما توجد ةع المطاراف والموا ئ ويتصص املها بالسياح وزوار الولدد .وتسدهص صدراةة
العم ف صرا الحواالف والصيكاف مقاوص رسوم تتقاضاها اك ال دمة التع تقدمها للز امك .وهع ت تصر ةع مع م
حاي العالم صوصا ةع م ازراف السياح والتجار[15] .

كما اك ا تصار صركاف الصراةة بصكص كوير ةع ةلب المدك العراقية حيف وصص اددها ل

1900صركة .ةع حيك اك ما ي ا محاة ة البصرة ةولغف ادد صركاف صيرةب العاملة ةيها  102صركة[16] .
 :2-4-2صروط التلسيس وم

االجازه لصركاف الصيرةة.

 -1شروط منح االجازة

 -للو ك م

االجازه لتلسيس الصركة التوسا وويع و صراي العملب اج ويب المتداول و اي ال

االداري وةقا االحكام و قا وك الو ك و التعليماف الصادره بموجبب.

مواةقب مجلس

 تاسس الصركاف الم صوا اليها ةع الو د االول مك هذه المادة بموجب قا وك الصركاف وتنوك ال هيمبالصركاف محدودة.

 -تم

الصركاف مك ممارسب املها ةع العراه ما لم تحصص ال اجازه مك الو ك

 -ال يجوز الي جهب ممارسب ويع وصراي العملب األج وية اال بعد الحصول ال

وصراي العملب األج وية مك قوص الو ك المركزي العراقع.
-2

اجازه ممارسب املياف ويع

صروط تلسيس الصركاف كما ياتع

 اك ال يقص رسمال الصركب اك(  ) 500000000دي ار مس ممب مليوك دي ار اراقع. -اك يتقدم الصركب ال

الو ك ال طاباف الضماك الصادره اك المصرا المجاز ةع العراه بال سبب()10%

(اصره مك الممب) مك رسمالها قاوص للزياده وةا التر يا المم وحب لها.

 تلزم الصركاف بلداي االجور التع يعل ها الو ك اوتداي مك تاريخ صدورها ل جازه و يعد هذا التاريخ مواداالدامها ةع الس واف ال حقب طوال كاذ االجازه لممارسب املها[18 ], [17] .
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المبحث الثالث

الجانب العملي
 :1-3تحليل نتائج االستبانة

ألةراذ البحى ةقد قم ا ةع تكري وتحليص الويا اف مك

ل ور ام ) )spssللقيام بعملية التحليص ،وتحقيا

األهداا الموضواة ةع طار البحى ،وتم قياس صده وذباف االستبا ة بمعامص الكا كرومباخ وذلك لغرذ ا تبار
وقياس درجة المصداقية (االاتمادية) ةع االستجاباف الواردة اك سملة االستبا ة ،ذ يعتمد هذا اال تبار ال مدك

الذباف الدا لع ودرجة االاتمادية ألسملة االستبا ة.

وقد است دم الباحى سلوب ( )Likerال ماسع الذي يتوزع مك اال وزك لب والذي اطع ( )5درجاف تمذص

حقص االجابة (اتكا تماما) ،ال
وي هما ذ ذة وزاك

وطل وزك لب والذي اطع ( )1درجة واحدة لتمذص حقص االجابة (ال اتكا تماما) ،و

رك هددع ( )2 ،3 ،4لتمذص حقول االجابة (اتكا ،محايد ،ال اتكا) ال الترتيب ،بعد ذلك تم

امص جداول التوزيع التنراري لنص محور مك محاور
التحليص االحصامع للحصول ال

م المعلوماف المحاسوية ،وتم ااداد الجداول ال اصة بعملية

االوساط الحساوية الموزو ة (  ) xwواال حراةاف المعيارية ( )iومعام ف

اال ت ا ( )C.Vواالوزاك المموية ( ، )%وهدا التعرا ال مدك اال سجام ةع استجاباف العي ة ،ومك جا ب
ر ،ااتمد الباحى الوسا الكرضع البال ( )3كمعيار لقياس وتقييم الدرجة المتحصص اليها مك

ل استجاباف

اةراد اي ة الدراسة وذلك ضمك التقدير اللك ع ألوزاك استمارة االستوياك ال مسة ،الما بلك الوسا الحساوع الكرضع
( )3هو ابارة اك معدل وزاك المقياس ،ي اك:

1 2  3  4  5
5

الجدول رقم ( )1معامل ثبات المحوري الدراسة.
معامل الثبات (طريقة ألفا كرو نباخ)
المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرو نباخ للثبات

دور شركات الصيرفة في

23

0.88

الرقابة على عمليات غسيل
االموال

المصدر :إعداد الباحث

20
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الجدول رقم ( )2فقرات االستبانة حول تسأل ماهي طبيعة وأساليب الرقابة المتبعة من قبل شركات الصيرفة
لمواجهة عمليات غسيل األموال

ت
1

الوسط

الفقرات

الحسابي

تحظر شركات الصيرفة فتتح حستابات لمتعتاملين لتديها بتأي شتكل متن
االشكال إذا اقترنت بغسيل اموال
أو الشتتتتركات

2

تتتتتدقك شتتتتركات الصتتتتيرفة بيانتتتتات االشتتتتخا

3

تتحقتتك بدقتتة شتتركات الصتتيرفة لمعرفتتة الجهتتة التتتي تحتتول المبتتال

4

تقوم شركات الصيرفة بتطوير اساليبها الرقابية للتحقك من اإليداعات

5

تراقب شركات الصيرفة المعامالت المالية غير العادية التي تتتم عبتر

6

تم التحقك من أية معاملة مالية غير عادية بأقصى درجة من

الراغبين بالتحويل المالي عند التسجيل ألول مرة

اليها

المتتالية أو الحواالت إذا كانت صادرة من الخارج
نظام التحويل االلكتروني

السرية مع عدم إبالغ الزبون مطلقا بذلك

أو أكثتتتر فتتتي الشتتتركة لمتابعتتتة إجتتترااات مواجهتتتة

7

يتتتتم تحديتتتد موظتتت

8

قيام الشركة بإخطار قسم مكافحة غسيل االموال في البنك المركزي عن

عمليات غسل األموال والتنسيك مع البنك المركزي.

أية حاالت غير عادية تستهدف غسيل األموال.
9

تحتفظ الشركة بسجل يومي لعمليات بيع وشراا العمالت المحلية

واالجنبية خاضع للتدقيك والمراجعة من قبل المديرية العامة لمراقبة
الصيرفة واالئتمان في البنك المركزي.

المتوسط العام

االنحراف معامل

المعياري االختالف

الوزن

النسبي

3.98

0.93

23.40%

79.50%

3.98

1.11

27.92%

79.50%

4.08

0.91

22.23%

81.50%

4.33

0.78

18.03%

86.50%

4.33

0.75

17.34%

86.50%

4.33

0.71

16.42%

86.50%

4.20

0.74

17.72%

84.00%

3.85

0.90

23.38%

77.00%

4.23

0.72

17.04%

84.50%

4.23

0.78

%18.03

84.50%

*المصدر  :اعداد الباحث باالستناد على نتائج برنامج spss
ويتض مك

ل تام الجدول ( )2بلك ه اك ارتكاع ةع الوسا الحساوع الموزوك العام للمحور االول ،ذ ول

( )4.23مما يع ع صيوع است دام هذا البعد ال

مستوك صركاف الصيرةة  ،وبا حراا معياري قدره (،)0.78

ومعامص ا ت ا قدره ( )18.03%معو ار اك تصتيف ضميص ةع اجاباف العي ة ووزك مموي ول ( ،)84.50%اذ
جد الوسا الحساوع الموزوك العام نور مك الوسا الكرضع ( ،)3وهذا يع ع اك املياف الرقابة المتبعة مك قوص

صركاف الصيرةة لها اذر كوير لمواجهة املياف ةسيص االموال

بال سبة ال

اةراد العي ة وةقا لوجهة

رهم

الص صية ،ويعزك سوب ذلك ال اك هذه الصركاف تدرك همية و ساليب الرقابة المتبعة ةع ا جاز اامالها التجارية
وتقدم اةضص الم رجاف بعيدا اك املياف ةسيص االموال .

ومك

ل الجدول ( )3ايضا ،يتض اك جميع الكقراف ،حققف تقدما واضحا باتجاه صيوع المعرةة ويك وساط

العامليك ةع صركاف الصيرةة ةع القوا يك واأل مة واللوام
21
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تجاوز األوساط الحساوية الموزو ة لجميع الكقراف الوسا الحساوع الكرضع البال ( ،)3مك جا ب

ر يتض بلك

اةراد العي ة متكقيك بصكص كوير حول ةقراف المحور االول و سب مموية مرتكعة وتعد الكقرة ( )1مك نذر الكقراف

ا سجاما ال مستوك اجاباف العي ة لحصولها ال اقص معامص ا ت ا ول (.)13.79%

الجدول رقم ( )3فقرات االستبانة  /ما درجة معرفة العاملين في شركات الصيرفة بوجود القوانين والتعليمات
واللوائح المنظمة لعمليات الرقابة على غسيل االموال .
ت

الوسط

الفقرات
1
2
3
4
5
6

يتوجب على شركات الصيرفة تثقي

الحسابي

المتعاملين معها بالتعليمات

والتشريعات المنظمة للحواالت المالية

يجب ان يطلع المتعاملون على القانون الخا
الصادر من قبل البنك المركزي العراقي

بغسيل االموال

تبدي شركات الصيرفة المساعدة والمشورة القانونية والمالية في
حال تعرض أحد المتعاملين الى مشاكل فنية

قيام البنك المركزي العراقي بعقد ورش عمل دائمة لتطوير
اساليب الرقبة ضد عمليات غسيل االموال

قيام البنك المركزي بتحديث قوانينه الرقابية بما يمكن من كش
عمليات غسيل االموال

تعرض شركات الصيرفة للمتعاملين معها توصيات االربعين الصادرة من
مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل االموال ()FATF
المتوسط العام

االنحراف معامل

المعياري االختالف

4.10

0.81

4.10

0.86

4.33

0.60

4.10

0.77

3.95

0.88

4.15

0.70

4.05

0.86

19.76
%

20.98
%
13.87
%

18.78
%

22.28
%

16.87
%

20.98
%

الوزن

النسبي
79.00%
82.00%
86.50%
82.00%
79.00%
83.00%
79.00%

،)86در :اعداد الباحث باالستناد على نتائج برنامج spss
ويتض مك

ل تام الجدول ( )4بلك ه اك ارتكاع ةع الوسا الحساوع الموزوك العام للمحور االول ،ذ

ول ( ،)4.05وبا حراا معياري قدره ( ، )0.86ومعامص ا ت ا قدره ( )20.98%معو ار اك تصتيف قليص ةع
اجاباف العي ة ووزك مموي ول ( ،)79%اذ جد الوسا الحساوع الموزوك العام نور مك الوسا الكرضع ( ،)3وهذا
يع ع اك ه الك النذير مك المعوقاف التع تواجب صركاف الصيرةة ةع تطويا ال ام الرقاوع ال املياف ةسيص

األموال بال سبة ال

ةراد العي ة وةقا لوجهة

رهم الص صية ،ويعزك سوب ذلك ال ادم وضوح ال ام الرقاوع

المست دم لدك صركاف الصيرةة او ال يوجد دليص واض لدك العامليك لمواجهة املياف ةسيص األموال او يعود
السوب ال تواطل بعذ مو كع الصركة مع مغاسلع األموال او ر ما ه الك حجم كوير مك التحوي ف ال قدية
ال ارجية تسااد ال ادم السيطرة اليها .
ومك

ل الجدول ( )4ايضا ،يتض مك جميع الكقراف ،اك ه الك النذير مك المعوقاف التع تواجب صركاف

الصيرةة ةع الرقابة ال املياف ةسيص االموال وهذا واض مك

ل اجاباف اي تب الدراسة وهذا حدى

تجاوز االوساط الحساوية الموزو ة لجميع الكقراف الوسا الحساوع الكرضع البال ( ،)3مك جا ب
22

تيجة

ر يتض بلك

Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, Vol. (27), No. (3): 2019

اةراد العي ة متكقيك بصكص كوير حول ةقراف المحور الذا ع و سب مموية مرتكعة وتعد الكقرة ( )3مك نذر الكقراف

ا سجاما ال مستوك اجاباف العي ة لحصولها ال اقص معامص ا ت ا ول (.)13.87%

الجدول رقم ( )4فقرات االستبانة  /محور المعوقات التي تواجه شركات الصيرفة في تطبيك نظامها الرقابي على
عمليات غسيل االموال

ت
1
2

الفقرات

3.98

0.93

23.40%

79.50%

3.93

1.01

25.73%

78.50%

3.80

0.95

25.00%

76.00%

3.75

0.98

26.13%

75.00%

3.60

1.11

30.83%

72.00%

3.40

1.12

27.14%

75.00%

3.60

1.11

30.83%

72.00%

3.80

0.95

25.00%

76.00%

3.80

0.98

25.73%

76.00%

اك ادم صدار دليص دا لع لصركاف الصيرةة يوض اجراياف مواجهة ةسيص
األموال يعد م الكة قا و ية.

صعوبة انتصاا املياف ةسيص االموال الحديذة مالم يمتلك العاملوك اساليب
رقاوية حديذة

3
4

اك تهاوك بعذ مو كع الصركاف ةع التعامص مع املياف الغسيص يعد

الو ك المركزي يساهم بصكص كوير ةع كصت املياف الغسيص
م الكة قا و ية ويعيا املياف الرقابة الدا لية

تصدد العقوبة القا و ية ال كص مك يذوف تعاو ب او تهاو ب مع املياف

الغسيص وذلك لتحقيا ةضص سوص الرقابة

6

استعمال

7

ال الو ك المركزي اك يقوم ودراسة االدواف الرقاوية لصركاف الصيرةة

8

االختالف

النسبي

الوسط

اك الت سيا المستمر ويك صركاف الصيرةة ومكتب مكاةحة ةسيص االموال ةع

5

الحسابي المعياري

معامل

الوزن

ام التحويص الورقع لل قود.

الحديذة وتدقيقها حت يضمك ادم حصول املياف الغسيص
مراقبة الحجم النوير للتحوي ف ال قدية ال ارجية والتحقا مك الجهاف
المحولة اليها .
المتوسط العام

االنحراف

*المصدر :اعداد الباحث باالستناد على نتائج برنامج spss
 2-3تحليل تأثير المتغيرين ( )X1و ()Y1
الجدول رقم ( )5تحليل تأثير بين المتغيرين ( )X1و ()Y3( )Y2( )Y1
شركات الصيرفة
عمليات غسيل
االموال

X1

المتغير

المعتمد
Y1

المتغير المستقل

R2

F-test

p-value

0.79

110.96

0.000

هرف تام التحليص االحصامع ( )ANOVAاك ه اك تلذير للمتغير المستقص ( )X1ال المتغيراف المعتمدة
( )Y1و ( )Y2و ( )Y3مك

ل معامص التحديد لعي ة البحى وكاك مع ويا ةع ذاف الوقف ةع ضوي ا تباري

( )F-testو( )P-valueا د مستوك مع وية ( )0.05و درجة حرية ( )N1=1,N2=4وقد سجص وقت ا تبار ()F
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اال

قيمة قياسا بالجدولية البالغة  7.71ا د كس مستوك المع وية ،وما ياكد مع وية هذا التلذير هو است دام

ا تبار( )P-valueاذ تويك صركاف الصيرةة قد سجص وتلذير قوة المتغير المستقص ال المتغير المعتمد ( )Y1اذ

كا ا اد

مك  ، 0.05مما يع ع مع وية هذا التلذير.

المبحث الرابع

النتائج والتوصيات
 2-4النتائج

 .1ةددع ضددوي مددا تقدددم ومددك د ل تحليددص جابدداف اةدراد اي ددة الد ارسددة والتددع ركددزف ال د ويدداك دور صددركاف
الصيرةة ةع الرقابة ال املياف ةسيص االموال اتض اك اةدراد العي دة متكقديك الد اك تطويدا الرقابدة
مددك قوددص صددركاف الصدديرةة ال د امليدداف ةسدديص االم دوال ال د وجددب ال صددوا يسددهم بصددكص كويددر ةددع

تحقيددا األه ددداا المرسددومة م ددك قوددص ه ددذه الص ددركاف وتحقيددا اه ددداا الو ددك المرك ددزي الددذي يس ددعع الد د

مكاةحة جريمدة ةسديص االمدوال بمدا اك ةسديص االمدوال تقدوم بدب الددول والغدرذ م دب تمويدص الددول الراايدة

ل رهدداب والم مدداف االرهاويددة والكصددامص المسددلحة وداددم الدددول الحليكددة لهددا والمكددروذ اليهددا حصددار
اقتصادي بسوب سياستها وتوجهها الم الت أل مة وقوا يك االمدم المتحددة لدذلك اصدبحف هدذه ال داهرة
محرمة دوليا.
 .2ام ددا و ص ددوا معرة ددة القد دوا يك والتعليمدداف الم م ددة لعملي دداف الرقاب ددة تودديك م ددك د د ل االجاب دداف اي ددة
الد ارس ددة وج ددود معرة ددة ل دددك الع ددامليك وتل ددك القد دوا يك وه ددذا يد د عكس ايجاوي ددا ة ددع مكاةح ددة املي دداف ةس دديص

االموال.
ل االجاباف تويك اك ه اك معوقاف كذيرة تواجب صركاف الصيرةة ولعدة اسباب م ها :

 .3مك

 -ادم وضوح ال ام الرقاوع المست دم

 ال يوجد دليص واض لدك العامليك لمواجهة املياف ةسيص االموال. حصددول تواطددل لدددك بعددذ مددو كع الصددركاف مددع ةاسددلع االم دوال او ر مددا ه دداك حجددم كويددر مددكالتحوي ف ال قدية ال ارجية تسااد ال ادم السيطرة اليها.
 :2-4التوصيات

وهدددا تكعيددص دور صددركاف الصدديرةة ةددع الرقابددة ال د امليدداف ةسدديص األم دوال ،وةددع ضددوي تحليددص تددام

الدراسة ،يقترح الباحى مجمواة مك التوصياف لص اع القرار ةع الصركاف ولنص مك يهتم وهذا الموضوع:
 .1اك تددولع صددركاف الصدديرةة اهتمامددا مت ازيدددا ةددع تطويددا اسدداليب الرقابددة المتعبددة وتحددديى

مددة الرقابددة

الدا لية بصكص دوري ،و تطدوير التن ولوجيدا المسدت دمة بصدكص مسدتمر لمراقبدة ومتابعدة امليداف التحويدص
المالع حت تنوك لديها القدرة الناةية ةع مكاةحة املياف ةسيص األموال.

 .2زيدادة التعدداوك والت سديا مددع الو دك المركددزي مدك د ل تحديدد مو ددت م دتا لمتابعددة اجدراياف امليدداف
ةسيص االموال الصادرة مك الو ك.

 .3التلنيد ال اهمية االلتزام بالقوا يك الدولية وتعليماف الو ك المركزي وتطويقها.
 .4تقليا ادد صركاف الصيرةة للسيطرة اليها مك قوص الو ك المركزي.
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