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المستخلص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في البنوو التااريوة
السعودية التي تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية في مكافحوة عمليوات يسويأل ا مووال،
واسوووت دل الباحووو االسوووتبانة لاموووا بيانوووات الدراسوووة ،موووا اسوووت دل المووونهل الو وووفي التحليلوووي
والمتوسووو ات الحسوووابية واانحرافوووات المعياريوووة والدرجوووة ،واختبوووار One-sample T.test
باست دال برنامل الحزل ااحصائية في العلول ااجتماعية ( )SPSSفي تحليأل بيانات الدراسة.
ومن أهم النتائل التي تو لت إليهوا هوذه الدراسوة :أن البنوو التااريوة السوعودية ت بور إجوراءات
الرقابة المصرفية الالزمة حسب تشريعات مؤسسة النقد العربي السوعود ،،تهوتم بتودريب وتلهيوأل
الموظفين بفعالية مما يسواعد فوي مكافحوة عمليوات يسويأل ا مووال ،وأن مووظفي البنوو التااريوة
السووعودية لووديهم ال بوورف الكافيووة فووي متابعووة وا تشوواف العمليووات المشووبوهة التووي تحوود و ووب ها
واابالغ عنها.
ومن أهم تو يات الدراسة .رورف تعاون البنو التااريوة السوعودية موا الاهوات الرقابيوة ات
الصلة على المستوى المحلي وااقليمي والدولي لمكافحة عمليات يسيأل ا موال ،رورف ت وير
التشووريعات والقوووانيين ال ا ووة بألسوويأل ا موووال بشووكأل دور ،نلوورال لت ووور الوسووائأل المتبعووة فووي
جرائم يسيأل ا موال.
الكلمات المفتاحية :البنو التاارية السعودية ،الرقابة المصرفية ،يسيأل ا موال ،المملكة العربية
السعودية.
ABSTRACT
This study aims is to identify the impact of the application of banking
supervision procedures in Saudi Commercial banks activity in the
Kingdom of Saudi Arabia.
In order to achieve the objectives of the study and hypotheses, the
methodology adopted by the researcher is using the questionnaire, as
main tools for collecting the relevant data and information and the
researcher used the descriptive analysis method, the use of averages,
standard deviations, and degree, One-sample T.test using the statistical
program (SPSS) to reach the results.
The main findings of this study are: The Saudi Commercial banks apply
the necessary banking supervision procedures in accordance with SAMA
legislation, and they are concerned with training and qualifying stuff
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effectively which helps in combating money laundering operations, the
stuff of Saudi Commercial banks have sufficient experience in the
discovery and follow-up of euspicious transactions that occur tuned and
reporting.
The study also concluded a number of recommendations, the most
important of which are: The need for Saudi Commercial banks to
cooperate with the relevant regulatory bodies at the local, regional and
international level to combat money laundering operations, the need to
develop legislations and laws for money laundering periodically in view
of the development of methods used in money laundering crimes.
Key words: Saudi commercial banks, banking supervision, money
laundering, Saudi Arabia.
المقدمة:
أدى الت وور العلموي الوذ ،يشوهده عصورنا الحوالي إلوى حودو ت وورات تقنيوة متسوارعة فوي نلوم
المعلومات وااتصاالت ان لها تلثير على م تلف نوواحي الحيواف ،والاريموة هوي إحودى الصوور
ات لة وطيدف بهذا الت ور ،حيو ظهور العديود مون الاورائم التوي تورتبط إرتباطوا ل وثيقوا ل بالتقنيوة
العلمية الحديثة مثأل ج رائم الحاسوب وجرائم التاارف االكترونيوة عبور كوبكات اانترنوت وجورائم
سرقة ا موال والثراء يير المشروع ،وابتكار أساليب جديدف ومت ورف اخفاء مصدر ا موال.
وتعتبر عمليات يسيأل ا مووال  Money Launderingأخ ور جورائم عصور ااقتصواد الرقموي
والتحد ،الكبير لمؤسسات المال وا عمال ،وهي وذل اختبوار لقودرف القووانين والتشوريعات علوى
تحقير فعالية مواجهة هذف العمليات ومكافحة أنماطها المستادف.
ت ورت أساليب ااحتيال حتى أ بحت الدول عواجزف عون مواجهوة هوذف الاورائم الماليوة منفوردف،
وقوود و ووأل التنووافص االقتصوواد ،والمووالي عنوود الووبعس إلووى إبتكووار أسوواليب ملتويووة للو ووول إلووى
ياياتهم يير الشريفة بصرف النلر عن أخالقيات التعامأل ومصلحة ا فراد وا نلمة االقتصادية
التي تتبعها وبذل يست يا هؤالء الحصول على مبالغ مالية طائلة ات مصدر يير مشروع.
وقوود أدر الماتمووا الوودولي خ ووورف اآلثووار السوولبية التووي ت لفهووا عمليووات يسوويأل ا موووال علووى
ااقتصاد الوطني وتهديدها للماتما الدولي بلسره ،مما أدى إلى تووالي الاهوود الدوليوة وااقليميوة
التي تبذل للحد من هذف اللواهرف والسوي رف عليهوا و وبط المسوؤولين عنهوا ومعواقبتهم مون خوالل
إ دار عدف اتفاقيات دولية تهدف إلى التصد ،لهذف اللاهرف من خوالل التشوديد علوى جميوا الودول
للرقابة على البنو وتحدي القوانين والتشريعات وا نلمة بما ياعلها قادرف على تفعيوأل مكافحوة
ع مليووات يسوويأل ا موووال علووى المسووتوى المحلووي والتعوواون مووا م تلووف الوودول عبوور قنوووات ثنائيووة
وإقليمية ودولية.
مشكلة الدراسة:
ل
ل
ل
تعتبوور البنووو موون أهووم المؤسسووات وأقوودمها ظهووورا وأ ثرهووا إنتشووارا وتنوع وا .وتعوود العمليووات
وال دمات المصرفية المتعددف والمتنوعة التي تقول بها البنو مثأل فتح الحسابات ،عمليات اايداع
والسحب ،فتح االعتمادات ،إ دار خ ابات الضمان ،تحويأل ا موال ،وييرها من العمليات .أداف
رئيسة في عمليات يسيأل ا موال حي يقول الألاسلون بات ا ها بو فها قنوات رئيسة تمر عبرها
تل العمليات .وقد إنعكص هذا التعدد والتنوع على تنوع أساليب يسيأل ا موال عبر البنو والتوي
تقدل خدماتها المصرفية من خالل تقنيات مصورفية بالألوة التعقيود وب ريقوة سوريعة ومت وورف مموا
ي حتم على البنو و ا إجراءات رقابية تكفأل مكافحة عمليات يسيأل ا موال والحد منهوا .وعليو
يمكن ياية مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:
 .1ما مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية الم بقة في البنوو التااريوة السوعودية التوي توزاول
نشاطها في المملكة العربية السعودية.
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 .2ما مدى إهتمال البنو التاارية السعودية بتدريب وتلهيأل الموظفين على برامل مكافحة يسيأل
ا موال.
أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها العلمية ونها مسواهمة فوي معالاوة قضوية تهوم النشواط الموالي بصوفة عاموة
والنشاط المصرفي على وج ال صوص ،حي تتناول ما هيوة عمليوات يسويأل ا مووال ومراحلو
وأسوواليب  ،والاهووود الدوليووة والسووعودية لمكافحتوو  ،مووا تسوواهم فووي بيووان أهميووة ت بيوور وتفعيووأل
إجراءات الرقابة المصرفية في مكافحة عمليات يسيأل ا موال .وتكتسب الدراسة أهميتها العمليوة
موون خووالل التعوورف علووى موودى فعاليووة إجووراءات الرقابووة المصوورفية الم بقووة فووي البنووو التااريووة
السعودية التي تمارس نشاطها في المملكة العربيوة السوعودية ،ويتوقوا الباحو أن تسواهم فوي رفوا
الوعي لدى مت ذ ،القرارات في البنو التاارية السعودية بلهمية مكافحة عمليات يسيأل ا موال
بالعمأل على ت وير إجراءات الرقابة المصورفية بصوورف مسوتمرف وموا بوة للت وورات التقنيوة فوي
هذا الماال.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى اآلتي:
 .1دراسة مفهول يسيأل ا موال ومراحلة وأساليب والاهود المحلية والدولية لمكافحت .
 .2التعرف على مدى التزال البنوو التااريوة السوعودية التوي توزاول نشواطها فوي المملكوة العربيوة
السعودية بإجراءات وسياسات الرقابة المصرفية لمكافحة عمليات يسيأل ا موال.
 .3التعوورف علووى فعاليووة إجووراءات وسياسووات الرقابووة المصوورفية الم بقووة فووي البنووو التااريووة
السعودية.
 .4التعرف على فعالية إجراءات الرقابوة المصورفية ات الصولة بتودريب وتلهيوأل المووظفين علوى
برامل مكافحة عمليات يسيأل ا موال في البنو التاارية السعودية.
فرضيات الدراسة:
بناءال على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تمت ياية فر ياتها على النحو التالي:
 .1توجد عالقوة ات داللوة إحصوائية بوين ت بيور البنوو التااريوة السوعودية إجوراءات وسياسوات
الرقابة المصرفية العامة وبين مكافحة عمليات يسيأل ا موال.
 .2توجد عالقة ات داللة إحصوائية بوين تودريب مووظفي البنوو التااريوة السوعودية علوى بورامل
مكافحة عمليات يسيأل ا موال وبين مكافحة عمليات يسيأل ا موال.
منهجية الدراسة:
إتسواقا ل موون أهووداف الدراسووة وفر ووياتها قووال الباحو بإتبوواع الموونهل الو ووفي التحليلووي القووائم علووى
المسوووح الميوووداني باال عتمووواد علوووى الكتوووب والووودوريات والشوووبكة الدوليوووة للمعلوموووات (اانترنوووت)
والدراسات السابقة في ااطار النلر ،،ما قال الباح بإعداد استبانة حول مدى فعالية إجراءات
وسياسات الرقابة المصرفية الم بقة في البنو التاارية السعودية التي تزاول نشاطها في المملكة
العربية السعودية في مكافحة عمليات يسيأل ا موال ،واست دل الباح برنامل الحوزل ااحصوائية
فووي العلووول ااجتماعيووة والووذ ،يعوورف إختصووارال ببرنووامل ( )SPSSفووي تحليووأل بيانووات الدراسووة
الميدانية.
متغيرات الدراسة:
المتأليرات المستقلة:
 فعالية إجراءات وسياسات الرقابة المصرفية العامة.
 فعاليووة إجووراءات الرقابووة المصوورفية ات الصوولة بتوودريب وتاهيووأل الموووظفين علووى بوورامل
مكافحة عمليات يسيأل ا موال.
المتألير التابا :مكافحة عمليات يسيأل ا موال.
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الدراسات السابقة:
ت رقووت ماموعووة موون الدراسووات سووابقة ااناوواز إلووى موا وويا كووبيهة بمو وووع هووذه الدراسووة،
وتتمثأل المهمة منها في اآلتية:
دراسة  :حسين (.)2018
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرف يسيأل ا مووال ودور الاهواز المصورفي فوي العورا
فووي مكافحتووة ،والمراحووأل التووي تموور بهووا ،وموودى تلثيرهووا السوولبي علووى ااقتصوواد الوووطني ،ودور
المصارف العراقية فوي مكافحوة يسويأل ا مووال ،والتعورف علوى الوسوائأل المسوت دمة فوي ظواهرف
يسويأل ا مووال .ومون أهوم النتوائل التوي تو وولت إليهوا هوذه الدراسوة .أن البنوو أ وبحت الوسوويط
والمال اآلمن الوذ ،تنموو فيو وتتكواثر عمليوات يسويأل ا مووال والسويما عنودما تاود تلو ا مووال
القذرف من السرية المصرفية ما يمنوا أ ،جهوة مون ااطوالع علوى حسوابات الزبوائن ،وأن عمليوات
يسيأل ا موال تؤد ،إلى إفساد العاملين في البنو بأل والسي رف على البنو نفسها ،وأن عمليات
يسيأل ا موال إرتب ت بالاريمة المنلمة التي تدر على مرتكبيها أمواالل هائلوة ،وأنهوا توؤد ،إلوى
زعزعت ااقتصاد الوطني والدولي وتؤد ،إلى حدو هزات في ا سوا المالية مموا يوؤد ،إلوى
إنهيارها.
دراسة  :محمد (.)2017
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرف يسيأل ا موال ،والتعرف على يفية استألالل
المصارف في تمرير عمليات يسيأل ا موال ،والاهود المبذولة لمكافحة يسيأل ا موال ،وبيان
المؤكرات االستركادية للتعرف على العمليات المشبوهة .وقد أجريت هذه الدراسة على عدد من
المصارف العراقية .ومن أهم النتائل التي تو لت إليها هذه الدراسة .أن العبء ا بر للاهرف
يسيأل ا موال يقا عأل عاتر المصارف التي تعد القناف الرئيسة التي يصب فيها ياسلوا ا موال
أموالهم السيما في ظأل قوانين السرية المصرفية ،عدل توخي الدقة في اختيار الموظفين ا مناء
يساعد على دخول ا موال المشبوهة إلى المصارف ،عف النلال التقني المصرفي يساعد
ياسلوا ا موال على استألالل هذه المصارف في أعمالهم لسهولة اخترا أنلمتها التقنية.
دراسة  :أوريدة ،وحمزة (.)2017
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ا جهزف التي و عتها الازائر لمكافحة يسيأل ا موال،
والتعرف على الاهود المبذولة دوليا ل لمكافحة جريمة تبييس ا موال من خالل االتفاقيات
والقوانين الدولية المبرمة .وتو لت الدراسة إلى أن جريمة تبييس ا موال أ بر ور الارائم
المستفحلة في ماتمعنا اليول التي تمص أمنة ورفاءه ااقتصاد ،لهذا ارتلى الماتما الدولي إلى
مكافحتها ،تولي الازائر اهتماما ل وا حا ل لو ا حد لهذه اللاهرف ومكافحتها و ل عن طرير
إ دار عدف قوانين وإنشاء أجهزف مت صصة هدفها مراقبة ومكافحة هذه اللاهرف ،وأن بالريم
من أهمية االتفاقيات الدولية والقوانين الم تلفة إال أنها لم تست ا محا رف ظاهرف تبييس ا موال
والقضاء عليها نلرال لتحال البنو بمبدأ السرية وعدل ااخ ار عن العمليات المالية المشبوهة.
دراسة  :السليماني (.)2016
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العوامأل ااجتماعية الدافعة إلى تنامي جريمة يسأل ا موال
في الماتما العماني ،ومحاولة التعرف على تداعيات هذه الاريمة والكشف عن مصادر ا موال
يير المشروعة المست دمة في عمليات يسأل ا موال ،والتعرف على العوامأل الدافعة إلى
إرتكاب هذه الاريمة والكشف عن إنعكاساتها ااجتماعية على الماتما ،والتعرف على المعوقات
الوظيفية سواء على المستوى الحكومي أو الق اع ال اص في مواجهة جريمة يسأل ا موال في
الماتما العماني .ومن أهم النتائل التي تو لت إليها هذه الدراسة .أن المشكالت ااجتماعية
والصراع على الوظائف العليا والفقر تؤثر على بعس أفراد الماتما مما يدفعهم إلى اللاوء إلى
عمليات يسأل ا موال وتوظيفها في ا سوا المالية واجهة للهروب من المالحقات القانونية
مستأللين بعس الثألرات القانونية ،إنتشار ا ساليب التقليدية في يسأل ا موال يير المشروعة في
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الماتما العماني مثأل إخفاؤها في المنزل أو لدى أحد ا قارب ،ا ساليب المصرفية المتبعة في
جريمة يسأل ا موال يالبا ل ما تتم بالتعامأل النقد ،أ ثر من الشيكات ،وأن المعامالت المالية التي
يتم بها يسأل ا موال تقول على إيداعات أو تحويالت نقدية ،قلة إعداد الدورات التدريبية لمكافحة
جريمة يسأل ا موال للعاملين في الق اع المصرفي ،وجود ثألرف في النسر القانوني بمكافحة
يسأل ا موال مما مكن ياسلي ا موال من اافالت من الازاءات.
دراسة  :رشيد ،وعبدالقادر (.)2016
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرف يسيأل ا موال في العرا والعوامأل التي أدت إلى
تنامي جريمة يسيأل ا موال واآلثار ااجتماعية لها .ومن أهم النتائل التي تو لت إليها هذه
الدراسة .التعقيد والفساد اادار ،واستألالل الوظيفة من أهم مسببات يسيأل ا موال ،أن عملية
يسيأل ا موال ظاهرف عالمية وخا ة بعد التقدل التكنولوجي الكبير وكيوع التاارف االكترونية
حي تتم عمليات يسيأل ا موال بسرية مما يصعب مالحقة مرتكبيها ،هنا أنش ة متعددف
لمصادر ا موال القذرف حي تعتبر في العرا جريمة الفساد الكبرى نها مرتب ة بصفقات
المقاوالت والتو يالت التاارية للشر ات العالمية بم تلف جنسياتها وكر ات الواجهة الوهمية
وتهريب العملة الصعبة والسو السوداء والم درات ،التنافص بين المصارف لاذب الزبائن بألية
رفا معدالت ا رباح للمصارف أد ،إلى تشايا بعس موظفي البنو وأ حابها إلى التستر
على العمليات المالية والمصرفية ات المصادر يير المشروعة ،ومن آثارها ااجتماعية نااح
أ حاب الدخأل يير المشروع في االنتفاع بحصيلة الاريمة مما يؤد ،إلى عودهم على قمة
الهرل ااجتماعي والسياسي والوظيفي وبالتالي إهتزاز القيم ااجتماعية.
دراسة  :زين الدين (.)2014
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور البنو في مكافحة ظاهرف يسيأل ا موال دراسة حالة
الازائر ،والوسائأل وا ساليب المحلية والعالمية التي تشاا هذه اللاهرف ،وإبراز أحد التقنيات
التي يستعملها ياسلوا ا موال لتهريب أموالهم ،ومعرفة أسباب اللاوء إلى مثأل هذه العمليات
واآلثار الناجمة عنها ،والكشف عن حام عمليات يسيأل ا موال ،ومعرفة دور البن وأهميت في
مواجهة هذه اللاهرف .ومن أهم النتائل التي تو لت إليها هذه الدراسة .تعتبر ظاهرف يسيأل
ا موال ظاهرف خ يرف حي تشكأل ماموعة العمليات التي يقول بها أ حاب ا موال المشبوهة
اخفاء المصدر يير الشرعي موالهم ،تتنوع وتتعدد أساليب عمليات يسيأل ا موال تبعا ل لتألير
الزمان والمكان واللروف المحي ة بكأل عملية ،أن اانفتاح ااقتصاد ،وبرامل العولمة التاارية
تفتح آفاقا ل جديدف ربما يناح ياسلوا ا موال في ااستفادف منها وبالتالي يصبح سهالل إنتقال ا موال
من بلد آلخر ،تكون مصادر ا موال المألسولة نابعة في أيلبها عن أنش ة يير كرعية أهمها
ااتاار بالم درات ،تتسم عمليات يسيأل ا موال بسرعة اانتشار الاألرافي في ظأل العولمة
وأ بحت التقف عند حدود معينة.
دراسة  :الساعدي (.)2014
هدفت هذه الدراسة إلى تو يح مفهول ظاهرف يسيأل ا موال وطر مكافحنها والتعرف على
مدى توفر القوانين والتشريعات الالزمة التي تارل ظاهرف يسيأل ا موال في ليبيا ،و ذل
التعرف على مدى إدرا موظفي المصارف التاارية وا تشافهم لعمليات يسيأل ا موال ومدى
وعيهم باآلثار السلبية لها ،والتشريعات والقوانين الموجودف لمكافحة هذه اللاهرف .ومن أهم
النتائل التي تو لت إليها هذه الدراسة أن هنا إدرا لدى موظفي المصارف التاارية ب ورف
هذه العمليات على الق اع المصرفي واالقتصاد ،كأل ،هنا عدد من التشريعات والقوانين التي
أ درت من قبأل المصرف المر ز ،الليبي تنص على مكافحة هذه الاريمة والحد من آثارها
السلبية ،هنا التزال امأل من المصارف الليبية بتدريب وتلهيأل الموظفين لمعرفة ا رار
الناتاة عن هذه اللاهرف وا تساب المهارات الالزمة لمعرفتها وتفاديها.
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دراسة  :بوسعيد (.)2013
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الق اع المصرفي في مكافحة جريمة تبييس ا موال
في الازائر ،والتدابير الوقائية التي فر تها السل ة التشريعية على الق اع المصرفي لمكافحة
عمليات تبييس ا موال ،والتعرف على دور الهيئات الرقابية لمكافحة تبييس ا موال ،ومعرفة
المعوقات التي تواج البنو والمؤسسات المالية في مكافحتها لتبييس ا موال .ومن أهم ما
تو لت إلي هذه الدراسة .أن جريمة تبييس ا موال جريمة إقتصادية بالدرجة ا ولى وإجتماعية
بالدرجة الثانية يست دل فيها المارمون م تلف ا ساليب التقليدية والتقنيات الحديثة ،أن مواجهة
عملية تبييس ا موال تت لب ت صصا ل عاليا ل ودراية بااجراءات واآلليات المتعلقة بتداول
ا موال وعمأل المصارف ،أن مارد و ا النصوص أو تاريم هذه اللاهرف يير اف لوحده
للقول بلن هذه اللاهرف قد تم القضاء عليها أو الحد منها بأل البد من تفعيأل دور الق اع المصرفي
والمالي للدولة ،يياب ااحصائيات الدقيقة لهذه اللاهرف يقلأل من إمكانية إجراء بحو ودراسات
مو وعية ومفيده ،إن االحتياطيات التي و عها المشرع للوقاية من تبييس ا موال ما زالت تعد
بسي ة إلى حد ما بالنلر إلى الت ورات التقنية والتكنولوجية المست دمة في هذه الاريمة،
رورف رقابة حر ة ا موال واابالغ عن العمليات المشبوهة.
دراسة  :القاضي ،وآخرون (.)2012
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة البنو باريمة عمليات يسيأل ا موال في ا ردن من
خالل التعرف على مفهول جريمة يسيأل ا موال ونشلتها والت ور التاري ي لها ،والمراحأل التي
تمر بها ،والوسائأل وال ر المست دمة في تنفيذها ،واآلثار التي تسببها على النواحي ااقتصادية
وااجتماعية والسياسية ،والوسائأل التي يمكن است دامها لمكافحتها .ومن أهم ما تو لت إلي هذه
الدراسة .وجود عالقة قوية بين جريمة يسيأل ا موال من جهة والفساد المالي واادار ،من جهة
أخرى ،تساعد عمليات يسيأل ا موال المنلمات ااجرامية في إلحا الضرر بالهيا أل
ااقتصادية والتاارية والمالية ،ساعدت التكنواوجيا المصرفية المت ورف والبنو االكترونية في
انتشار عمليات يسيأل ا موال ،تتمثأل عمليات يسيأل ا موال في إعادف تدوير ا موال الناتاة عن
ا عمال يير المشروعة في مااالت وقنوات استثمار كرعية بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه
ا موال.
دراسة  :جميل (.)2011
هدفت هذه الدراسة إلى بيان اآلثار ااقتصادية وااجتماعية والسياسية للاهرف يسيأل ا موال
ومصادر ا موال يير المشروعة لهذه اللاهرف والدور الذ ،تلعب المصارف في مكافحتها في
العرا  .ومن أهم ما تو لت إلي هذه الدراسة .وجود نقص في الضوابط التي تع ي المسؤول أو
الموظف الحر في االستفسار عن مصادر ا موال والعمليات المصرفية ،تساهم ال دمات الحديثة
التي تقدمها المصارف (بنو اانترنت ،ال دمات المصرفية االكترونية) في استألاللها لتنفيذ
عمليات يسيأل ا موال ،هنا نقص في البرامل التدريبية للموظفين لزيادف معرفتهم با نماط
الاديدف لعمليات يسيأل ا موال و يفية التصد ،لها ،إنحصار أدلة المكافحة التوجيهية في فئة
اادارف العليا وعدل تعميمها على افة الموظفين ،يؤد ،يسيأل ا موال إلى حدو خلأل في توزيا
الدخأل القومي وزيادف الفاوف بين ا ينياء والفقراء ما يؤد ،إلى عدل وجود استقرار إجتماعي
وحدو ا رابات إجتماعية وسياسية.
دراسة  :القضاة (.)2010
هدفت هذه الدراسة إلى بيان وسائأل عمليات يسأل ا موال في المؤسسات البنكية في ا ردن
وامكانية وقوع البنو ا ردنية في معادلة يكون ناتاها الو ول إلى تحقير نتياة ناجحة في إتمال
عمليات يسأل ا موال ،ما ت رقت هذه الدراسة إلى دور موظفي البنو ا ردنية في شف
عمليات يسأل ا موال والتصد ،لها .ومن أهم النتائل التي تو لت إليها هذه الدرالسة عدل ا خذ
بعين االعتبار في معلم حاالت تعيين الموظفين بالبنو ا ردنية وجود ال برف الكافية التي
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تمكنهم من ر د حاالت عمليات يسأل ا موال و فها بسهولة وهذا ما يستألل ياسلوا ا موال
لتمرير عملياتهم.
دراسة  :الهيتي (.)2010
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة ظاهرف يسيأل ا موال من حي مراحلها ومؤكراتها وم اطرها
و يفية مواجهتها بإعتبارها تشكأل جزءال بيرال من ااقتصاد ال في ،أجريت هذه الدراسة على
ماموعة من البلدان الم تارف (إي اليا ،فرنسا ،ندا ،بري انيا ،أستراليا،النمسا ،بلألاريا،
الدنمار  ،فنلندا) للفترف من ( .)2008-1989ومن أهم ما تو لت إلي هذه الدراسة .هنا عالقة
وثيقة بين عمليات يسيأل ا موال ووجود ااقتصاد ال في وال يمكن الكالل عن أ ،منهما بمعزل
عن اآلخر ،أن المعاهدات وااتفاقيات والمؤتمرات عملت على إريال الدول على مواجهة هذه
اللاهرف  ،ت ور حام الدخول في تل الدول ولكن بمعدالت متباينة ،عدل قدرف تل الدول في
السي رف على الزيادف في حام عمليات يسيأل ا موال يعني عدل جدوى التشريعات وعدل جديتها
في ت بيقها نها تستفيد من هذه العمليات.
دراسة Natalya, (2009) :
هدفت هذه الدراسة إلى تحليأل تشريعات مكافحة يسيأل ا موال التي أنشلتها الهيئة الروسية
المنلمة للمؤسسات المالية و ل بهدف اختبار مدى امتثال البنو لها ،واست دمت الدراسة
التحليالت المقارنة استنادال إلى البيانات التي جمعت من دراسة معمقة للتشريا المنلم للمؤسسات
المالية (البنو ) ،فضالل عن المقابالت التي أجريت ما الممارسين ور د الممارسات المصرفية
ومن أهم ما تو لت إلي هذه الدراسة .أن الممارسة أظهرت عدل امتثال المؤسسات المالية
لقواعد مكافحة يسيأل ا موال ،ما أثارت الدراسة أسئلة حول عدل ريبة أو قدرف المؤسسات
المالية على االمتثال للقواعد الناظمة لعمليات يسيأل ا موال واالتزال بها.
دراسة Dan, (2009) :
هدفت هذه الدراسة إلى تقدير تكاليف تنفيذ قوانين مكافحة يسيأل ا موال في السويد ،واعتمدت
هذه الدراسة على إجراء المقابالت ما عينة من موظفي البنو وااحصاءات المصرفية،
وتو لت الدراسة إلى أن التكاليف التي تتكبدها البنو في السويد تبلغ ( )400مليون راون
سويد ،،وأن هنا نقص بير في ا نلمة القانونية السويدية  ،فعلى سبيأل المثال التمتل
المصارف الحر في تاميد ا موال في الصفقات المشبوهة.
دراسة Sanusi, (2008) :
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهول يسأل ا موال وفقا ل للشريعة ااسالمية وا ساليب
المست دمة في عمليات يسأل ا موال ،إعتمدت الدراسة على البيانات ا ولية التي تم الحصول
عليها من مصادر الشريعة ااسالمية الم تلفة .ومن أهم النتائل التي تو لت اليها هذه الدراسة.
أن ااسالل أولى إهتماما ل بيرال للنلال المالي وااقتصاد ، ،ما نهى عن ااستهال يير المبرر
واختالس ا موال نها ت لر طبقة طفيلية في الماتما.
دراسة Mitch et al, (2007) :
هدفت هذه الدراسة إلى تحليأل اآلثار النقدية للقيود الاديدف المفرو ة من قبأل فرير العمأل المالي
( )FATFبشلن يسيأل ا موال ،حي و عت ماموعة العمأل المالي ( )25معيارال بناءال على
التو يات ا ربعون ( 49حاليا ل) لمكافحة يسيأل ا موال وتمويأل اارهاب ،وقد تم و ا ما
ماموعة ( )23دولة على قائمة الدول وا قاليم يير المتعاونة لعدل تحقير معلم هذه المعايير
بتشديد إ افي أو تنليم الصناعة المصرفية السرية والمالية في هذه البلدان ،وقد بدأت الدول التي
تنلم الق اعات المصرفية والمالية بو ا قيود على درجة السرية بسن قوانين أ ثر رامة
للسرية وإيال الثألرات الموجودف في القوانين الحالية ،وقد است دمت الدراسة نمو جا ل نلريا ل
يقدل الحسابات السرية لفحص أثر تأليير قوانين السرية على الودائا وأسعار الفائدف وترا م
ا موال واالئتمان ،ووجدت الدراسة ثال ماموعات م تلفة من النتائل مقبولة اعتمادال على
ردود فعأل البنو فيما يتعلر بحام الودائا لديها.
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دراسة Vaithilingam and Nair, (2007) :
هدفت هذه الدراسة إلى البح في العوامأل التي تدعم انتشار يسيأل ا موال ،وقد است دمت
الدراسة ا سلوب التاريبي لدراسة العالقة بين البنية التحتية لتكنواوجيا المعلومات واالتصاالت
ونوعية رأس المال البشر ،و فاءف ااطار القانوني والسلو ا خالقي للشر ات والقدرف على
االبتكار في انتشار يسيأل ا موال في الدول المتقدمة والدول النامية ،وتو لت الدراسة إلى أن
ااطار القانوني الفعال ما إدارف الشر ات قد خفس انتشار يسيأل ا موال  ،وأن قدرف االبتكار
العالية تسهم سلبا ل في انتشار أنش ة يسيأل ا موال.
التعليق على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة العديد من العنا ر الرئيسة والثانوية المرتب ة بلاهرف يسيأل ا موال،
ودور البنو في
مكافحة هذه اللاهرف ،وظاهرف ااقتصاد ال في ويسيأل ا موال ،واآلثار ااقتصادية وااجتماعية
للاهرف يسيأل
ا موال ومكافحتها ،وتتشاب هذه الدراسات السابقة ما هذه الدراسة في الت ر لإلطار العال
المشكأل لاريمة يسيأل ا موال وااهتمال بمكافحتها.
وتلتي هذه الدراسة استكماالل للدراسات السابقة وقد تميزت هذه الدراسة عن ييرها ونها تر ز
على دور البنو التاارية السعودية بما لديها من تقنيات مصرفية مت ورف وإجراءات وسياسات
رقابية للوقاية من عمليات يسيأل ا موال والكشف عنها ومكافحتها.
 :_/1اإلطار النظري:
 :1/1مفهوم غسيل األموال:
أ بح يسيأل ا موال من المفاهيم التي نالت إهتمال انعي السياسات ااقتصادية والمالية على
المستوى المحلي وااقليمي والدولي ،هنا العديد من التعاريف لألسيأل ا موال نلرال لتعدد
مصادر ا موال يير المشروعة وتنوع طر ووسائأل الألسيأل وتباين وجهات النلر.
بعرف يسيأل ا موال بلن أل معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تأليير هوية وأ أل ا موال
المتحصأل عليها بلساليب يير كرعية ويير قانونية عن إرتكاب إحدى الارائم حتى تلهر و لنها
مصادر مشروعة (حسين ،2008،ص .)2هو أل من يحاول أن يدير تعامأل مالي يوظف عائدات
ب ريقة ما لنشاط يير قانوني عارفا ل بلن المال المست دل هو عائدات ب ريقة ما لنشاط يير
قانوني عارفا ل بلن هذه الوسيلة النقدية أو المال يمثأل عائدات ب ريقة ما لنشاط يير قانوني
(حااز ،2007،،ص .)10يقصد بألسيأل ا موال تحويأل ونقأل ا موال التي تم الحصول عليها
ب ر يير مشروعة أو المتهربة من االتزامات القانونية إلى ككأل أو أككال أخرى من أككال
ااحتفاظ بالثروف للتأل ية على مصدرها والتاهيأل ب (عبود ،2007،ص.)29
عرف يسيأل ا موال بلن  .تحويأل الممتلكات أو إحالتها ما العلم بلنها عائدات فعأل إجرامي
لألرض إخفاء أو تموي المصدر يير المشروع لتل الممتلكات أو مساعدف أ ،ك ص الا في
ارتكاب الارل ا لي على اافالت من عواقب سلو وإخفاء أو تموي ال بيعة الحقيقية
للممتلكات أو الحقو أو مكانها أو يفية التصرف فيها أو حر تها أو ملكيتها ما العلم بلن تل
الممتلكات هي عائدات فعأل إجرامي وا تشاف الممتلكات أو حيازنها أو است دامها ما العلم وقت
تلقيها بلنها عائدات فعأل إجرامي (محمد ،2017،ص.)259
تتضمن عملية يسيأل ا موال سلسلة من الصفات المتعددف والمت صصة تهدف إلى تموية مصدر
ا ول المالية
بحي يمكن است دال هذه ا ول و لنها أموال كرعية ناتاة عن مصادر عمليات تاارية
مشروعة (Agarawal
.)And Agarawal, 2005, p.772
يعرف الباح يسيأل ا موال بلن عملية تنتقأل عبر الحدود الدولية يلال إليها من يعمأل بالتاارف
في أنش ة يير مشروعة اخفاء حقيقة ا موال المتحصلة من طر يير مشروعة وإعادف
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توظيفها مستعينا ل بوس اء وسرية حسابات البنو واست دال التقنيات الم تلفة ادخالها في النلال
المصرفي وإ فاء الشرعية عليها بشكأل يحصن أ حابها من المساءلة القانونية.
 :2/1مراحل غسيل األموال:
تموور عمليووات يسوويأل ا موووال بمراحووأل متدرجووة موون حيو الدرجووة والتعقيوود فكووأل مرحلووة موون هووذه
المراحأل تمهد للمرحلة
الالحقة عليها حتى يتم الو ول إلى المرحلة النهائية التي يكون فيها المال قد إنق عت لت تماما ل
عن أ ل
ل
ااجرامووي (بووروار ،2010،،ص ،)37وأخيوورا يووتم دماهووا فووي النلووال المووالي القووانوني بعوود أن
ا تسبت هذه ا موال ظاهريا ل ال ابا الشرعي والقانوني (.)Wasseman, 2002, p.9
 :1/2/1مرحلة اإليداع أو اإلحاللPlacements .
وتسوومى مرحلووة التمهيوود أو ااعووداد للألسووأل بحيو يووتم الووت لص موون ا موووال المتحصووأل عليهووا موون
النشاط ااجرامي بعدف أساليب من بينهوا إبوداعها فوي أحود المصوارف أو إحودى المؤسسوات الماليوة
يير المصورفية أو كور ات توداول ا ورا الماليوة سوواء أ وان فوي الوداخأل أل ال وارع ،وتعود هوذه
المرحلة من أ عب وأخ ر المراحوأل بالنسوبة لألاسولي ا مووال وتكوون أ ثور عر وة للكشوف مون
جانووب الاهووات الرقابيووة موون خووالل المسووتندات والبيانووات المسووالة بشوولنها فووي المؤسسووات الماليووة
(سليمان ،2008،ص .)9يتم إدخال ا موال المتحصأل عليها من ا نشو ة ييور المشوروعة والتوي
تكون على ككأل نقود سائلة بإدخالها في النلال المصرفي من خالل إيوداع مبوالغ وأليرف ومتعوددف
في عدد م تلف من الحسابات في مصرف واحد وأ ثر فوي الوداخأل أو فوي ال وارع وتاميعهوا بعود
ل و مصوورفيا ل فووي حسوواب واحوود ب ريقووة التثيوور الكثيوور موون الشووبهات فمتووى ناحووت ودخلووت إلووى
المصرف فمن الصعوبة شفها الحقا ل (ال ريشة  ،2006،ص.)48
يرى الباح أن هذه المرحلة من أ عب وأخ ور مراحوأل عمليوة يسويأل ا مووال بالنسوبة للقوائمين
بها حي تكون ا موال القذرف عر ة ال تشاف مصدرها يير المشروع وبالتالي ا تشاف النشاط
ااجرامي أو تتبا آثاره من خالل إمكانية التعرف على مودعي ا موال وعالقتهم بمصدرها.
 :2/2/1مرحلة التمويه (التغطية)Layering .
تسمى هذه المرحلة بمرحلة التاميا أو التعتيم وتهدف هذه المرحلة إلوى ق وا الصولة بوين ا مووال
مو وووع الألسووأل وأ وولها ييوور المشووروع ليصووعب تعقبهووا وتحديوود مصوودرها موون خووالل إجووراء
ماموعة معقدف ومتعاقبة من العمليات المصرفية ويير المصرفية اخفواء ا وأل ييور المشوروع
بتأليير اال ست دامات التي تمت في المرحلة ا ولى وبتحويأل ا موال التي أودعت لدى المصوارف
إلى حسابات مصرفية دولية ما تدعيم ل بالمستندات التي تساعد فوي تضوليأل محواوالت الكشوف
عن المصدر الحقيقي لها بواس ة السل ات الم تصة (يالم ،2009 ،ص.)65
وهذه المرحلة تعني فصأل حصيلة ا موال يير المشروعة عن مصودرها ا ولي والتمويوة علوى
طبيعة هذه ا مووال عون طريور إجوراء العديود مون التحوويالت الداخليوة أو ال ارجيوة بهودف إياواد
العديووود مووون ال ووور التوووي مووون خاللهوووا يصوووعب الو وووول إلوووى منشوووئها ا ووولي ييووور المشوووروع
(العريان ،2005 ،ص.)42-43
يرى الباح أن هذه المرحلة تعتبر من أ ثر المراحأل خ ورف والتي يتم فيها ابتكار أو اع تموي
وتأل ية بهدف إخفاء معالم أ ،نشاط يسوتدل مون خاللو علوى المصودر الحقيقوي ل مووال ،ومون ثوم
ابعاد أ ،كبهات وإيااد إجابات وافية عن مصدر ا مووال التوي توم إيوداعها فوي النلوال المصورفي
بهدف جعأل تعقب هذه ا موال ومتابعتها إلى مصدرها مستحيالل ،و ل في ن وا ا نلموة الماليوة
التي التفرض قيودال على حر ة ا موال.
 :3/2/1مرحلة الدمجIntegration .
تسمى هذه المرحلة باسم مرحلوة التكاموأل أو التافيوف وتعود المرحلوة ا خيورف وا ثور علنيوة التوي
تهودف إلووى وم ا موووال بعوود تمويو مصوودرها فووي ااقتصواد الوووطني فووي وورف أموووال معلومووة
المصدر من خوالل دماهوا فوي عمليوات مشوروعة أو أنشو ة إقتصوادية مشوروعة وبال ريقوة التوي
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اليمكن معرفوة مصودر ا مووال الحقيقوي بسوهولة ،وتعود هوذه المرحلوة ا وعب ا تشوافا ل حيو أن
ا موووال تكووون قوود خضووعت مسووبقا ل لعوودف مسووتويات موون ااخفوواء والتموي و (محموود ،مرجووا سووابر،
ص.)261
يتم في هذه المرحلة ت هيور هوذه ا مووال عون طريور دماهوا فوي عمليوات مشوروعة و لو بإعوادف
م هذه ا موال
ل
ل
التي تم يسلها في ااقتصاد مرف أخرى لموال عادية سليمة وتكتسب ملهرا قانونيا وبالتالي يعاد
ظهور ا موال
يير المشروعة المألسولة م تل ة ومندماة في أدوات النلال الشرعي وتبدو والحال ذل متولدف
من أعمال مشروعة (العريان ،مرجا سابر ،ص.)44
يرى الباح أن هذه المرحلة تعتبر أخ ر مراحأل يسيأل ا موال من حي إمكانية ا تشافها إ أنو
يصعب التمييز بين ا موال المشروعة وا موال يير المشروعة ونها قد خضعت لعدف مستويات
من التدوير وإدخالها في النلال المصرفي الشرعي.
 :3/1أساليب غسيل األموال:
ل
التوجد طر محددف لألسيأل ا مووال بوأل تتعودد ال ور تبعوا لت وور ا نلموة المصورفية والتقنيوات
المست دمة في تنفيذ العمليات المصرفية .وفيما يلي عرض م تصر هم ا ساليب المست دمة في
يسيأل ا موال.
 :1/3/1األساليب التقليدية:
 .1الصفقات الوهمية :ت سوت دل الصوفقات الوهميوة فوي عمليوات تبيويس ا مووال و لو مون خوالل
اسووت دال ا سووعار العاليووة وتض و يم ا رقووال الفعليووة واسووت دال الفووواتير المووزورف لتبريوور ا موووال
الناتاة أو ا رباح الكبيرف (جمال ،وعبدالقادر ،2008 ،ص.)38
ما يلاول مبيضووا ا مووال إلوى كوراء العديود مون ا كوياء العينيوة الوذهب والعقوارات ،ثوم يقومووا
ببيعها بعد ل في مقابوأل الحصوول علوى كويكات مصورفية بقيموة ا كوياء المبيعوة ،وتسوت دل هوذه
الشيكات المصرفية في ككأل حسابات
مصرفية لدى البنو المسحوب عليها هذه الشيكات ،بعد ل يقول أ حاب هذه الحسابات بإجراء
العديد من العمليات المصرفية بقصد التعتويم علوى العمليوات المشوبوهة (بوسوعيد ،2013 ،ص22-
.)23
 .2الشرررتات الوهميررة :هووي كوور ات منشوولف بصووورف قانونيووة بهوودف القيووال بلعمووال ماليووة ييوور
مشروعة (عواجة ،2009 ،ص .)118تنتشر هذه الشور ات بصوورف فعليوة فوي الودول التوي تفتقور
إلى الرقابة المحكمة أو تمتاز بمنلومة سرية العمليات المصرفية التي تكون فيها سهولة من حي
ااجراءات المتبعة في تلسيص الشر ات أو كرائها (ال ريشة ،مرجا سابر ،ص.)33
يتم إنشاء كر ات وهمية من خالل إتباع عدف أساليب منها التستر وااحتيال ،مثوأل ااقتوراض مون
أحوود البنووو وخلووط هووذه ا موووال بلموالهووا ييوور الشوورعية ايهووال السوول ات بوولن مصوودرها كوورعي
(العتيبي ،2009 ،ص.)8
يتم استألالل كر ات السياحة والسفر و ل عن طرير تحويوأل النقوود إلوى توذا ر سوفر واسوترجاع
القيمة النقدية لها من بلد آخر (.)F.A.T.F. 2010,pp.15-16
ل
 .3تهريررب العملررة :تعتبوور موون أبسووط ال وور لألسوويأل ا موووال وأ ثرهووا إنتشووارا حيو يووتم تهريووب
ا موال يير المشروعة
عن طرير النقأل الماد ،بلنفسهم أو بواس ة أكو اص آخورين إلوى خوارع الوبالد ثوم إعوادف إدخالهوا
ب ر مشروعة عن طرير مشروعات وهمية و لنهوا نتاوت عون أنشو ة مشوروعة خوارع الوبالد
بحيو يمكوون اسووت دال هووذه ا ووول و لنهووا أموووال كوورعية ناتاووة عوون مصووادر عمليووات تااريووة
مشروعة (القا ي ،وآخرون ،2012 ،ص.)356
تووتم عمليووة تهريووب العملووة النقديووة موون مكووان آلخوور النقووأل عوون طريوور الشوواحنات عبوور الحوودود
وال ائرات والسفن البحرية ،وقد توتم مون خوالل و وا ا مووال المشوبوهة فوي أحود المصوارف أو
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مؤسسة مالية في حساب جار ،ومن ثم يمكن تحويلها ونقلها إلى حسواب آخور مون خوالل عمليوات
متعددف بحي يصع ب معها التمييز في هوذه الحسوابات بوين ا مووال النليفوة وييرهوا مون ا مووال
يير المشروعة (ال ريشة ،مرجا سابر ،ص.)46
 .4البنوك :وهي أ ثر الوسائأل المسوت دمة فوي عمليوات يسويأل ا مووال بحيو توودع ا مووال فوي
حساب جار ،في أحد المصارف ثم تار ،علي عدف حر ات متشابكة بحي يصعب التمييز بينها
وبين ا موال المشروعة ،ما يلال ياسلوا ا موال إلى فتح ااعتموادات المسوتندية للقيوال بعمليوات
كووحن وهميووة ،يووتم تبووادل مسووتندات ااعتموواد موون خووالل البريوود االكترونووي عبوور كاكووات تعوورف
بالسوواأل االكترونووي  Electronic Recordوتنتقووأل النقووود ب ريقووة إلكترونيووة موون بن و فوواتح
ااعتماد إلى المستفيد وبالتالي يمكن أن يتم السوداد بولموال ييور مشوروعة مون قبوأل فواتح ااعتمواد
(حااز ،2009 ،،ص.)108
ل
ل
وأيض وا ل تعتبوور هووذه ال ريقووة ا ثوور كوويوعا فووي ماووال يسووأل ا موووال وتبوودأ طبق وا لمراحووأل يسووأل
ا موال المتعارف عل يها باايداع وتنتهي بااستثمار وقد اليقتصور ا مور علوى فوتح حسواب واحود
فقط بأل قد تتعدد الحسابات البنكية في بنو م تلفة ودول م تلفة (القضاف ،2010 ،ص.)76
تست دل هذه ال ريقة بإيداع ا موال المتحصلة مون الاريموة فوي العديود مون الحسوابات البنكيوة فوي
بنو وبلدان م تلفة ،وبعد ل يتم تحويلها إلى البلود الوذ ،يوتم إسوتثمارها فيهوا (ال ريشوة ،مرجوا
سابر ،ص.)47
 :2/3/1األساليب الحديثة:
كووهدت هووذه ا سوواليب ت ووورال بيوورال نلوورال إلووى تزايوود حاووم ا موووال والمتحصووالت موون الاوورائم
ا لية فضالل عن الت ور الهائأل في ماال ااتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (المبار ،2003 ،
ص .)33وفووي عصوورنا الحووالي تلاوول البنووو إلووى تقووديم خوودماتها الماليووة والمصوورفية عبوور وسووائأل
إلكترونيوة حديثووة ممووا سوواعد ياسوولوا ا موووال فوي اسووت دال هووذه التقنيووات وبالتووالي ت وووير أسوواليب
يسيأل ا موال وتور ا سواليب التقليديوة قودر اامكوان لتفواد ،الرقابوة المصورفية واسوتحالة تتبوا
مصادر ا موال يير المشروعة (الحمداني ،2005 ،ص.)11
 .1بنوك اإلنترنتInternet Banking .
تتميز المصارف االكترونية بلنها تسمح للعمالء بإجراء العمليات المصرفية في أ ،زمان ومكان
خالف وا ل للنلووال المصوورفي التقليوود ،،فتوووفر ال دمووة فووي أ ،وقووت وت فووس الكلفووة وت تصوور الاهوود
بالنسبة للموظفين والعمالء على حد سواء (كافي ،2007 ،ص.)67
زيادف السرية المصرفية في بنو اانترنت يزيد وعوبة التتبوا والمالحقوة ل كو اص المتعواملين
مووا تل و البنووو والووذين يهوودفون فووي حقيقووة ا موور إلووى يسووأل أموووالهم عبوور تعووامالتهم المصوورفية
االكترونية (الركدان ،2007 ،ص .)112وتعتبر من أخ ور الوسوائأل التكنولوجيوة الحديثوة حيو
التقوول بقبوول الودائووا ولكنهوا وسويط فووي القيوال بوبعس العمليووات الماليوة وهوي وسوويلة تتويح لألاسوأل
ا موال نقوأل وتحوبوأل ميوات و مة مون ا مووال بسورعة وأموان (السواعد ،2014 ،،ص204-
.)205
 .2النقود اإللكترونيةElectronic-Cash of Money .
ل
هي نقود سهلة النقأل من مكان إلى آخر باست دال الشبكة الدولية للمعلومات (اانترنوت) بعيودا عون
الاهووات الحكوميووة ،ممووا جعووأل كووبكات اانترنووت وسوويلة مثاليووة وسووهلة لعمليووات يسوويأل ا موووال
(بر ات ،2007 ،ص.)35
تعد النقود االكترونية من أهم ا ساليب الحديثة المست دمة في يسيأل ا موال ،ما أنها ال ت ضا
لمعايير النقود القانونية التقليديوة ،مموا ياعوأل هوذه النقوود قابلوة لإل ودار دون أ ،رقابوة أو معوايير
قانونيووة محووددف وي رجهووا عوون اختصوواص البنووو المر زيووة (القا ووي ،وآخوورون ،مرجووا سووابر،
ص.)358
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ت ثير عمليات التشفير قلر العديد من السل ات ا منية و لو أنو سومح بلهوور النقوود االكترونيوة،
مووا أتاحووت تكنولوجيووا التشووفير لكووأل موون البنووو وعمالئهووا حمايووة معلوموواتهم وعمليوواتهم الماليووة
(الساعد ،،مرجا سابر،ص.)204
 .3بطاقات اإلئتمانCredit Cards .
هي ب اقات يصدرها البن لزبائن تمكن أ حابها من است دامها لحد وسائأل الدفا في عودف دول
دون الحاجة لتحمأل م اطر حيازف النقود ،و ل بإيداع أموال طائلة في حساب الب اقة بحي يلأل
الحساب دائنا ل ويتمكن ياسوأل ا مووال مون سوحب ا مووال النقديوة أينموا وجود فوي العوالم (القا وي،
تسوت دل ب اقووة االئتمووان فووي ورف ا موووال موون منافووذ
وآخورون ،مرجووا سووابر ،ص.)358
الصرف االكترونيوة باسوت دال رقوم سور ،حيو يوتم سوحب ا مووال مون البنو فوي البلود ا جنبوي
وبذل تحول ا موال القذرف إلى ال ارع ويت لص ياسلوا ا موال من القيود المفرو ة على نقوأل
ا موال (ركيد ،وعبدالقادر ،2016 ،ص.)10
تسووت دل التكنولوجيووا المت ووورف لب اقووة االئتمووان فووي ت ووزين ومعالاووة آالف البايووت  Byteموون
البيانات االكترونية (إسماعيأل ،وعلوان ،وجليأل ،2013 ،ص.)82
 .5نوادي القمار اإلفتراضيةVirtual Casinos .
هي مواقا على اانترنت تم تصميمها لتوفير أل أنواع القمار وألعابة ويدير هذه النواد ،أك اص
مون منووازلهم أو موون مكاتوب ووأليرف ،يصووعب تتبوا وجودهووا الفعلووي وخروجهوا الفعلووي عوون ن ووا
االختصوواص المكوواني لووبعس الوودول ،وبلاوول إليهووا ياسوولوا ا موووال بحصووولهم علووى فووي وقسووائم
اللعب مقابأل ا موال النقدية ،وبعد لو يوتم اسوتبدال الفوي بشويكات مسوحوبة علوى بعوس البنوو
فتلهر و لنها أموال ناتاة عن ربح من ألعاب القموار(بر وات ،مرجوا سوابر ،ص .)53موا يلاول
أ حال ا موال القذرف إلى أندية القمار فيحصلون منها على قسوائم اللعوب مقابوأل ا مووال النقديوة،
يتم بعدها إبدال هذه القسائم بشويكات مسوحوبة علوى المصوارف وبالتوالي تلهور و لنهوا ناتاوة عون
ألعاب الميسر والقمار (زين الدين ،ولحيلح ،2014 ،ص.)31
 .5الخدمات المصرفية اإللكترونيةServices-Electronic Banking .
بعد الت ور الهائأل الذ ،كهده عوالم ااتصواالت االكترونيوة أ وبحت ثيورال موا تسوت دل ال ودمات
المصرفية االكترونية في تنفيذ عمليات يسيأل ا موال وهي تعتبر من أحد طر يسأل ا موال
المشووبوهة وأيسوورها فووي التعامووأل مووا البنووو داء العمليووات الماليووة الم تلفووة (كوواهين،2009 ،
ص .)8يووتم اسووت دال هووذه ال ريقووة بإيووداع ا موووال المتحصووأل عليهووا موون الاريمووة فووي العديوود موون
الحسابات البنكية في بنو وبلدان م تلفة ،وبعد ل يتم تحويلها إلى البلد الذ ،يتم اسوتثمارها فيو
(جمال وعبدالقادر ،مرجا سابر ،ص.)38
 .6تقنية موندتسMondex .
وهي تقنية تست دل فوي الأل واء االكترونوي تسومح للمسوت دمين بتحويوأل ا مووال ييور المشوروعة
عبر اانترنت ما
ل
تشفير آمن لعمليات يسيأل ا موال دون أن تتر آثارا تمكن من التعرف على مرتكبيها.
تتميووز تقنيووة مونوود ص فووي يسوويأل ا موووال باابتعوواد عوون الق وواع المصوورفي الحقيقووي أو ال وودمات
المصرفية التقليدية
ل
ل
وسووهولة تااوزهووا الحوودود الاألرافيووة ممووا ياعووأل تتبعهووا أموورا مسووتحيال ويشووكأل مشووكلة قانونيووة
للتشريعات التقليديوة ا مور الوذ ،يحوتم علوى الودول ورورف إعوادف النلور فوي تشوريعاتها لموا بوة
الت ورات التكنولوجية وعقد ااتفاقيات الدولية
لمواجهة هذه اللاهرف (طاهر ،2002 ،ص.)89
ل
مما سبر ي لص الباح إلى أن أساليب يسيأل ا موال متعددف وتت ور وفقا لت وور الاريموة عون
طريوور ا سووتألالل التقنيووة المت ووورف و ووعاف النفوووس ،وأن ووعف الرقابووة علووى المواقووا البنكيووة
االكترونية وسهولة أنلمتها الرقابية ا مر الذ ،يع ي لألاسلي ا موال سوهولة أ بور فوي التحور
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وتبييس أموالهم دون خوف ،ا مر الذ ،يت لب تلافر الاهود المحلية وااقليمة والدولية لمكافحة
هذه اللاهرف.
 :4/1الرقابة المصرفية للبنوك التجارية على عمليات غسيل األموال:
البنو التاارية هي تل التي تقول بالب وحفو أمووال الموودعين سوواء مون ا فوراد أو الشور ات
أوالمؤسسات وتقر ها لمن هم بحاجوة إلوى هوذه ا مووال مون ا فوراد أو الشور ات أوالمؤسسوات،
ما تقول بااستثمار المباكر أو الألير مباكر في مشروعات متنوعة (الراو ،2010 ،،ص.)42
يتوولى البنو المر ووز ،ااكووراف والرقابوة علووى البنووو التااريووة ولو سوول ة إ وودار النقووود وهووو
مؤسسة قادرف على تحويأل ا ول الحقيقية إلى أ ول نقدية وا ول النقدية إلى أ ول حقيقية
(أبوكاور ،ومساعدف ،2015 ،ص .)167تعتبر البنو التاارية من أهم المؤسسات التوي تسوت دل
في تنفيذ عمليات يسيأل ا موال نلرال للمزايا التي تتمتا بها إ ا ما قورنت بأليرها مون المؤسسوات
ا خرى (القا ي ،وآخرون ،مرجا سابر ،ص.)360
يست يا ياسلوا ا موال است دال البنو والو ول إلى نلال الودفا الودولي الوذ ،يووفر لهوم القودرف
على نقأل ا موال من خالل الوسائأل االكترونية الحديثة .لذل و ف مالص ااحتياطي الفودرالي
ا مريكي المؤسسات المصرفية وموظفيها ب ط القو ،لمكافحة يسيأل ا موال ( Johnson and
.)Desmond, 2002,p.8
إن أولووى ال وووات الم لوبووة لمكافحووة عمليووات يسوويأل ا موووال محاربووة الفسوواد المووالي واادار،
محاربة فعلية الككلية  ،وأن يتم و ا التشريعات المصرفية المناسبة التي تمكن البنو المر زية
من بسط رقابتهوا بشوكأل أ ثور فعاليوة علوى البنوو ال ا وة ومراقبوة تنفيوذها وت بيقهوا علوى جميوا
الق اعووووات المصوووورفية دون إسووووتثناء وفوووورض عقوبووووات علووووى المصوووورف الووووذ ،اليلتووووزل بهووووا
(.)Dan,2009,pp.101-112
يرى الباح أن الرقابة المصرفية هوي ااجوراءات وا سواليب التوي يقوول بهوا البنو لضومان تنفيوذ
السياسة النقدية المرسومة بشكأل سليم ،وتقييم أداءه والحفاظ على سالمة عمل بالشكأل الذ ،يساهم
في ت وير ااقتصاد الوطني وازدهاره.
هنا عدد من ااجراءات الوقائية التي تتبعها البنو والتي تساهم في الكشف عن عمليوات يسويأل
ا موال ومنها:
 .1االتووزال بووالتحقر موون هويووة العمووالء وك صووية العميووأل (الزبووون) المتعامووأل مووا البنو بمعرفووة
سياسة عمل ون ا نشاط وليص فقط معرفة ك ص و وذل الشور ات والمؤسسوات والامعيوات
حي يمكن أن تكون وهمية أو واجه ( ريمة ،2014 ،ص.)115
 .2االتزال بحف ومس الساالت والمستندات (باخوية ،2013 ،ص.)249
 .3إعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشواط المصورفي وتحليوأل م رجاتهوا واسوتلهار النتوائل
وموا لة قراءف
المتأليووورات الواقعيوووة علوووى ووووء التقوووارير وال ا وووة باايوووداعات والمسوووحوبات وتقوووارير النقووود
ال وووارجي والمقا وووة والحوووواالت واائتموووان وااقوووراض وتفحصوووها بدقوووة وتحليوووأل مووون ال بوووراء
المصرفيين لكشف العمليات المشبوهة (كعبان  ،2005 ،ص.)19
 .4االلتووزال بالتعليمووات وا نلمووة والقوووانين الصووادرف عوون الاهووات الم تصووة ب صوووص مكافحووة
عمليات يسيأل ا موال (الهيتي ،2010 ،ص.)86
 .5توخي الحذر من العميأل الذ ،ي في معلومات أو يقدل معلومات يير افية أو ا بة لش صيات
ماهولووة ب صوووص يوورض العمووأل وعنا وور اائتمووان أو عوون مرا ووز العمووأل وييرهووا (ماموعووة
العمأل المالي الدولي  FATFالتو ية رقم .)12
 .6ت وووير الممارسووات والبوورامل الداخليووة المصوورفية (ماموعووة العمووأل المووالي الوودولي FATF
التو ية رقم .)26
 .7الرقابة على حر ة ا موال (باخوية ،مرجا سابر ،ص.)244
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 .8التدقير والتحقر عند تألير ا نش ة التي بدأ من أجلها التعامأل ما المصرف زبون أو كر ات
والتوج إلى ماال آخر والتي التتالءل ما أعموالهم ااعتياديوة (ركويد ،وعبودالقادر ،مرجوا سوابر
،ص.)12
 .9قيال إدارف مكافحة يسيأل ا موال (وحدف التحريات المالية) بالمهال الرقابيوة وتبوادل المعلوموات
ما ا جهزف ا منية والرقابية والمصرفية وااكراف على البنو والمؤسسات المالية بالكشف عن
ا موال المراد يسلها والمالحقة القانونية والقضائية (مص فى ،2008 ،ص.)244
 .10توودريب وتلهيووأل الموووظفين علووى مواجهووة عمليووات تبيوويس ا موووال يعتبوور موون أهووم التوودابير
الوقائية التي تحول دون اسوتألالل البنوو فوي عمليوات تبيويس ا مووال ،واالسوتفادف مون ال بورات
المحلية والدولية في هذا الماال ،باا افة إلى مشار ة موظفي البنو فوي الموؤتمرات والنودوات
التووي تعقوود بهووذا الشوولن ،وأن يك وون ل و فووي إطووار السياسووة العامووة للتوودريب التووي تضووعها البنووو
والمؤسسات المالية (أحمد ،2010 ،ص )162
 :5/1الجهود الدولية لمكافحة غسيل األموال:
هنووا إهتمووال متزايوود موون قبووأل الماتمووا الوودولي بقضووايا مكافحووة يسوويأل ا موووال و لو فووي وووء
الت وووور الكبيووور فوووي عمليوووات يسووويأل ا مووووال التوووي كوووملت م تلوووف أكوووكال المعوووامالت الماليوووة
والمصرفية ،وقد ساعد على ل الت ور التقني والتنوع في ا دوات المالية وااستثمارية وتنوامي
حر ووة التوودفقات النقديووة وااسووتثمارية عبوور الحوودود ،وقوود تووم إقوورار عوودد موون المبووادرات الدوليووة
لمكافحة عمليات يسيأل ا موال لعأل أبرزها ما يلي:
 .1إتفاقية فيينا لعام :1988
تعتبوور هووذه ااتفاقيووة ا سوواس الووذ ،بنيووت علي و افووة الاهووود الدوليووة فووي مكافحووة أنش و ة يسوويأل
ا موال ،حي ألزمت الدول المنضمة إليهوا بتعزيوز التعواون فيموا بينهوا حتوى توتمكن مون التصود،
لم تلف ملاهر ااتاار يير المشروع في الم درات وأنشو ة يسويأل ا مووال ،وأن تت وذ التوابير
الالزمووة والضوورورية بمووا فووي ل و التوودابير التشووريعية وااداريووة وفق وا ل حكووال نلمهووا التشووريعية
(أوريدف ،وحمزف ،2017 ،ص.)9
 .2مجموعة العمل المالي الدولية (:)FATF
ككلت ماموعة العمأل المالي الدوليوة ( .)Financial Action Task Forceبقورار مون موؤتمر
الوودول الصووناعية السووبا الووذ ،عقوود فووي بوواريص عووال  1989ويعتبوور موون أقوووى وأكووهر المنلمووات
الدولية العاملة في ماال مكافحة يسيأل ا موال ،ومن أهم إناازاتها .إ دار التو يات ا ربعوين
عال  1990والتي تمثأل الحد ا دنوى مون ااجوراءات التوي ينبألوي علوى الودول ت بيقهوا لتوتمكن مون
مكافحة يسيأل ا موال (أوريدف ،وحمزف ،المرجا السابر ،ص.)49
 .3إعالن  IXTAPفي المكسيك عام :1990
أ د هذا ااعالن عن الحاجة لتشريا يارل ا نش ة المتعلقة بتبييس ا موال الناتاة عون ااتاوار
يير المشروع بالم درات وياعأل باامكان تحديدها واقتفاء أثرها وحازها ومصادرتها وتشوايا
الهيئات المصرفية على التعاون ما الاهات المعنية في تحقير هذا الألرض (زين الودين ،ولحويلح،
مرجا سابر ،ص.)56
 .4إتفاقية األمم المتحدة (باليرمو :)2000
تعتبور هووذه ااتفاقيووة مون أهووم ااتفاقيووات المبرموة لمكافحووة جريمووة تبيويس ا موووال ،حيو ألزمووت
الدول إلى تعزيز التعاون الودولي لمنوا م تلوف ا نمواط ال يورف للاريموة المنلموة ومنهوا جورائم
يسأل ا موال ومكافحتها ،ما أولت عناية خا ة فعال يسأل عائدات ا موال من الاريمة ،ما
ألزمت الدول بتاوريم هوذه ا فعوال و لو وفقوا ل لقانونهوا الوداخلي (أوريودف ،وحموزف ،مرجوا سوابر،
ص.)14
 .5اتفاقية ستراسبورغ لعام :1990
تعتبر هذه ااتفاقية ورف متميزف للتعاون ااقليمي لمواجهة عمليوات يسويأل ا مووال وقود اهتموت
هووذه ااتفاقيووة بووإبراز ااجووراءات التشووريعية وتاووريم ووأل حوواالت يسوويأل ا موووال ات ا ووأل
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ااجرامي أيوا ل انوت الاريموة دون إقتصوارها علوى يسويأل ا مووال الناتاوة مون تاوارف الم ودرات
( قر ،وعزالدين ،2008 ،ص.)175
 .6إعالن باريس :2003
أ وود هووذا ااعووالن أن عمليووات تبيوويس ا موووال ات المصوودر ااجرامووي المووالي ت ووورت خووالل
السنوات ا خيرف وباتت تشكأل تهديدال اقتصاديات الودول ا وربيوة وماتمعاتهوا الديمقراطيوة ،وأن
مكافحة تبييس ا موال تت لب وجود تعواون بوين الودول وعموالل مشوتر ا ل وإال أ وبحت المشوار ة
دون جدوى تذ ر (جاليلة ،2014 ،ص.)445
 .7إتفاقية فيينا لعام :2003
وهي إتفاقية ا مم المتحدف لمكافحة الفساد ،وهدفت إلوى تودعيم التعواون الودولي فوي مكافحوة جورائم
الفسوواد با عتبوواره جريمووة منلمووة موون خووالل و ووا التوودابير الالزمووة لمكافحووة ا موووال الناتاووة موون
الفسوواد ومكافحت و  ،ودعووم التعوواون الوودولي والمسوواعدف التقنيووة وتعزيووز النزاهووة والمسوواءلة وات ووا
التدابير الالزمة لتسليم المارمين المحكول عليهم باا افة إلى تعزيز ااجراءات على ا ك اص
ااعتبووواريين مووون حيووو المالحقوووة والمقا ووواف والاوووزاءات والمصوووادرف واادارف السوووليمة للدولوووة
(خاطر ،2011 ،ص.)522
 .8لجنة بازل للرقابة على المصارف:
درت تو يات لانة بازل مون قبوأل محوافلي المصوارف المر زيوة فوي ماموعوة الودول ااثنوى
عشور ،تحووت إكوراف بنو التسوويات الوودولي فوي مدينووة بوازل بسويسوورا والتوي تهوودف إلوى تشووايا
ا عضواء إلوى ات وا وسووائأل فعالوة لمنوا اسووتألالل النلوال المصورفي فووي عمليوات يسويأل ا موووال،
وأو ت اللانة بعدد من التو يات أبرزها (زين الدين ،ولحيلح ،مرجا سابر ،ص.)53
 .1رورف التحقر من ك صية العميأل (مبدأ إعرف عميل ).
 .2االجتهاد في التحقر من سالمة العمليات المصرفية.
 .3توفير برامل تدريبية لموظفي البنو ت تص بمكافحة يسيأل ا موال.
 .4إقرار إتفاقية المصادرف الثنائية أو المتعددف ا طراف التي تهدف إلى تاميد ومصادرف ا مووال
الناتاة من تاارف
الم درات ويسأل ا موال.
 :6/1جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة عمليات غسيل األموال:
كهدت السنوات القليلة الما ية ت ورات سريعة وبعيدف المدى والن ا على عيد الق اع المالي
الدولي بما في
ل تنسير الاهود للعمأل على مكافحة يسيأل ا مووال .تبنوت المملكوة العربيوة السوعودية ماموعوة
من المبادرات الم تلفة والتدابير والتشريعات ،ومعايير أخرى استاابة للت ورات الدولية فوي هوذا
الماال ومنها مايلي.) https://respository.nauss.edu.sa):
 .1الموافقة على التو يات ا ربعين الصوادرف عوال  1988الصوادرف مون ا موم المتحودف وإ ودار
الئحة تنفيذية لها وتكلبف الاهات المعنية بإنفا ها.
 .2تشكيأل لانة دائمة لمكافحة يسأل ا موال برئاسة محاف مؤسسة النقد العربي السعود.،
 .3إ وودار نلووال لمكافحووة يسووأل ا موووال والئحتووة التنفيذيووة بموجووب قوورار مالووص الوووزراء رقووم
( )167وتم إعتماده لساس قانوني لتاريم أنش ة يسأل ا موال وتمويأل اارهاب.
 .4انضمال المملكة من دول مالوص التعواون لودول ال لويل العربوي إلوى ماموعوة العموأل الموالي
الدولية ( )FATFبفرنسا المعنية بمكافحة يسأل ا موال وتمويأل اارهاب.
 .5وقعووت المملكووة العربيووة السووعودية وأقوورت اتفاقيووة ا مووم المتحوودف لمكافحووة الاريمووة المنلمووة
(باليرمو .)2000
 .6إنشاء وحدف التحريات المالية السعودية بموجب المادف رقم ( )11تحت إكوراف وزارف الداخليوة
التي تتلقى وتحلأل تقارير العمليات المشتب بها والمتعلقة بلنش ة يسأل ا موال وتمويأل اارهاب.
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 .7تنليم عمليات اابالغ عن العمليات المشوتب بكونهوا يسوأل أمووال وإعوداد نموو ع موحود بكافوة
المصارف التاارية والصيارفة المرخصين يست دل لإلبالغ عن العمليات المشتب بها.
 .8إعتموواد أنلمووة الموودفوعات والتسووويات اآلليووة ،برب هووا البنووو السووعودية مووا بعضووها الووبعس
ورب ها ما مؤسسة
النقد العربي السعود.،
 .9طبقت المملكة خالل يونية  2007فوي جميوا المنافوذ الحدوديوة فورض نموو ع اافصواح الموالي
للمألووادرين والقووادمين للمملكووة عمووا يحملون و موون أموووال ومعووادن نفيسووة تتاوواوز ( )60ألووف
من إجراءات مكافحة يسأل ا موال.
سعود ،و ل
 .10عقوود العديوود موون المووؤتمرات والنوودوات والوودورات التدريبيووة المحليووة والدوليووة ات العالقووة
بمكافحة يسأل ا موال.
 :7/1جهود مؤسسة النقد العربي السعودي:
ل
ات ووذت مؤسسووة النقوود العربووي السووعود ،عووددا موون ااجووراءات ااكوورافية والرقابيووة ات العالقووة
بمكافحة يسأل ا موال وتمويأل اارهاب ومنها.) https://respository.nauss.edu.sa) .
 .1إ دار قواعد وإركادات مكافحة يسأل ا موال وتمويأل اارهاب لعدف جهات مالية.
 .2تحدي قواعد مكافحة يسأل ا موال وتمويأل اارهاب الصوادر للبنوو ومحوالت الصورافة فوي
ديسمبر  ، 2008و ذل تحدي قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشأليلها.
 .3اسووتكمال برنووامل عمووأل البنووو المحليووة بتحوودي بيانووات جميووا العمووالء موون خووالل التحقوور موون
وثائر الهوية الش صية المعتمدف ،ك صية اعتبارية ،وأن تكون سارية المفعول.
 .4فووي بدايووة الربووا ا ول موون عووال  2009تووم اسووتكمال القيووال بعمليووة فحووص كووامأل لكافووة البنووو
العاملة بالمملكة ،تضمنت بورامل تهودف للتل ود مون إلتوزال البنوو بت بيور التعليموات ال ا وة فوي
ماال مكافحة يسأل ا موال وقواعد فتح الحسابات البنكية وقواعد تشأليلها وإعداد تقوارير مسوتقلة
لها.
 .5قيووال البنووو المحليووة بووإجراء عمليووة تقيوويم اتووي للتحقوور موون موودى إلتزامهووا بالتو وويات ()49
الصادرف من ماموعة العمأل المالي الدولية (.)FATF
 .6القيال بزيارات إكرافية خالل عال  2008لاميا محالت الصرافة والمرخصوة فتوة ( )Aللتل ود
من استالمها
للتعليمات الصادرف في ماال مكافحوة يسوأل ا مووال وتمويوأل اارهواب وكورح مفاهيمهوا والتل يود
على رورف التقيد بها.
 :_/2اإلطار التحليلي (الدراسة الميدانية):
 :1/2مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون ماتما الدراسة من العاملين في البنو التاارية السعودية التي تمارس نشاطها في المملكة
العربية السعودية ،ونلرال لكبر حام ماتما الدراسة قال الباح باختيار عينوة عشووائية مونهم مون
جميا البنو التاارية السعودية ،وقال الباح بتوزيا عدد ( )55استبانة تم استرجاع عودد ()55
اسووتبانة بنسووبة  % 100موون االسووتبانات الموزعووة ،وأن الباحو راعووى عنوود اختيووار العينووة العموور
والمؤهووأل العلمووي والت صووص العلمووي وسوونوات ال بوورف ،والا ودول التووالي يصووف الدراسووة حسووب
متأليراتها المستقلة:
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 :1/1/2الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:
 :1/1/1/2توزيع عينة الدراسة حسب العمر:
جدول رقم ( )1توزيا عينة الدراسة حسب العمر
النسبة المئوية
التكرار
العمر
% 22
12
أقأل من  30سنة
% 37
15
من  30إلى أقأل من  40سنة
% 36
20
من  40إلى أقأل من  50سنة
% 15
8
من  50سنة فل ثر
% 100
55
الماموع
المصدر :إعداد الباح .
يتضح الاول رقم ( )1أن نسبة  % 22من عينة الدراسوة أعموارهم أقوأل مون  30سونة  ،وأن نسوبة
 % 37تتراوح أعمارهم بين  30سنة إلى أقأل من  40سنة  ،وأن نسوبة  % 36تتوراوح أعموارهم
بين  40سنة إلى أقأل من 50
سوونة  ،وأن نسووبة  % 15أعمووارهم  50سوونة فوول ثر .ويوورى الباح و أن تنوووع العموور فووراد عينووة
الدراسة التي أجابت
على أسئلة االستبيان يدل على التنوع في وجهات النلر.
 :2/1/1/2توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:
جدول رقم ( )2توزيا عينة الدراسة حسب المؤهأل العلمي
النسبة المئوية
التكرار
المؤهل العلمي
% 73
40
درجة البكالوريوس
% 27
15
دراسات عليا
% 100
55
الماموع
المصدر :إعداد الباح .
يتضووووح موووون الاوووودول رقووووم ( )2أن نسووووبة  % 73موووون عينووووة الدراسووووة حا وووولون علووووى درجووووة
البكالوريوس ،وأن نسبة  % 27حا لون علوى دراسوات عليوا ،وهوذا يعكوص طبيعوة عموأل البنوو
وأيضا ل يع ي مصداقية وقوف لإلجابات التي تم الحصول عليها.
 :3/1/1/2توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي:
جدول رقم ( )3توزيا عينة الدراسة حسب الت صص العلمي
النسبة المئوية
التكرار
التخصص العلمي
% 46
25
المحاسبة
% 36
20
علول مالية ومصرفية
%9
5
إدارف أعمال
%9
5
التسوير
% 100
55
الماموع
المصدر :إعداد الباح .
يتضح من الادول رقم ( )3أن نسبة  % 46من عينة الدراسة ت صصهم العلمي المحاسوبة ،بينموا
أن نسووبة  % 36ت صصووهم العلمووي علووول ماليووة ومصوورفية ،وأن نسووبة  % 9ت صصووهم العلمووي
إدارف أعمووال ،وأن نسووبة  % 9ت صصووهم التسوووير .وهووذا يتفوور مووا مت لبووات الوظيفووة فووي ق وواع
البنو .
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 :4/1/1/2توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:
جدول رقم ( )4توزيا عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
النسبة المئوية
التكرار
المسمى الوظيفي
% 20
11
خدمة العمالء
% 20
11
الحسابات الاارية
% 20
11
التسهيالت االئتمانية
% 20
11
ااعتمادات المستندية
% 20
11
إدارف الم اطر
% 100
55
الماموع
المصدر :إعداد الباح .
يتضح من الادول رقم ( )4أن نسبة  % 20من عينة الدراسة يعملون في قسم خدمة العمالء ،وأن
نسبة % 20
يعملون في قسم الحسابات الاارية ،وأن  % 20يعملون في قسم التسوهيالت االئتمانيوة ،وأن نسوبة
 % 20يعملون في قسم ااعتمادات المسوتندية ،وأن  % 20يعملوون فوي إدارف الم واطر .وبالتوالي
فإن تنوع المسمى الووظيفي فوراد العينوة المسوتاوبين توؤد ،إلوى التنووع فوي وجهوات النلور مموا
يساعد على زيادف درجة الثقة في المعلومات التي تم الحصول عليها.
 :5/1/1/2توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة:
جدول رقم ( )5توزيا عينة الدراسة حسب سنوات ال برف
النسبة المئوية
التكرار
عدد سنوات الخبرة
% 15
8
أقأل من  5سنوات
% 16
9
من  5إلى  10سنوات
% 27
15
من  11إلى  15سنة
% 22
12
من  16إلى  20سنة
% 20
11
من  21سنة فل ثر
% 100
55
الماموع
المصدر  :إعداد الباح .
يتضح من الادول رقم ( )5أن نسبة  % 15من عينة الدراسة أن سنوات ال برف لديهم أقأل مون 5
سنوات ،وأن نسبة  % 16لديهم خبورف تتوراوح مون  5إلوى  10سونوات ،وأن نسوبة  % 27لوديهم
سنوات خبرف تتراوح من  11إلى  15سنة ،وأن  % 22لديهم خبرف تتراوح من  16إلى  20سنة،
وأن نسبة  % 20لديهم خبرف أ ثر من  21سنة .وهذا يدل على وجود ال برف الكافية لود ،مووظفي
البنو التاارية السعودية تمكنهم من ممارسة ماال عملهم.
 :2/2أداة الدراسة وصدقها:
لضمان سالمة فقرات االسوتبانة وارنباطهوا بلهوداف الدراسوة ومودى قودرتها علوى قيواس متأليورات
الدراسة ،فقد قال الباح بتصوميم اسوتبانة خا وة للتعورف علوى فعاليوة أسواليب الرقابوة المصورفية
الم بقة في البنو التاارية السعودية في ا تشاف عمليات يسيأل ا موال ،وقد عر ت االستبانة
على ماموعة من ا اديمين والمهنيوين فوي ماوال المحاسوبة والمراجعوة وتوم ا خوذ بالمالحلوات
واآلراء التي أبداها المحكمون ،حي أ بحت تشتمأل على جزأين هما:
 .1البيانات الش صية التي تتعلر بالعمر والمؤهأل العلمي والت صص العلموي والمسومى الووظيفي
وسنوات ال برف.
 .2فقرات االستبانة البالغ عددها ( )17موزعة على محوران.
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المحور ا ول :ت بر البنو التااريوة السوعودية إجوراءات وسياسوات الرقابوة المصورفية ال ا وة
بمكافحة عمليات يسيأل ا موال وعدد الفقرات ( )12فقرف.
المحووور الثوواني :إجووراءات الرقابووة المصوورفية ات الصوولة بتوودريب وتلهيووأل موووظفي البنووو علووى
برامل مكافحة عمليات يسيأل ا موال في البنو التاارية السعودية وعدد الفقرات ( )5فقرف.
وتم االعتماد على مقياس ليكرت ال ماسي اجابوات المبحووثين ،حيو جواءت علوى النحوو التوالي:
( = 5موافر بشدف ) = 4 ( ،موافر ) = 3 ( ،محايد ) = 2 ( ،ييور موافور ) = 1 ( ،ييور موافور
بشدف ).
 :3/2ثبات فقرات االستبانة :Reliability
ل
اسوت دل الباحو طريقوة ألفوا رونبوا  Cranach's Alphaوفقوا اجابوات أفوراد عينوة الدراسوة
والبالغ عدده ( )55فرد ،حي انت قيمة ألفا رونبوا كوأل ( )% 94.7والتوي تعتبور مقبولوة فوي
البحو والدراسات اانسانية ( .)Zikmund, 2010يبين الادول رقم ( )6أن هنا معامأل ثبات
بير لفقرات االستبانة مما ي مئن الباح على است دال االستبانة بكأل طملنينة.
جدول رقم ( )6معامأل الثبات ب ريقة ألفا رونبا Cranach's Alpha
ألفا ترونباخ
عدد الفقرات
المحور
0.852
12
المحور ا ول
0.993
5
المحور الثاني
0.947
17
المجموع
المصدر :إعداد الباح من تحليأل فقرات االستبانة.
موا اسوت دل الباحو برنوامل الحووزل ااحصوائية للعلوول اانسوانية وااجتماعيوة ( ،)SPSSمعتموودال
على ا ساليب ااحصائية لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار الفر يات اآلتي:
 التكرارات.
 اختبار ألفا رونبا Cranach's Alpha
 المتوس ات الحسابية ،واانحرافات المعيارية ،والدرجة.
 اختبار One-sample T.test
ولتفسير نتائل الدراسة است دل الباح المتوس ات الحسابية ا تية( :عليان ،2012 ،ص.)13
جدول رقم ( )7مقياس تحديد الدرجة للوسط الحسابي
الدرجة
الوسط الحسابي
عال جدال
 4.21فل ثر
عال
من  3.41إلى 4.20
متوسط
من  2.61إلى 3.40
من فس
من  1.81إلى 2.60
من فس جدال
أقأل من 1.80
المصدر( :عليان ،2012 ،ص.)13
 :4/2تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات:
 :1/4/2تحليل بيانات الدراسة:
المحررور األول :إجررراءات وسياسررات الرقابررة المصرررفية العامررة المطبقررة فرري البنرروك التجاريررة
السعودية في مكافحة عمليات غسيل األموال.
قال الباح بتحليأل ااجابات لفقرات المحور ا ول اآلتي:
جدول رقم ( )8المتوس ات الحسابية واانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات فعالية إجراءات
وسياسات الرقابة المصرفية الم بقة في البنو التاارية السعودية في مكافحة عمليات يسيأل
ا موال
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م

الفقرات

1

هناك نشرات دورية من الجهات
الرقابية تحال إلى البنوك
بخصوص عمليات غسيل األموال
التشريعات المصرفية تنص على
مكافحة عمليات غسيل األموال
استخدام التقنية الحديثة في النظم
المصرفية يساعد في الحد من
عمليات غسيل األموال
هناك إدارة خاصة بمكافحة
عمليات غسيل األموال
هناك تعليمات وإجراءات خاصة
بعمليات اإليداع تتضمن معرفة
مصدر األموال
موظفوا الحسابات الجارية يراقبوا
حرتة اإليداع والسحب بشكل
مستمر
يرفض البنك القيام بأي عملية
مصرفية للعميل في حال عدم
إستيفاء اإلجراءات المطلوبة
يوجد سقف للحواالت الداخلية
والخارجية اليمكن تجاوزه
يدرح إسم العميل في دائرة الشك
في حال إجرائه لعمليات مالية
اليوجد لها مبرر إقتصادي
هناك تقارير دورية تحال للجهات
الرقابية عن األموال المشبوهة
يتم التحقق من هوية العميل بغض
النظر عن قيمة العملية المطلوب
إجراءها
يقوم البنك بتحديث البيانات
الخاصة بالعميل بشكل دوري
جميع الفقرات

2
3

4
5

6

7

8
9

10
11

12

الدرجة

الوسط
الحسابي
4.746

اإلنحراف
المعياري
0.645

عالي جدال

4.364

0.589

عالي جدال

4.654

0.479

عالي جدال

4.127

0.883

عالي

4.727

0.651

عالي جدال

4.564

0.788

عالي جدال

4.254

0.865

عالي جدال

3.164

1.344

متوسط

3.691

1.245

عالي

4.564

1.258

عالي جدال

4.709

1.499

عالي جدال

3.764

1.753

عالي

4.277

0.504

عالي جدال

المصدر :إعداد الباح من واقا تحليأل بيانات االستبانة.
 .1المتوسطات الحسابية :يتضح من الادول رقم ( )8أن المتوس ات الحسابية اجابات
المبحوثين على الفقرات رقم ( )11،10،6،5،4،3،2 ،1من فقرات الفر ية ا ولى تراوحت ما
بين ( 4.127و )4.746وهذا يعني أن يالبية المبحوثين في عينة الدراسة موفقون بشدف أو
موافقون على فقرات المحور ا ول.
أن المتوسط الحسابي اجابات المبحوثين للفقرف رقم ( )8من المحور ا ول انت ( )3.164وهذا
يعني أن المبحوثين في عينة الدراسة تنوعت إجاباتهم بين موافر ومحايد ويير موافر على الفقرف
رقم ( )8من فقرات المحور ا ول.
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أن المتوس ات الحسابية اجابات المبحوثين على الفقرات ( )12،9من فقرات المحور ا ول
تراوحت ما بين ( 3.691و )3.764وهذا يعني أن يالبية المبحوثين في عينة الدراسة موفقون
على الفقرات رقم ( )12،9من فقرات المحور ا ول.
 .2اإلنحرافات المعيارية :يتضح من الادول رقم ( )8أن اانحرافات المعيارية للفقرات رقم (،1
 )7،6،5،4،3،2من فقرات المحور ا ول أقأل من الواحد الصحيح وهذه القيمة تشير إلى التاانص
وعدل التباين في إجابات المبحوثين على الفقرات ( )7،6،5،4،3،2 ،1من فقرات المحور ا ول
أ ،أنهم متفقون على حتها.
أن اانحراف المعيار ،للفقرات رقم ( )12،11،10،9،8من فقرات المحور ا ول أ بر من
الواحد الصحيح وهذه القيمة تشير إلى التباين وعدل التاانص في إجابات المبحوثين على الفقرات
رقم ( )12،11،10،9،8من المحور ا ول وأنهم متفقون على حتها.
 .3الدرجة الكلية لجميع الفقرات :يتضح من الادول رقم ( )8أن الدرجة الكلية لاميا فقرات
المحور ا ول عالية بداللة الوسط الحسابي الذ ،بلغ ( )4.277وتشير هذه النتياة إلى موافقة
يالبية المبحوثين على فقرات المحور ا ول .وهذا يدل على حة الفر ية ا ولى.
المحور الثاني :إجراءات الراقابة المصرفية ذات الصلة بتدريب وتأهيل موظفي البنوك على
برامج غسيل األموال
في البنوك التجارية التي تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.
قال الباح بتحليأل ااجابات لفقرات المحور الثاني اآلتي:
جدول رقم ( )9المتوس ات الحسابية واانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات تدريب وتلهيأل
موظفي البنو على برامل مكافحة عمليات يسيأل ا موال في البنو التاارية السعودية.
الدرجة
اإلنحراف
الوسط
الفقرات
م
المعياري
الحسابي
عالي
1.896
3.673
 1البنك يقوم بتدريب موظفيه الجدد
على أساليب تشف عمليات غسيل
األموال قبل ممارستهم العمل
عالي جدال
1.888
4.254
 2البنك بعمل على توعية موظفيه
بخصوص عمليات غسيل األموال
في وسائل اإلعالم المختلفة
عالي جدال
2.023
4.273
 3يوجد لدى البنك خطة واضحة
لتدريب موظفيه على مكافحة
عمليات غسيل األموال
عالي
2.275
3.836
 4لدى موظفي البنك الوعي الجيد
بالمخاطر الناتجة عن عمليات
غسيل األموال
عالي
2.421
3.745
 5يستعين البنك بالخبرات
المتخصصة في مكافحة غسيل
األموال في تدريب موظفيه
عالي
0.286
جميع الفقرات
3.956
المصدر :إعداد الباح من واقا تحليأل بيانات االستبانة.
 .1المتوسطات الحسابية :يتضح من الادول رقم ( )9أن المتوس ات الحسابية اجابات
المبحوثين على فقرات المحور الثاني تراوحت ما بين ( 3.673و )4.273وهذا يعني أن يالبية
المبحوثين في عينة الدراسة موفقون بشدف أو موافقون على فقرات المحور الثاني.
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 .2اإلنحرافات المعيارية :يتضح من الادول رقم ( )9أن اانحرافات المعيارية لفقرات المحور
الثاني أ بر من الواحد الصحيح وهذه القيمة تشير إلى التباين وعدل التاانص في إجابات
المبحوثين على تل الفقرات ،وأنهم متفقون على حتها.
 .3الدرجة الكلية لجميع الفقرات :يتضح من الادول رقم ( )9أن الدرجة الكلية لاميا فقرات
المحور الثاني عالية بداللة الوسط الحسابي الذ ،بلغ ( )3.956وتشير هذه النتياة إلى موافقة
يالبية المبحوثين على فقرات االمحور الثاني ،وهذا يدل على حة الفر ية الثانية.
 :2/4/2اختبار فرضيات الدراسة:
نتيجررة اختبررار الفرضررية األولررى :توجوود داللووة إحصووائية بووين ت بيوور البنووو التااريووة السووعودية
إجراءات وسياسات الرقابة المصرفية وبين مكافحة عمليات يسيأل ا موال.
الختبووار هووذه الفر ووية تووم اسووت دال اختبووار ( )One-Sample T.testلدراسووة التووزال البنووو
التاارية السعودية بإجراءات وسياسات الرقابة المصرفية العامة على النحو التالي:
جدول رقم ( )10نتائل اختبار الفر ية ا ولى
One-Sample Test
Test Value = 5
95% Confidence
Interval of the
Sig.
Difference
(2Mean
t
df
tailed) Difference
Lower
Upper
إجراءات
-4.969
11
.000
-.72267
-1.0428 -.4026
وسياسات
الرقابة
المصرفية
العامة
المصدر :إعداد الباح من واقا تحليأل بيانات االستبانة.
ل
يعرض الادول رقم ( )10نتائل التحليأل والذ ،يبين أن النمو ع دال إحصوائيا عنود مسوتوى داللوة
( ،)0.05حي بلألت القيموة ااحتمالبوة ) )0.000( Sig.(2-taildوهوي أقوأل مون ( ، )0.05ومون
خووالل ل و يمكوون قبووول الفر ووية والتووي تفيوود أن هنووا عالقووة ات داللووة إحصووائية بووين ت بيوور
إجراءات وسياسات الرقابة المصرفية العامة وبين مكافحة عمليات يسيأل ا موال.
نتيجة اختبرار الفرضرية الثانيرة :توجود داللوة إحصوائية بوين تودريب وتاهيوأل مووظفي البنوو علوى
برامل مكافحة عمليات يسيأل ا موال وبين مكافحة عمليات يسيأل ا موال.
الختبووار هووذه الفر ووية تووم اسووت دال اختبووار ( )One-Sample T.testلدراسووة توودريب وتلهيووأل
موظفي البنو التاارية السعودية على برامل مكافحة عمليات يسيأل ا موال على النحو التالي:
جدول رقم ( )11نتائل اختبار الفر ية الثانية
One-Sample Test
Test Value = 5
95% Confidence
Interval of the
Sig.
Mean
Difference
(2Differenc
t
df
)tailed
e
Lower
Upper
تدريب وتاهيأل
-8.147
4
.001 -1.04380
-1.3995 -.6881
موظفي البنو
التاارية
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السعودية
المصدر :إعداد الباح من واقا تحليأل بيانات االستبانة.
يعرض الادول رقم ( )11نتائل التحليأل والذ ،يبين أن النمو ع دال إحصائيا ل عند مستوى داللة
( ،)0.05حي بلألت القيمة ااحتمالبة ) )0.001( Sig.(2-taildوهي أقأل من ( ، )0.05ومن
خالل ل يمكن قبول الفر ية والتي تفيد أن هنا عالقة ات داللة إحصائية بين تدريب وتلهيأل
موظفي البنو التاارية السعودية على برامل مكافحة عمليات يسيأل ا موال وبين مكافحة
عمليات يسيأل ا موال بشكأل فاعأل ويساعد في الكشف والحد من عمليات يسيأل ا موال.
النتائج والتوصيات:
النتائج:
بنا لء على تحليأل بيانات الدراسة تو لت الدراسة إلى النتائل التالية:
 .1أن البنو التاارية السعودية ملتزمة بت بير ااجراءات والسياسات العامة بفعالية التي تساعد
على منا و شف عمليات يسيأل ا موال.
 .2وجود نشرات دورية تحال من الاهات الرقابية للبنو التاارية السعودية خا ة بمكافحة
عمليات يسيأل ا موال.
 .3وجود قوانين وتشريعات خا ة بمكاقحة عمليات يسيأل ا موال تلتزل بها البنو التاارية
السعودية.
 .4تقول البنو التاارية السعودية بالتحقر من هوية العميأل وأن إجراءات التحقر تتوافر ما
درجة الم اطرف المتوقعة
من معامالت ودخول العميأل مرحلة الش في حال إجرائ عمليات مصرفية ليص لها مبرر
اقتصاد.،
 .5تست دل البنو التاارية السعودية تقنية مصرفية مت ورف في تنفيذ العمليات المصرفية مما
يساعد في شف عمليات يسيأل ا موال والحد منها.
 .6ت بر البنو التاارية السعودية ااجراءات ال ا ة بعمليات اايداع وأن النما ع ال ا ة
باايداعات تتضمن تحديد مصدر ا موال المودعة.
 .7وجود إدارف خا ة لمكافحة عمليات يسيأل ا موال لدى أل بن من البنو التاارية السعودية
مما يساعد على مواجهة هذه اللاهرف والحد من م اطرها.
 .8يقول موظفوا الحسابات الاارية بالبنو التاارية السعودية بمراقبة فاعلة لعمليات اايداع
والسحب مما يساعد على شف ا موال المشبوهة والحد من عمليات يسيأل ا موال.
 .9يرفس موظفوا البنو التاارية السعودية تنفيذ أ ،عملية مصرفية للعميأل في حال عدل
استيفاء ااجراءات الم لوبة مما يساعد في مكافحة عمليات يسيأل ا موال.
ل
ل
 .10تلتزل البنو التاارية السعوديثة بالسقف المحدد لعمليات تحويأل ا موال داخليا وخارجيا مما
يساعد في الرقابة على تحويالت ا موال.
 .11تلتزل البنو التاارية السعودية بإ دار تقارير دورية تحال للاهات الرقابية عن العمليات
المصرفية المشبوهة.
 .12وجود سياسة وا حة لدى البنو التاارية السعودية لفتح الحسابات الاارية بما يتوافر ما
القوانين السارية.
 .13ت بر البنو التاارية السعودية إجراءات الرقابة المصرفية ال ا ة بالعميأل بصورف فعالة،
وتحدي بيانات العمالء بشكأل دور ،بما يتوافر ما تعليمات مؤسسة النقد العربي السعود ،مما
يساهم في مكافحة عمليات يسيأل ا موال.
 .14تقول البنو التاارية السعودية بتدريب وتلهيأل موظفيها على برامل مكافحة يسيأل ا موال
لرفا درجة الوعي لديهم بلساليب ياسلوا ا موال لكشفها ومحاربتها والحد منها.
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 .15ت بر البنو التاارية السعودية خ ة وا حة لتدريب الموظفين على برامل مكافحة
عمليات يسيأل ا موال بشكأل دور ،مما يساعد في التعرف على الت ورات التي تحد في
أساليب وطر يسيأل ا موال.
 .16هنا وعي جيد لدى موظفي البنو التاارية السعودية بالم اطر التي تنتل عن عمليات
يسيأل ا موال ،مما ياعلهم قادرين على شف العمليات المصرفية المشبوهة و ب ها واالبالغ
عنها.
 .17تستق ب البنو التاارية السعودية الكفاءات البشرية المت صصة في مكافحة عمليات يسيأل
ا موال لتدريب الموظفين على برامل مكافحة عمليات يسيأل ا موال ،مما يساعد على زيادف
خبرف وفعالية الكوادر البشرية الداخلية في شف عمليات يسيأل ا موال ومحاربتها والحد منها.
التوصيات:
في وء النتائل التي تو لت إليها الدراسة يو ي الباح باآلتي:
 .1رورف استمرار تعاون البنو التاارية السعودية ما الاهات الرقابية ات الصلة على
المستوى المحلي وااقليمي والدولي لمكافحة عمليات يسيأل ا موال.
 .2رورف ت وير القوانين والتشريعات ال ا ة بمكافحة يسيأل ا موال بصفة مستمرف لمواجهة
الت ور في ا ساليب
وال ر التي يلال إليها ياسلوا ا موال لتنفيذ جرائمهم.
 .3رورف االستمرار في ت وير النلم التقنية المصرفية و ل لموا بة الت ورات التقنية التي
يتبعها ياسلي ا موال ل لر نلم تقنية مصرفية يصعب على ياسلي ا موا اختراقها.
 .4ياب أال يقتصر االهتمال بالتدريب والتلهيأل على موظفي البنو والمؤسسات المالية فحسب.
بأل ياب أن يكون الوعي بارائم يسيأل ا موال وخ ورتها وأبعادها و يفية التعامأل معها إحدى
ألويات المناهل الدراسية المت صصة لل لبة والدراسين بكليات التاارف وإدارف ا عمال
واالقتصاد والقانون ،و ل لإلسهال في خلر وادر مدربة على مكافحة هذا النوع من الارائم
على الصعيدين ا اديمي والعملي الميداني.
 .5رورف تحليأل م رجات التقارير الدورية ات الصلة بعمليات يسيأل ا موال والتحر
الفور ،إ ا ما تبين وجود عمليات يير مشروعة وإحالتها للاهات الرقابية.
 .6رورف الحرص على استمرار مشار ة إدارات مكافحة عمليات يسيأل ا موال بالبنو
التاارية السعودية في المؤتمرات والندوات الدولية بهدف االستفادف من التاارب وال برات
وتبادل ا فكار في مواجهة عمليات يسيأل ا موال.
لة مباكرف بالعمليات
 .7رورف فرض رقابة فاعل على سلو العنصر البشر ،الذ ،ل
المصرفية ،ن سن
العديد من القوانين والتشريعات ال تعتبر بمثابة العالع النهائي لمكافحة عمليات يسيأل ا موال
بدون وجود رقابة فاعلة على سلو العنصر البشر.،
المراجع العربية .
 .1أحمد ،إبراهيم سيد .)2010( ،عمليات مكافحة يسيأل ا موال ،المكتبة العصرية للنشر
والتوزيا ،ال بعة ا ولى ،مصر.
 .2بر ات ،إبراهيم محمد .)2007( ،أهمية االفصاح عن م اطر المعامالت المالية المتعلقة
بألسأل ا موال في البنو التاارية ،دراسة تحليلية في وء نلرية المسؤولية ااجتماعية ،بح
مقدل للمؤتمر العلمي السنو ،السابا ،إدارف الم اطر واقتصاد المعرفة ،جامعة الزيتون  ،عمان.
 .3الحمداني ،إبراهيم رافعة .)2005( ،أثر است دال التكنولوجيا المصرفيةفي ظاهرف يسيأل
ا موال والاهود الدولية لمكافحتهاـ ،ورقة عمأل مقدمة للمؤتمر العلمي الرابا ،الريادف واابداع،
استراتيايات ا عمال في مواجهة العولمة ،جامعة فيالدلفيا ،عمان.
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 .4الهيتي ،أحمد حسين .)2010( ،ظاهرف االقتصاد ال في ويسيأل ا موال ،المصادر واآلثار،
دراسة في ماموعة من البلدان الم تارف للمدف من  ،1989-2008مالة اادارف واالقتصاد ،العدد
 ،81جامعة المو أل ،العرا .
 .5جميأل ،أحمد بحي .)2011( ،اآلثار االقتصادية وااجتماعية للاهرف يسيأل ا موال ودور
المصارف في مكافحتها ،دراسة است العية في عينة من المصارف العراقية ،مالة لية بألداد
للعلول االقتصادية الاامعة ،العدد  ،27بألداد.
 .6ال رابشة ،اماد سعود .)2006( ،جريمة يسيأل ا موال ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر
والتوزيا ،ال بعة ا ولى ،عمان.
 .7باخوية ،إدريص .)2013( ،جريمة يسيأل ا موال ومكافحتها في القانون الازائر ،،دراسة
مقارنة ،رسالة د توراف منشورف ،الازائر.
 .8زين الدين ،جبلين ،ولحيلح ،ال يب .)2014( ،دور البنو في مكافحة ظاهرف يسيأل ا موال،
دراسة حالة الازائر ،جامعة أل البواقي ،لية العلول االقتصادية والعلول التاارية وعلول التيسير،
الازائر.
 .9جاليلة ،دليلة .)2014( ،جريمة تبييس ا موال ،رسالة د توراف منشورف ،جامعة أبو بكر
بلقايد ،لية الحقو والعلول السياسية ،تلمسان ،الازائر.
 .10حسين ،ط  .)2008( ،يسيأل ا موال ظاهرف من ملاهر الفساد اادار ،،بألداد.
 .11السليماني ،يحيى بن علي بن حمود .)2016( ،دراسةجريمة يسأل ا موا لفي الماتما
العماني ميدانيال ،دائرف النشر العلمي والتوا أل ،سل نة عمان.
 .12بوسعيد ،ماجده .)2013( ،دور الق اع المصرفي في مكافحة جريمة تبييس ا موال ،رسالة
ماجستير منشورف ،جامعة قا د ،مرباح ورقلة ،ليةالحقو والعلول السياسية ،الازائر.
 .13خاطر ،مايا .)2011( ،الاريمة المنلمة العابرف للحدود الوطنية ،مالة جامعة دمشر للعلول
االقتصادية والقانونية ،المالد ،27العدد ،3دمشر.
 .14بروار ،،محمد حسن .)2010( ،ظاهرف يسيأل ا موال وعالقتها بالمصارف والبنو ،
دراسة قانونية مقارنة ،دار قنديأل ،ال بعة ا ولى ،عمان.
 .15العريان ،محمد علي .)2005( ،عمليات يسيأل ا موال وآليات مكافحتها ،دار الاامعة
الاديدف ،االسكندرية.
 .16إسماعيأل ،محمد نا ر ،وعلوان ،أمأل حسن ،وخليأل ،تألريد .)2013( ،الب اقة الذ ية
وأثرها في التقليأل من بعس الم اطر المصرفية ،دراسة است العية ،مصرف الرافدين ،العرا .
 .17أبوكاور ،منير إسماعيأل ،ومساعدف ،عبدالمهد .)2015( ،،نقود وبنو  ،مكتبة الماتما
العربيللنشر والتوزيا ،عمان.
 .18المبار  ،م لص إبراهيم .)2003( ،يسيأل ا موال التحريم والمكافحة ،من بعة دار
عكرمة ،ال بعة ا ولى ،دمشر.
 .19طاهر ،مص فى .)2002( ،المواجهة التشريعية للاهرف يسيأل ا موال المتحصلة من
جرائم الم درات ،القاهرف.
 .20عواجة ،نبيأل محمد عبدالحليم .)2009( ،المسؤولية الدولية عن جرائم يسأل ا موال ،دار
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