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ادللخص :
ىدف البحث اذل معرفة مدى إدراك العاملٌن يف ادلصارف التجارية الليبية بظاىرة غسيل االموال ووسائل االفصاح احملاسيب يف معاجلة مثل ىذه الظاىرة .
وىي عبارة عن دراسة تطبيقية حلالة ادلصارف التجارية العاملة دبنطقة اجلفرة  .ولكي ذبيب الدراسة عن أسئلة مشكلتها وربليل فرضياهتا مت استخدم ادلنهج
الوصفي التحليلي يف ربليل البيانات وادلعلومات الالزمة للظاىرة زلل البحث وذلك باستخدام احلزم االحصائية  . SPSSوقد توصل البحث اذل رلموعة
من النتائج أمهها  :أن العاملٌن يف ادلصارف التجارية يف اجلفرة لديهم ادلام وإدراك بظاىرة غسيل األموال مما تبٌن اياا أن وسائل الرقابة متمثلة يف مبدأ
االفصاح احملاسيب تلعب دورا مهما يف معاجلة ىذه الظاىرة واحلد من تأثًنىا  .مما أوصى البحث دبجموعة من التوصيات أمهها  :العمل على تدريب
العاملٌن يف ادلصارف التجارية لإلدلام بأساليب غسيل االموال بشكل مستمر وموامبة آخر التطورات هبذا الشأن ،و تعريف العاملٌن يف ادلصارف التجارية
دبعايًن احملاسبة الدولية ومعايًن جلنة بازل فيما يتعلق باإلفصاح عن ظاىرة غسيل االموال .
الكلمات ادلفتاحية  :ادلصارؼ التجارية – االفصاح احملاسيب – غسيل األمواؿ .
Abstract :
The objective of the research is to find out the extent to which employees of commercial banks in Libya
understand the phenomenon of money laundering and the means of accounting disclosure in dealing with such
phenomenon. It is an empirical study of the situation of commercial banks operating in Al Jafra. In order to
answer the questions of the problem and analysis of hypotheses was used descriptive analytical method in the
analysis of data and information needed for the phenomenon under the search using statistical packages SPSS.
The research has reached a number of results, the most important of which is that the employees of commercial
banks in Jafra have the knowledge and awareness of the phenomenon of money laundering. It also shows that
the means of control represented in the principle of accounting disclosure plays an important role in addressing
this phenomenon and limiting its impact. The study also recommended a number of recommendations,
including the following: Working on the training of workers in commercial banks to know the methods of
money laundering on an ongoing basis and keeping abreast of the latest developments in this regard, and
introducing employees in commercial banks to international accounting standards and Basel Committee
standards regarding the disclosure of money laundering phenomenon.
Keywords: Commercial Banks - Accounting Disclosure - Money Laundering

ادلدقممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة :
أن ظاىرة غسيل األموال ربدث ظرراً بالغ األثر على األقتصاد احمللي والعادلي  ،وما يرتتب على ىذه الظاىرة من فقدان الثقة يف
ادلنشآت بشكل عام وادلالية منها بشكل خاص  ،األمر الذي أوجب عى ادلؤسسات احمللية واألقليمية والدولية أن رباول وضع طرق
للقااء على ىذه الظاىرة أو احلد من أنتشارىا على األقل  ،حيث أصبح التصدي ذلا من أولويات السلطات التشريعية والرقابية يف
أغلب دول العادل .
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ونظراً لطبيعة عمل ادلصارف يف أستيعاب األموال من موديعيها ومن مث سحبها فأهنا بيئة مالئمة دلمارسة ذبارة غسيل األموال من
أعماذلم الغًن مشروعة من خالل األيداع والسحب وعمليات التحويل ومافة األجراءات واخلدمات اليت يوفرىا ادلصرف  ،هبدف
التمويو على ادلصدر األصلي للمال ادلراد غسلة  ،وقد أدي التطور السريع يف عمل ادلصارف من خالل االعمال االلكرتونية إذل توفًن
أدوات ديكن استخدامها بشكل سيء لتحقيق ىذا الغرض .
وجيب على ادلصارف أن تسعى دلواجهة ىذا النشاط الغًن القانوين  ،وأن تقوم بواجبها لتجفيف منابعة  ،وذلك من خالل اعتماد
األجراءات الكفيلة برصد ىذه الظاىرة واحلد من أثارىا وتداعيها اخلطًنة .
ولعل مبدأ األفصاح احملاسيب سيكون من أىم ىذة الوسائل اليت تسهم يف التصدي ذلذه الظاىرة  ،من خالل الرقابة على حرمة
األموال ( الداخلة واخلارجة ) من ادلصرف وتتبع رؤوس األموال غًن ادلشروعة  .أن تطوير وتوسيع رلاالت األفصاح احملاسيب سيكون
لو األثر اإلجيايب على مفاءة ادلؤسسات ادلالية وادلصرفية يف تتبع أغلب ادلخالفات واألعمال ادلالية غًن ادلشروعة وخباصة ما يرتبط منها
بظاىرة غسيل األموال .
مشكلة البحث :
أدى تطور األنشطة االقتصادية وادلالية على مستوى العادلي واحمللي ومذلك ظهور التكنولوجيا واستخدام الربرليات واألنرتنت إذل
سهولة التواصل وسرعة إصلاز األعمال  ،حيث أصبح االقتصاد العادلي ومأنو شبكة واحدة  ،حيث أصبحت ظاىرة غسيل األموال
مصدراً للقلق عل صعيد ادلستوى احمللي والعادلي  ،وأن أنتشار ىذه الظاىرة سيؤدي إذل عدم ربقيق أي تطور اقتصادي بل سيجهض
أي جهد تقوم بو ىذه الدول وتتمثل ادلشكلة يف أن االقتصاد اللييب مان يف فرتة سابقة يعتمد على اقتصاد تسيطر عليو الدولة
سيطرة شبو ماملة  .وبٌن الواقع احلارل وادلت مثل يف االقتصاد شبو احلر حيث أصبح ينفتح على العادل ويسعى لألندماج بالنظام
االقتصاد العادلي .
وينتج عن االنتقال ما بٌن ادلرحلتٌن ثغرات عديدة ديكن استغالذلا من قبل أشخاص دلمارسة أنشطتهم ادلشبوىة واليت تؤدي إذل
الفساد ادلارل واالقتصادي واليت تكون ىذه الظروف االنتقالية بيئة مالئمة ذلا هبدف غسيل أمواذلم موسيلة أمنة لتحقيق غاياهتم ،
وليبيا ليست دبعزل عن ىذه الدول ونظراً للاروف اليت سبر هبا يف الوقت الراىن شلا يعترب مشكلة جيب مواجهتها بشكل ملح.
وعلى أساس ذلك ديكن صياغة ادلشكلة يف ضوء التساؤالت التالية :
 – 1ىل ىناك إدراك لدى العاملٌن بادلصارف التجارية بظاىرة غسيل األموال ؟
 – 2ىل يتوافر لدى العاملٌن بادلصارف التجارية إدراك لإلفصاح احملاسيب يعمل على احلد من ظاىرة غسيل األموال ؟
أىمؼ البحث :
يهدف البحث إذل بيان ما يلي :
 -1بيان مدى إدراك العاملٌن يف ادلصارف التجارية بظاىرة غسيل األموال .
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 – 2بيان مدى إدراك العاملٌن يف ادلصارف التجارية لإلفصاح احملاسيب يف احلد من ظاىرة غسيل األموال  ،باعتبار اإلفصاح أداة
من األدوات اليت تستخدمها ادلصارف دلواجهة التحديات ادلعاصرة وادلخاطر الناذبة عن أستشراء ىذه الظاىرة  ،وما يرتتب عليها
من تداعيات خطرة على الصعيدين ادلارل واالقتصادي للدولة .
فرضيات البحث :
يعتمد البحث على الفرضيات التالية :
الفرضية الصفرية األوىل  :ال يتوافر إدراك لدى العاملٌن يف ادلصارف التجارية بظاىرة غسيل األموال.
الفرضية البميلة  :يتوافر إدراك لدى العاملٌن يف ادلصارف التجارية بظاىرة غسيل األموال .
الفرضية الصفرية الثانية  :ال يتوافر لدى العاملٌن بادلصارف التجارية إدراك لإلفصاح احملاسيب يعمل على احلد من ظاىرة غسيل
األموال.
الفرضية البميلة  :يتوافر لدى العاملٌن بادلصارف التجارية إدراك لإلفصاح احملاسيب يعمل على احلد من ظاىرة غسيل األموال.
أمهية البحث :
تتجال أمهية البحث يف النقاط التالية :
-1أن ظاىرة غسيل األموال يرتتب عليها أثار اقتصادية تعوق عملية النمو االقتصادي وربدث إرباك يف مشاريع التنمية والتطوير مادل
تكن ىناك أسس زلاسبية سليمة ديكن االعتماد عليها األمر الذي يتوجب على ادلوظفٌن يف ادلصارف التجارية إدرامها ومعرفتها
ومعرفة طرق مكافحتها .
-2ادلخاطر اليت تتبع أنتشار ىذه الظاىرة حيث ستوفر غطاء مارل لألنشطة االجرامية .
منهجية البحث :
أعتمد الباحث يف اجلانب النظري على ادلنهج الوصفي وذلك من خالل االستعانة دبا ىو متاح من مصادر عربية وأجنبية من الكتب
والرسائل اجلامعية والدوريات واالنرتنت اليت ذلا عالقة دبوضوع البحث  ،أما اجلانب العملي فقد مت ربليل استمارة االستبيان
باستخدام الربنامج االحصائي  spssومن مث تفسًن ادلؤشرات ونتائجها .
خطة البحث :
مت تقسيم البحث إذل ثالث مباحث  ،تناول ادلبحث األول مفهوم وأنواع ومقومات اإلفصاح احملاسيب  ،وتناول ادلبحث الثاين مفهوم
وأنواع ومراحل غسيل األموال  ،بينما تناول ادلبحث الثالث  :الدراسة ادليدانية حيث مت إعداد استبيان ضم ( )22فقرة مت توزيعها
على فرضيات البحث  ،ومت توزيعها على عينة من رلتمع البحث ( احملاسبٌن  ،ادلراجعٌن  ،وادلوظفٌن ) العاملٌن يف ادلصارف التجارية
دبنطقة اجلفرة .
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حمود البحث :
نظراً للصعوبات اليت واجهت الباحث يف إعداد البحث من ظروف أمنية وتباعد جغرايف فإن البحث أقتصر على ادلصارف التجارية
العاملة دبنطقة اجلفرة  ،مما أن الفرتة اليت أجري فيها البحث فتتمثل يف سنة 7102
المراسات السابدقة :
دراسة ( خالوي  ) 2009 ،بعنواف  :مسؤولية مراقب احلسابات يف ظل ظاىرة غسيل األمواؿ .

ىدفت الدراسة إذل بيان مشكلة غسيل األموال ودلا ذلل من آثار سلبية على االستقرار االقتصادي ومسؤولية مراقب احلسابات عليو
وتوصلت الدراسة إذل مجلة من النتائج مان أمهها أن ظاىرة غسيل األموال ديكن امتشافها من قبل مراقب احلسابات عند قيامو ببذل
العناية ادلهنية الال زمة بسبب تدفق األموال داخل الشرمة اليت يقوم بتدقيقها وعليو التحري عن مصدر تلك األموال  ،ومذلك أن
لظاىرة غسيل األموال آثار سلبية عديدة تغطي نتائجها العديد من األنشطة وادلتغًنات االقتصادية ويف مقدمتها عملية احتساب
الدخل القومي .
دراسة ( الموغجي  )2012 ،بعنواف  :دور الرقابة والتمقيق اخلارجي يف مكافحة غسيل األمواؿ .

ويهدف البحث إذل تسليط الاوء على دور األجهزة الرقابية يف العراق يف رلال مكافحة غسيل األموال عند وضعها لتعليمات
إرشادية وعند قيامها بالرقابة وتدقيق البيانات ادلالية وامتشاف التقرير عن األنشطة وادلعامالت ادلشبوىة .
وتوصل البحث إذل مجلة من االستنتاجات أمهها :
 ارتباط ظاىرة غسيل األموال بطبيعة نشاط اجلهاز ادلصريف من حيث سرية احلسابات والتطورات التكنولوجية السريعةوانسيابية األموال .
 يوجد دور دلدققي أجهزة الرقابة اخلارجية بشأن مكافحة جردية غسيل األموال يتمثل يف امتشاف اجلردية والتقرير عناألنشطة وادلعامالت ادلشبوىة من خالل تطوير برامج والتدقيق باالستنباط من بعض معايًن التدقيق الدولية.
دراسة ( زياد  ،عبمالدقادر  )2016،بعنواف  :دراسة حتليلية لظاىرة غسيل األمواؿ" مع إشارة خاصة للعراؽ"

ىدفت الدراسة إذل ربليل مكونات ظاىرة غسيل األموال ،واألليات الالزمة للتعامل مع ظاىرة غسيل األموال  ،وبيان األثار ادلرتتبة
على عمليات غسيل األموال  .وتوصلت الدراسة إذل العديد من النتائج مان من أمهها :
 أن عملية غسيل األموال ظاىرة عادلية  ،خاصة بعد التقدم التكنولوجي اذلائل وشيوع عملية التجارة االلكرتونية . وجود أساليب عديدة لغسيل األموال وتعترب البنوك وادلصارف األداة الرئيسية لغسيل األموال .دراسة ( عمر  )2016 ،بعنواف  :العوامل ادلساعمة لعمليات غسيل األمواؿ واجراءات مكافحتها من قبل ادلصارؼ

ىدف البحث إذل الكشف عن وجود عملية غسيل األموال يف ادلصارف العاملة يف زلافظة أربيل  ،وتوصل البحث إذل تفشي ىذه
الظاىرة بسبب عدم اإلمهال دبصادر األموال ووجود صعوبات إدارية ومصرفية وصعوبات يف مجع ادلعلومات وضعف الكفاءة اإلدارية
وادلصرفية .
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دراسة ( صاحل  )2017 ،بعنواف  :دور اجلهات الرقابية يف مكافحة عمليات غسيل األمواؿ .

ىدف البحث إذل توضيح الدور الذي تلعبو اجلهات الرقابية من تقليل ىذه الظاىرة موهنا أصبحت متفشية يف مفاصل الدولة
وادلنظمة .
وتوصل البحث إذل أن ىناك ضعف يف تطبيق أنظمة وقوانٌن الرقابة على األموال داخليا وخارجيا  ،ومذلك ضعف الوعي اجملتمعي
حول ظاىرة غسيل األموال ورلاالت ظهورىا  ،وأنو دل تطبق قوانٌن غسيل األموال مصر بشكل فعال .
دراسة (اخلفاجي  )2017 ،بعنواف  :دور الوسائل االلكرتونية يف جرمية غسيل األمواؿ دراسة مدقارنة.

ىدف البحث إذل بيان دور الوسائل األلكرتونية يف جردية غسيل األموال حيث ساىم يف ذلك التوسع يف استخدام احلاسب اآلرل ،
واالعتماد على شبكة االتصاالت العادلية فإن التكنولوجيا اإللكرتونية اليت تتعامل مع األوراق النقدية والسماح باإليداع عرب شبكة
االنرتنت دون احلاجة إذل البنوك مان ذلا دورا فعاال يف انتشار جردية غسيل األموال .
وخلصت البحث إذل العديد من النتائج نذمر منها :
 أن ادلراحل اليت سبر هبا عملية غسيل األموال تتمثل بااليداع والتمويو والتطهًن فإذا مرت هبا مجيعا فإن فرص صلاح ىذهالعملية تكون أمرب .
 أن ىناك وسيلة مثالية يلجأ إليها مرتكب غسيل األموال باعتبارىا نوعاً جديداً من التكنولوجيا االلكرتونية واليت تتعامل معاألوراق النقدية وتسمح بإيداع وأنتقال أرصدة األموال من شخص إذل آخر على مستوى العادل باستخدام االنرتنت دون
احلاجة للمرور عرب ادلصارف .
التعليق على المراسات السابدقة :
وباستعراض الدراسات السابقة يرى الباحث أهنا رمزت على دور اجلهات الرقابية سواء الداخلية وادلتمثلة يف ادلراجع الداخلي أو
الرقابة اخلارجية وادلتمثلة يف ادلراجع اخلارجي  ،يف ميفية مواجهة ظاىرة غسيل األموال  ،وادلسؤولية اليت تقع عليهما ذباه ىذه الظاىرة
 ،بينما رمزت دراسة عمر على العوامل ادلساعدة يف أنتشار عمليات غسيل األموال وسبل معاجلتها من قبل ادلصارف  ،بينما رمزت
ىذا البحث على الوعي واالدراك ادلوجود لدى العاملٌن بادلصارف لظاىرة غسيل األموال  ،ومدى اإلفصاح ادلوجود لدى تلك
ادلصارف  ،وأستفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تكوين اجلانب النظري والعملي إلعداد استبيان البحث .

ادلبحث األوؿ  :مفهوـ وأنواع ومدقومات اإلفصاح احملاسيب
أوالً  :مفهوـ اإلفصاح احملاسيب
ىناك العديد من التعاريف اليت تناولت اإلفصاح وعلى سبيل ادلثال نورد منها أن اإلفصاح احملاسيب " ىو عملية إظهار ادلعلومات
ادلالية سواء مانت ممية أو وصفية يف القوائم ادلالية أو اذلوامش وادلالحظات واجلداول ادلكملة يف الوقت ادلناسب  ،شلا جيعل القوائم
ادلالية غًن ماللة دلستخدمي القوائم ادلالية من األطراف اخلارجية "  ،اليت ذلا سلطة االطالع على السجالت للشرمة (.أمحد وآخرون
 ، 2010 ،ص)84
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ويرى  Lee Yeongأن الغرض من اإلفصاح والشفافية ىو " التأميد لكافة األطراف ادلعنية بادلنشأة أهنا قد حصلت على
ادلعلومات احلقيقية والصحيحة وادلكتملة يف الوقت ادلناسب  ،مما حدد عشر معايًن لإلفصاح والشفافية وىي االلتزام بالقوانٌن
والتنظيمات اليت ربكم اإلفصاح وتوقيت اإلفصاح  ،واإلفصاح يف ادلوقع االلكرتوين  ،تطوير حوممة جيدة للشرمة  ،اإلفصاح عن
القوائم ادلالية ادلتوقعة  ،اإلفصاح يف التقرير السنوي  ،واإلفصاح عن عمليات األطراف ذوي العالقة  ،اإلفصاح عن رأس ادلال ،
اإلفصاح عن مقاييس االستحواذ واالستثمار " ) Yeong , 2102 ,p 139 (.
مما أشار البعض "إذل أن مل ادلعلومات الارورية لفهم القوائم ادلالية من قبل مستخدمي ىذه القوائم جيب أن يفصح عنها  ،أي
أن مل احلاالت واألحداث اليت تؤدي إذل اختالفات عند ادلستخدمٌن يفصح عنها متمثلة دبا يلي ( :اجلجاوي و آخرون ، 2009 ،
)57

أ – األحداث واحلاالت اليت تؤدي إذل اختالفات دلستخدمي القوائم ادلالية .
ب – تصميم وإعداد القوائم ادلالية ادلوجهة إذل مافة مستخدمي ادلعلومات .
ج – جعل القوائم ادلالية مفيدة وغًن ماللة .
د – عدم حذف أو متمان معلومات جوىرية ذات منفعة .
وأشار البهجي إذل أن اإلفصاح والشفافية تعين " الوضوح وسهولة الوصول إذل ادلعلومات والسماح الصحاب احلق يف ادلعرفة
باالطالع عليها وتوفًنىا  ،فاالً عن منع العوائق اليت ربول دون االطالع وادلعرفة واحلد من السرية "( .البهجي ) 122 ، 2014 ،
ويتاح شلا سبق أن ىناك عالقة ارتباط بٌن اإلفصاح والشفافية فاألثنٌن يقصد هبما توفًن ادلعلومات للجميع دون أخفائها على
األطراف ذات ادلصلحة يف ادلصارف ".
ثانياً  :أنواع اإلفصاح احملاسيب :
تعددت أنواع اإلفصاح احملاسيب حيث مت تقسيمها من قبل الشًنازي إذل اإلفصاح الشامل  ،واإلفصاح الوقائي  ،واإلفصاح التثقيفي
 ،وفيما يلي شرح ذلذه األنواع :
-

اإلفصاح الشامل  :ويقصد بو تقدمي ادلعلومات اليت ذلا أمهية مافية للتأثًن على األحكام الشخصية للقرارات اليت يتخذىا
ادلستخدم الواعي  ) .ميسو ) 84 ، 1999 ،

-

اإلفصاح الوقائي  :أدى ربول التوجة ادلعلومايت للقوائم ادلالية إذل ادلساىٌن وادلستثمرين إذل ظهور مايعرف لدى الباحثٌن
يف نظرية احملاسبة بأسم اإلفصاح التقليدي أو الوقائي  ) .حنان )131، 2006 ،

-

اإلفصاح التثقيفي  :ويعكس االذباه ادلعاصر لإلفصاح احملاسيب اذباىاً ضلو مايعرف باإلفصاح األعالمي أو التثقيفي ،
وظهر ىذا االذباه نتيجة إزدياد أمهية ادلالئمة بوصفهاال أحد اخلصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية .

ويقوم اإلفصاح التثقيفي على العديد من االعتبارات منها  ) :لطفي )34 -33 ، 2007 ،
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 – 1عدم اقتصار ىدف ادلعلومات ادلالية على مفهوم الرقابة التقليدية وامتداده ذلدف تقدمي معلومات مالئمة ومفيدة الزباذ قرارات
مثل االستثمار والتمويل .
 – 2امكانية استعانة ادلستثمر الفردي ذي القدرة احملدودة على تفسًن ادلعلومات ادلالية باخلدمات االستشارية للمحللٌن ادلهنيٌن
الذين يكون الوعي بأسس ادلعلومات ادلالية واستخدامها .
ثالثاً  :مدقومات اإلفصاح احملاسيب :
يرتكز اإلفصاح عن ادلعلومات احملاسبية يف القوائم ادلالية ادلنشورة على ادلعلومات الرئيسية التالية  ( :اخلطيب )122 ، 2002 ،
 – 1ربديد ادلستخدم ادلستهدف للمعلومات احملاسبية .
 – 2ربديد االغراض اليت ستستخدم فيها ادلعلومات احملاسبية .
 – 3ربديد طبيعة ونوع ادلعلومات احملاسبية اليت جيب االفصاح عنها .
 – 4ربديد أساليب وطرق اإلفصاح عن ادلعلومات احملاسبية .
 – 5توثيق اإلفصاح عن ادلعلومات احملاسبية .
حيث صلد أن ىذه ادلقومات قد ترمزت على ادلستخدمٌن وعلى األغراض اليت ستستخدم ذلا ادلعلومات احملاسبية  ،ومذلك على
طبيعة ونوع ادلعلومات واألساليب والطرق الواجب اإلفصاح عنها وأخًناً توثيق اإلفصاح .
ودبا أن احملاسبة مانت نشأهتا األوذل تنصب على مسك الدفاتر والسجالت هبدف محاية مصاحل أصحاب ادلشروع وإظهار النتائج .
إال أهنا تطورت وفقاً للمتطلبات ادلتزايدة من قبل مستخدميها وادلتمثلة يف ( أصحاب ادلشروع  ،وادلستثمرين  ،اجلهات الرقابية ،
.....اخل )  ،إذل الرتميز على إظهار معلومات مناسبة الزباذ القرارات  ،ويأيت مبدأ اإلفصاح بإعتباره أحد ادلبادئ احملاسبية للقيام
بالرفع من قيمة ىذه ادلعلومات احملاسبية.

ادلبحث الثاين  :مفهوـ ووسائل و مراحل غسيل األمواؿ
أوالً  :مفهوـ غسيل األمواؿ :
ىناك رلموعة من التعاريف اليت أطلقت على ظاىرة غسيل األموال واليت نذمر منها " إخفاء ادلصدر غًن ادلشروع الذي امتسبت منو
األموال " ) التحايف  ، 2000 ،ص ، )25مما عرفتو منظمة االمم ادلتحدة من خالل اتفاقية فيينا دلكافحة االذبار بادلخدرات سنة
 1988يف ادلادة الثالثة " باهنا العملية اليت يلجا اليها من يعمل يف ذبارة ادلخدرات اخفاء ادلصدر احلقيقي للدخل او ادلورد غًن
ادلشروع والقيام بأعمال اخرى للتمويو مي يبدو الدخل ومأنو ربقق من مصدر مشروع ( عبود  ، 2007 ،ص ص ،) 30 – 29
وعرفها فريق العمل لإلجراءات ادلالية بأنو " نقل ادللكية مع ادلعرفة بأهنا من مصدر أجرامي بقصد إخفاء أو سبويو مصدرىا غًن
ادلشروع أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلردية لتفادي عواقب تصرفاتو  ،أي إخفاء أو سبويو الطبيعة احلقيقية ألموال أو
شلتلكات ومصدرىا ومكاهنا والتصرف فيها مع معرفة أهنا مستمد من نشاط إجرامي  ،أو حيازة أو امتساب أو استعمال شلتلكات
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أو أموال مع ادلعرفة عند تسلمها أهنا مستمدة من نشاط أجرامي"( .وىيب  ، 2008 ،ص ، ) 69وأشار ( خالوي  ، 2009 ،ص)3

إذل أهنا رلموعة من األنشطة ادلنظمة تتم بشكل منظم بعيدا عن رقابة الدول وأجهزهتا ادلختصة وباليت فإهنا ال تدخل يف حسابات
الدخل القومي  ،وبٌن ( صاحل  ،ماظم  ، 2017 ،ص ) 126على أن جردية غسيل األموال ىي جردية متعددة ادلراحل وتقوم على مزج
األموال ادلشروعة وخلطها بأموال أخرى ذات مصادر مشروعة وضخها معا يف النظام ادلارل العادلي  ،حبيث يصعب الوصول إذل
مصادرىا اإلجرامية األصلية .
ويتاح من التعاريف السابقة أن مل األموال ادلكتسبة من أعمال غًن مشروعة تصنف ربت ظاىرة غسيل أموال .
ثانياً  :وسائل غسيل األمواؿ :
ويعرب عن الوسيلة الشي الذي من خالل استخدامة يتم الوصول للهدف ويعترب ىنا ادلصرف من والوسائل اليت من خالذلا يتم غسل
األموال ومن ىذه الوسائل ما يلي:
 التحويل الربقي للنقود  :وذلك من خالل ربويل األموال ادلودعة لدى ادلصارف إذل حسابات لشرمات ومهية يف بلدان أخرىتاخذ مصارفها بالسرية ادلصرفية ادلطلقة  (.عبدالقادر  ، 2006 ،ص) 152
 بطاقات األسبان  :حيث تصرف األموال من ادلصارف بواسطة الصراف اآلرل بكل مصرف وادلوجودة يف مل أغلب دول العادل ،حيث يقوم الشخص الذي ينوي القيام بغسل األموال بصرف ادلال من أية مامنة صراف آرل يف أي بلد أجنيب مث يقوم الفرع
الذي صرف من مامنة ادلال بطلب ربويل ادلال إلية من فروعو مصدر البطاقة  ،فيعمل األخًن بالتحويل تلقائياً وخيصم القيمة
على حساب زبونو الذي يكون قد هترب بدوره من القيود اليت قد تكون مفروضة علـ ـ ـ ـ ـ ـى التحويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالت ( .الشمري ، 2009 ،
ص) 158

 ادلستندات والفواتًن ادلزورة  :وىي اليت تتم غالباً من خالل عمليات االستًناد والتصدير  ،فصاحب األموال القذرة يقوم بإنشاءأو شراء عمل ذباري يف البلد الذي ذبلب منو األموال  ،ويقوم بنفس الشيء يف البلد الذي تودع فيو األموال  ،وتتمثل عملية
الغسيل يف ىذه احلالة يف شراء وبيع السلع واخلدمات عن طريق عمليات صورية  ،حيث يشرتي غاسل األموال سلعاً من الشرمة

اليت يٍراد ربويل األموال إليها وذلك بإحدى الصور التالية :

 رفع قيمة السلعة (اخلدمة) الواردة يف الفاتورة ويكون الفرق ىو ادلال ادلغسول. إرسال فواتًن مزورة بالكامل فيكون ادلال اإلمجارل ادلدفوع ىو ادلال ادلغسول.ويرى الباحث أن ما سبر بو بلدنا احلبيب ليبيا يف ىذه الظروف قد يسهم يف أنتشار ىذه الظاىرة وذلك لاعف الرقابة الصارمة على
التحويالت ادلالية والغاية الرئيسية منها  ،حيث ظهر يف تقرير ديوان احملاسبة لعام  2015أن ىناك اعتمادات مالية صرفت الستًناد
سلع ودل زبصص ملها ذلذا الغرض  ،وفيما خيص قطاع ادلصارف جاء ىذه التجاوزات موزعة على العديد من ادلصارف موضحة أن
ىناك سلالفات لكل اإلجراءات واخلطوات اليت جيب أن يتبعها ادلصرف سواء مع األفراد أو الشرمات واليت دل تتم بالشكل الصحيح
 )،ديوان احملاسبة اللييب ، 2015 ،ص ص  ،) 124 – 123والذي يندرج ىذا التصرف من ضمن ظاىرة غسيل األموال ,
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ثالثاً  :مراحل غسيل األمواؿ :
سبر عملية عسيل األموال دبراحل مرتبطة ومتعاقبة على النحو التارل  ( :العزي ، 2014 ،ص ص ) 55 – 54
 – 1مرحلة اإلحالل  :ويقصد هبا تقدمي ادلال يف صورة ذبارة مشروعة عن طريق خلق نسيج جديد للصفقات النقدية بإيداعات
نقدية بنكية أو شراء أوراق مالية .
 – 2مرحلة التعتيم والتغطية  :وىي مرحلة تالية للمرحلة السابقة حيث يتم يف ىذه ادلرحلة فصل الدخل عن أصلة خبلق طبقات
معقدة من صفقات مالية هتدف إذل إخفاء معادل مصدر ادلال أو إبعاده قدر اإلمكان عن إمكانية تتبع احلرمة احلسابية لو.
 – 3مرحلة الدمج  :وىذه ادلرحلة تكفل الغطاء النهائي للمظهر الشرعي للثروة ذات ادلصدر غًن ادلشروع  ،وهبذه العملية توضع
األموال ادلغسولة مرة أخرى يف االقتصاد بطريقة يبدو معها أنو تشغيل عادي منا من مصدر نظيف ومن أمثلة إجراءات الدمج :
أ – بيع وشراء العقارات بواسطة شرمة غطاء تشرتي مث تبيع .
ب – مشارمات البنوك األجنبية يف عمليات الغسيل .
د – يعرقل مهمة الكشف نظام السرية عمل البنوك شلا حيقق تسهيالت حلرمة التداول
ويري الباحث أن ىناك رلموعة من من الوسائل واالساليب اليت على ادلصرف أن ينتهجها دلكافحة غسيل األموال ونذمر منها :
 – 1التأمد من شخصية العميـ ـل والنشاط ادلتحقق منو مصدر ادلال وما إذا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان متولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد من نش ـ ـ ـ ـ ـاط حقيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي أو ومهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
) مردية  ، 2014 ،ص.) 115
 – 2التقييد دبسك السجالت وادلستندات وحفظها  ( .إدريس ، 2013 ،ص . )219

 – 3التقييد بالقوانٌن واللوائح الصادرة من ادلصرف والعمل على زيادة الفحص وادلراجعة دلصادر األموال ادلشكوك فيها .
 – 4قيام اخلرباء ادلصرفيٌن بتحليل التقارير واالنتباه للتغًن الذي يطرأ على االيداعات  ،وادلسحوبات  ،وعمليات النقد األجين ،
والتحويالت  ،ومنح القروض  ،وذلك من خلل متابعة التقارير حول نشاط ادلصرف بشكل دوري  (.شعبان ، 2005 ،ص) 19

 – 5الرقابة على ادلصارف وادلؤسسات ادلالية وغًن ادلالية .
 – 6الرقابة على حرمة األموال  (.إدريس ، 2013 ،ص . ) 244
 – 7قيام ادلصرف بالتأمد من أن الزبون ال يزال ديارس العمل الذي مت فتح حساب جاري لديو ويف حال تغيًن نشاطو التأمد من
أنو يتالءم مع أعمالو االعتيادية .
وال شك أن ىناك العديد من ادلعوقات اليت ربد من مكافحة غسيل األموال لدى ادلصارف واليت ديكن التغلب عليها بالتعاون مع
اجلهات التشريعية وعمليات التطوير ادلستمر ومن ىذه ادلعوقات ما يلي ( مصطفى ، 2008 ،ص . ) 244

 – 1السرية ادلصرفية .
 – 2احلرية الشخصية للزبون .
 – 3اختالف التشريعات اليت زبص مكافحة غسيل األموال .
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 – 4ضعف تأىيل موظفي ادلصارف وادلؤسسات ادلالية .
 – 5ضعف أجهزة الرقابة لدى ادلصارف وادلؤسسات ادلالية وفسادىا .
 – 6عدم وجود أنظمة معلوماتية متطورة بادلصارف وادلؤسسات ادلالية .
أن اآلثار اليت زبلفها عميلة غسيل األموال على القطاع ادلصريف للدولة وعلى مستوى ادلصرفة نفسو ذلا مردود سيئ وردبا يصل إذل
مارثي يف بعض االحيان فادلؤسسات اليت سبارس فيها عمليات غسيل األموال تتأثر مسعتها ادلالية ومرمزىا االقتصادي  ،وذلك ألهنا
غالبا ما تقوم على الثق ة  ،وأن غسيل األموال قد يعرض ادلؤسسات ادلالية إذل خسائر قد ذبد نفسها يف موقع ال يسمح ذلا التحقق
من أن األعمال تتم على ضلو يتفق مع ادلعايًن األخالقية  ،ومذلك خطر تشوية التنافس بٌن ادلصارف وردبا تسمح ىذه األموال
دلصارف متعثرة بالبقاء ضمن القطاه ادلصريف .

دور مصرؼ ليبيا ادلركز حملاربة ظاىرة غسيل األمواؿ :
يعترب مصرف ليبيا ادلرمزي الوميل ادلارل للدولة حيث حيتفظ حبسابات وايرادات ومصروفات ادلالية العامة  ،ويقوم بصرف وربويل
وربصيل األموال زلليا وخارجيا ،ومذلك إدارة عمليات خطابات االعتماد نيابة عن زبائنو وتقدمي سلتلف خدماتو ادلصرفية اذل
الوحدات اإلدارية العامة ،مما حيتفظ مصرف ليبيا ادلرمزي باالحتياطي النقدي اإللزامي ادلطلوب من ادلصارف التجارية منسبة من
ودائع زبائنها باإلضافة اذل أنو يقبل ودائع زمنية من ىذه ادلصارف مقابل فوائد  ،ويعترب ادلصرف ادلرمزي ادللجأ األخًن للمصارف
التجارية حيث يستطيع منحها قروض غًن اعتيادية يف مواجهة أية ظروف استثنائية هتدد االستقرار النقدي وادلصريف يف ليبيا و يقوم
ادلصرف ادلرمزي بفحص وربليل ادلرامز ادلالية للمصارف التجارية والتأمد من إهنا ربتفظ بالنسب ادلطلوبة ادلتعلقة باالحتياطي النقدي
اإللزامي والسيولة القانونية  ،مما يراقب تنفيذ ادلصارف التجارية للسياسات االئتمانية وادلصرفية اليت يرمسها  ،وتقدمي خدماتو اذل
ادلصارف التجارية يف رلال مقاصة الصكوك ويف رلال مرمزية سلاطر االئتمان  ،ويقوم مصرف ليبيا ادلرمزي بالتفتيش على ادلصارف
التجارية وفروعها وفحص دفاترىا وسجالهتا للتأمد من سالمة أوضاعها ادلالية ودقة البيانات احملالة إليو  ،ومدى مالئمة خدماهتا
ادلصرفية  ،ومالءة ومفاية رأس ادلال.
حيث أصدر مصرف ليبيا ادلرمزي القانون رقم ( )2لسنة  ( . 2005سرت  ) 2005 ،بشأن مكافحة غسيل األموال والئحتو
التنفيذية حيث تناول مفهوم غسيل األموال وادلسؤولية اجلنائية للمنشآت ومذلك عقوبات غسيل األموال ومذلك اإلفصاح عن
مصدر األموال اليت يتم أدخاذلا للدولة  ،ونظراً ألمهية ادلوضوع صدر قرار اللجنة الشعبية العامة  ،رقم ( )300لسنة  2007بشأن
إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )2لسنة  2005بشأن مكافحة غسيل األموال  ( ،اللجنة الشعبية ) 2005 ،أخًناَ وليس
باخرا صدر منشور زلافظ مصرف ليبيا ادلرمزي رقم ( )1لسنة  2016بشأن سياسات مكافحة غسيل األموال وسبويل اإلرىاب
والعناية الواجبة اذباه العمالء ( ،ادلرمزي ) 2016 ،حيث يعترب ىذا ادلنشور مؤشراً على أن ىذه الظاىرة قد أخذت بالتزايد
واالنتشار ولو بشكل زلدود يف ظل الظروف احلالية شلا أستدعى قيام مصرف ليبيا ادلرمزي الستصدار ادلنشور حيث مت فيو مت فيو
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التأميد على االجراءات السابقة وبيان مفهوم ادلعامالت ادلشبوىة والعالقات ادلستمرة بٌن ادلصرف والعميل  ،مما تطرق إذل بيان
مفهوم ادلصرف الصوري أو الومهي  ،و حدد متطلبات العناية الواجبة بشأن العمالء وبٌن مؤشرات االشتباه بعملية غسيل األموال
وسبويل اإلرىاب .

ادلبحث الثالث  :المراسة ادليمانية
أوالً  :جمتمع وعينة البحث :
يتكون رلتمع البحث من ( احملاسبٌن  ،وادلراجعٌن  ،ورؤساء االقسام  ،وادلدراء العامون ) العاملٌن بادلصارف التجارية الليبية بينما
سبثل عينة البحث باألفراد العاملٌن بادلصارف التجارية دبنطقة اجلفرة ( ودان – ىون – سومنو – زلة – مصرف اجلفرة االىلي ) ،
حيث بلغ عدد االستمارات ادلوزعة ( )50استمارة مت اسرتداد عدد ( )46استمارة الصاحل منها للتحليل ( )40استمارة وعدد ()6
استمارات غًن صاحلة للتحليل  ،بينما ىناك عدد( )4استمارات غًن مسرتدة مما يف اجلدول رقم ( )1التارل .
اجلموؿ رق ( )1االستمارات ادلوزعة وادلستلمة وادلفدقودة والصاحلة للتحليل
البياف

عمد االستمارات ادلوزعة

عمد االستمارات
ادلفدقودة

عمد االستمارات ادلستلمة

عمد االستمارات الصاحلة
للتحليل

العمد

50

4

46

40

النسبة

%100

%.08

%92

%80

ثانياً  :األساليب اإلحصائية ادلستخممة:
-1اإلحصـاء الوصـفي :حيــث مت اسـتخدام التكـرارات والنســب ادلئويـة لوصــف عينـة الدراسـة باإلضــافة إذل الوسـط احلســايب
واالضلراف ادلعياري.
-2اختبار ألفا مرونباخ للصدق والثبات
-3اختبار (:)One Sample T-test
يســتخدم ىــذا االختبــار دلقارنــة ادلتوســطات احلســابية الفعليــة لكــل متغــًن مــن ادلتغـًنات ادلســتقلة مــع ادلتوســط احلســايب الفرضــي وذلــك
دلعرفــة فيمــا إذا مــان الفــرق بيــن ادلتوســط احلســايب الفعلــي وادلتوســط احلســايب الفرضــي ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ثقــة إحصــائية
( ( 5برمات ‘ .) 2013-2012
وقد مت وضع مخس مستويات لإلجابة موزعة على فقرات االستبانة ،وديثل مل منها وزناً معيناً لإلجابـة مـن ( )5 -1ممـا يف اجلـدول
رقم (.)2
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اجلموؿ رق ( )2مستوى إجابات االستبانة
نوع اإلجابة

موافق بشمة

موافق

حمايم

غري موافق

غري موافق بشمة

الوزف

5

4

3

2

1

مما مت استخدام اختبار ( ،)One Sample T-testوذلك دلقارنة درجة التأثًن احملسوبة مع الوسط احلسـايب االفرتاضـي لدرجـة
التأثًن ادلقبولة والبالغة (. )3

التحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضيات البحث:
أوالً :معامل الثبات :
اختبار ألفا كرونباخ ()Alpha Cronbach
يقصــد بثبــات ادلقيــاس  Reliabilityاالتســاق الــداخلي بــٌن عباراتــو ،شلــا يعــين اســتقرار ادلقيــاس وعــدم تناقاــو مــع نفســو ,وادلقيــاس
الثابــت يعطــي نفــس النتــائج إذا قــاس نفــس الشــيء م ـرات متتاليــة ،وتوجــد عــدة طــرق حلســاب ثبــات ادلقيــاس ،مطريقــة إعــادة االختبــار
 Test-retestوطريقــة االختبــارات ادلتوازنــة  parallel testsوطريقــة التجزئــة النصــفية  split- halfوطريقــة الفــا مــرو نبــاخ
 .Cronbach Alphaوملمــا اقرتبــت قيمــة معامــل الثبــات مــن الواحــد مــان الثبــات مرتفعـاً وملمــا اقرتبــت مــن الصــفر مــان الثبــات
منخفااً  ،حيث معامل ألفا مرو نباخ حملاور البحث والدراسة ماملة مما يف اجلدول رقم (.)3
اجلموؿ رق ( )3معامل ألفا كرو نباخ حملاور البحث
أس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ احملػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور
احملور األوؿ  :ىل ىناؾ إدراؾ لمى العاملني بادلصارؼ التجارية بظاىرة غسيل األمواؿ
احملور الثاين  :ىل يتوافر لمى العاملني بادلصارؼ التجارية إدراؾ لإلفصاح احملاسيب
يعمل على احلم من ظاىرة غسيل األمواؿ .
مجيع احملاور

عمد العبارات

معامل الصمؽ والثبات

11

0.822

11

0.612

22

0.858

ومن اجلدول رقم ( )3صلد أن قيمة معامل الثبات مقبولة ألسئلة االستبيان مكل ,حيـث ذبـاوزت ( )0.60وبالتـارل ديكـن القـول أنـو
معامل ذا داللة جيدة ألغراض البحث ,وديكن االعتماد عليو يف التحليل و تعميم النتائج على رلتمع البحث.
ثانياً :اإلحصاء الوصفي للمتغريات المميغرافية للدقائمني مبلء استمارة االستدقصاء:
 -ادلؤىل العلمي:

اجلموؿ رق ( )4توزيع عينة البحث حسب ادلؤىل العلمي
ادلؤىل

بكالوريوس

ماجستري

دكتوراه

أخرى

اإلمجايل

التكرارات

37

3

0

0

40

النسبة ادلئوية

%92.5

%7.5

0

0

%100
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يظهــر اجلــدول رقــم( )4ادلســتوى التعليمــي للمــوظفٌن ادلســتهدفٌن بعينــة البحــث حيــث بلغــت نســبة ادلــوظفٌن احلاصــلٌن علــى درجــة
البكـالوريوس  %92.5وادلاجسـتًن وىـذا مؤشـر جيـد علـى مـون ادلـوظفٌن مـن محلـة ادلـؤىالت اجلامعيـة والعليـا وىـذا يعطـي مؤشـراً أن
عينة البحث ذلا مستوي تعليمي مايف لإلجابة على االستمارة.
 سنوات اخلربة:اجلموؿ رق ( )5توزيع عينة البحث حسب سنوات اخلربة
عدد سنوات اخلربة

أقل من  5سنوات

من  10-5سنوات

من  15-10سنة

أمثر من  15سنة

اإلمجارل

التكرارات

16

13

9

2

40

النسبة ادلئوية

%40

%32.5

%22.5

%5

%100

يبٌن اجلدول ( )5أن سنوات اخلربة لعينة البحث مانت موزعة مما يلـي حيـث بلـغ عـدد ادلـوظفٌن الـذين تقـل سـنوات خـربهتم عـن 5
ســنوات  16موظف ـاً وبنس ــبة  ،%40بينمــا بل ــغ ع ــدد ادل ــوظفٌن الــذين ت ـرتاوح خ ـرباهتم مــن  5إذل  10س ــنوات  13موظف ـاً وبنس ــبة
 ، %32.5بينما بلغ عدد ادلوظفٌن الذين ترتاوح خرباهتم من  10إذل  15سنة  9مـوظفٌن وبنسـبة  ،%22.5وبلـغ عـدد مـن تزيـد
خربهتم على 15سنة  2موظف وبنسبة  %5ويعترب ىذا مؤشر على أن ما نسبتو  %60شلن ترتاوح خرباهتم من  5سـنوات إذل 15
سنة فأمثر ذلا القدرة الفهم واالجابة على أسئلة الدراسة.
 الوظيفة احلالية:اجلموؿ رق ( )6توزيع عينة البحث حسب الوظيفة
ممير مايل

الوظيفة

مراجع

التكرارات

5

5

النسبة ادلئوية

%12.5

%12.5

حماسب

أخرى

اإلمجايل

24

6

40

%60

%15

%100

يبــٌن اجلــدول ( )6ي أن عــدد ادلـراجعٌن بلــغ  5مـراجعٌن أي مــا نســبتو  ،%12.5بينمــا بلــغ عــدد ادلــدراء ادلــاليٌن  5أي مــا نســبتو
 ،%12.5بينما بلغ عدد احملاسبٌن  24زلاسـب أي مـا نسـبتو  ، %60وىـذا يعطـي مؤشـر علـى أن ادلبحـوثٌن لـديهم القـدرة علـى
االجابة على زلاور البحث دبعرفة مافية .
يبٌن اجلدول ( )4أن عدد ادلراجعٌن بلغ  4مـراجعٌن أي مـا نسـبتو  ، %10بينمـا بلـغ عـدد ادلـديرين ادلـاليٌن  4مـدراء أي مـا نسـبتو
 ، %10بينمــا بلــغ عــدد احملاســبٌن  32زلاســب أي مــا نســبتو  ، %80وىــذا يعطــي مؤشــر علــى أن ادلبحــوثٌن لــديهم القــدرة علــى
االجابة على زلاور البحث دبعرفة مافية .
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 التخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػص :جموؿ رق ( )7توزيع عينة البحث حسب التخصص
التخصص

حماسبة

إدارة

متويل

اقتصاد

أخرى

اإلمجايل

التكرارات

16

8

8

4

4

40

النسبة ادلئوية

%40

%20

%20

%10

%10

%100

يبٌن اجلدول ( )7أن عدد ادلوظفٌن الذين زبصصهم زلاسبة  16أي ما نسبتو  ، %40بينما بلغ عـدد ادلـوظفٌن الـذين زبصصـهم
إدارة  8أي ما نسبتو  ، %20بينما بلغ عدد ادلوظفٌن الذين زبصصهم سبويـل  8أي مـا نسـبتو  ، 20%بينمـا بلـغ عـدد ادلـوظفٌن
الذين زبصصهم اقتصاد 4أي ما نسبتو  ، %10والذين لديهم زبصصات آخري بلغ  4موظفٌن أي ما نسبتو  ، %10وىذا يـدل
على تناسب زبصصات عينة البحث مع أىداف البحث.
ثالثاً :اختبار فرضيات البحث :
الفرضية األوىل  :ال يتوافر إدراك لدى العاملٌن يف ادلصارف التجارية لظاىرة غسيل األموال.
جموؿ رق ( )8ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للفدقرات ادلتعلدقة بالفرضية األوىل
ادلتوسط احلسايب

االحنراؼ ادلعياري

ر.ـ

الفدقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة

X1

يت اطالعك على الدقوانني والدقرارات ادلتعلدقة بظاىرة غسيل األمواؿ .

4.300

.648

X2

ىناؾ معرفة كافية بظاىرة غسيل األمواؿ.

4.500

.679

X3

يت تمريبك على أساليب غسيل األمواؿ .

2.400

.671

X4

يت التحدقق من طبيعة نشاط العميل من وقت ألخر.

4.400

.928

X5

لميك معرفة مبعايري احملاسبية المولية .

2.800

.607

X6

لميك معرفة مبعايري جلنة بازؿ ادلصرفية بشأف غسيل األمواؿ.

2.600

.496

X7

لمى اإلدارة االىتماـ بظاىرة غسيل األمواؿ.

4.600

.671

X8

لميك معرفة كافية بوسائل غسيل األمواؿ.

4.300

.790

X9

تسه ظاىرة غسيل األمواؿ باحلاؽ الضرر باالقتصاد الوطين .

4.600

.671

X10

ميثل التدقمـ التكنولوجي عامل من عوامل غسيل االمواؿ .

4.700

.464

X11

تعترب ادلصارؼ مكاف أمن لألشخاص الذين يدقوموف بغسيل األمواؿ .

2.900

.955

3.827

689.

إمجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايل الفدقرات

ويتاح من خالل اجلدول رقم ( )8أن الفقرة رقم  10جاءت يف ادلرتبة األورل وبوسط حسايب بلغ  4.700حيث عرب ادلشارمون
أن التقدم التكنولوجي عامل مهم يف أنتشار ظاىرة غسيل األموال وأن لديهم شعور بأن ىذه الظاىرة ذات مردود سيئ على
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االقتصاد مما جاء يف الفقرة رقم  9وأشاور أن لديهم معرفة بظاىرة غسيل األموال مما جاء يف الفقرة  ، 2إال أن غالبية ادلشارمٌن
يف االستبيان قد عربو أنو ال يوجد تدريب على االساليب اليت يتم هبا غسيل االموال إذ جاءت الفقرة  3أقل من الوسط احلسايب
الفرضي ، 3 .000وأهنم ال يوجد لديهم معرفة مافية سواء دبعايًن احملاسبة الدولية أو دبعايًن جلنة بازل مما يف الفقرة  ، 5،6إال أهنم
قد نفو أن تكون ادلصارف مكان أمن لغسيل األموال .
مت اختبار الفرضية األوذل باستخدام ( ،)One Sample T-testومانت نتائج االختبار مما يف اجلدول رقم (.)9
اجلموؿ رق ( )9نتائج اختبار ( )One Sample T-testللفرضية األوىل
 Tاحملسوبة

االحتمال (sig) p.value

ادلتوسط احلسايب

القرار

12.375

.000

3.827

رفض الفرضية الصفرية
مستوى ادلعنوية = )(0.05

قيمة ) ) Tاجلمولية = 1.684

يبـ ــٌن اجلـ ــدول ( )9نتـ ــائج اختبـ ــار الفرضـ ــية األوذل  ،وقـ ــد بلغـ ــت قيمـ ــة ادلتوسـ ــط احلسـ ــايب ( ، )3.827وىـ ــي أمـ ــرب مـ ــن ادلتوسـ ــط
الفرضي( ، )3.000و بلغت قيمـة  Tاحملسـوبة ( )12.375وىـي قيمـة أمـرب مـن قيمـة  Tاجلدوليـة (، )1.684و دبسـتوى داللـة
يساوي ( ، ).000ودبا أن قيمة مستوى الداللة مانت أقل من ( ، ) 0.05وهبذه النتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية
البديلة وىي " يتوافر إدراك لدى العاملٌن يف ادلصارف التجارية بظاىرة غسيل األموال .
الفرضية الثانية  :ال يتوافر لدى العاملٌن بادلصارف التجارية إدراك لإلفصاح احملاسيب يعمل على احلد من ظاىرة غسيل األموال.
جموؿ رق ( )10ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للفدقرات ادلتعلدقة بالفرضية الثانية
ر.ـ

الفدقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة

ادلتوسط

االحنراؼ

احلسايب

ادلعياري

X12

مينح ادلصرؼ حوافز مادية ومعنوية يف حالة اكتشاؼ عملية غسيل أمواؿ.

2.500

.506

X13

توجم وحمة أو قس يت من خاللو متابعة أرصمة العمالء بادلصرؼ.

4.600

.496

X14

يدقوـ ادلصرؼ الرئيسي بتدقيي ادلصرؼ من حيث الوضع ادلايل وااللتزاـ بالدقوانني والسياسات.

4.700

.464

X15

يت التأكم من العميل على أف ادلبالغ ادلودعة تدقع ضمن نشاط عملة ادلفتوح احلساب ألجلو

4.900

.303

X16

يلزـ ادلصرؼ العميل بإخطار ادلصرؼ يف حاؿ تغيري النشاط ادلفتوح احلساب ألجلو.

2.900

.955

X17

يت االفصاح للعمالء بدقواعم االفصاح على احلسابات يف حاؿ الشكوؾ فيها.

4.300

.911

X18

يت أتباع التعليمات بشكل صارـ يف حاؿ وقوع االزمات واالضطرابات.

4.600

.496

X19

يت إبالغ اإلدارة يف حاؿ حموث سحوبات أو إيماعات غري عادية ألي من عمالء ادلصرؼ.

4.900

.303

X20

يت إعماد تدقارير توجو لإلدارة بادلستثمرين أو االفراد الذين لميه تدقلبات كبرية يف االيماعات أو السحب.

4.700

.648

X21

يت حثك على االلتزاـ بالسرية على حسابات العمالء .

4.900

.303

X22

يلتزـ ادلصرؼ بتدقممي تدقارير دورية عن احلسابات ادلثرية للشكوؾ للمصرؼ الرئيسي

4.900

.303

4.354

إمجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايل الفدقرات
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العــــدد الثانـــي

ويتاح من خالل اجلدول رقم ( )10أن الفقرات رقم  22،21،19،15جاءت بنفس ادلتوسط احلسايب 4.900وبنفس الرتتيب
وىو أعلى من الوسط الفرضي  3.000حيث عرب ادلشارمون على أنو يتم التأمد من مصدر األموال ادلودعة مع النشاط اخلاص
باحلساب  ،ومذلك إعالم اإلدارة يف حالة وجود حرمة أموال غًن عادية  ،وبينة عينة البحث أن إدارة ادلصرف ربث موظفيها االلتزام
بالسرية ادلتعلقة حبسابات عمالئها  ،وأن ىناك تقارير تتم يف احلسابات ادلثًنة للشكوك  .وأن الفقرة رقم(  ) 1جاءت بأقل متوسط
حسايب  2.500وىو أقل من الوسط احلسايب الفرض  3.000ودبعىن أنو ال توجد حوافز ال مادية أو معنوية المتشاف حاالت
غسيل األموال .
مت اختبار الفرضية الثانية باستخدام ( ،)One Sample T-testومانت نتائج االختبار مما يف اجلدول رقم (.)11
اجلموؿ رق ( )11نتائج اختبار ( )One Sample T-testللفرضية الثانية
 Tاحملسوبة

االحتماؿ (sig) p.value

ادلتوسط احلسايب

الدقرار

33.555

.000

4.354

رفض الفرضية الصفرية
مستوى ادلعنوية = )(0.05

قيمة ) ) Tاجلمولية = 1.684

يب ــٌن اجل ــدول ( )11نت ــائج اختب ــار الفرض ــية الثاني ــة  ،وق ــد بلغ ــت قيم ــة ادلتوس ــط احلس ــايب ( ، )4.354وى ــي أم ــرب م ــن ادلتوس ــط
الفرضـي()3.000وقــد بلغــت قيمــة  Tاحملســوبة ( )33.555وىــي قيمـة أمــرب مــن قيمــة  Tاجلدوليــة (، )1.684و دبســتوى داللــة
يساوي ( ، ).000ودبا أن قيمة مستوى الداللة مانت أقل من ( ، ) 0.05وهبذه النتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية
البديلة وىي " يتوافر لدى العاملٌن بادلصارف التجارية إدراك لإلفصاح احملاسيب يعمل على احلد من ظاىرة غسيل األموال.".

النتائج والتوصيات :
النتائج :
من خالل الدراسة النظرية والعملية اليت أجريت على البحث فإن الباحث توصل إذل رلموعة من النتائج متمثلة فيما يلي :
 – 1أن عملية غسيل األموال ىو تصرف يهدف من ورائو إذل إخفاء وربويل األموال ادلتحصل عليها من أنشطة غًن شـرعية ودرلهـا
باالقتصاد لكي يافي عليها الصبغة الشرعية .
 – 2أن عمليــة غســيل األم ـوال ليســت ظــاىرة زبــص ليبيــا فقــط وإمنــا ىــذه ظــاىرة عادليــة تنتشــر وت ـزاد خاصــة مــع التقــدم التكنولــوجي
وظهور ما يعرف بالتجارة االلكرتونية .
 – 3نقص التدريب يف ادلصارف على أساليب عملية غسيل األموال .
 – 4قلة ادلعرفة دبعايًن احملاسبة الدولية  ،ومعايًن جلنة بازل ادلصرفية بشأن غسيل األموال .
 – 5أن قانون غسيل األموال صدر يف سنة  2005دل جيري علية أي تعديل أو يصدر قانون جديد أخر.
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 – 6تشًن نتائج البحث التطبيقية للفرض األول رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والـذي يـنص علـى " توجـد معرفـة لـدى
موظفي ادلصارف التجارية بظاىرة غسيل األموال".
 - 7تشًن نتائج البحث التطبيقيـة للفـرض الثـاين رفـض الفـرض الصـفري وقبـول الفـرض البـديل والـذي يـنص علـى " يتـوافر بادلصـارف
التجارية إفصاح مايف دلنع أو احلد من ظاىرة غسيل األموال".
التوصيات :
بناء على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي دبا يلي :
 – 1العمــل علــى إصــدار نشـرات توعويــة مــن قبــل مصــرف ليبيــا ادلرمــزي بشــكل مســتمر  ،والتعريــف بــأىم ادلنظمــات الفاعلــة يف ىــذا
اجملال .
 - 2العمل على تدريب العاملٌن يف ادلصارف التجارية لألمام بأساليب غسيل األموال بشكل مسـتمر وموامبـة آخـر التطـورات الـيت
ربدث هبذا الشأن .
 – 3تعريف العاملٌن يف ادلصارف التجارية دبعا يًن احملاسبة الدولية ومعايًن جلنة بازل فيما يتعلق باإلفصاح عن ظاىرة غسيل األموال
 – 4تعديل القانون الصادر يف سنة  2005أو إصدار قانون جديد وخاصة أنو دل يوامب التقـدم اذلائـل احلاصـل يف بيئـة تكنولوجيـا
ادلعلومات والتجارة االلكرتونية .
 - 5قيام ادلصارف التجارية الفرعية بعمل ملصقات للتعريف دبخاطر ىذه الظـاىرة مـن حـٌن ألخـر وبيـان الاـرر الـذي تلحقـو ىـذه
الظاىرة سواء بادلصرف نفسو أو باالقتصاد احمللي .
ادلراجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع :
أوالً – الكتب :
 -1أمٌن السيد لطفي  ،التحليل ادلايل ألغراض تدقيي ومراجعة األداء واالستثمار يف البورصة  ،دار اجلامعة للطباعة والنشر  ،األسكندرية 2007 ،
 -2دانا محو باقي عبدالقادر  ،السرية ادلصرفية يف إطار تشريعات غسيل األمواؿ ( دراسة حتليلية مدقارنة )  ،ادلديرية العامة للطباعة والنشر  ،اقليم
مردستان . 2006 ،
 -3دونالد ميسو  ،ورجيانت  ،جًني  ،احملاسبة ادلتوسطة  ،ترمجة أمحد احلجاج  ،سلطان احلمد سلطان  ،اجلزء األول  ،دار ادلريخ للنشر  ،الرياض ،
. 1999
 -4رضوان حلوة حنان  ،النموذج احملاسيب ادلعاصر من ادلبادئ وادلعايري  ،دار وائل للنشر  ،عمان .2006 ،
 -5مسًن شعبان  ،جرمية تبييض األمواؿ مفهومها وخماطرىا واآلليات ادلصرفية دلكافحتها  ،لبنان . 2005
 -6صادق راشد الشمري  ،إدارة ادلصارؼ الواقع والتطبيدقات العلمية  ،دار الصفاء للنشر  ،عمان  ،األردن  ،الطبعة األوذل . 2009 ،
 -7طالل زلمد اجلجاوي  ،ريان يوسف نعوم  ،مشتاق طالب  ،اساسيات ادلعرفة احملاسبية  ،دار اليازوري العملية للنشر والتوزيع  ،الطبعة العربية ،
عمان األردن . 2009 ،
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 -8عصام أمحد البهجي  ،الشفافية وأثرىا يف مكافحة الفساد اإلداري  ،دار الفكر اجلامعي للنشر والتوزيع  ،ملية احلقوق  ،االسكندرية  ،الطبعة
األوذل . 2014 ،
 -9نافذ زلمد برمات  ،التحليل االحصائي باستخماـ الربنامج اإلحصائي  ،SPSSملية التجارة اجلامعة اإلسالمية.2013-2012 ،

ثانياً  :الموريات:
 -1اشواق عبدالرسول عبداألمًن اخلفاجي  ،دور الوسائل االلكرتونية يف جرمية غسيل األمواؿ دراسة مدقارنة ،رللة جامعة مربالء  ،اجمللد  ، 15العدد
. 2017 ، 1
 -2محزة فائق وىيب الزبيدي  ،االلتزاـ بالتدقصي واالبالغ مبوجب قانوف مكافحة غسيل األمواؿ (حبث حتليلي مدقارف )  ،رللة بيت احلكمة  ،العدد
. 2008 ، 22
 -3خالد اخلطيب  ،اإلفصاح احملاسيب يف التدقارير ادلالية للشركات ادلسامهة العامة األردنية يف ظل معيار احملاسبة المويل رق ( ، )1رللة جامعة
دمشق  ،اجمللد الثامن عشر  ،العدد الثاين . 2002 ،
 -4زغدار أمحد ،سفًن زلمد  ،خيار اجلزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق ادلعايري احملاسبية المولية ( ، ) IAS/IFRSرللة الباحث ،
العدد السابع  ،ملية احلقوق والعلوم االقتصادية  ،جامعة قاصدي مرباح . 2010 – 2009 ،
 -5زياد عبدالكرمي رشيد وآخرون  ،دراسة حتليلية لظاىرة غسيل األمواؿ " مع اشارة خاصة للعراؽ" ،وزارة ادلالية  ،الدائرة السياسية  ،قسم السياسات
االقتصادية . 2016،
 -6سادل زلمد عبود  ،ظاىرة غسيل األمواؿ  /ادلشكلة  ،األثر  ،ادلعاجلة  ،مع االشارة إذل العراق  ،دار ادلرتاى  ،بغداد  ،العراق . 2007 ،
 -7ستار جابر خالوي  ،مسؤولية مراقب احلسابات يف ظل ظاىرة غسيل األمواؿ  ،رللة اإلدارة واالقتصاد  ،اجمللد  ، 2العدد  ، 8 ،العراق ،
. 2009
 -8عبد الرسول سعد صاحل وآخرون  ،دور اجلهات الرقابية يف مكافحة عمليات غسيل األمواؿ  ،رللة العلوم اإلدارية واالقتصادية  ،اجمللد،1
العدد. 2017 ، 37
 -9عبدالوىاب عبدالرزاق التحايف  ،غسيل األمواؿ الدقذرة  ،رللة الشرطة  ،العدد األول  ،بغداد  ،العراق 2000 ،
 - 10عزيز أمساعيل زلمد طاىر العزي  ،جرائ غسيل األمواؿ يف ادلنظور اإلسالمي  ،رللة اجلامعة العراقية  ،اجمللد  ،77 47اإلصدار2014 ، 1
 -11علي الدوغجي  ،دور الرقابة والتمقيق اخلارجي يف مكافحة غسيل األموال  ،رللة اإلدارة واالقتصاد  ،اجمللد  ، 35العدد. 2012 ، 93
-12لقمان عثمان عمر وآخرون  ،العوامل ادلساعمة لعمليات غسيل األمواؿ وإجراءات مكافحتها من قبل ادلصارؼ  ،رللة العلوم االقتصادية
واإلدارية  ،اجمللد  ،العدد . 2016 ، 92

ثالثاً  :الرسائل اجلامعية :
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