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  :امللخـــص 

و خاصة يف شكله املايل و اإلداري من أسوء  مظاهر اإلقتصاد العاملي احلديث حتى أضحت كارثة كربى لقد أصبحت ظاهرة الفساد      
  .تبتلع شيئا فشيئا خريات الوطن بكامله

خيلّفها الفساد املايل كما اإلداري على خمتلف اجلوانب و لذا حناول من خالل هذا البحث تسليط الضوء حول األثار اليت ميكن أن    
  .اإلقتصادية ، اإلجتماعية و السياسية ألي دولة

 .ا يف الكثري من الدول العربية و منها اجلزائرو خنص هنا بالدراسة و التحليل أثاره السلبية املسببة يف بروز ظاهرة غسيل األموال و إنتشاره   
  . و اإلدارييللفساد املال فتبييض األموال نتاج

  .الفساد املايل ، الفساد اإلداري ، غسيل األموال: الكلمات املفتاحية  
  

Abstract: 

The phenomenon of corruption, especially in its administrative and financial staff has become the worst 
aspects of the modern global economy until it becomes a major disaster slowly swallow the date of the 
nation as a whole. 
We then try through this research to highlight the effects this may cause corruption of financial 
management and on various aspects of economic, social and political independence of any State. 
And here, we would like to study and analyze the negative effects that cause the appearance of the 
phenomenon of money laundering and spread in many Arab countries, including Algeria. Money 
laundering is the result of the financial and administrative corruption. 
Keywords: financial corruption, administrative corruption, money laundering. 
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  :ــةاملقدم
بوثائق قتصادية و السياسية من خالل تسريبات ما يعرف لقد شهد العامل برمته خالل السنتني السابقتني على أكرب الفضائح املالية،اإل    

  .ويكيليكس
و اإلداري ، كما أكّدت أيضا  و لعلّ أهم ما كشفته هذه الوثائق هو التنامي الالحمدود لعمليات الفساد مبختلف أشكاله و خاصة يف شقّه املايل

القطاع العام  عن أنّ الفساد ليس له عنوانا أو مكانا حمددا ،حني مشلت الفضائح املالية و اإلدارية على حد سواء الدول املتخلّفة كما املتقدمة و
  .كما اخلاص 

ذلك ، حني إنتشر الفساد األخالقي و القانوين و السياسي فساعد يف إجياد أرضية خصبة لعمليات  يف  و لقد كان للعوملة املالية الفضل الكبري
اإلهتمام فيما بعد حول إضفاء الشرعية عليها من خالل ما يعرف  إنصب الفساد املايل و كذا اإلداري، وولّدت بدورها فوائض مالية هائلة 

  .بغسيل األموال
  :تايلو من هنا متّ طرح اإلشكال ال

  إىل أي مدى ميثّل الفساد املايل و اإلداري مدخال أساسيا لظاهرة غسيل األموال و إنتشارها ؟        
  :و سيتم اإلجابة عن التساؤل املطروح من خالل احملاور التالية

  
  .سياتمفاهيم و أسا: الفساد املايل و اإلداري: أوال
  .عالقته بالفساد املايل و اإلدارياإلطار املفاهيمي لغسيل األموال و : ثانيا
  .احللول املقترحة: حماربة غسيل األموال مبكافحة الفساد :ثالثا
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  مفاهيم و أساسيات: الفساد املايل و اإلداري: أوال 

  :لفساد املايل و اإلداري و مسبباتها مفهوم. 1
  فهومامل. 1.1

  :تعريف الفساد. 1.1.1
  .يعترب الفساد من الظواهر العاملية اليت أخذت الطابع االقتصادي ،االجتماعي و حتى السياسي على املستوى الدويل    

على اختاذ قرارات خمتلفة ، فهو إذن سوء فالفساد موجود يف أي مؤسسة أو تنظيم يعطى فيها ألحد أعظائها السلطة و السيطرة و القدرة 
  )1( :حقيق أرباح و مكاسب خاصة،و يظهر الفساد يف عدة أشكال أمهّهاإستخدام النفوذ العام لت

حيث يلجأ أصحاب املناصب الرفيعة إىل إستغالل مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية ، فيتحولون مع مرور : إستغالل املنصب العام  §
األساليب اليت متكّنهم من زيادة حجم الوقت إىل رجال أعمال أو شركاء ، فيتركّز بذلك اهتمامهم حول البحث عن الطرق و 

 .ثروام

 احلكوميني كسحب قروض من البنوك اململوكة للدولة أو نيو غالبا ما يقوم ذا السياسيون و املسؤول: اإلعتداء على املال العام  §
 من جزء على حصوله مقابل ضمانات وبدونتسهيل حصول رجال األعمال من القطاع اخلاص على قروض بفوائد منخفضة 

 أو الرمسية األوراق يف ريالتزو قيعن طرسبيل الرشوة أو العمولة ،  و االستيالء على بعض  املمتلكات العامة   على القرض

 .زهيدة مببالغ لةيطو زمنية  لفترة استئجارها

ى  ختفيض عل حصوهلمو خيص عادة رجال األعمال من القطاع اخلاص ،فهم يدفعون الرشاوي مقابل : كيواجلمرلضرييب ا التهرب §
 .أو إعفاء ضرييب أو مجركي  لفترة طويلة ، من خالل التالعب  على القوانني

قدم داخل الوطن لتمرير مشاريع و الفوز مبناقصات و يتعلّق األمر بالرشوة احمللّية كافة أنواع الرشاوي اليت ت:  والدولية احمللية الرشوة §
 .معينة  بغض النظر عن قيمتها

ومنها  بشراء معدات و مستلزمات و   جتهيزات من شركة دون أخرىأما الرشوة الدولية فتدفع لقاء قيام حكومة يف دولة ما         
و الغاز و املعادن ، شراء الطائرات املدنية ، العتاد  املناقصات الدولية لتنفيذ املشروعات الضخمة ،إمتيازات التنقيب عن البترول

  .الشركات األجنبية يف دفع الرشى مقابل احلصول على املناقصات اخلارجية و االمتيازات يف تلك الدول فتتسابق .إخل...العسكري
و عادة ما تكون تلك االموال نتاج أحد العمليات السابقة ، فيتم ريبها إىل مصارف و اسواق مالية يف دول : ريب األموال  §

 .اخرى

  .ساد السياسي و االخالقي و االجتماعيقد يأخذ الفساد أيضا أشكاال خمتلفة من الف §
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األشكال اليت متّ ذكرها يتم إعتبارها فسادا خاصة إذا تعارضت مع قوانني الدولة، فعلى سبيل املثال رغم إعتبار املتاجرة بالعمالت  فهذه   
فسادا ، إال أنه قد ال يكون عري اإللزامي و البيع خارج نظام التسإاألجنبية ملقيمي بعض الدول ، أو عمليات االسترياد خارج نظام احلصص 

 )2( .كذلك يف بعض الدول اليت يكون نظام صرفها و جتارا حرا خاضعا آلليات السوق

أجزاء القطاع اخلاص بالنظر كما جتدر اإلشارة إىل خطأ فكرة سيادة الفساد على القطاع احلكومي فحسب ، بل قد يتشعب الفساد يف كلّ 
  .بأي وسيلة من طرف املسؤولني على هذا القطاعألهداف الرحبية 

  :اإلدارياملايل و تعريف الفساد . 2.1.1
تهرب لايقصد بالفساد املايل اإلحنرافات املالية املبنية على خمالفة القوانني و القواعد و خمتلف األحكام املعتمدة يف أي مؤسسة او تنظيم ك

  .الضرييب 
للتشريع القانوين و ظوابط حنرافات الوظيفية ملوظّفي القطاع العام و اخلاص على حد سواء من خالل خمالفتهم أما الفساد اإلداري فيتعلّق باإل

 .مشروعة القيم الفردية كالرشوة ، و هو ما يرمز إلستغالل موظّفي الدولة ملواقعهم و صالحيام للحصول على مكاسب و منافع بطرق غري
)3(  

  :املايل و اإلداري األسباب الدافعة للفساد. 2.1
  :ا نذكرههناك العديد من الدوافع و األسباب لقيام فئات ما بالفساد املايل و اإلداري و أمهّ

تايل إستغالل الكثري من املسؤولني احلكوميني ملناصبهم لتحقيق الالذي يعترب نتاج لتزاوج  السلطة مع الثروة ، و ب: الفساد السياسي  •
 .، فتظهر الرشوة و احملسوبية و الواسطة و احملاباة كأدوات رئيسية للوصول إىل ذلك املبتغىارباح خاصة و مكاسب شخصية 

، كثر تشعبا يف الدول املتخلّفة الديكتاتورية أو ال يقتصر هذا الفساد السلطوي السياسي على دولة نامية أو متقدمة ، إال انه يكون 
كانت بعدها سببا لثورات ما يعرف بالربيع العريب مثلما حدث يف تونس و حديث و هي احلقائق اليت محلتها وثائق ويكيليكس و 

  .ويكيليكس عن قضية املافيا احلاكمة فيها
ألمانة هي او كذا املايل بإعتبار أنّ القيم و املبادئ و األخالق احلميدة ك و هو السبب الرئيسي للفساد اإلداري: الفساد األخالقي  •

 .املشروع و الفسادالفاصل بني العمل 

جوء إىل طرق و تتعلّق بالقدرة الشرائية للكثري من املوظفني و أجورهم املتدنية اليت قد تكون سببا للكثريين للّ: العوامل اإلجتماعية •
عهم و هي الفئة اليت يتم إستغالهلا عادة من طرف أثرياء القطاع العام كما اخلاص لتمرير مشاري مغري مشرروعة لزيادة مداخيله

 .املنبثقة عن الفساد ، فاألموال هنا هي طعم إصطياد ضعيفي الدخل 

ئقا للنشاط اإلقتصادي كإرتفاع و اليت نعين ا خمتلف القوانني و التنظيمات اخلاصة بالدولة و اليت إما قد تعترب عا: العوامل القانونية •
 .ت املفتوحة يف هذه القوانني و إستغالهلا يف الفسادمعدالت الضريبة و من مثّ إرتفاع العبء الضرييب أو كثرة الثغرا

  )4(: كما أنّ هناك عوامل و أسباب أخرى ميكن إضافتها و منها 
ضعف اتمع املدين و و ميش دور مؤسساته يف كثري من الدول و هو ما يؤدي إىل غياب قوة املوازنة يف هذه اتمعات و بالتايل  •

ي الفساد و إستمرار منوهتفش. 
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داري كون أغلبية العقوبات يف هذا اال ال تكون صارمة و رادعا عن إرتكاب اإلإخنفاض املخاطر املترتبة عن الفساد املايل و  •
 .ىل الفسادإ،فالتغاضي عن معاقبة الكبار جر الصغار  االعمال الفاسدة

 .اليت يقومون اإشكالية احلصانة املقدمة للكثري من املسؤولني و اليت تكون مبثابة غطاء لكل عمليات الفساد املايل و اإلداري  •
 
:مظاهر الفساد املايل و اإلداري وو اقعه الدويل. 2  

:مظاهره. 1.2  
:التالية يتداخل الفساد املايل باإلداري و لذلك تظهر مظاهرمها يف يف أحد النقاط   

ü مو هي متثّل أبرز مظاهر الفساد اإلداري :  الرشوة ةو تعتمد على تفاعل طرفني أو أكثر وفقا ملصاحل شخصية خاص. 

ü  ستخدام النفوذ لتحقيق أهداف خمتلفة و عادة ما يكون أساسها عالقات و روابط إو هنا تظهر أصولية الفساد من خالل : احملسوبية
و كذا الوالء احلزيب الذي طغى هذه األيام على كافة أشكال احملسوبية ما نتج عنه الثراء الالحمدود للطبقة  عائلية ، قبلية و جهوية

ثال يف مصر حني مسحت احملسوبية يف ظهور طبقة جديدة متتد جذورها إىل الطبقات احلاكمة احلاكمة و هو ما حدث على سبيل امل
 )5( .و تعمل على إحتكار خمتلف االصول العامة

و ما له من ثروات هائلة و إمتالكه ألكرب " أمحد عز " و لعلّ  ما كشفته الثورة املصرية بعد سقوط أحد أهم رجال ما قبل الثورة 
مصانع احلديد يف مصر و إنتقاله من عازف على القيتار إىل عضو يف جملس الشعب و أهم رجال األعمال بسبب احملسوبية إلنتمائه 

  .املايل اليت ميكن أن تبلغ بسبب ما يعرف باحملسوبيةواحلاكم أنذاك خلري دليل على قمة الفساد اإلداري إىل احلزب الوطين 
  .آخرين مها  احملاباة و الواسطةو يقترن ذه األخرية أيضا مفهومني 

ü  ب املال العام و التهرب الضرييب : ر بصورة واضحةمبختلف أشكاله كما سبق اإلشارة عن الفساد املايل و هي املظاهر اليت تعب
 .لذلك، دون ان ننسى عمليات التزوير أيضا

  -الرشوة منوذجا–نظرة على الواقع الدويل : الفساد املايل و اإلداري  .2.2
ألفكار العوملة مسالية و اإلتباع الالمشروط أصولية الري بصورة كبرية خاصة مع تنامي األلقد تنامت ظاهرة الفساد بشقّيه املايل و اإلدار   

  .املالية
و الذي  2009السنوي ملنظمة الشفافية الدولية لسنة تقرير الو حناول من خالل هذا العنصر رصد واقع الفساد املايل و اإلداري من خالل 

فيفري -2008أكتوبر (بلدا يف الفترة  69شخص يف 73132ستطالع للرأي لـ إركّز على تنامي ظاهرة الرشوة ، فتم اإلعتماد على 
  )6( :و قدم اإلستطالع الوقائع التالية)  2009
  :الفساد يف القطاع اخلاص اخلطر القادم من –أ 

نقاط مقارنة بنتائج االستبيان قبل أربع  8ا يشكل زيادة ه فاسد من قبل نصف من جرى استفتاؤهم مملقطاع اخلاص بأنا إعتبار  -
 .سنوات
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ويعتقد نصف املستجوبني أن الرشوة تستخدم لصياغة السياسات  ،القطاع اخلاص يف صناعة القرار يف بلدامبسبب دور املتزايد قلق ال  -
  .الشركاتلصاحل 

 .ر نصف املستفتني عن استعدادهم لدعم الشركات غري الفاسدةر الفساد على املستهلكني حيث عبيؤثّ  -

 :األحزاب واخلدمة املدنية األكثر فسادا يف العامل -ب 

 .يعتقد معظم املستفتني أن األحزاب السياسية األكثر فسادا من بني املؤسسات الوطنية وتليها اخلدمات العامة

  :و الكبرية الرشاوى الصغرية تزايد تقدمي -جـ 

 -   كما ذكر أربعة من. 2005هم دفعوا رشاوى خالل عام بنفس املستوى لعام يذكر واحد من كل عشرة من جرى استفتاءهم أن 
 .يف املئة من دخلهم السنوي 10بني كل عشرة دفعوا رشاوى ممن جرى استفتاؤهم أن ما دفعوه يقارب 

 .وغنداأأظهر االستبيان أن أكثر البلدان شيوعا للرشوة أجبديا هي أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا والكامريون والعراق وسرييالون و  - 

والبلدان حديثة االستقالل ) الشرق األوسط ومشال إفريفيا(ائدة يف املنطقة العربية أظهرت التجربة أن الرشاوى الصغرية هي الس  - 
 .وبلدان جنوب الصحراء

ويل األراضي ؤمنخفضو الدخل هم األكثر عرضة لدفع الرشاوى أكثر من مرتفعي الدخل يف تعاملهم مع الشرطة والقضاة ومس أنّ  - 
 .واخلدمات التعليمية

  :  عن الفساد يثداخلوف من احل -د
هم مل ن دفعوا رشاوى وجرى استجوام أنمم% 75تقدمي شكاوى حول الرشوة من خالل القنوات الرمسية حيث ذكر اإلبتعاد عن  -  

 .يتقدموا بشكاوى رمسية

أن إجراءات يرى الغالبية ، حيث ن دفعوا رشاوى وجرى استفتاؤهممم% 50حسب عدم فاعلية آليات مكافحة الرشوة سيادة فكرة  -  
 .احلكومات ملكافحة الفساد غري فاعلة وهو منط تفكري سائد لسنوات ويف معظم البلدان

  :آثار و خملّفات الفساد املايل و اإلداري .3 
و من أهم هذه . فقد طغت آثاره السلبية حتى أصبح كارثة كربى قد تبتلع معها خريات البلد بكامله  ال ميكن رصد آثار إجيابية للفساد ،

  )7(: األثار نذكــر
v استقرارو مالءة مناخ اإلستثمار و يزيد من تكلفة  على ؤثري تصادية و من مثّ النمو اإلقتصادي ،حيثقإضعاف أداء القطاعات اال

حيث يعترب الفساد ضريبة ذات طبيعة ضارة و معيقة املشاريع و يهدد نقل التقنية ، و يضعف األثر اإلجيايب حلوافز اإلستثمار 
 .لإلستثمار 

v ة على جودة البىن األساسية و التقليل من إيرادات الدولة و أمواهلا و هو ما يؤثّر سلبا على مقابالته من اإلنفاق العام و خاص
اخلدمات العامة املقدمة حيث يالحظ أنّ األجهزة احلكومية اليت ينتشر فيها الفساد تنفق أقلّ عل اخلدمات األساسية كالتعليم و 

 .اإلنفاق بشكل أكرب على جماالت اإلستثمار املفتوحة على الرشوةالصحة و تتجه إىل 

  .العام قضاء على إستثمارات و مشاريع ميكن أن تتم داخل الدولة و تدر فوائد كربى خاصة على املواطننيو ميثّل إهدار املال 
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v  د األمن و اإلستقرارد السياسي فيها و هو ما حدث يف دول الربيع إفقاد الفساد ملصداقية الدولة و هو ما يثري مشاكل و إختالفات
 .االعريب كتونس،مصر ،سوريا،اليمن و ليبي

v  ة احمللّيني الصغار منهم بالنظر إلنتشار البريوقراطية و هو مايؤثّر يزيد الفساد املايل و اإلداري من كثرة العوائق أمام املستثمرين خاص
 .سلبا على الروح التنافسية هلؤالء املستثمرين

v  ةروة و الدخل و حىت بعدم عدالة و مساواة توزيع الثإتساع الفجوة بني األثرياء و الفقراء و هو ما يدعم اإلنطباع السائد لدى العام
 . )أ(امللحق اإلنفاق بني خمتلف أفراد اتمع كما يبينه 

v  إضعاف فعالية القانون من خالل كثرة خروقاته و إستغالل ثغراته و عدم معاقبة املسؤولني عن الفساد بسبب عدم إستقاللية السلطة
 .العربيةالقضائية يف الكثري من الدول 

v عدم كفاءة الكثري من موظّفي املؤسسات يف الدول العربية بسبب خضوع التوظيف للرشاوي و احملاباة و الواسطة و احملسوبية. 

اء و نشري هنا إىل اخلطر القادم من األموال الناجتة عن خمتلف عمليات الفساد املايل و اإلداري حني يتم البحث عن اآلليات الكفيلة بإضف 
  .ية عليها من خالل ما يعرف بظاهرة غسيل االموالالشرع

  .و عالقته بالفساد املايل و اإلداري ماهية غسيل األموال: ثانيا 
  :مفاهيم أساسية لغسيل األموال.1

  :مفهومــه.1.1
،و ميكن سرد أهم تعريفاته يف تعترب ظاهرة غسيل االموال من أقدم الظواهر قدم إحتياج اإلنسان إلخفاء ثرواته احملصلة من مصادر غري واضحة 

  :ما يلي 
v م يف واقع احلالة و هي باقية على أصلها احملرمة ذات أصول مباحة يف الظاهر بطرق خاص8( .هو جعل األموال الناجتة عن أصول حمر( 

v بة من اإللتزامات القانونية إىل شكل أو أشكال يعين أيضا حتويل و نقل االموال اليت متّ احلصول عليها بطرق غري مشروعة أو املتهر
 )9( .أخرى من اإلحتفاظ بالثروة للتغطية على مصدرها و التجهري ا حتى تأخذ شكل األموال املشروعة بعد ذلك

 باعتبارها مصادر غري مشروعة ،فيتمفعمليات غسيل األموال إذن هي جمموع األنشطة اليت تتم يف اخلفاء و بعيدا عن أعني األجهزة احلكومية 
  .تبييضها و حتويلها و إكساا صفة الشرعية و القانونية حتى تكون جزء من النظام املايل الرمسي املشروع يف الدولة

  :عناصره .2.1
  )10( :عادة ما يشمل غسيل األموال العناصر التالية  

 .األموال الناجتة عن أي نشاط غري قانوينل و هي متثّ:املغسول  §

 .و هو املصدر الزائف الذي إبتدعه غاسل األموال الذي يدعي أنه مصدر األموال املتاحة لديه و اليت سيقوم بتطهريها :الغسيل  §

النقدية املتولّدة عن و هي االنشطة اخلادعة اليت سيتم اللجوء إليها إلخفاء االموال غري املشروعة و مزجها بالتدفّقات : الغسل  §
 .متدفقام النقدية من الفئات صغرية احلجم ارستها بشرط أن يكون جزء كبريا  مناألنشطة املشروعة و يتم مم

 .و هي األطراف اليت ستتولّى عمليات الغسل و تنفيذ خمطّط التبييض: الغاسل  §
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يف أنشطة التجارة : مهّهاأو تتم عملية غسيل األموال دف إضفاء الشرعية على تلك األموال اهلائلة الناجة عن مصادر إجرامية يف الغالب و 
السلع و اخلدمات غري املشروعة كاملخدرات ،الدعارة ، شبكات الرقيق األبيض و العمالت األجنبية ،السرقات و اإلختالسات من األموال 

أسواق األوراق  العامة و عمليات التزوير النقدي و الرشاوي  ،التهرب غري املشروع من دفع الضرائب و كذا املضاربات غري املشروعة يف
  .املالية باإلضافة إىل اجلرائم اإللكترونية

  :مراحلــه. 3.1
  :ساسيتني مهاأتتم عمليات غسيل األموال من خالل مرحلتني 

  :املرحلة التمهيدية.1.3.1
فيتم التخطيط املسبق للعملية املراد القيام ا و يركّز هذا التخطيط على رسم تطور للعملية و كذا وضع برنامج زمين لتحديد  :التخطيط  -أ

ديا عتبار كافة العناصر احمليطة بالعملية تفاالفترة اليت سيتم إستغراقها للتنفيذ، و التوقّعات املثلى لكلّ أداء و مسار كلّ عمل مع االخذ بعني اإل
  .ألي إحنرافات

طرف من جهة  حيث يتم حتديد كافة األطراف اليت ميكن إشراكها يف العملية من جهة و دور ووظيفة كلّ: حتديد أطراف العملية  -ب
  .أخرى

  :و يبدأ غسيل األموال بعد إاء العملية اإلجرامية و احلصول على األموال من خالل : املرحلة العملية.2.3.1
  )11(: اإليداع و التوظيف -أ

يف أو و تعترب هذه املرحلة احللقة االوىل يف غسيل األموال ،حيث يتم إختيار مكان الغسل و التطهري إما من خالل إدخال النقود يف نظام مصر
  .يف جتارة قانونية 

حلاجة إىل التوظيف مصطدمة بالكميات اهلائلة من عتبار أنه غالبا ما تكون إيرادات اجلرمية نقدية و تكون اإو هي متثّل أصعب املراحل ب
  . تزيد خماطر تعرضها للسرقة من جهة و إكتشافها من جهة أخرىاألوراق النقدية اليت

كما تنتج الصعوبة أيضا من مشاكل حمدودية اإليداع ،إذ ال ميكن القيام بإيداع حجم ضخم من األموال يف البنك بصورة أسبوعية مثال     
  .إلنتباه و الشكوكدون لفت ا

  .بحث عن شريك يف البنك أو مسسار أوراق مالية أو أي وسيط آخر ميكن أن يساعد ه يف اإليداعلو هنا يتم اللّجوء إىل إجراءات إحترازية كا
الشراء و املغاالة يف فواتري تكون فيه الفواتري مدخل التبييض من خالل التقليل يف فواتري كما ميكن أن يتم توظيف األموال يف مشروع قانوين 

  .البيع
  )12(: التغطية و التعتيم -ب

و دف هذه املرحلة إىل إخفاء مصادر التمويل غري املشروعة ،حيث يتم إعتماد العديد من التقنيات املصرفية على ودائعهم للفصل بني 
  .املصدر األصلي هلا مصادرها األصلية و حصيلة األموال وفقا لعمليات متعددة و معقّدة تعتم على

بعمليات تنظيفية جرامي و إحلاقها بذلك ’و ما مييز هذه املرحلة أيضا هو فصل العمليات النقدية و املالية عن النشاط غري املشروع و ال
  .متعددة
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  "مرحلة التكامل و الدمج" الدخول يف النظام املايل الرمسي  -جـ 
  .املصدر ، حيث يتم ممارسة النشاط الومهي فتصعب بذلك التفرقة بني األموال املشروعة من عدمها تدخل األموال يف اإلقتصاد و كأنها معلومة

و ذكرها يف القوائم املالية و تنضم هذه األموال إىل املنظومة املالية الرمسية ككلّ ،إذ قد تصل درجة التمويه حىت إىل دفع الضرائب عنها 
  .التبييض مما قد تسمح عمليات اإلسترياد مثال يف حتويل األموال من بلد آلخر للمشاريع اليت متثّل واجهة فقط لعملية

  :األسباب الدافعة لغسيل األموال. 2
  :يرجع ظهور هذه الظاهرة إىل العديد من األسباب اليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية

-1972الناتج عن فساد أنظمة احلكم بالنظر إلستغالل ذلك النفوذ ،و لعلّ ما حدث يف الفيليبني خالل الفترة  :الفساد السياسي •
 .اخلارجيةخلري دليل على ذلك  حني فاقت األموال غري املشروعة للرئيس ماركوس و زوجته ديون الفيليبني  1986

ة يف اتمع و إنتشار الفساد األخالقي و اإلجتماعي فيها من خالل سيادة و هو غياب املبادئ األخالقي :الفساد اإلجتماعي و األخالقي •
 .فكر الرشوة و احملاباة و الواسطة يف تسيري خمتلف األنشطة اإلقتصادية 

ى ية مثال علفقد أدى إلغاء الرقابة على أسعار الصرف و اجلمارك إىل إنفتاح األسواق املالية العرب: اإلنفتاح يف األسواق املالية الدولية  •
 .الدولية و هو ما ساهم يف فتح املزيد من قنوات غسيل األموالاألسواق 

تشجيع عمليات غسيل األموال من طرف الكثري من الدول اليت أعلتنها صراحة بأنها على إستعداد كامل لتلقّي األموال غري املشروعة  •
فعلى سبيل املثال مدينة ناسو عاصمة جزر البهاما و اليت ال يزيد عدد تقدمي تسهيالت و إعفاءات كبرية ، ،بل ميكن أن يصل األمر إىل 

من أنشطتها و % 55ألف نسمة يوجد ا حوايل أربعة أالف بنك شبه متخصص يف متويل جتلرة السالح اليت متثّل  250سكّاا عن 
 )13( .تعد أهم مركز لغسيل األموال يف العامل

 ظهور بطاقات الصرف القابلة لإلستخدام يف أي نوع من فروع البنوك العاملية أو من أي ماكنة آلية حيث ساهم يف: التقدم التكنولوجي  •
باإلضافة إىل إنتشار ، على مستوى العامل ،مما يؤدي إىل حتويل كميات كبرية من األموال من بلد آلخر دون إمكانية التحري عن مصدرها

 .األنترنت و ظهور اجلرائم اإللكترونية

 إحتدام املنافسة بني البنوك يف ظلّ العوملة ، حيث يوجد تسابق حمموم بني البنوك جلذب املزيد من العمالء و زيادة معدالت األرباح من •
خالل فروق أسعار الفائدة و كذلك العمالت املختلفة ، باإلضافة إىل سقوط بعض موظّفي البنوك ضعاف النفوس يف مصيدة غسيل 

 )14( .األموال

و هو    )15( .إذ تقوم معظم الدول بسن قوانني و قواعد و لوائح يتم عادة إستغالل الثغرات للتحايل على هذه القوانني: احلواجز املانعة  •
 .ما يتم يف حالة التهرب الضرييب 

 .األسلحةتزايد األنشطة غري املشروعة كاملخدرات اليت تعترب من أكربمصادر الدخل غري املشروع و كذا جتارة  •

و قد .هم قنوات مترير عمليات غسيل األموالأحد أبشكل يفوق منّو اإلقتصاديات الرمسية ،و جعلها " املوازية"تنامي اإلقتصاديات اخلفية  •
حنوه ، و  الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية املزرية للعاطلني عن العمل خاصة يف الدول العربية لتنمية هذا اإلقتصاد بإجتاه العمالةساعدت 

 ).ب(امللحقهو ما يبينه 
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و لعلّ ما ميكن مالحظته من خالل العناصر السابقة هو كون الفساد بأشكاله كان سببا أساسيا يف ظهور عمليات غسيل االموال و داعما 
    .قويا يف إنتشارها

  :عالقة غسيل األموال بالفساد املايل و اإلداري .3
يف سياق حديثنا عن غسيل األموال و مسبباته إنطوت أغلب األسباب حول إشكالية الفساد ، و كيف كان هذا األخري دافعا رئيسيا يف      

  .الكثري من عمليات التبييض 
ؤولني للرشاوي أو داري من خالل قبول املوظّفني أو بعض املسفالقيام بالعمليات غري املشروعة عادة ما يكون نتيجة للفساد املايل و اإل

كأدوات رئيسية لتمرير األنشطة غري املشروعة ، فعمليات السرقة و ب املال العام مثال بإعتبارها إستخدام احملسوبية و احملاباة و الواسطة 
درجة الفساد بدوره يتعلّق نشاطا من األنشطة غري املشروعة ال تتم بعيدة عن أروقة الفساد و خاصة اإلداري منه ، بإعتبار أنّ الفساد املايل ب

  .اإلداري
مر هنا يف ظهور عمليات غسيل األموال ومصدر األموال غري املشروعة فحسب ، بل يساهم أيضا يف إنتشاره من خالل إتاحة و ال يتوقّف األ

لية الرمسية متهيدا لتهريبها خارج و إدخاهلا يف املصارف و األسواق املالية حتى تدخل يف املنظومة املا لتطهري و تبييض تلك األموالالفرصة 
  .الدولة

كوميني و يكون للفساد اإلداري خاصة الدور البارز يف ذلك حني يتم إستغالل موظّفي البنوك و املؤسسات املالية و اإلقتصادية و املسؤولني احل
  .بحوث عنهابالرشاوي و عمليات التزوير املختلفة يف حتويل األموال أوتبييضها و إعطائها الشرعية امل

  :و هنا نطرح التساؤل التايل
     هل سيكون هناك أمواال ملصادر غري مشروعة إن مل يكن هناك فساد مايل و إداري؟

، و هي اإلجابة الكفيلة بتوضيح مانريد الوصول إليه من كون غسيل األموال الذي يعين إضفاء الشرعية على األموال غري القانونية  الاألكيد 
  .لن يكون إذا مل تكن هناك أرضية خصبة لنمو تلك األنشطة يوفّرها الفساد بكافة أقسامه و خاصة املايل أو اإلداري

األنشطة اليت تعترب مصدرا لألموال اليت يهدف تبييضها هي مظاهرو نتاج  للفساد املايل وو كذا اإلداري ، كما و إمجاال ميكن القول أنّ أغلب 
  .أنّ غسيل االموال يف حد ذاته يعترب فسادا ماليا

سبق اإلشارة لذلك يف  مثلما إنتشارهموال و داعما قويا يف  وعليه فالفساد املايل و اإلداري كان سببا أساسيا يف ظهور عمليات غسيل األ
  .الكثري من الدول العربية و منها اجلزائر اليت يصل فيها الفساد إىل أقصى درجاته

  احللول املقترحة: حماربة غسيل األموال مبكافحة الفساداملايل و اإلداري :ثالثا
تلف جوانب احلياة اإلقتصادية ، اإلجتماعية و تسعى الكثري من احلكومات و املنظّمات ملواجهة األخطار املترتبة عن غسيل األموال على خم

  .السياسية
 و لن يكون احللّ هنا بعيدا عن معرفة سبب و أصل املشكلة بدء ، فإذا كان الفساد املايل و اإلداري سببا رئيسيا يف إنتشار األنشطة غري

  .احللول املمكنة ملكافحة الفساد أوال  كافة اإلجراءات و البحث عناملشروعة و تبييض مواردها املالية كان ال بد من أخذ 
  :و ميكن تقدمي بعض حلول مكافحته كخطوة أساسية حملاربة غسيل االموال يف النقاط التالية
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v  من الفساد من خالل تنسيق كافة اجلهود املبذولة يف هذا اإلطار من طرف املنظّمات احلكومية أو اءة يف احلدإعتماد إستراتيجيات بن
تمع املدينغري احلكومية منها منظّمات االعديد من الدول بإنشاء هيئات و تفعيل دورها و اإلستفادة من جتارب  ة و خاص

 .ووكاالت تأخذ الطابع التعاوين بني احلكومة و اتمع كوكالة مكافحة الفساد يف ماليزيا ،سنغافورة و كوريا اجلنوبية

v  14(: التركيز على العامل القانوين من جانبني( 

اجلانب األول يعتمد تبسيط القوانني و جعلها أكثر شفافية ووضوحا و إزالة الغموض الذي يتيح اال لتأويل تفسري القوانني  -
 .ت مصاحل فئة على حساب فئة أخرى ، و كذا تغطية كافة الثغرات اليت ميكن إستغالهلاحسب مقتضيا

حول عقوبة املفسدين يف جانبيه املايل و اإلداري خاصة حول الرشوة ،  اجلانب الثاين يعىن بتقدمي قوانني مشددة و صارمة -
 التزوير و اإلبتزاز

v  التربوية و الثقافية يف خمتلف املدارس و اجلامعات و اإلهتمام باجلانب األخالقي للمجتمع و بثّ مبادئه يف أفراده من خالل املناهج
قة جديدة بني الفرد و الدولة أساسها األمانة و الرتاهة و احلفاظ على املال العام ألنّ املراكز الدينية ووسائل الغعالم املختلفة لبناء عال

 .القوانني و إن كانت صارمة قد ال تكفل اإلبتعاد عن الفساد ،و إنما مبادئ و أخالق الفرد وحدها قد تكون رادعة لذلك

التبليغ بفساد مع اجلهات املختصة يف مكافحة الفساد يف  و من جهة أخرى ال بد من نشر الوعي لدى املواطنني لضرورة التعاون
  .اإلداريني و املوظفني و خمتلف املسؤولني سواء يف القطاع العام أو اخلاص خاصة يف حاة طلب الرشى

v تمع برفع األة و أنّ ضعيفي حتسني املستوى املعيشي ألفراد ادون أجور و تقدمي اخلدمات اإلجتماعية الالزمة هلم، خاصالدخل مهد
 .أكثر من غريهم يف التوجه حنو الفساد 

v  من املتابعة و املراقبة الدائمة لثروات السياسيني و حماربة الفساد السياسي الذي بين على أساس تزاوج السلطة مع الثروة ، إذ ال بد
 .املسؤولني احلكوميني كوم أكثر املسؤولني عن عمليات الفساد

حتجيم احلصانة املقدمة هلم و رفعها يف حاالت ثبوت الفساد و حماسبتهم مع إشهار ذلك إلعطاء الثقة  و يدخل يف هذا اإلطار
  .يف الوطن للمجتمع يف حكومته و مؤسساته وخاصة السلطة القضائية

v ب الضرييب الذمن التهر إصالح النظام الضرييب و ختفيف العبء عن املكلّفني بالضريبة ، و هو ما يسمح باحلد ي ميثّل أحد أهم
 .مظاهر الفساد املايل ، و يشمل اإلصالح اإلعفاءات الضريبية و التخفيضات و اإلمتيازات

v و إنتشار الفساد مع إعتماد الرقابة املالية ألرصدة العمالء  بإعتباره القناة الرئيسية لغسيل األموال إصالح النظام املصريف و املايل
 .شرط أن تكون الرقابة داخلية و خارجية حمايدة أساسا يف العمل املصريف و املايل

  
 
 
 
 
  



 

 
  

 
672012 

 
 

 
 

  :اخلامتــة 
فتحة يف بعد أن أصبحت الدول العربية جمربة على مسايرة العوملة اإلقصادية و خاصة املالية منها أضحت أنظمتها املصرفية و أسواقها املالية من   

  .أغلبها على البنوك و األسواق املالية العاملية
ذلك يف سيطرة األفكار الرأمسالية و زيادة األطماع لتراكم الثروة ، وهنا فتحت األبواب على مصرعيها للفساد لبلوغ تلك األطماع ،  ساهمف

  .فتشعبت عمليات الفساد املايل و اإلداري و نتج عن ذلك أمواال طائلة أصبح غسيلها ضرورة حتمية
اموال مثّ إنتشارها من خالل كونه سببا لظهور عمليات غسيل األإلداري مثّل مدخال أساسيا و قد أثبتت دراستنا هذه أنّ الفساد املايل و ا

النظام املايل رئيسيا يف تنامي األنشطة غري املشروعة مثّ يف عمليات التبييض بتهريب األموال إىل اخلارج و إعطائها الشرعية القانونية إلدخاهلا يف 
  .إخل...و أدواته كالرشوة ،احملسوبية،احلاباة ، التهرب الضرييب و ب املال العام الرمسي من خالل خمتلف مظاهر الفساد 

  .يكون أساسا مبكافحة كلّ أشكال الفساد املايل و اإلداريو هنا متّ التأكّد أنّ جماة غسيل األموال و القضاء عليه 
فساد حكومية أو خاصة  إال أنها تبقى بعيدة كلّ البعد عن حجم و بالرغم من اجلهود املبذولة لذلك من طرف الكثري من منظمات مكافحة ال

  .املخاطر اليت دد الدول العربية كاملة 
   و يبقى السؤال مطروحا هنا حول مصداقية تلك املنظّمات إن كانت أصال تعاين من الفساد؟
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