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  المستخلص
وبشكل ملحوظ بحی ث أص بحت تش كل  األمواللقد تزایدت في اآلونة األخیرة عملیات غسیل 

  .شتى الوسائلاجھة ھذه العملیات وبمو إلىمر الذي حدا بالعدید من الدول األ ،حجماً ھائالً 
م  ن ھ  ذه األھمی  ة س  تحاول الدراس  ة تس  لیط الض  وء عل  ى ھ  ذه الظ  اھرة م  ن خ  الل دراس  ة 

  .الخفي النھ الیمكن بأي حال من األحوال الفصل بینھما اإلقتصادالتأثیرات المتبادلة بینھا وبین 
ن ، اذ إاألم والالخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادوتكمن أھمیة البحث في تحلیل الترابط بین 

یجب أن نع رف  ،الخفي اإلقتصادفإننا عندما نقول  من ھنا. خرزیادة اآل إلىزیادة أي منھما تؤدي 
یج  ب معرف  ة كی  ف  األم  والمن  ھ وعن  دما نق  ول عملی  ات غس  یل  األم  والأی  ن تق  ع عملی  ات غس  یل 

ي ف  ي زی  ادة عملی  ات غس  یل الخف   اإلقتص  ادوكی  ف س  یؤدي . الخف  ي اإلقتص  ادستس  ھم ف  ي زی  ادة 
  .األموال

 األم والالخف ي وعملی ات غس یل  اإلقتص ادالجان ب األول مفھ وم ، نیولقد تناول البحث جانب
القومي لیمثل الجانب  اإلقتصادالخفي من  اإلقتصادوتوضیح العالقة بین االثنین مع توضیح موقع 

  .النظري
ــى عل األموالأما الجانب الثاني فیمثل الجانب العملي الذي تناول فیـھ أثر عملیات غسیل 

 األموالثم أثر عملیات غسیل ، األموالالخفي علـى عملیات غسیل  اإلقتصادوأثر ، الخفي اإلقتصاد
  .المعلن اإلقتصادعلى 
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Abstract 
Money Laundering Processes have increased in a notable way recently to form a huge 

body prompting many states to Confront those processes with all possible means.  
Starting From this point. The study attempts to shed lights on this phenomenon 

through studying the mutual effects between these processes and the hidden economy as 
they are unseparable. 

The signification of this research lies in analyzing the link between hidden economy 
and money laundering where the increament of one leads to the increament of the other. 
Hence when we deal with hidden economy we should recognize the place of its money 
laundering, and when we consider money laundering we should know how this participate 
in promoting hidden economy which in turn would aggravate the processes of money 
laundering. 

This research handles two aspects , the first is the concept of hidden economy and 
money laundering processes. In addition to viewing the relation between them ,as well as 
showing the status of hidden economy to the national economy , representing the theoritical 
aspect. The second aspect is the practical one dealing with the effect of the money 
laundering on the hidden economy , as well as the effect of the hidden economy on money 
laundering processes , then the impact of money laundering upon the public economy . 

                                                                                                                                                                           
  المقدمة

وبش كل ملح وظ بحی ث  األم والت في اآلون ة األخی رة عملی ات غس یل لقد تزاید
ً األ ً ھ  ائال مواجھ  ة ھ  ذه  إل  ىم  ر ال  ذي ح  دا بالعدی  د م  ن ال  دول أص  بحت تش  كل حجم  ا

  .العملیات وبشتى الوسائل
ل ذلك ، وذلك لما تتركھ من آثار سلبیة على الدولة التي تنتش ر بھ ا ھ ذه الظ اھرة

تس اعد عل ى تزای د ھ ذه الظ اھرة وكان ت م ن تل ك كان البد من دراس ة األس باب الت ي 
ل ذلك  ،الخف ي ف ي الجان ب غی ر الق انوني من ھ اإلقتص اداألسباب ھو التزای د ف ي حج م 

 األموالالخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادجاءت الدراسة من أجل توضیح الترابط بین 
لة بینھ ا بادتسلیط الضوء على ھذه الظاھرة من خالل دراسة التأثیرات المت عن ضالف

ن ك ل إ ذإ ،ألن ھ الیمك ن ب أي ح ال م ن األح وال الفص ل بینھم ا،الخفي اإلقتصادوبین 
 ف  ي األم  والمنھم  ا یس  اعد عل  ى زی  ادة ف  ي اآلخ  ر م  ع توض  یح أث  ر عملی  ات غس  یل 

أي أثر  األموالالمعلن من أجل توضیح أنھ الیمكن أن یكون لعملیات غسیل  اإلقتصاد
نھ الیمكن عدھا إیجابی ة إوان وجدت آثار إیجابیة ف .إیجابي في األجل الزمني القصیر

   . إال إذا كانت في األجل الزمني الطویل
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  منھجیة البحث

  األھمیة
الخف  ي وعملی  ات غس  یل  اإلقتص  ادتكم  ن أھمی  ة البح  ث ف  ي تحلی  ل الت  رابط ب  ین 

ل  ذلك فإنن  ا عن  دما نق  ول . خ  رزی  ادة اآل إل  ىزی  ادة أي منھم  ا ت  ؤدي  ذ إنإ ،األم  وال
من ھ وعن دما نق ول  األم والالخفي یجب أن نع رف أی ن تق ع عملی ات غس یل  داإلقتصا

وكی ف . الخف ي اإلقتص ادزی ادة  إلىیجب معرفة كیف ستسھم  األموالعملیات غسیل 
  األموالزیادة عملیات غسیل  إلىالخفي  اإلقتصادسیؤدي 

  
  المشكلة

  :تكمن مشكلة البحث في العدید من التساؤالت
  ؟األموالشطة الخفیة وعملیات غسیل ة بین وجود األنھل ھنالك عالق :أولھا

ً یھدد الخفي  اإلقتصاداصبح ھـل  :وثانیھا   ؟القومي اإلقتصادیشكل حجما
  القومي؟ اإلقتصادثار سلبیة على آذات  األموالعملیات غسیل كانت ھل  :وثالثھا

  
  الھدف

  :یحاول البحث تحقیق جملة من األھداف منھا
ً وأن  األم  والالخف  ي وعملی  ات غس  یل  تص  اداإلقتحدی  د أبع  اد ك  ل م  ن  .١ خصوص  ا

  .فھم كبیر لھما ھنالك سوء
وآلی  ـة الت  أثیر  األم  والالخ  ـفي وعملی  ات غس  یل  اإلقتص  ادتحلی  ل الت  داخل بی  ـن  .٢

  .بینھـما المتبادل
 اإلقتص  ادع  ـلى ك  ل م  ـن  األم  والقی  اس درج  ات وم  دیات ت  أثیر عملی  ات غس  یل  .٣

  .الدول المتقدمة والناشئةعدد من المعلن في  اإلقتصادو الخـفي
  

  الفرضیة
  :لقد تم صیاغة عدد من الفرضیات من أجل تحقیق أھداف البحث وھي

المغسولة  األموالالخفـي كلـما زادت مصادر  اإلقتصادیتسـع نشـاط : الفرضیة األولى
م ـع  األم والظ اھرة غسی ـل  واألنشطة الناتج ة عنھ ـا وك ذلك ت زداد

  .ھعواتسا الخفي اإلقتصادتنامي 
 األم والكلم ا زادت عملی ات غس یل ویتس ع المعلن  اإلقتصادیتنامى : الفرضیة الثانیة

  .في األجل الزمني الطویل
  
  

  المنھج 
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الخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادمفھوم  :الجانب األول، نیلقد تناول البحث جانب
 قتص اداإلالخفي من  اإلقتصادوتوضیح العالقة بین االثنین مع توضیح موقع  األموال

  .القومي لیمثل الجانب النظري
فیمث ل الجان ب العمل ي ال ذي تن اول فی ھ أث ر عملی ات غس یل  :أما الجان ب الث اني

ث م ، األموالالخفي على عملیات غسیل  اإلقتصادوأثر ، الخفي اإلقتصادعلى  األموال
  .المعلن اإلقتصادعلى  األموالأثر عملیات غسیل 

  
  المرجعیة النظریة  -أوالً 

  الخفي اإلقتصادھوم مف .١
ي بالعدی  د م  ـن المس  میات كاقتص  اد الظ  ل أو اإلقتص  ادیزخ  ر األدب الم  الي و

الس فلي  اإلقتصاداألسود أو  اإلقتصادالموازي أو  اإلقتصادغیر الرسمي أو  اإلقتصاد
  .)Crc,1999,5(السري  اإلقتصادالثاني أو اقتصاد الباب الخلفي أو  اإلقتصادأو 

أنش طة ال دخل الت ي  أیضاً غیر المشروعة فقط بل یشمل  وھو ال یشمل األنشطة
م ن المع امالت  س واءً  .ال یبلغ بھا والمتحصلة من إنت اج الس لع والخ دمات المش روعة

ومن ثم فأن اقتصاد الظل یشمل جمی ع  .النقدیة أو المعامالت التي تتم بنظام المقایضة
غ   ت بھ   ا الس   لطات یة الت   ي تخض   ع للض   ریبة بش   كل ع   ام اذا أبلاإلقتص   اداألنش   طة 
  .)٢، ٢٠٠٢ أنستي،و شنایدر(الضریبیة 

كم ا ی وحي ھ ذا الس یل م ن  بط رق عدی دةالسري  اإلقتصادكما یمكن أن یعرف 
فإذا كانت الوكالة المختصة التي لم تبلغ بأوج ھ النش اط ھ ي ھیئ ة الض رائب  .األسماء

ً بالض  رائب، وإذا كان  ت ھ  ي ھیئ  ة ال حس  ابات أو الجم  ارك فس  یكون التعری  ف مرتبط  ا
ً یمك ن . تعری ف ی رتبط بالحس ابات الوطنی ة إلىالوطنیة فستصل  وبش كل أكث ر تحدی دا

س لطات  إلىالسري إما بأنھ مجموع الدخول المكتسبة وغیر المبلغة  اإلقتصادتعریف 
، ١٩٩٣، ت انزي(أو مجموع الدخول غیر الواردة ف ي الحس ابات الوطنی ة ، الضرائب

١٠(.  
م ن األنش طة النش اطات المش روعة والنش اطات  الخفي ن وعین اإلقتصادویضم 

فاألنش  طة المش  روعة ھ  ي أنش  طة ش  رعیة ولكنھ  ا غی  ر مس  جلة ف  ي  .غی  ر المش  روعة
عب د (الحسابات القومیة، والن اتج الق ومي اإلجم الي یح رم م ن األرب اح المتول دة عنھ ا 

  .)١١ - ١٩٩٧،١٠، العظیم
ة وغیر الشرعیة التي لم أما األنشطة غیر المشروعة فھي األنشطة غیر القانونی

  ٠ )elosboa.Masrawy.com: 2003(یتم تسجیلھا في الحسابات القومیة 
  :یوضح ذلك ١والجدول 

  
  
  

  ١الجدول 
  یة الخفیةاإلقتصادأنواع األنشطة 
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نوع 
  النشاط

  المعامالت غیر النقدیة  المعامالت النقدیة

  
األنش           طة 
غی                    ر 

  المشروعة

  االتجار في السلع المسروقة؛
  جار في المخدرات وتصنیعھا؛واالت

  ؛ والقمار؛والدعارة
  .والتھریب ؛ واالحتیال

مقایض     ة المخ     درات والس     لع المس     روقة أو 
  .المھربة

إنت  اج المخ  درات أو زراع  ة النبات  ات المخ  درة 
  .لالستعمال الشخصي

  .السرقة لالستعمال الشخصي

  رائبتجنب دفع الض  التھرب الضریبي  تجنب دفع الضرائب  التھرب الضریبي  
  
  
  

األنش           طة 
  المشروعة

دخل األعمال الح رة 
ال  ذي الی   تم اإلب   الغ 

األج         ور  .عنھ        ا
والمرتب                        ات 
واألص       ول الت       ي 
یحص  ل علیھ  ا الف  رد 
م   ن األعم   ال غی   ر 
المبل    غ بھ    ا والت    ي 
تتص     ل بالخ     دمات 

  .والسلع المشروعة

التخفیضات والمزایا 
اإلضافیة الت ي تم نح 

  .للموظفین

تبادل الخدمات والسلع 
  .المشروعة

جمی   ع األعم   ال الت   ي 
یق  وم بھ  ا الف  رد بنفس  ھ 
والمس        اعدة الت         ي 
یحص    ل علیھ    ا م    ن 

  .جیرانھ

Source: www.unibw- hamburg.de/wwEB/Math/uebe  /Lexikon/s /shadow.pdf     
  

كم ا موض ح ف ي ، أربع ة قطاع ات إلىالخفي  اإلقتصادویمكن تصنیف مصادر 
قط اع ق انوني  إل ىمنطق ي یمك ن تقس یمھ الخفي على نحو  اإلقتصادن إ اذ، ٢الجدول 

بذات ھ بینم ا القط اع غی ر  اً مكتفی  اً القطاع الق انوني یب ین اقتص ادو .وقطاع غیر قانوني
  .)الخفي اإلقتصاد(القانوني وھو واحد من اقتصاد الظل 

  
  ٢الجدول 

  الخفي اإلقتصادتصنیف 
  القطاعات       

  القضیة
  قطاع إجرامي  ظاميقطاع غیر ن  قطاع غیر رسمي  قطاع األسرة

  غیر قانوني  غیر قانوني  قانوني  قانوني  التوزیع/ اإلنتاج  
  تعامالت السوق

  
  نعم  نعم  نعم  ال

المخرج                    ات      
  سلع وخدمات

  غیر قانوني  قانوني  قانوني  قانوني

   یتبع
  

 ماقبلھ 
  

  التحویل
ٍ بذاتھ   اقتصاد مكتف

  )قانوني(
  اقتصاد الظل

  )غیر قانوني(
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  أمثلة    

  ـ أخدم نفسك
  بنفسك     

  ـ عمل رسمي
  داخل البیت    

  ـ الجلوس
  باألطفال   

  ـ تبادل السلع 

  ـ مساعدة
  الجیران   

  ـ مراكز
  استشارة   

  ـ منظمات
  مساعدة الذات   

  ـ فعالیات نبیلة 
  ـ خدمات

  الشبكات  

  ـ عمل غیر
  :شرعي    

  ـ بسبب
  االعتراض ضد  
  األعمال  
البدوی   ة وأنظم   ة   

  ارة التج
  ـ بسبب فرض

  الضریبة    
  ـ عدم انتظام

  المنافع    

  ـ المتاجرة
  باألدویة    

  وسلع مسروقة  
  ـ المقامرة

  واستالم سلع  
  مسروقة    

Source:  Dominik H.Encte, The Shadow economy and Institutional  change in Transition 
countries, 2002, 39. 

  
لالقتصاد الخف ي مجموع ة م ن اآلث ار ق د تك ون إیجابی ة  مما سبق یتضح لنا بان

  .وأخرى سلبیة
  

  آلثار اإلیجابیةوفیما یتعلق با
ف رص عم ل لش ریحة واس عة م ن الن اس ویزدھ ر  اإلقتصادیوفر ھذا النوع من 

ل ذلك یقب ل علی ھ  ،حیث تضعف القــوى الشرائیة وت نخفض أس عار الس لع وقت الكساد
  . (elosboa. Masrawy. com: 2003)محدودو الدخـل 

 . أي البطال ة فـ ـي مس تویات عمری ة مختلف ة ،ألف رادل ةیح ل أزم ات كثی ر فھ و
com: money Laundering) (www. Moqatel. .  

الن ھ  ذه  ،الخف  ي عل  ى زی  ادة اإلنت  اج والع  رض الس  لعي اإلقتص  ادكم  ا یعم  ل 
النھ یتم  ،لقوميالخفي على زیادة الدخل ا اإلقتصادویساعد  ،الطبقات تنتج ما تستھلكھ

ممارسة مجموع ة م ن األنش طة منھ ا المش روعات الحرفی ة غی ر المرخص ة واعط اء 
 . زی ادة تل ك ال ـدخول إل ىالخ من األنشطة ال ـتي ت ـؤدي  ......الدروس الخصوصیة 

com: shadow economy) (www. moqate.  
  

  :أما اآلثار السلبیة التي تترتب علیھ
الخفي یقض ي ب التھرب م ن  اإلقتصادأن  اذ ،زنةفتتمثل في نقص ایرادات الموا

ویس  اعد  ،الموازن  ة العام  ة إل  ىونتیج  ة ل  ذلك ت  نخفض اإلی  رادات ال  واردة  ،الض  ریبة
كم  ا ویعم  ل عل  ى أن یك  ون  ،الجریم  ة والفس  اد ف  ي البل  د عل  ى ارتف  اعاقتص  اد الظ  ل 

، اً التحلی  ل لالقتص  اد ف  ي حال  ة ازدی  اد حی  ث یك  ون ھیك  ل اإلنت  اج واالس  تھالك منحرف  
یح ول دون تنفی ذ  عائق اً ویصبح اإلنتاج القانوني غیر كفوء وفي نھایة المطاف یك ون 

  .(Crc,1999,8-9)یة ووضع المبادئ األساسیة القتصاد السوق اإلقتصاداإلصالحات 
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الخف ي  اإلقتص اد یسببھاأن ھنالك مجموعة من النتائج التي  إلىوتجدر اإلشارة 
  :المتزاید وتتمثل في

  
  
   

  :ائج النت
ً تستخدم في اإلنتاج           .المواد غیر المستخدمة رسمیا
  .تجھیز إضافي للخدمات والسلع        
  .زیادة العجز العام ونقص االستثمار في الھیكل الداخلي العام        
  .التمویل تضعف المؤسسات الرسمیة وقوة الدولة        مخاطر كبیرة لعملیة        

  .     تطور خطیر لرفاھیة الدولة       اقتصاد أحادى في تنبؤ طویل المدى             
  .جنائیة اكثر ودعم اقل للمؤسسات الرسمیة     

  
 
Source: Dominik H.Encte, The Shadow economy and Institutional change in Transition 

countries, 2002,41. 
 

ً م  ا للدراس  ةال اإلقتص  ادوم  ن الج  دیر بال  ذكر أن  اذ  .خف  ي موض  وع معق  د نوع  ا
والتـوجد ھ ـنالك ط ـریقة  .النھ یمتاز بطبیعة سریة خفیة بدقة،تحدید مقاییسھ یصعب 

ویوضح الجدول ، فكل طریقة لھا جوانب إیجابیة وسلبیة ،الخفي اإلقتصادمثلى لقیاس 
  .هوتقدیر الخفي اإلقتصادبعض المناھج في قیاس  ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣ الجدول
  أسالیب قیاس اقتصاد الظل

  أھم السمات  الطریقة
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  :المناھج المباشرة
  المسح بالعینة

  تدقیق الحسابات الضریبیة 
  

  :المناھج غیر المباشرة
  إحصاءات الحسابات القومیة

  
  

  إحصاءات القوى العاملة
  
  
  

  المعامالت
  
  
  
  

  الطلب على النقود
  
  
  

  المدخالت المادیة
  )استھالك الكھرباء(
  
  
  

  :اذجالنم
  منھج المتغیر الكامل

  
  .تقدیر حجم اقتصاد الظل من واقع بیانات المسح

تقدیر حجم اقتصاد الظل من واقع قیاس الدخل غیر المبلغ بھ الخاضع 
  .للضریبة

  
تق  دیر النم  و ف  ي اقتص  اد الظ  ل عل  ى أس  اس التف  اوت ب  ین إحص  اءات 

  .الدخل واالنفاق في الحسابات القومیة أو في البیانات الفردیة
  

تق  دیر النم  و ف  ي اقتص  اد الظ  ل عل  ى أس  اس االنخف  اض ف  ي مش  اركة 
الرسمي على افتراض أن الق وى العامل ة تش ارك  اإلقتصادالعمالة في 

  .بنسبة ثابتة عموماً 
  

اس   تخدام البیان   ات الخاص   ة ب   الحجم الكل   ي للمع   امالت النقدی   ة ف   ي 
 غی ر(من اجل حساب إجمالي الناتج المحل ي االس مي الكل ي  اإلقتصاد

ثم تقدیر حجم اقتصاد الظل بطرح إجمالي الناتج ، )الرسمي والرسمي
  .المحلي الرسمي من إجمالي الناتج المحلي االسمي الكلي

  
تقدیر حجم اقتصاد الظل من واقع الطلب على السیولة عل ى افت راض 
ً وان الزیادة ف ي اقتص اد الظ ل س وف تزی د  إن معامالت الظل تتم نقدا

  .من الطلب على السیولة
  

عل  ى ، تق  دیر النم  و ف  ي اقتص  اد الظ  ل م  ن واق  ع اس  تھالك الكھرب  اء
ن اس   تھالك الكھرب   اء ھ   و افض   ل مؤش   ر م   ادي للنش   اط أافت   راض 

ثم طرح معدل نمو أجم الي الن اتج المحل ي الرس مي ، ي ككلاإلقتصاد
 إل ىوإرج اع الف رق بینھم ا ، من مع دل نم و اس تھالك الكھرب اء الكل ي

  .نمو اقتصاد الظل
  

دال  ة للمتغی  رات المش  اھدة الت  ي بوص  فھ ج  م اقتص  اد الظ  ل تق  دیر ح
وع  بء ، یفت  رض تأثیرھ  ا عل  ى اقتص  اد الظ  ل ـ كالع  بء الض  ریبي

القواعد التنظیمیة الحكومیة ـ والمتغی رات الت ي تت أثر بأنش طة اقتص اد 
 .ذل  ك إل  ىوم  ا  والبطال  ة، وس  اعات العم  ل الرس  میة، كالس  یولة، الظ ل

لكونھا تنظ ر ف ي العدی د م ن األس باب وتتمیز ھذه الطریقة عن غیرھا 
  .واالثار في آن واحد

، ٢٠٠٢، )الخفي اإلقتصادنمو (االختباء وراء الظالل ، دومینیك أنستي، فریدریك شنایدر: المصدر
١٢.  

  
ن الطرق المختلف ة ق د تول د انطباع ات ش دیدة االخ تالف ع ن أوتؤكد المقارنات 

ویعن ي ذل ك ان عل ى ص انعي  .معین ة ل ونم وه ف ي أي بل د ف ي فت رةحجم اقتصاد الظ 
ك ذلك  .القرارات توخي الحرص عند استخدام تقدیرات تقوم على طریقة واح دة فق ط 

تؤكد المقارنات ضرورة توخي الحذر عند إجراء مقارنات بین البلدان أو مقارنة حالة 
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رات مستخلص  ة تك  ون التق  دی اذ، اقتص  اد الظ  ل ف  ي بل  د واح  د عب  ر فت  رات مختلف  ة
  .ق مختلفةائطر باستخدام

ً تق دیر حج م  أنكما ویجب االعتراف  وذل ك  ،الخف ي اإلقتص ادمن الصعب ج دا
ن ص  انعي السیاس  ات واالداری  ین ف  ي أغی  ر  .ن ب  ھ یقوم  ون بالتس  تر علی  ھین الع  املأل

ش  ھد االھتم  ام بظ  اھرة اقتص  اد  اذ، تل  ك المعلوم  ات إل  ىال  دوائر الحكومی  ة یحت  اجون 
ً على مــدى العقـ ً ع ـن  ،دین الماضـیین بیـن المسؤولین والسـیاسیینالظل تزایدا فضال

  .(Scheider, 2000, 2-3)علماء االجتماع 
  

  األموالمفھوم عملیات غسیل  .٢
الت ي  األم والبأنھ ا تق وم بطم س مص در  األم والیمكن تعریف عملیات غس یل 
، وتص بح أم واال ش رعیة نظیف ة ناص عة البی اض ،تكتسب كي تخرج من الجھة الثانیة

التي تكتسب بش كل غی ر ش رعي م ن خ الل سلس لة م ن  األموالأي یتم طمس مصدر 
  .)٧٨، ٢٠٠١ الدلیمي،(وكأنھا دخل شرعي  األموالالصفقات من اجل إظھار تلك 
ھ  ي امت  داد طبیع  ي لمس  رح  األم  والن ج  رائم غس  یل أوال  بعض األخ  ر ی  رى 

قاط الض عف ف ي وھي إحدى ن ،الكسب غیر المشروع إلىالجرائم المرتكبة التي أدت 
اكتش  اف الج  رائم فیم  ا ل  و تم  ت  إل  ىتل  ك الج  رائم الت  ي م  ن الممك  ن أن ت  ؤدي بالفع  ل 

أي انھ ا ج رائم خطی رة تخف ي وراءھ ا م ا ھ و اخط ر  ،مراقبتھا بشكل ص حیح ودقی ق
ألنھ  ا ظ  اھرة عالمی  ة ولیس  ت محلی  ة  منھ  ا فالب  د م  ن مواجھتھ  ا والتص  دي لھ  ا عالمی  اً 

  .)٣، ٢٠٠٢، التمي(
یعني كل معاملة مصرفیة ھدفھا إخفاء  األمواللبعض األخر أن غسیل كما قال ا

وذلك لكي تظھر انھا نابعة  ،المتحصلة بطریقة غیر قانونیة األموالأو تغییر ھویة / و
  .)١، ٢٠٠٢، شاكر(من مصادر شرعیة وھي غیر ذلك 

م  ال مش  روع وھ  ي ظ  اھرة  إل  ىكم  ا تق  وم عل  ى تحوی  ل الم  ال غی  ر المش  روع 
قناة من قنوات تمویل اإلرھاب ولكنھ في حد ذاتھ  األموالالن غسیل  ،رةإجرامیة كبی

ھ ي نتیج ة أعم ال  األم والفھ ذه  ،ممارسة ت أتي م ن ممارس ات خاطئ ة أكب ر من ھ دیع
نتیج ة العم ال محرم ة  األم والن غسیل إولھذا ف ،مخالفات نظامیة وقانونیة وشرعیة

)www. Alriyadh. Com: 2005(.  
بأنھا عملیة غیر مش روعة كونھ ا ت أتي الحق ة  األموالیل كما عرفت عملیة غس

حققت عوائد مالیة كبیرة كتھریب المخدرات واألس لحة ، النشطة اجرامیة أو مشبوھة
. والمتاجرة بالرقیق وانشطة الفساد المالي واالخ تالس والتھ رب الض ریبي واالبت زاز

المتأتی  ة ع  ن طری  ق ویض  في الغس  یل أو التبی  یض المش  روعیة عل  ى العائ  دات المالی  ة 
ً ، الجریمة المنظمة على نحو خاص لیتاح أستخدامھا بیسر وسھولة ولھذا یقدم مخرج ا

الھ دف األس اس م ن ف ،األم واللمأزق المجرمین المتمثل في صعوبة التعامل مع ھ ذه 
وذل ك بتمریرھ ا عب ر ، أم وال ش رعیة إل ىالق ذرة  األم والھو تحوی ل  األموالغسیل 

ً ثابت ةقنوات مصرفیة في غال م ا عقاری ة أو خدماتی ة أو إ، ب األوق ات لتص بح أص وال
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وت داول العم الت واألس ھم واالس تثمار ، باستخدام عملیات الص رف والتحوی ل النق دي
  .  (www. islamonline. net: 2000)فیھا

 األم  والن مفھ  ومي غس  یل أ إل  ىوم  ن التعری  ف األخی  ر الب  د م  ن اإلش  ارة ھن  ا 
وھ و اللج وء  ،ا ف ي التعبی ر فأنھم ا یلتقی ان ف ي المض مونوأن أختلف األموالأوتبییض 

الطرق المختلفة من أسالیب التحویل والخداع من أجل إضفاء صفة الشرعیة على  إلى
 :Forum. Ma3ali. Net(المتحص لة م ن المص ادر غی ر الش رعیة لألم وال  األم وال
2005) ٠  

ً عل  ى ماس  بق م  ن تع  اریف لعملی  ات غس  یل  لن  ا ب  أن  یتض  ح األم  والوتأسیس  ا
جمی  ع مص  ادرھا غی  ر ش  رعیة ومحرم  ة وم  ن أھ  م مص  ادر  األم  والعملی  ات غس  یل 
ھ ي الج رائم FATF كم ا ج اء ف ي تقری ر لجن ة العم ل الم الي  األم والعملیات غس یل 

اإلف الس ، االس تعمال االحتی الي لبطاق ات االئتم ان أو ال دفع، الغش المص رفي(المالیة 
  .)٤٥، ٢٠٠٢،القسوس( )لھالتھریب بأشكا، االختالس، االحتیالي

 األم  والوم  ن ھ  ذه المص  ادر یتض  ح لن  ا الس  بب م  ـن تس  میة عملی  ات غس  یل 
وذلك بسبب أن ھناك بعدین أساس یین یطرح ان ع ن الج رائم  األموال بجریـمة غسـیل

أم ا ، یتمثل ببعد استخدام التكنولوجیا للقیام بمثل ھذه الجرائم :البـعد األول ،المستحدثة
ن الج  رائم إ اذ ..باألنظم  ة العدلی  ة بس  بب س  رعة التغی  رات الحادث  ةفیتعل  ق  :الث  اني

المنظمة ھي الجرائم التي یتم فیھا الخروج عن القانون باس تخدام التكنولوجی ا ولیس ت 
  . (www. alriyadh. Com: 2005)مرتبطة بزمان أو مكان
النھا تعم ل عل ى  ،ھي واحدة من ھذه الجرائم المنظمة األموالوعملیات غسیل 

ویعاق ب الق انون ك ل ش خص ل ھ عالق ة  .نظیف ة إل ىتحویل المص ادر الق ذرة لألم وال 
ً م ن المعرف  ة  األم والبعملی ات غس  یل  عملی  ة غس یل الم  ال  دتع  اذ ،التطبی  ق إل ىب  دءا
متالك الشخص للمال غیر المشروع مع تواجد النیة لدیھ لغسلھا ومع اجریمة أساسیة ب

الزمة لعقد الصفقات فأن الجریمة تطالھ اذا توفر ھم بایجاد الترتیبات الساعلم كل من 
متلك أو اح تفظ بالم ال المغس ول إالعلم والنیة لتنفیذ النشاط كما تطال الجریمة كل من 

أو ع دم ، المش بوھة األم والطالما كان عالما ًبذلك وع دم االب الغ ع ن أنش طة غس یل 
ك  ذلك جریم  ة  دا تع  أو مخالف  ة متطلب  ات االب  الغ عنھ  ، منعھ  ا أو اإلھم  ال ف  ي كش  فھا

(Forum. Ma3ali. net: 2005) .  
مش  ارك ف  ي الجریم  ة  األم  والف  ان ك  ل م  ن عناص  ر عملی  ة غس  یل  م  ن ھن  ا

  :  (www. alwatan. com: 2001)والعناصر ھــي
ً غیـ ـر :الغاسل .١  وھو الشخص أو المنظمة أو المؤسسة الـتي تحوز أو تمتلك أمواال

  .غسلھا إلىمشروعة وتسعى 
وھ  و المؤسس  ة أو المص  رف ال  ذي یق  وم ب  اإلجراءات المخالف  ة للق  انون : لالغس  و. ٢

  .بھم فئات السماسرة والعمالء والوسطاء والمساعدین ویلحق
  .أو المتحصالت أو غیرھا األموالوھو عبارة عن : المغسول .٣

التج ارة  إل ىودع ا  ،الح رام األموالجمیع مصادر  إلىكما حرم هللا سبحانھ وتع
فقد حرم تملك كل ش يء  ،تملك المال الحالل إلىر الخالي من أي دنس وفي المال الح
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الكس ب الح الل  إل ىودع ا  ،من شأنھ إیقاع الضرر بالنفس وبالغیر وح رم االتج ار ب ھ
وامرن  ا ب  ھ فتج  ارة المخ  درات والرقی  ق واالتج  ار بال  دعارة والقم  ار واألس  لحة غی  ر 

كلھ ا  األم والعملی ة غس یل  المشروعة وھي المصادر غیر الش رعیة الت ي ت دخل بھ ا
   .(Forum. Ma3ali. net: 2005)نھى اإلسالم عنھا

محرم  ة م  ن وجھ  ة نظ  ر اإلس  الم  األم  والم  ن ھن  ا أص  بحت عملی  ات غس  یل 
  .والقانون

بعادھ  ا ع  ن أي إب  ثالث مراح  ل لجعلھ  ا ش  رعیة و األم  والعملی  ات غس  یل تم  ر 
فم  ن ، بص  ورة طبیعی  ة یةاإلقتص  ادوبالت  الي توظیفھ  ا ف  ي ال  دورة ، مس  اءلة قانونی  ة

المرحلة الصعبة التي تتمثل في أن تكون المصارف ھي الطرف األساسي ف ي عملی ة 
ً ما تكون نقدیة سائلة مرحلة التغطیة الت ي تترك ز  إلى، اإلیداع األول للعملة التي عادة

م ن خ الل ، غی ر النظیف ة بمص ادرھا األص لیة األم والفیھا الجھود على إخفاء عالقة 
وذل  ك لمح  و أي ص  لة لھ  ذه ، م  ن العملی  ات والص  فقات المالی  ة الش  رعیة ش  بكة معق  دة

األس واق  إل ى األم والوم ن ث م مرحل ة ال دمج أي إع ادة ھ ذه ، بما فیھ ا الق ذر األموال
س  تثمارات إ وع  ن طری  ق تح  ویالت تبررھ  ا، الدولی  ة عب  ر قن  وات اقتص  ادیة ش  رعیة

ً ونظیفاً  ً الئقا مما ، وتبعدھا عن أي شبھة ممكنة، ومشاریع مالیة مختلفة تكسبھا منظرا
  (www .Sho3a3 .com: 2005)یعطیھا حریة الحركة في صورة طبیعیة 
وھ ذا ھ و  ،ق د تح دث بش كل مت داخل األم والوالمراحل الثالثة لعملی ات غس یل 

وقد تحدث في ذات الوق ت والج دول أدن اه  ،الشائع أو قد تحدث بشكل منفصل ومتمیز
  :یوضح بعض األمثلة

  
  ٤الجدول 

  األموالأمثلة لعملیات غسیل 
  مرحلة االندماج  مرحلة الترقید  مرحلة اإلیداع

بع ض   األحی ان یك ون (ـ ایداع نقدي في بن ك 
  .)بصحبة حصائل   أعمال مشروعة

  
  

  .ـ نقدیة مصدرة للخارج
  
  
  

غالی ة أو عق ارات ـ نقدیة تستخدم لش راء س لع 
  .أو أصول مشروعات

  الخارج إلىـ تحویل برقي 
ً تس  تخدم ش ركة مح  ارة غ(    و أ  (shell)الب ا

ص   نادیق متخصص   ة كم   ا ل   و كان   ت م   ن 
  .)حصائل أعمال مشروعة

  .ـ نقدیة مودعة في الجھاز المصرفي بالخارج
  
  

  .ـ إعادة بیع السلع أو األصول

ـ سداد قرض وھمي أو فواتیر مزورة تستخدم 
  .كغطاء الموال مغسولة

  
  

 )لی ةمحلی ة ودو(التح ویالت  ـ شبكة معقدة م ن
ً مستحیالً  األموالتجعل تتبع مصدر    .أمرا

  
ـ   ال  دخل المتحق  ق م  ن العق  ارات أو المص  ادر 

  .یبدو نظیفاً  المشروعة

  . ١٥، ٢٠٠٢، اتحاد المصارف العربیة، فؤاد شاكر :المصدر
یلح ق  -شأنھ في ذلك ش أن ب اقي أنش طة الجریم ة المنظم ة  - األموالن غسیل إ

ً لض  خامة العائ  دات اإلجرامی  ة  ٠ی  ة واقتص  ادیةطی  رة سیاس  یة واجتماعخ اً آث  ار ونظ  را
فم ن األھمی ة بمك ان بی ان مخ اطر ذل ك عل ى  األموالالتي تستخدم في عملیات غسیل 

  : )٨٣- ٨٢، ٢٠٠١، داؤد(الوطني واھم تلك المخاطر  اإلقتصاد
دون رقی  ب یس  اعد م  ن  األم  والان قی  ام المنظم  ات اإلجرامی  ة بعملی  ات غس  یل  .١

توس  یع نط  اق أنش  طتھا اإلجرامی  ة وانتش  ار نفوذھ  ا  عل  ىمی  ة اإلجرا المنظم  ات
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انفاق مبالغ طائلة للحد م ن تل ك األنش طة وازال ة آثارھ ا  مما یتطلب ،ياإلقتصاد
  .یةاإلقتصاد

 القذرة في أیدي المنظمات اإلجرامیة واعادة األموالن تركیز كمیات كبیرة من إ .٢
ً عالی ة  احتك ار األس عار  إل ىی ؤدي استثمارھا فـي مشاریع مشروعة ت در ارباح ا

ً بحری   ة  ،عل  ـى نظ   ام المنافس  ة المش   روعة والقض  اء ً كبی  را مم  ا یلح  ق ض   ررا
  .التجارة

ً بقیم  ة العمل  ة الوطنی  ة األم  والیلح  ق غس  یل   .٣ ً كبی  را إذ تق  وم المنظم  ات ، ض  ررا
بتحوی ل العمل ة الوطنی ة الم راد  األم والالت ي تم ارس عملی ات غس یل  اإلجرامیة
 إل ىمم ا ی ؤدي  ،أجنبیة وب ـذلك ی زداد ع رض العمل ة الوطنی ةعملة  إلىتھریبھا 

ً لزی ادة الطل ب األجنبیة الت ي ت زداد قی بالعملة انخفاض قیمتھا مقارنـة متھ ا نتیج ة
  .علیھا

ب ـل تمت  د  األم والعل ى الدول ة المحول ة منھ  ا  األم  والال تقتص ر مخ اطر غس یل  .٤
غی ر المش روعة  األم وال وذلك مـن خالل دخول ،الدولة المحولة إلیھا إلى أیضاً 

  .لفساد فیھامؤسساتھا التجاریة وبث ا إلى
رأس الم  ال األجنب  ي الس  تثماره فـ  ـي مشاریع  ـھا  إل  ىن حاج  ة بع  ض ال  دول إ .٥

فیھا من دون البحث ع ـن مص ادرھا ی ؤدي  األموالالتنمویة وتشجیع دخول تلك 
ً مم ، في المؤسسات المالیة واإلضرار بسمعتھا المالیة بث الفساد إلى ا ی ؤثر س لبا

ن بقاء عائ دات األنش طة اإلجرامی ة لتل ك أكما  .تنتمي الیھا في سمعة الدول التي
ش ار أنش طتھا عل ى أوس ع انت إل ى دوالمص ادرة یق و المنظمات بمنأى عن الضبط

  .نطاق ممكن
 ً أجنبیا  األموالھذه المخاطر بدأت جھود كبیرة لمواجھة عملیات غسیل لونظرا

ً مثل المعاھدا   .قیات والقوانین وغیرھات واالتفاوعربیا
  

  األموالالخفي وغسیل  اإلقتصادالتداخل بین  .٣
ن ف ي أیتضح لن ا ب  األموالالخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادبعد توضیح مفھوم 

الخف ي ل یس جریم ة  اإلقتص اد أن إل ىتج در االش ارة ولك ن  ،كل منھما یوج د جریم ة
الن ھ یمث ل إض افة  ،المعل ن اإلقتص اد بأكملھ ب ل الج زء الق انوني من ھ یج ب دمج ھ م ع

ن مص ادره غی ر أل ،جریم ة دالج زء غی ر الق انوني من ھ یع  في ح ین .كبیرة لالقتصاد
فق  د ت  م  األم  والعملی  ات غس  یل ، أم  ا وعة ویج  ب مواجھتھ  ا والقض  اء علیھ  امش  ر

 ،الخفي والمعلن اإلقتصادنھا تعد الرابط بین أل ،تجریمھا بالكامل لذلك یجب مواجھتھا
ً بعد عملیات الغس یل الفص ل  ،األموالتساعد على تظلیل  ھيف فیكون من الصعب جدا

  .المعلن اإلقتصادالخفي و اإلقتصادبین 
م ن دم ج م ا  ٢٠٠٥ن مھربي المخدرات تمكنوا في عام أقد أظھرت التقاریر و

یت  راوح ب  ین ثالثمائ  ة وخمس  ین ملی  ار دوالر  ـ وأربعمائ  ة ملی  ار دوالر م  ن أرب  اح 
وان ھ ذا  ،الخف ي اإلقتص ادخط ر مص ادر أوھو من  .العالمي اإلقتصادالمخدرات في 
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مر بالمراحل الثالث لعملیات غسیل  اذ ،األموالالدمج جاء عن طریق عملیات غسیل 
  . (news. bbc. co. uk: 2006) اإلقتصادالدمج في  إلىحتى وصل  األموال
الن ھ ذه  ع ام بش كل اإلقتص ادؤثر عل ى ت  اإلقتص اد إل ى األم والن إعادة ھذه إ

، ولك ن أم د ھ ذه المش اریع یك ون قص یر ،ق د تس تثمر ف ي مش اریع اقتص ادیة األموال ً ا
ً عن غی ر ح الل وان الق ائمین علیھ ا ال یھتم ون ب الجودة  األم والصل ھ ذه أن أ فضال

  .لتحویل مصادرھا القذرة األموالیة بقدر اھتمامھم بغسیل ھذه اإلقتصاد
مما یؤدي  ،لدى تجار المخدرات األموالمة ھذه العملیات قیتزید وبشكل خاص 

مش  اكل أس  ریة واجتماعی  ة كبی  رة بس  بب  إل  ىتوس  یع ھ  ذه التج  ارة والت  ي ت  ؤدي  إل  ى
المخدرات نتیجة لدخول عوائل األسر الس جون أو طل ب زوج اتھن الط الق وف ي ك ل 
األحوال یكون ھنالك ضحایا آخرون ھم األبناء الذین قد یشكلون ن واة لمج رمین ج دد 

ً على المجتمع ك أو  ھ ذا ض رر م ن  .أطف ال مش ردینونھم على أقل تقدیر یمثلون عبئا
 :www. al – araby. Com)ال ذي یخ ص المخ درات  األم والأضرار عملی ات غس یل 

2002) .  
الخف ي  اإلقتصادبین  وتداخالً  اً ن ھنالك ترابطأومن ھذا المنطلق نستطیع القول 

الت  رابط ی  أتي م  ن جان  ب واح  د وھ  و ن ھ  ذا أولك  ن یج  ب توض  یح  ،األم  والوغس  یل 
الخفي  اإلقتصادفي  األموالن مصادر إ اذ ،الخفي اإلقتصادالجانب غیر الشرعي من 

والش كل  .عملیات غسیل حتى تصبح شرعیة إلى في الجانب غیر القانوني منھ تحتاج
الخف  ي ف  ي الجان  ب غی  ر الق  انوني ھ  ي مص  ادر  اإلقتص  ادي یوض  ح أن مص  ادر آلت  ا

  .ھانفس األموالعملیات غسیل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
 
 
 

تھریب 
  رأس المال

  
  المخدرات

شركات 
توظیف 

  االموال
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  ١شكل ال
  القذرة األموالمصادر 

  .٤، ١٩٩٧، في مصر والعالم األموالغسیل ، حمدي عبد العظیم :المصدر     
  

الخف ي  اإلقتص ادفان  من ثموغیر مشروع و اً الخفي مشروع اإلقتصادیكون إذا 
یة غیر المبلغة اإلقتصادلذي یشتمل على وحدة النشاطات القومي ا اإلقتصادمن  اً جزء

  .وغیر القانونیة
اقتص ادیات قانونی ة وغی ر قانونی ة  إل ىالق ومي للبل د  اإلقتص ادإذن یمكن تقس یم 

یكون من الصعب ، إذ "الظل"ألخیر ھو الذي یوضع تحت وا، یوضح ذلك ٣والشكل 
ً ما یكون مھمة السیطرة علیھ من ثمو ،رؤیة كل شيء بوضوح   .معقدة نوعا

  
  
  

  
                                                                        
   قانوني                                                )ظل ( غیر قانوني        

  
                                                           

  تزییف
  النقود

تجارة 
  العملة

  
  عموالت   االختالس

  السالح

  
  البغاء

الفساد 
  السیاسي

  
  الرشوة
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                                                                      نشاط صناعي                     نشاط غیر             
  ناتج(ظل                       صناعي ظل            

  )السلع والخدمات                    توزیع غیر(           
  )شرعي للدخول          

  
  

   نشاطات صناعیة                 نشاط صناعي             
  غیر جنائي                        جنائي       

  
                    

  غیر مسجل                               
                         

  
  مسجل وغیر مقید حسابیاً                                

  
                  

  مقید حسابیاً وغیر محفوظ                          
  

  ٢شكل ال
  القومي اإلقتصادھیكل 

         Source: Crc, Shadow Economy In Georgia , 1999 , 6. 
 

ن النش اطات المش روعة یمك ن االس تفادة منھ ا والجان ب أالشكل السابق یوضح ب
  .األموالغیر المشروع یمكن تقلیصھ عن طریق تقلیل وتحجیم عملیات غسیل 

یمكن توضیحھ في الشكل  األموالموقع الجریمة في المجتمع واین یتم غسیل  أما
  :التالي

  
  ٣شكل ال          

  صورة واضحة لموقع الجریمة
  في المجتمع        

            
 
 
 
 
 
Source: Crc, Shadow Economy In Georgia , 1999 , 6 . 

" األب یض"ف ي القطاع ات  اً مثالی  اً یع رض مجتمع  ٤الجزء األول من الشكل  إن
ال یوج  د مك  ان للجریم  ة ف  ي مجتم  ع كھ  ذا وھ  ذه ھ  ي الحرف  ة لك  ل البل  دان " األس  ود"و

  .المتقدمة
 األم والأما الجزء الثالث من الشكل یمثل الحاالت المتكررة الت ي تس تخدم فیھ ا 

أم ا الج زء الث اني م ن الش كل فھ و ال ذي یمث ل  ."ابیض"في قطاع مشروع " السوداء"
ً ما تستخدم القطاع    .في القطاع األسود" البیضاء"المشروعة  األموالالذي نادرا

1 2 

4 3 
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أم  ا الج  زء الراب  ع م  ن الش  كل فیمث  ل األرب  اح المتأتی  ة ع  ن أعم  ال إجرامی  ة تك  ون 
 األم والكم ا ویوض ح موق ع عملی ات غس یل ، مستخدمة في ممارسات غیر مش روعة

 اإلقتصادغسلھا من حجم  القذرة التي سوف یتم األموالوھي الجزء من  ،في المجتمع
  .غسیل إلى الخفي اإلقتصادالتي تأتي من  األموالكل  إذ الیحتاج ،الخفي

قس  م یوض  ح  ،أربع  ة أقس  ام إل  ىأن المجتم  ع یقس  م  إل  ى ٤ونخل  ص م  ن الش  كل 
ً أم ا القط اعین الث اني  اإلقتص ادوھ و  ،نظیفاً  اً مجتمع الش رعي المعل ن المس جل رس میا

تس تخدم أنش طة غی ر  اذ ،في في الجزء القانوني المشروعالخ اإلقتصادوالثالث فیمثل 
أم  ا ، ولك  ن لیس  ت اجرامی  ة حی  ث ال توج  د الجریم  ة فی  ھ ،س  وداء مش  روعة وام  واالً 

الخف ي ف ي الجان ب غی ر  اإلقتص اد القطاع الرابع من المجتمع فھو القطاع ال ذي یمث ل
درھا المختلف ة القذرة في مصا األموالالمشروع وغیر القانوني حیث توجد الجریمة و

وھ  و  ،غس  یل إل  ىھ  ذا الج  زء یحت  اج ذن إ األم  والعملی  ات غس  یل  إل  ىل  ذلك تحت  اج 
  .األموالوعملیات غسیل  الخفي اإلقتصادالرابط بین 

ي والمؤسس  ي لقطاع  ات اإلقتص  ادیوض  ح لن  ا كیفی  ة أح  داث التغی  ر ، ٥والش  كل 
  .المجتمع المختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤شكل ال
  ومؤسسيقتصادي إتغیر 

Source: Dominik H.Encte, The Shadow economy and Institutional change in Transition 
countries, 2002,41.                                                                                            

ة ف  ي حج  م ح  دوث زی  اد إل  ىوالش  كل الس  ابق یوض  ح لن  ا العوام  ل الت  ي ت  ؤدي 
  .األموالعملیات غسیل  إلىالخفي والتي في المقابل تحتاج  اإلقتصاد

 اإلقتص  ادم  ن  اً الخف  ي یمث  ل ج  زء اإلقتص  ادوف  ي النھای  ة نس  تطیع الق  ول ب  ان 
ً م ن  األموالوان عملیات غسیل  ،القومي وھ و  ،الخف ي اإلقتص ادھي التي تمثل ج زء

ھة أو جھ ود لتقلی ل عملی ات الغس یل لذلك فأن أي مواج .ذلك الجزء غیر القانوني منھ
زیادة في الن اتج  إلىالخفي الذي یؤدي  اإلقتصادیعني تقلیل الجانب غیر القانوني من 

  .قطاع غیر رسمي في بلد ما) ١(
  

 زیادة تعامالت السوق) ٣)+(٢(
والحاجة الى مؤسسات 

  .نظیفة ورسمیة

  ٠سلوك منحرف )٥(
              

  ٠اقتصاد الظل          

یشــــعر النـــــاس بعــــبء تعلیمـــــات  )٤(
   .الدولة
  .)حر(سلوك شخصي مستقل        

  " لرفاھیةا نقطة تحول للحالة"        
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الخف ي ف ي  اإلقتص ادالمعل ن والتقلی ل م ن  اإلقتص ادأي التوسع ف ي  .القومي اإلجمالي
  .الجانب غیر القانوني

  
  األموالالخفي وغسیل  صاداإلقتالتبادلیة بین  التأثیر قیاس عالقة -ثانیاً◌ً 

الب د م ن ، الخف ي اإلقتص ادو األم والبعد القیام بتوض یح العالق ة ب ین عملی ات غس یل 
  .األموالالخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادبین  اً تبادلی اً توضیح ان ھنالك تأثیر

 األم  والوس  نحاول ف  ـي ھ  ذا الج  زء م  ـن البح  ث اختب  ار العالق  ة ب  ین عملی  ات غس  یل 
وطبیعة التأثیرات بین ھ ذه المتغی رات  )المعلن(الرسمي  اإلقتصادالخفي و اإلقتصادو
فبحسب ما أتضح مـن خ الل الع رض  .وحجم ھـذه التأثیرات )إیجابیة كانت أم سلبیة(

وأن ، الخفي یضم نشاطات ودخول مش روعة وغی ر مش روعة اإلقتصادالنظري فـان 
ً أن  ،لاألم  واعملی  ات غس  یل  إل  ىالج  زء غی  ر المش  روع یحت  اج  أي ان  ھ یعن  ي ض  منا

وم  ن جان  ب آخ  ر ف  أن ، األم  والالخف  ي ی  ؤثر إیجابی  ا عل  ى عملی  ات غس  یل  اإلقتص  اد
النھ ا تص رف مخرجات ھ  ،الخف ي اإلقتص ادتشجع على تن امي  األموالعملیات غسیل 

 ،الخف ي اإلقتصادإیجابیا على  األموالولھذا فأنھ یتوقع أن یكون تأثیر عملیات غسیل 
ً أو انسابت  األموالوعملیات غسیل  ال داخل فإنھ ا س وف تت رك  إل ىاذا ما تمت داخلیا

أي انھ ا س تؤثر بش كل إیج ابي عل ى الن اتج  ،الق ومي اإلقتص ادآثارا ایجابیة على قیمة 
  ٠المحلي 

سنس  تعین  الم  ذكور آنف  اً ولغ  رض الكش  ف ع  ـن ھ  ـذه العالق  ات واثب  ات الفرض  یات 
  :ي نموذج االنحدار الخطي البسیط وحسب اآلتإب

Y1= a + B1 X1. . ... .. .. .. .. .. .. . (1)                                                                      
Y2= a + B2 X2. . ... .. .. .. .. .. .. . (2)                                                                      
Y3= a + B3 X3.. ... .. .. .. .. .. .. . (3)                                                                      

  :ن إ اذ
Y1 : الخفي بالملیون دوالر اإلقتصادھو.  
Y2 : بالملیون دوالر األموالھو عملیات غسیل.  

 Y3 : المعلن بالملیون دوالر اإلقتصادھو.  
a  :یمة المتغیر التابع في حالة كون المتغیراتھو ثابت المعادلة الذي تمثل قیمتھ ق  

  .المستقلة مساویة للصفر     
B1 : وتكون إشارتھ موجبة بحسب فرضیة البحث األموالھو معامل عملیات غسیل.  

B2  : الخفي وتكون إشارتھ موجبة بحسب فرضیة البحث اإلقتصادھو معامل.  
B3  :ة بحسب فرضیة البحث موال وتكون إشارتھ موجبھو معامل عملیات غسیل األ

  .األجل الزمني الطویلفي 
X1  : بالملیون دوالر األموالھو یمثل عملیات غسیل.  
X2 : الخفي بالملیون دوالر اإلقتصادھو یمثل.  
X3  : بالملیون دوالر األموالھو یمثل عملیات غسیل.  



نجامعة الموصل/كلیة االدارة واالقتصاد] ٩٢[ ل افديـ ة ا مي   )٢٩( ٨٧  تـن
 

  

یر في المتغ، )األموالعملیات غسیل (ثر المتغیر المستقل أتمثل المعادلة األولى 
ث  ر المتغی  ر المس  تقل أوتمث  ل المعادل  ة الثانی  ة ، الخف  ي اإلقتص  ادوالمتمث  ل ب المعتم  د

وتمث  ل ، األم  والف  ي المتغی  ر المعتم  د والمتمث  ل بعملی  ات غس  یل ، )الخف  ي اإلقتص  اد(
ف ي المتغی ر المعتم د ، )األم والعملی ات غس یل (ثـر المتغی ر المس تقل أالمعادلة الثالثة 

  .علنالم اإلقتصادوالمتمثل ب
في ع دد  األموالالخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادولقد تم قیاس اثر العالقة بین 

  .الدول المتقدمة والدول الناشئة إلىمن الدول وتم تقسیم الدول 
  الدول المتقدمة .أ

ولقد تم االعتماد على عینة من الدول المتقدمة لدراسة اث ر العالق ة وھ ذه العین ة 
، بریطانی ا، أس بانیا، إیطالیا، الیابان، فرنسا، النمسا(ي دولة متقدمة وھ ١٣تتكون من 

  .)السوید، النرویج، الدانمارك، بلجیكا، سویسرا، روسیا، الوالیات المتحدة األمریكیة
 األم والإجراء تقدیرات لكل من عملیات غس یل  إلىوتوصلت إحدى الدراسات 

  :الخفي وكما ھو مدرج أدناه اإلقتصادو
   

  ٥الجدول 
 )عینة الدراسة(الخفي في عدد من الدول المتقدمة  اإلقتصادت حجم تقدیرا 

  بالملیون دوالر
  السنة                

  الدولة
١٩٩٠  
  

٢٠٠٢  ١٩٩٩  ١٩٩٦  ١٩٩٣  

  ٢٤٥٣٠.٦  ١٨٩٤٧.٠  ١٥١٥٠.٧  ١٥٤٤٦.٣  ١٤٢٥٨.٦  النمسا
  ٢٦٤٣٢٠.٧  ٢٠٣٧٨٤.٦  ١٩٣١٠١.٢  ٢٢٢٣٤٧.٩  ٢١٥١٧٧.٨  فرنسا

  ٣٥٠٤٩٧.٩  ٣٥٦٩٨٣.٣  ٣٢٠٥٣٠.٥  ٣٠١٤٠٣.٩  ٢٩٥٦٨٢.٩  إیطالیا
  ١٦٢٤٨٤.١  ١٣٩٥٢١.١  ١٢٨٧٦٣.٧  ١٤١١٠٩.٠  ١٣٢٨٢٣.٣  أسبانیا

  ١٩٧٣٠٩.٥  ١٧٤٧٩٩.٤  ١٤٥١٤٤.٥  ١٨٠٤٥٤.٣  ١٧٥٥٩٤.٣  بریطانیا
الوالیات 

  المتحدةاألمریكیة
٨٢٧٦٧٥.٩  ٦٨٤٧٥٤.٠  ٥٩٠٠٨٥.٦  ٥٤٤٩٦٤.٧  ٤٩٤٠٦٤.٠  

  ٣٠٥٤٣.٨  ٢٠٠٢٥.٩  ١٧١٢٠.٧  ٢٠٢٦٨.٩  ٢٠٣٤١.٩  سویسرا
  ٧١١٣٨.٣  ٥١٨٠٦.٧  ٤٧٢٧.٢  ٥٤٦٣٧.٢  ٥١٨٨٧.٣  بلجیكا

  ٤٧٤٠٥.٢  ٣٦٦٠٩.١  ٢٧٥٨٣.٠  ٢٤٤٢٠.٤  ٢٣٢٤٢.٧  الدانمارك
   یتبع

  
 ماقبلھ 

  ٣٧٢٥١.٣  ٣٢٢٤٦.٧  ٢٧٤٣١.٥  ٢٢٧٣٤.٤  ١٨٩٩٤.٣  النرویج
  ٦١٥٨٧.٠  ٥٦١٩٠.٣  ٤٧٦٢٨.٣  ٤٠٩١٨.٣  ٤١٣٥٦.١  السوید

  ٥٠٤٧٣٢.٩  ٣٠٨٨٢٩.٩  ٣٠٤٧٠٢.١  ٢٨٧٠٧٢.٤  ٢٦٣٨٨٧.٩  الیابان
  ١١٠٨١٣.٩  ١٣٥٠٦٩.٨  ١٣٦٣٩٧.٨  ١٦٨٥٦٧.٩  ٢٢٧٣٠٧.٧  روسیا



  ]٩٣[ كداوي و تاج الدینــــ ـــل االموال واالقتصاد الخفي ــــــــــــــــــاالثر المتبادل بین غسی
 

  

التش ریعات            وس بل مواجھتھ ا م ن خ الل األموالعملیات غسیل ، میادة صالح الدین تاج الدین :المصدر
  . ٩١، ٢٠٠٥، والجھاز المصرفي

  
  ٦الجدول 

بالملیون  )عینة الدراسة(دمةفي عدد من الدول المتق األموالتقدیرات حجم عملیات غسیل 
  دوالر

  السنة                 
  الدولة

١٩٩٠  
  

٢٠٠٢  ١٩٩٩  ١٩٩٦  ١٩٩٣  

  ٥٨٨٧.٣  ٤٥٤٧.٣  ٣٦٣٦.٢  ٣٧٠٧.١  ٣٤٢٢.٠  النمسا
  ٦٣٤٣٦.٩  ٤٨٩٠٨.٣  ٤٦٣٤٤.٣  ٥٣٣٦٣.٥  ٥١٦٤٢.٧  فرنسا

  ٨٤١١٩.٥  ٨٥٦٧٥.٩  ٧٦٩٢٧.٣  ٧٢٣٣٦.٩  ٧٠٩٦٣.٩  إیطالیا
  ٣٨٩٩٦.٢  ٣٣٤٨٥.١  ٣٠٩٠٣.٣  ٣٣٨٦٦.٢  ٣١٨٧٧.٦  أسبانیا

  ٤٧٣٥٤.٣  ٤١٩٥١.٩  ٣٤٨٣٤.٧  ٤٣٣٠٩.٠  ٤٢١٤٢.٦  بریطانیا
  ١٩٨٦٤٢.٢  ١٦٤٣٤٠.٩  ١٤١٦٢٠.٥  ١٣٠٧٩١.٥  ١١٨٥٧٥.٤  الوالیات المتحدةاألمریكیة

  ٧٣٣٠.٥  ٤٨٠٦.٢  ٤١٠٨.٩  ٤٨٦٤.٥  ٤٨٨٢.٠  سویسرا
  ١٧٠٧٣.٢  ١٢٤٣٣.٦  ١١٣٤٥.٤  ١٣١١.٣  ١٢٤٥.٣  بلجیكا

  ١٠٣٦٥.٩  ٨٠٠٥.٢  ٦٦١٩.٩  ٥٨٦٠.٩  ٥٥٧٨.٢  الدانمارك
  ٨٩٤٠.٣  ٧٧٣٩.٢  ٦٥٨٣.٦  ٥٤٥٦.٢  ٤٥٥٨.٦  النرویج

  ١٤٧٨٠.٩  ١٣٤٨٥.٧  ١١٤٣٠.٨  ٩٨٢٠.٤  ٩٩٢٥.٥  السوید

  ١٢١١٣٥.٩  ٧٤١١٩.٢  ٧٣١٢٨.٥  ٦٨٨٩٧.٤  ٦٣٣٣٣.١  الیابان
  ٢٦٥٩٥.٣  ٣٢٤١٦.٧  ٣٢٧٣٥.٥  ٤٠٤٥٦.٣  ٥٤٥٥٣.٩  روسیا

التش ریعات             وس بل مواجھتھ ا م ن خ الل األموالیل عملیات غس، میادة صالح الدین تاج الدین :المصدر
  .٩٦، ٢٠٠٥، والجھاز المصرفي

  
  الدول الناشئة .ب

، الفلیب ین، تایالن د، البرازی ل، نیجیری ا(دول ة ھ ي  ٢٨وعینة من الدول الناشئة مكونة م ن 
، تاریكا، فن زویالكوس ، ش یلي، بنم ا، بی رو، جواتیم اال، رومانی ا، بولندا، بلغاریا، المجر، مالیزیا

، بیالروس  یا، أذربیج  ان، جورجی  ا، س  لوفاكیا، جمھوری  ة الجی  ك، كولومبی  ا، س  ریالنكا، برغ  واي
  .)المغرب، تونس، مصر، التفیا، لتوانیا

الخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادبتقدیر حجم كل من  المذكور آنفاً قامت نفس الدراسة  وقد
  : في ھذه الدول كما ھو مدرج أدناه األموال
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧الجدول 
  بالملیون دوالر) عینة الدراسة(الخفي في عدد من الدول الناشئة  اإلقتصادتقدیرات حجم 

  السنة                
  الدولة

٢٠٠٢  ١٩٩٩  ١٩٩٦  ١٩٩٣  ١٩٩٠  

  الدول  األفریقیة
  ٢٤٣٣٦.٠  ٣٠٢٣٨.٦  ٢٨٤٧٣.٨  ٢٥٨٢٧.١  ٢٣٣٤٥.٣  نیجیریا



نجامعة الموصل/كلیة االدارة واالقتصاد] ٩٤[ ل افديـ ة ا مي   )٢٩( ٨٧  تـن
 

  

  ٦١٧٧٦.٠  ٥٨٢٤٨.٠  ٤٩٣٣٦.٦  ٤٣١٨٤.٢  ٣١٥٨٧.١  مصر
  ١٠٥٨٤.٠  ٧٨٤٨.٥  ٦٦٩٩.٤  ٥٩١٩.٩  ٥٢١٨.٥  تونس

  ١٨١٠٢.٠  ١٣٢٢٠.٨  ١٢٧٣٧.٨  ١١٠١٩.٥  ١٠٨٩٤.٤  المغرب
  الدول اآلسیویة

  ١٣٠٠٠٠.٠  ٨٧٨٣٦.٧  ٩٥٨٣٨.٤  ٧٦٠٠٣.٩  ٥٩٩٤٧.٣  تایالند
  ٤٢٥٤٨.٠  ٢٤٨٣٩.٣  ٢٢٩٧١.٥  ١٩٨٦١.٦  ١٩٤٩٧.٣  ألفلبین

  ٥١٤٨٠.٠  ٣٥٣٣٢.٠  ٣٣٥٠٢.٩  ٢٥٣٩١.٥  ١٨٨٤١.٧  مالیزیا
  ٧٤٨٠.٠  ٥٤٩٤.٣  ٤٧٢٤.٧  ٤٠٨٤.١  ٣٤٩١.٤  سریالنكا

  دول أمریكا الجنوبیة
  ٢٤٣٠٠٠.٠  ١٧٤٠٠٠.٠  ١٦٧٠٠٠.٠  ١٤٧٠٠٠.٠  ١٤٣٠٠٠.٠  البرازیل

  ٣١٨٥٠.٠  ٢١١٢٩.٠  ١٩٧١٢.٥  ١٥٦٩٩.٥  ١٨٠٧١.٠  بیرو
  ٢٥٤٤٠.٠  ١٦٣٥٠.٩  ١٤٨١٣.٤  ١١٧٩٨.١  ٩١١٥.٢  شیلي

  ٢٢٤١٠.٠  ١٧٢٤٨.٥  ١٧٢٣٦.٨  ١٧٠١٤.٢  ١٤٥٧٩.٤  فنزویال
  ٢٨١١.٠  ١٩٢٥.٧  ١٨٧٥.٦  ١٧١٥.٧  ١٥٧٩.٥  برغواي
  ٢٩٩٤٠.٠  ١٧٨٤٣.٧  ١٧٨٨٠.٦  ١٥٧٣٨.٩  ١٢٠٨٢.٢  كولومبیا

  )الوسطى(دول أمریكا الالتینیة 
  ٩٣٠٠.٠  ٥٤٩٣.٠  ٤٨٥٦.٠  ٤٣٢٠.٠  ٣٨٢٥.٠  جواتیماال

  ٥٠٥٠.٠  ٤٠١٥.٥  ٣٥٧٦.٠  ٣٣١٧.٠  ٢٥٠٤.٥  بنما
  ٤٦٥٠.٠  ٣٥٤٨.٤  ٢٨٦٥.٠  ٢٦٠٩.١  ١٧١٣.٠  كوستاریكا

  دول أوربا الشرقیة
  ١٥١٨٤.٠  ٩٦٤٤.٧  ٨٤٤١.٤  ٧٩٧٢.٦  ٩٢٧٦.٨  المجر

  ٣٥٦٢.٠  ٤٢٥٥.٧  ٤٣١٣.٩  ٤٥٨٣.٨  ٥٣٨٨.٨  بلغاریا
  ٣١٦٨٠.٠  ١٤٦٠٦.٨  ١٢٥٣٤.١  ١٠٤٩٧.٤  ١٠٦١٥.٧  بولندا

  ٦٤٨٠.٠  ٥٥٢٦.٩  ٦٤٢٦.٧  ٥٥٥٢.٥  ٦٨٨٣.٩  رومانیا
  ٢٢٦٨.٠  ١٥١٩.٣  ١٣٤٨.٦  ١١٣٣.٩  ١٢٢١.١  سلوفاكیا

  ٥٢٢٩.٠  ٣٠٤٦.٧  ٣١١٩.٥  ٢٧٦٢.١  ٢٨٤٤.٥  جمھوریة الجیك
 ً   )االتحاد السوفیتي سابقاً (الدول المستقلة حدیثا

  ١٤٢٢.٠  ٢٨٨١.١  ٢٥٣٧.٣  ٢٤٨٥.٨  ٨٠٨٩.٢  جورجیا
  ٧٤٨٨.٠  ١٩٥٨٧.٦  ١٥٦٧٠.٤  ١٩٢٧٨.٤  ٢٣٠٩٩.٠  بال روسیا
  ١٨٧٩.٢  ٤١٩٩.٠  ٣٣٥٩.٩  ٤٦٨٣.٦  ٧٩٢٤.٣  أذر بیجان

  ٢٤٩٦.٠  ٣١٨٠.٠  ٢٩٣٤.٥  ٣٠٠٦.٧  ٤٦٤٧.٦  لتوانیا
  ١٦٩٩.٢  ٢٦٣٠.٤  ٢٣٠٦.٦  ٢٢٣٥.٨  ٤٥٠٠.٢  التفیا

التش ریعات والجھ از  وس بل مواجھتھ ا م ن خ الل األموالعملیات غسیل ، میادة صالح الدین تاج الدین :المصدر
  ٠ ١١١ـ  ١٠٧، ٢٠٠٥، المصرفي

  
  
  
  
  

  ٨الجدول 
   ل الناشئةفي عدد من الدو األموالتقدیرات حجم عملیات غسیل 

  بالملیون دوالر )عینة الدراسة(
  السنة            

  الدولة
١٩٩٠  
  

٢٠٠٢  ١٩٩٩  ١٩٩٦  ١٩٩٣  

  الدول  األفریقیة
  ١١٩٨.٢-  ٩٨٤.٦-  ٢٧٠٩.٥-  ٥٧.٢-  ٢٢٩٣.٤  نیجیریا

  ١٣١٤.٤  ١٥٦٣.٦-  ١٧٣٥.١-  ٦٥.٩-  ٧٦٢٨.٨-  مصر



  ]٩٥[ كداوي و تاج الدینــــ ـــل االموال واالقتصاد الخفي ــــــــــــــــــاالثر المتبادل بین غسی
 

  

  ١٧٣٠.٢  ٧٩.٦-  ٢٨٦.٤  ١٣٧.٩  ٥٤٩٢.٠-  تونس
  ٨٩٤.٠-  ١٨٩٩.٥-  ١٠٣٠.٣-  ٤٥٤.١-  ١٧١٣.٩  المغرب

  الدول اآلسیویة
  ٥٣٢٥.١-  ٣٢٣٠.٤  ٢٥.١  ١٣٩٦.٤  ١٤٦.٥  تایالند

  ٢٣٠٠.٧  ٥٩٠٥.١  ١٤٣٩.٤-  ١٨٦٥.٨  ١٦٧٤.٨  الفلبین
  ١٩٠٢.٤  ٧٧٥.٧  ٣١٦.٩-  ١٠٩٢.٩  ٥٦.٧  مالیزیا

  ٨١٥.٩  ٥٥٥.٢  ٨٣.٣-  ٣٦٨.١  ٦٥٩.٥  سریالنكا
  دول أمریكا الجنوبیة

  ٥٩٩٣.٦-  ٤٧٦٦.١-  ١٩٤٣.٦-  ٦٠٧.٤  ٤٩٨٣.٥-  البرازیل
  ١٠٩٣.٠  ٢١٣.٦  ١٣٣٣.٩  ٧٧١.٠  ١٠٠٦.٦  بیرو

  ٢٤٠٠.٣  ٦٤٨.٩  ٢٢٩٤.٩-  ٧١٠.٢-  ٤٣٩.٤-  شیلي
  ٢٦٧١.٠-  ٤٢٠.٠-  ٤٢٦.١-  ١٠٣١.٨  ٦٥٣.٣-  فنزویال

  ١٣٣.٩  ٤٩٢.٧  ٥٩.٣-  ٧٩.٩-  ٣٨٣.٩-  برغواي
  ٢٩٣٣.٥-  ٣٣٦٧.٠  ٨٩٣.٥  ٢٣٣.٢-  ٦٨٦.٩  كولومبیا

  )سطى الو(دول أمریكا الالتینیة 
  ١٧٢.٥  ١٠١.٩  ٨٩.٦-  ١٢١.٠  ١٢٢.٣  جواتیماال

  ١٤٦.٠  ٢٥٤.٢  ١٣٤٦.٩  ٢٩.٢  ٥٤.٣  بنما
  ١٠٥.٣-  ١٢٨.٩  ٤٢١.٣-  ٦٣.١-  ٤٩٨.٩-  كوستاریكا

  دول أوربا الشرقیة
  ٣٣٩٩.٠  ٩٣٤.٧  ٥١٠٠.٣-  ٢٠٨٧.٤  ١٠٠٤.٥  المجر

  ٣٦٨.٦  ٢٠٧.٣-  ٦٥٩.٩-  ٣٨.٤-  ٥٢٩.٧  بلغاریا
  ٤٣٠٠.٠  ١٩٨٥.٦-  ١٨٦٥.٠-  ١٤٢٤.٠-  ٤٦٠٣.٤  بولندا

  ٣١١٦.١  ٦٠٣.٧-  ١٥٩٨.٨  ٢١٢.٢  ٦٤.٦  رومانیا
  ٦٩٧.٩  ١٤٩.٨-  ٤٥٤.٤  ٤١٨.٢  ٢٧٦.٥  سلوفاكیا

  ٢٨٦٠.٣  ٢٦٨٩.٥-  ٢٤٠٠.٤  ١٣٢٧.٢  ٧٨٩.٥  جمھوریة الجیك
  )االتحاد السوفیتي سابقاً (الدول المستقلة حدیثاً 

  ١٢٩.٥  ١٥.٩  ٦٦.٩  ٣٧٨.٨  *  جورجیا
  ٧٢.٧  ٨٨.١-  ٥٧٢.٢-  *  *  بال روسیا
  ١٦٦.٨  ١٧٧.٢  ٣٩.٨  *  *  أذر بیجان

  ٤٣٥.٨  ٨٦٣.٣  ٣٠٤.٢  ١١٩.٢  *  لتوانیا
  ١٥٨.٣-  ٢٠٨.٦  ٢٩.٤  ٤٦.٧  *  التفیا

خ الل التش ریعات والجھ از  وس بل مواجھتھ ا م ن األموالعملیات غسیل ، میادة صالح الدین تاج الدین :المصدر
  . ١٢٠ـ  ١١٢، ٢٠٠٥، المصرفي

  
ت  م قی  اس أث  ر العالق  ة المتبادل  ة ب  ین ك  ل م  ن  الس  ابقف  ي الج  دول  وم  ن التق  دیرات ال  واردة

  .األموالالخفي وعملیات غسیل  اإلقتصاد
  الخفي اإلقتصادعلى حركیة  األموالأثر عملیات غسیل  .١

ھي التي تعمل على تنشیط مص ادر فالخفي  اإلقتصادعلى  اً اثر األموالن لعملیات غسیل إ
بإضفائھا الشرعیة على المصادر غیر الشرعیة وبذلك تزید حجم القذرة لالقتصاد الخفي  األموال
  :الخفي في الجانب غیرالقانوني منھ یمكن توضیح ذلك من خالل االتي اإلقتصادأنشطة 

  الدول المتقدمة .أ
- ١٩٩٠خالل المدة  )عینة البحث(نموذج األول على الدول المتقدمة وقد ظھرت نتائج تقدیر اإل

  .٩الجدول  حسب ما معروف في ٢٠٠٢
  

  ٩الجدول 
  للدول المتقدمة ٢٠٠٢ـ  ١٩٩٠الخفي خالل المدة  اإلقتصادعلى  األموالتأثیر عملیات غسیل 



نجامعة الموصل/كلیة االدارة واالقتصاد] ٩٦[ ل افديـ ة ا مي   )٢٩( ٨٧  تـن
 

  

  المتغیر المستقل                    
  المتغیر المعتمد

 
Constant  

  
  األموالعملیات غسیل 

  ٤.٠٠  ٤٤٦٦  B1  الدول المتقدمة/الخفي  اإلقتصاد
t  )٨٨.٧٣(  )١.٦٢*(  

0 5. 0 <P*          
  

ً  األموالأن تأثیر عملیات غسیل  المذكور آنفاً وكما یتضح من النتیجة  ً ج دا ً ومعنوی ا موجبا
، الخف ي ھ ي طردی ة اإلقتص ادو األم والن العالقة بین عملیات غسیل إ اذ، الخفي اإلقتصادعلى 

یجابی ة العالق ة وھذا یتفق مع فرضیة البحث األولى التي ت نص عل ى ا، ظھرت بشكل إیجابي فقد
بس بب ان ، الخف ي اإلقتص ادزی ادة  إل ىس یؤدي ذل ك  األم والكلما زادت عملیات غسیل ف، بینھما

وان ك ل دوالر واح د  .الخف ي یتزای د بش كل اكب ر اإلقتص ادجعلت حركة  األموالعملیات غسیل 
ھ وھ  ذا یمك  ن ان نطل  ق علی  ، دوالر) ٤(الخف  ي ب  ـ  اإلقتص  ادتزای  د نش  اطات  إل  ىیغس  ل ی  دفع 

  .األموالمضاعف عملیات غسیل 
  الدول الناشئة  .ب

  : نموذج للدول حسب المجموعات وكما ھو موضح بالجدول االتيظھرت نتائج تقدیر اإل
  
  ١٠الجدول 

  للدول الناشئة ٢٠٠٢- ١٩٩٠الخفي خالل المدة  اإلقتصادعلى  األموالتأثیر عملیات غسیل 
  المتغیر المستقل                          

  المتغیر المعتمد
  

Constant  
  

  األموالعملیات غسیل 
  ٠.٠٠١٧-  ١٣٤٤٩٤  B  أفریقیا/ الخفي  اإلقتصاد

t  )٠.٠٢-  )*٤.٤٩  
  ١.٩١  ٣٣٥٥٠  B  آسیا/ الخفي  اإلقتصاد

t  )١.٩٩(  )*٦.٨٩*(  
  ١.٦٠  ٣٨١٤٤  B  أمریكا الجنوبیة/ الخفي  اإلقتصاد

t  )٢.٨٢(  )*٥.٦٩*(  
  ٠.٩٨٣  ٣٩١٩  B  )الوسطى(الالتینیة  أمریكا/ الخفي  اإلقتصاد

t  )١.٦٤(  )*١٥.٢٨(  
  ٠.٧١٥  ٦٠٢٥  B  أوربا الشرقیة/ الخفي  اإلقتصاد

t  )٤.٦٣(  )*١٠.٤٥*(  
ً / الخفي  اإلقتصاد االتحاد (الدول المستقلة حدیثا

  )السوفیتي سابقاً 
B  ٣.٨١-  ٥٧٥٨  
t  )١.٧٢-(  )*٦.٧٠*(  

                                                                                                          0 5             . 0 <P*  
 اإلقتص ادالذي یوضح أثر عملی ات الغس یل عل ى  ١٠نموذج الموضح في الجدول ومن اإل

م ن  نموذج معنویاً لنا أن في كل من أسیا وأمریكا الجنوبیة وأوربا الشرقیة یظھر اإل یتبینالخفي 
في ھذه المجامیع من ال دول یظھ ر بش كل  األموالكما أن تأثیر عملیات غسیل ، )t(حیث اختبار 

 اإلقتص  ادارتف  اع ف  ي حج  م  إل  ىأي أن االرتف  اع ف  ي عملی  ات الغس  یل س  یقود  ،إیج  ابي ومعن  وي
  .الخفي

أم ا ف ي أفریقی ا فل م یظھ ر وج ود ت أثیر معن وي ، وھذا ما یتفق مع فرض یة البح ث األول ى
ً  في حین، الخفي اإلقتصادعلى  األموالیات غسیل لعمل الجمھوری ات (ف ي ال دول المس تقلة ح دیثا

ً وھ ذا  اإلقتص ادفقد أظھرت تأثیرات عملیات الغس یل عل ى ، )السوفیتیة سابقاً  ً س لبیا الخف ي ت أثیرا
أن في ھذه الدول حص ل تن اقص ف ي عملی ات  إلىویرجع السبب في ذلك ، لفرضیة البحث منافٍ 

الق  ذرة لالقتص  اد الخف  ي ف  ي الجان  ب غی  ر الق  انوني  األم  والل  ذلك ف  أن مص  ادر  ،ألم  والاغس  یل 
 إل ىأي أن سبب التناقص في الغس یل س یقود  .أن الجانب القانوني اكبر إلىسوف تقل مما یؤدي 

  .جعل التأثیر سلبیاً 



  ]٩٧[ كداوي و تاج الدینــــ ـــل االموال واالقتصاد الخفي ــــــــــــــــــاالثر المتبادل بین غسی
 

  

 قتص اداإلكان ی دل ب أن ت أثیر عملی ات الغس یل عل ى  اإلنموذجأما في أمریكا الالتینیة فأن 
ً وم ن اإل نم وذج ھ ذا أتض ح أن الخفي ھ و ت أثیر إیج ابي ولك ن العالق ة كان ت لیس ت معنوی ة ج دا

ً جعل  ت حرك  ة  األم  والعملی  ات غس  یل  وھ  ذا م  ا  ،تزای  د بش  كل أكب  رتالخف  ي  اإلقتص  ادعموم  ا
ـن ف  ي أمریك  ا الجنوبی  ة وتقت  رب م  ) ١.٦٠(ف  ي آس  یا و) ١.٩١(حی  ث بل  غ  )B(یوض  حھ معام  ل 

  .مریكا الالتینیةالواحد فــي أ
  
   األموالالخفي على عملیات غسیل  اإلقتصادأثر .٢

ً عل ى عملی ات غس یل  اً كبی ر اً ن لالقتصاد الخف ي أث رإ وی أتي ھ ذا األث ر م ن  ،األم والج دا
كلم ا زاد الجان ب غی ر الق انوني لالقتص اد  اذ ،زیادة المص ادر غی ر المش روعة لالقتص اد الخف ي

إلج راء عملی ات الغس یل علیھ ا  األم والالرغبة لدى أصحاب ھذه  زیادة إلىالخفي أدى بالمقابل 
  : یةتویمكن توضیح ذلك من خالل ما ورد في الجداول اآل

  الدول المتقدمة  .أ
  ١١ روض في الجدولنموذج الثاني فقد ظھرت حسب ما ھو معأما نتائج تقدیرات اإل

  
  ١١الجدول 

  للدول المتقدمة ٢٠٠٢ـ  ١٩٩٠خالل المدة  األموالالخفي على عملیات غسیل  اإلقتصادتأثیر 
  المتغیر المستقل                    

  المتغیر المعتمد
 

Constant  
  

  الخفي اإلقتصاد
الدول / األموالعملیات غسیل 

  المتقدمة
B2  -٠.٢٤٥  ٢٧٩  
t  ) -٨٨.٧٣(  )٠.٤٠*(  

0 5. 0 <P*            
كم ا أن ، األم والي على عملیات غس یل الخفي ذو تأثیر إیجاب اإلقتصادبان منھا یتضح  و
ً للعالق  ة ب  ین المتغی  رات) t(اختب  ار   الخفـ  ـي اإلقتص  ادن أي زی  ادة ف  ي حج  م إإذ ، ك  ان معنوی  ا

وھ  و إثب  ات ، األم  والزی  ادة ف  ي عملی  ات غس  یل  إل  ىالمص  ادر الق  ذرة لألم  وال ت  ؤدي  الس  یماو
  .الفرضیة االولى للبحث

 دخالً بوص فھ م یكشف أن كل دوالر یتحق ق ) ٠.٢٤٥(الذي ظھر بقیمة ) B2(وأن معامل 
وھ  ذه الت  أثیرات اإلیجابی  ة ت  دل  .دوالر) ٠.٢٥(أن یغس  ل من  ھ  إل  ىالخف  ي یحت  اج  اإلقتص  ادف  ي 

  .األموالالخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادبین  وبشكل قاطع على أن ھناك تكامالً 
  
  
  الدول الناشئة . ب

ع  ات وكم  ا ھ  و موض  ح ف  ي الج  دول نم  وذج لل  دول حس  ب المجموظھ  رت نت  ائج تق  دیر اإل
  : االتي

  
  ١٢الجدول 

  للدول الناشئة ٢٠٠٢ـ  ١٩٩٠خالل المدة  األموالالخفي على عملیات غسیل  اإلقتصادتأثیر 
  المتغیر المستقل                          

  المتغیر المعتمد
  

Constant  
  

  الخفي اإلقتصاد
  ٠.٠٠٤-  ٣٢٦  B  أفریقیا/  األموالعملیات غسیل 

t  )٠.٠٢- (  )٠.٠١(  
  ٠.٠٣٨٦  ٤١٦  B  آسیا/  األموالعملیات غسیل 

t  )١.٩٩(  )٠.٤٣*(  
  ٠.٠٥٩٥  ٥٤٥-  B  أمریكا الجنوبیة/  األموالعملیات غسیل 

t  ) -٢.٨٢(  )٠.٣٥*(  
  ٠.٠٦٩٢  ١٥٤-  Bأمریكا الالتینیة /  األموالعملیات غسیل 



نجامعة الموصل/كلیة االدارة واالقتصاد] ٩٨[ ل افديـ ة ا مي   )٢٩( ٨٧  تـن
 

  

  )١.٦٤(  )*٠.٨٤- (  t  )الوسطى(
  ٠.٣٠٨  ١١٦٧-  B  أوربا الشرقیة/  لاألمواعملیات غسیل 

t  ) -٤.٦٣(  )*٢.٠٣*(  
الدول المستقلة /  األموالعملیات غسیل 

 ً   )االتحاد السوفیتي سابقاً (حدیثا
B  ٠.٠١٥٩-  ٢٥١  
t  )١.٧٢- (  )*٣.٦٤*(  

                                                                                         0 5                                                  . 0 <P*  
                    

للعالق ة الت ي ، نم وذج الث اني یتمت ع بمعنوی ة مقبول ة وعالی ةیتض ح أن اإل ١٢ومن الج دول 
ف  ي آس  یا وأمریك  ا الجنوبی  ة وأورب  ا  األم  والالخف  ي عل  ى عملی  ات غس  یل  اإلقتص  ادتوض  ح أث  ر 

 ،نم وذجالخف ي ذو أث ر معن وي وإیج ابي ف ي ھ ذا اإل اإلقتص ادكما أن  ،تینیةالشرقیة وأمریكا الال
  .وھذا ما یتفق وفرضیة البحث االولى

ً،  األموالویرجع ذلك ألن مصادر  ً كما تم توضیح ذل ك س ابقا القذرة أصبحت كثیرة مؤخرا
جان ب الخف ي ف ي ال اإلقتص ادحج م  زادفكلما زادت ھ ذه المص ادر ، المشروعیة إلىوھي بحاجة 

وھ  و م  اتم توض  یحھ ف  ي ھ  ذا  ،زی  ادة ف  ي حج  م عملی  ات الغس  یل إل  ىؤدي ی  ي ذغی  ر الق  انوني ال  
ً  .نموذج الثبات الفرضیةاإل فق د ) االتح اد الس وفیتي س ابقاً (أما في أفریقیا وال دول المس تقلة ح دیثا

عل ى أنھ ا عالق ة عكس یة وغی  ر  األم والالخف ي وعملی ات غس  یل  اإلقتص ادظھ رت العالق ة ب ین 
  .عنویة التأثیر في أفریقیا ولكنھا معنویة في الدول المستقلة حدیثاً م

الخف ي یتن اقص خ الل م دة  اإلقتص ادك ان حج م ، والسبب في ذلك ان الدول المستقلة ح دیثاً 
الت أثیر  أیض اً الس ابق ف أن أمریك ا الالتینی ة  اإلنم وذجكم ا ف ي  اإلنم وذجفي ھذا  أیضاً و .الدراسة

  .إیجابي ولكنھ غیر معنوي
  
  المعلن  اإلقتصادعلى  األموالأثر عملیات غسیل  .٣

 اذ ،المعل ن یج ب ع دم تجاھل ھ اإلقتص ادعل ى  اً أث ر أیض اً  األم والكما أن لعملی ات غس یل 
أي داخ  ل  ،ال  داخل إل  ىزی  ادة ال  دخل الق  ومي اذا م  ا انس  ابت  إل  ى األم  والعملی  ات غس  یل ت  ؤدي 

خس ارة كبی رة لل دخل  دف ي الخ ارج ف ذلك یع  تح دث األم والأما إذا كانت عملیات غس یل  .الدول
الغسیل في الداخل مع ضرورة توضیح أن الزیادة تحدث في  عندیجابي إلذلك فأن األثر  ،القومي

  : یة تثبت ذلك األثراآلتاألجل الزمني الطویل فقط والجداول 
  

  الدول المتقدمة  .أ
 اإلقتص ادعل ى  األم والس یل الثالث والخاص بتأثیر عملیات غ اإلنموذجأما نتائج تقدیرات 

  .١٣القومي فقد ظھرت حسب ما معروف في الجدول 
  

  ١٣الجدول 
  للدول المتقدمة ٢٠٠٢ـ  ١٩٩٠المعلن خالل المدة  اإلقتصادعلى  األموالتأثیر عملیات غسیل 

  المتغیرالمستقل                     
  المتغیر المعتمد

 
Constant  

  
  األموالعملیات غسیل 

  ٤١.٧  ٣٩٣١٩٣-  B3  الدول المتقدمة/المعلن   اإلقتصاد
t  )-٣٢.٣٣(  )٤.٩٧*(  

0 5   . 0 <P*            
  

ك  ـان  اإلنم  وذجو، )طردی  ة(أن العالق  ة ایجابی  ة  الم  ذكورة آنف  اً كم  ا یتض  ح م  ـن النتیج  ة 
  .المعلن اإلقتصادزیادة في  إلىؤدي تس األموالي زیادة في حجم عملیات غسیل أ إذ ،معنویاً 
وم ع ض رورة  .دوالر) ٤١.٧(المعل ن ب ـ  اإلقتص ادتزای د نش اطات  إل ىدوالر یغسل ی دفع وكل 

  .توضیح أن ھذا األثر ھو اثر في األجل الطویل
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وھ  و إثب  ات  .أم  ا ف  ي األج  ل القص  یر ف  أن ھ  ذه العالق  ة س  وف تك  ون س  لبیة وغی  ر معنوی  ة
  .للفرضیة الثانیة 

  الدول الناشئة  .ب
كم ا ف ي  أیض اً إذ یتض ح ، ١٤سب ما موضح ف ي الج دول ح اإلنموذجظھرت نتائج تقدیر 

ً عن ھ بالن اتج  اإلقتصادو األموالالنماذج األخرى أن اثر العالقة بین عملیات غسیل  المعلن معبرا
إال أن ھ  ذه العالق  ة ف  ي ك  ل م  ن أفریقی  ا وال  دول ، )t(المحل  ي اإلجم  الي معنوی  ة بالنس  بة الختب  ار 

 األم والوذلك بسبب تناقص عملیات غس یل  ،معنویة التأثیرظھرت سلبیة وغیر ، المستقلة حدیثاً 
  .فأن أثرھا سوف یقل ان لم ینعدم من ھنا ،خالل مدة البحث

  
  ١٤الجدول 

  للدول الناشئة ٢٠٠٢ـ  ١٩٩٠المعلن خالل المدة  اإلقتصادعلى  األموالتأثیر عملیات غسیل 
  المتغیرالمستقل                           

  مدالمتغیر المعت
  

Constant  
  

  األموالعملیات غسیل 
  ٠.٠٠٣٣٠-  ٣٨٢٥٩  B  أفریقیا/ المعلن   اإلقتصاد

t  )٠.٣٦- (  )*١٣.٥٠(  
  ٣.٣  ٥٩٤٧٧  B  آسیا/ المعلن   اإلقتصاد

t  )٢.٥٥(  )*٩.٠٣*(  
  ٥.١٥  ١٢٠٩٢٥  B  أمریكا الجنوبیة/ المعلن   اإلقتصاد

t  )٢.٦٩(  )*٥.٣٢*(  
التینیة أمریكا ال/ المعلن   اإلقتصاد

  )الوسطى(
B  ٠.٧٩  ٩٣٤١  
t  )٠.٦٤(  )*١٧.٦٦(  

  ٣.٩٨  ٣٣٨١٠  B  أوربا الشرقیة/ المعلن   اإلقتصاد
t  )٥.١٣(  )*١١.٦٨*(  

ً / المعلن   اإلقتصاد الدول المستقلة حدیثا
  )االتحاد السوفیتي سابقاً (

B  ٩.٢٩-  ١٧٢٨٢  
t  )١.٥٦- (  )*٧.٤٩(  

0 5. 0 <P*   
 اإلقتص ادنوبی ة وأورب ا الش رقیة ف أن أث ر عملی ات الغس یل عل ى أم ا ف ي آس یا وأمریك ا الج

 اإلقتص  ادكلم  ا زادت عملی  ات الغس  یل س  وف تحص  ل زی  ادة ف  ي حج  م  اذ ،یك  ون إیجابی  ا المعل  ن
وھ و إثب ات الفرض یة الثانی ة  ،ف ـي ھ ذه ال دول )t(معنویة من حیث اختبار  أیضاً وتكون  ،المعلن

غی  ر  األم  والزی  ادة اس  تثمار  إل  ىؤدي ت  ت الغس  یل أن زی  ادة عملی  ا إل  ىویرج  ع ذل  ك  .للبح  ث
أي توظیف  .المشروعة في مشروعات استثماریة تفید المجتمع وتقلل من البطالة في داخل الدولة

، للدول ة ةانتعاش السوق المحلی و، ومن ثم تخفیض معدالت البطالة ،عدد من العاطلین عن العمل
ذات  اإلنم وذجیكا الالتینیة كانت العالقة ف ي تساعد في تخفیض معدالت التضخم وكذلك فأن أمر

  .تأثیر ایجابي ولكن منخفضة المعنویة
ً وذا ت أثیر ایج ابي فق ط ف ي  اإلنموذجأن ھذا  ھيویجب توضیح نقطة مھمة  یك ون معنوی ا

، یجابیة ومعنوی ةإر ثأي كلما كانت المدة الزمنیة طویلة كانت العالقة اك ،اآلجال الزمنیة الطویلة
  .یحوالعكس صح

ً على أأي  وس بب ذل ك  .المعل ن اإلقتص ادن في اآلجال الزمنیة القصیرة یكون التأثیر سلبیا
یة لالس تثمار بق در اھتم امھم ب التوظیف ال ذي اإلقتص ادال یھتمون بالج دوى  األموالالن غاسلي 

یم یة القائمة على نظریة تعظاإلقتصادوھو ما یخالف كل القواعد  .األموالیسمح في إعادة تدویر 
ً عل  ى االس  تثمار ً ع  ن ذل  ك م  ن تش  غیل األی  دي العامل  ة وزی  ادة ف  ي ، ال  ربح یش  كل خط  را فض  ال

  .المعروض السلعي
ً م ا  اإلقتص ادعل ى  األم والنخلص م ن ذل ك ب أن أث ر عملی ات غس یل  المعل ن تك ون نوع ا

في  في حین، أي یوجد أثر ایجابي في اآلجال الزمنیة الطویلة، افضل في اآلجال الزمنیة الطویلة
ً  ،المعلن اإلقتصاداألوقات الزمنیة القصیرة ال یوجد أي أثر ایجابي على  بل ھو اث ر س لبي دائم ا
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، ثم یتم سحبھا بعد ذلك، المعلن لمدة قصیرة اإلقتصاد إلىغیر النظیفة  األموالبسبب دخول ھذه 
وع دم كف اءة عدم االستقرار في المؤش رات الكلی ة  إلىمما یؤدي  ،أي مدة االستثمار قصیرة جداً 

ً وخارجی اً   األم والن ھ عل ى ال رغم مم ا س بق ف أن عملی ات غس یل أأي ، تخصیص الموارد محلی ا
، ھ ا ق ذرةفی األم والآثارھ ا تك ون س لبیة الن مص ادر وانما ن یكون لھا اثر ایجابي فقط أالیمكن 

 اإلقتصادجم زیادة ح إلىتؤدي  بھا منفعة لوجودفي األجل الطویل قد یكون أثرھا إیجابیا  بید أنھ
  .وھو توضیح للفرضیة الثانیة للبحث، المعلن

  
  االستنتاجات 

  :مجموعة من االستنتاجات أھمھا إلىلقد تم التوصل 
یوج ـد جریم ة ویج ب توض یح  األم والالخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادمـن  في كلان  .١

 یمة أم االجزء غیر القانوني یحتوي على جـر بلالخفي لیس جریمة بأكملھ  اإلقتصاد ان
  .فیعد جریمة بأكملھ األموالیل غس

 الخف  ي ف  ي ال  دول اإلقتص  ادو األم  والھن  اك عالق  ة ت  أثیر تبادلی  ة ب  ین عملی  ات غس  یل  .٢
 بوحدة واحدة فــي ال دول األموالإذ ان زیادة عملیات غسیل ، كافة )المتقدمـة والناشـئة(

ك ل  ال دول الناش ئة ف انوف ـي  .دوالر ٤.٠٠بـ الخفي  اإلقتصادزیادة  إلىالمتقدمة تؤدي 
ف  ي  أم  ا .دوالر ١.٩١ب  ـ الخف  ي  اإلقتص  ادتنش  یط  إل  ىدوالر ی  تم غس  لھ ف  ي آس  یا ی  ؤدي 

أمریك ا  في حین ان الحال ة ف ـي، دوالر ١.٦٠ بـالخفي  اإلقتصادأمریكا الجنوبیة فینشط 
 ٠.٩٨٣ بـ ـ األم والالخف ي بس بب عملی ات غس یل  اإلقتص ادالالتینیة تتمثل فــي تنش یط 

دوالر ف   ـي أورب   ا  ٠.٧١٥الخف   ي بمق   دار  اإلقتص   ادوك   ان مق   دار الزی   ادة ف   ي ، ردوال
 الخف ي ف ي أفریقی ا وال دول المس تقلة اإلقتص ادك ان اث ر الغس یل عل ى  ف ي ح ین .الشرقیة
 ً الخف ي ی ـدفع  اإلقتص ادك ـما ان توس یع  ،ذا ت أثیر س لبي) االتح اد الس وفیتي س ابقاً (حدیثا

 الخفي بدوالر واحد في اإلقتصادفقد ظھر ان تزاید ، لتزایدا إلى األموالبعملیات غسیل 
 أم   ـا ف   ـي ال   دول الناش   ئة ف   ـان تزای   د، دوالر غس   یل ٠.٢٤٥ال  ـدول المتقدم   ة یس   تلزم 

 وف  ـي أمریك  ا، دوالر غس  یل ٠.٠٣٨٦الخف  ي ب  دوالر واح  د یس  تلزم ف  ي آس  یا  اإلقتص  اد
 ٠.٣٠٨ـرقیة یس  تلزم ف  ـي دول أورب  ا الش  و .دوالر غس  یل ٠.٠٦٩٢الجنوبی  ة یس  تلزم 

أفریقی ا وال دول  فـ ـي األم والالخفي علـى غسیل  اإلقتصادفیمـا كان أثر ٠دوالر غسیل 
 ً یتض ح ب ان الزی ادة  وم ـن خ الل ماس بق .س لبیاً ) االتحاد السوفیتي س ابقاً (المستقلة حدیثا

اشئة في الدول الن الخفي في الدول المتقدمة اكبر مما ھي علیھ اإلقتصادالتي حصلت في 
  .بمقدار دوالر واحد األموالبسبب الزیادة الحاصلة في عملیات غسیل 

 ف ي ال دول الناش ئة ومنھ ا أورب ا الش رقیة األم والكما كان مقدار التزاید في عملیات غسیل 
وح دة  الخف ي بمق دار اإلقتص ادتوس یع  إل ىویع ود ذل ك  ،اكبر مما ھي علیھ ف ـي ال دول المتقدم ة

  .واحدة في ھذه الدول
ً فـي الدول  األموالعملیات غسیل رك تت .٣ عل ى  ایجابی ة اً آث ـار )المتقدمة والناش ئة(عموما

 نج د ان ھ ذا األث ر س لبي وغی ر ف ي ح ین، الرسمي فـي األجل الزمني الطوی ل اإلقتصاد
 اإلقتص ادففي األجل الطوی ل تن دمج مخرج ات الغس یل ف ـي ، معنوي فـي األجل القصیر

ا في حالة عملیات غسی   .تجاه الداخل األموالل والسیمّ
  

  المضامین 
 على الس لطات المختص ة والحكوم ة تحدی د أن واع األنش طة المش روعة وغی ـر المسج ـلة .١

ومتابعتھا حـتى تستطیع حصر كمی ة الض رائب ال ـتي ل م تس جل ف ـي الحس ابات القومی ة    
 .الناتج القومي االجمالي إلىالتي تمثل إضافة كبیرة  .للدولة
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 اإلقتص  ادتق  وم بإزال  ة األس  باب الت  ي تس  اعد عل  ى انتق  ال األف  راد م  ن عل  ى الدول  ة ان  .٢
وذل  ك م  ن اج  ل التقلی  ل م  ـن ، )الخف  ي اإلقتص  اد(غی  ر الرس  مي  اإلقتص  اد إل  ى الرس  مي
  .غیر الرسمي اإلقتصاد إلىاالنتقال 

 واعطاء األموالن تعمل دورات لتعریف الناس على ظاھرة غسیل أیجب على الحكومة  .٣
  .في المؤسسات التي لھا صلة بھذه العملیات یماوالسفكرة عنھا 

 ن مواجھ ةأیجب توضیح  األموالالخفي وعملیات غسیل  اإلقتصادعندما نقول مواجھة  .٤
الخف ي یج ب مواجھ ة الج زء غی ر  اإلقتص اد ف ي ح ین ،بالكام ل األم والعملیات غس یل 

  .منھ فقط  القانوني
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