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األردنية.  احلسابات  تدقيق  مكاتب  في  ميدانية  د. رمي عقاب حسنيدراسة 
حتليل العوامل املؤثرة في اكتشاف مدقق احلسابات اخلارجي لعمليات غسيل األموال والتقرير عنها

ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل بيان العوامل املوؤثرة يف اكت�ساف مدقق احل�سابات لعمليات غ�سيل 
من  االأموال، وحتديدها يف جمموعة  غ�سيل  اجتاه ظاهرة  احل�سابات  تدقيق  ودور  االأموال 
املجموعة  التدقيق،  عملية  طبيعية  مع  تتنا�سب  جمموعات  ثالث  اإىل  ُق�ّسمت  التي  العوامل 
االأوىل ت�سمنت العوامل املتعلقة مبدقق احل�سابات، واملجموعة الثانية العوامل التي تتعلق 
باإدارات ال�رصكات حمل التدقيق، واملجموعة الثالثة ت�سمنت العوامل املتعلقة باالإ�سدارات 
املهنية.وتو�سلت الدرا�سة اإىل انه يوجد لدى مدقق احل�سابات اخلارجي يف اململكة االأردنية 
وموافقة  االأموال،  غ�سيل  ظاهرة  اجتاه  احل�سابات  تدقيق  عملية  باأهمية  معرفة  الها�سمية 
عينة الدرا�سة على اأنه يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي تهدد من�ساآت االأعمال 
اإىل عوامل تتعلق مبدقق احل�سابات وعوامل تتعلق باإدارات ال�رصكات حمل التدقيق، وعوامل 

تتعلق باالإ�سدارات املهنية.
الكلمات االفتتاحية: التدقيق اخلارجي، غ�سيل االأموال، �رصكات التدقيق 
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Abstract: 
This study aims to state the factors affecting the discovery of the auditor 

for money laundering operations and the role of auditing regarding the 
phenomenon of money laundering, identifying his role into a range of factors 
that have been divided into three groups that commensurate with the normal 
audit process.The first group included factors related to checker accounts, 
and the second group factors related to the managers of audited companies, 
and the third group included factors related to the professional versions.The 
study found that the external auditor in Jordan knows the importance of the 
process of auditing towards the phenomenon of money laundering and the 
approval of the study sample on it was due not to the discovery of money 
laundering operations that threaten businesses to factors is related to the 
auditors and to factors related to the management of the audited companies, 
and factors related to the professional versions.

The Key Words: external audit, external auditor, money laundering
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مقدمة: 
النقدية  ال�سلطات  قبل  من  كبرياً  اهتماماً  االأموال  غ�سيل  مكافحة  عملية  تكت�سب 
وامل�رصفية واجلهات الرقابية واالإ�رصافية على ال�سعيدين املحلي والعاملي، وذلك لالأخطار 
الناجمة عن عمليات غ�سيل االأموال التي لها انعكا�ساتها ال�سالبة على اأمن االقت�ساد الوطني 
والعاملي و�سالمته.وقد ازدادت اأهمية مكافحة غ�سل االأموال بعد ارتباطها بق�سية اأخرى هي 
مكافحة متويل االإرهاب، مما ن�سط اجلهات الرقابية واالإ�رصافية العاملية على �سن ت�رصيعات 
�سد  احلرة  املهن  واأ�سحاب  واملالية  امل�رصفية  واأ�سواقها  اقت�سادياها  حت�سني  اأجل  من 

العمليات امل�سبوهة التي ت�ستهدف غ�سيل االأموال.
واملنظمات  احلكومات  من  العديد  بداأت  املا�سي  القرن  من  االأخريين  العقدين  خالل 
غ�سيل  عمليات  مكافحة  بدور يف  االإ�سهام  احل�سابات  تدقيق  مهنة  على  القائمني  مبطالبة 
االأموال والك�سف والتقرير عن تلك العمليات وبناء حائط يقف حائالً دون تورط املن�ساأة يف 
عمليات غ�سيل االأموال عن طريق دعم نظام الرقابة الداخلية، وعن طريق برامج االمتثال 
ملكافحة غ�سيل االأموال واألزم املدقق اخلارجي بدرا�سة برامج االمتثال املتعلقة مبكافحة 
ال�سوابط ومالءمتها،  االأعمال والتقرير حول مدى كفاية هذه  االأموال لدى من�ساآت  غ�سيل 
ونتيجة لذلك يواجه مدقق احل�سابات يف الوقت احلا�رص م�سوؤوليات جديدة وحتدياً يتعلق 
بالك�سف والتقرير عن عمليات غ�سيل االأموال، والأن دور مدقق احل�سابات يف ك�سف عمليات 
غ�سيل االأموال مازال مثاراً للجدل فاإن هذه الدرا�سة حتاول عر�ض جمموعة من العوامل التي 
تبويبها  والتقرير عنها، من خالل  االأموال ودرا�ستها  اكت�ساف عمليات غ�سيل  توثر يف  قد 
يف ثالث جمموعات، تتعلق املجموعة االأوىل باالإ�سدارات املهنية املنظمة لعملية التدقيق، 
التدقيق اجتاه ظاهرة  الثانية مبدقق احل�سابات وفهمه لطبيعة مهّمات  وتتعلق املجموعة 
رقابة  �سوابط  توفري  خالل  من  املن�ساأة  باإدارة  الثالثة  املجموعة  وتتعلق  االأموال،  غ�سيل 
اآلية ت�سمن الك�سف عن هذه العمليات  داخلية مالئم متنع عمليات غ�سيل االأموال، وتوفري 

عند حماولة غا�سلي االأموال مترير هذه العمليات.

مشكلة الدراسة: 
تكمن م�سكلة الدرا�سـة يف عدم و�سوح دور مدقق احل�سابات وم�سوؤوليته اإزاء عمليات 
غ�سيل االأموال، مما يوؤدي اإىل �سعف التحري الكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال يف �سجالت 
من�ساآت االأعمال، االأمر الذي يوؤدي اإىل خلل يف اإجراءات التدقيق ونتائج التدقيق، واحتمالية 
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وت�سويه  القانونية،  امل�ساءلة  املت�سمنة  االأموال  غ�سيل  عمليات  ملخاطر  املن�ساأة  تعر�ض 
عن  االإجابة  اإىل  الدرا�سة  هذه  ت�سعى  لذا   ، اال�ستمرارية(  )عدم  ن�ساط  وتوقف  ال�سمعة 

الت�ساوؤالت االآتية: 
معرفة  ● الها�سمية  االأردنية  اململكة  يف  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  لدى  يوجد  هل 

باأهمية عملية تدقيق احل�سابات اجتاه ظاهرة غ�سيل االأموال؟ 
هل عدم اكت�ساف مدقق احل�سابات اخلارجي يف اململكة االأردنية الها�سمية لعمليات  ●

غ�سيل االأموال له اأ�سباب ترتبط مبدقق احل�سابات؟ 
هل عدم اكت�ساف مدقق احل�سابات اخلارجي يف اململكة االأردنية الها�سمية لعمليات  ●

غ�سيل االأموال يرتبط بعوامل تتعلق باإدارة من�ساآت االأعمال؟ 
هل عدم اكت�ساف مدقق احل�سابات اخلارجي يف اململكة االأردنية الها�سمية لعمليات  ●

غ�سيل االموال يرتبط بعوامل تتعلق باالإ�سدارات واالإر�سادات املهنية؟ 

فرضيات الدراسة: 

ت�سعى هذه الدرا�سة الختبار الفر�سيات االآتية: 

الفرضية األوىل: 

»ال يوجد لدى مدقق احل�سابات اخلارجي يف اململكة االأردنية الها�سمية معرفة باأهمية 
عملية تدقيق احل�سابات اجتاه ظاهرة غ�سيل االأموال« 

الفرضية الثانية: 

»يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي تهدد من�ساآت االأعمال –من وجهة 
نظر مدقق احل�سابات اخلارجي االأردين – اإىل عوامل تتعلق مبدقق احل�سابات«.

الفرضية الثالثة:

»يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي تهدد من�ساآت االأعمال –من وجهة 
نظر مدقق احل�سابات اخلارجي االأردين – اإىل عوامل تتعلق باإدارات من�ساآت االأعمال« 

الفرضية الرابعة: 

»يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي تهدد من�ساآت االأعمال –من وجهة 
نظر مدقق احل�سابات اخلارجي- اإىل عوامل تتعلق باالإ�سدارات واالإر�سادات املهنية«
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أهمية الدراسة: 
خالل  من  والعملي  العلمي  امل�ستويني  على  اأهميتها  الدرا�ســة  هذه  تكت�سب 

تغطية اجلوانب االآتية: 
دور مدقق احل�سابات اخلارجي يف مكافحة عمليات غ�سيل االأموال، حيث �سعف  ●

االقت�سادية  اجلوانب  على  واقت�سارها  املحا�سبية،  والدرا�سات  البحوث  يف  تناولها 
واالجتماعية وال�سيا�سية 

بيان دور مدقق احل�سابات اجتاه عمليات غ�سيل االأموال وفق املتطلبات املهنية  ●
واالإر�سادات املهنية.والقوانني والت�رصيعات املنظمة للمهنة.

بيان العوامل املوؤثرة يف اكت�ساف مدقق احل�سابات لعمليات غ�سيل االأموال املتعلقة  ●
مبدقق احل�سابات.

االأموال  ● غ�سيل  لعمليات  احل�سابات  مدقق  اكت�ساف  يف  املوؤثرة  العوامل  بيان 
واملتعلقة باال�سدارات املهنية.

اجتاه  ● احل�سابات  تدقيق  جمال  يف  املهنية  واالحتادات  املنظمات  موقف  بيان 
عمليات غ�سيل االأموال.

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سـة اإىل حتقيق ما ياأتي: 

ا�ستعرا�ض العالقة وحتليلها بني عمليات غ�سيل االأموال والقوائم املالية للمن�ساأة  ♦
وا�ستمرارية املن�ساأة واأنظمة الرقابة الداخلية باعتبارها االأداة الرقابية ملنع عمليات غ�سيل 

االأموال، وذلك لبيان دور عملية تدقيق احل�سابات واأهميتها.
غ�سيل  ♦ لعمليات  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  اكت�ساف  يف  املوؤثرة  العوامل  بيان 

االأموال التي تتعلق مبدقق احل�سابات.
غ�سيل  ♦ لعمليات  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  اكت�ساف  يف  املوؤثرة  العوامل  بيان 

االأموال التي تتعلق بادارت من�ساآت االأعمال.
غ�سيل  ♦ لعمليات  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  اكت�ساف  يف  املوؤثرة  العوامل  بيان 

االأموال التي تتعلق باال�سدارات املهنية.
اجتاه  ♦ احل�سابات  تدقيق  مهنة  تطوير  يف  للم�ساهمة  وتو�سيات  مقرتحات  و�سع 

ظاهرة غ�سيل االأموال.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
الدرا�سة  االأموال ظاهرة جديدة تواجه مدقق احل�سابات، وتتطلب  تعد عمليات غ�سيل 
عالقتها  وبيان  وحتليلها،  الظاهرة  درا�سة  نحاول  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا  ويف  والتحليل، 
اكت�ساف  يف  احل�سابات  مدقق  لدور  حتليلي  اإطار  ر�سم  ملحاولة  وذلك  املالية،  بالقوائم 
عمليات غ�سيل االأموال والتقرير عنها والعوامل املوؤثرة يف اكت�سافها، حيث يجب اأن يدرك 
مدقق احل�سابات التعريف القانوين والعملي لعمليات غ�سيل االأموال والظروف التي يتم فيها، 
كون اأن احلكومات تقوم بتو�سيع نطاق احلاالت التي يجب االإبالغ عنها حيث ي�ستمل هذا 
اجلزء من الدرا�سة على مو�سوعني، املو�سوع االأول يتناول مفهوم عمليات غ�سيل االأموال 
واأ�ساليبها ومراحلها والعالقة بني عمليات غ�سيل االأموال واالحتيال والت�رصفات القانونية، 
وبذلك يكون الباحث قد حدد اإطاراً عاماً بني طبيعة عمليات غ�سيل االأموال وعالقتها مبهنة 
مدقق  ودور  احل�سابات  تدقيق  اأهمية  الثاين  املو�سوع  يف  الباحث  يتناول  ثم  التدقيق، 

احل�سابات اجتاه عمليات غ�سيل االأموال، وفيما ياأتي املو�سوعات ال�سابقة بالتف�سيل: 

أوال- مفهوم عمليات غسيل األموال: 

ي�ستمل الق�سم االأول من االإطار النظري على اإطار عام ملفهوم وعمليات غ�سيل االأموال 
ومراحلها واآثارها والعالقة بني عمليات غ�سيل االأموال والت�رصفات غري القانونية، يهدف 
من خاللها الباحث اإىل اإيجاد مدخل يو�سح دور مدقق احل�سابات وم�سوؤوليته اجتاه الك�سف 
والتقرير عن عمليات غ�سيل االأموال، والعوامل املوؤثرة يف الك�سف عن عمليات غ�سيل االأموال 

عند تنفيذ املدقق ملهّماته حيث �سُتناق�س املو�سوعات االآتية: 
عمليات غ�سيل االأموال: املفهوم واملراحل واالآثار ال�سلبية لها.أ. 
عالقة غ�سيل االأموال مبهنة تدقيق احل�سابات.	. 

وفيما ياأتي بيانها بتف�سيل: 
عمليات غ�سيل االأموال املفهوم واملراحل واالآثار ال�سلبية لها:  ◄

القانونية  املدونات  يف  االأموال  غ�سيل  بعمليات  املتعلقة  املفاهيم  من  العديد  ظهر 
الدولية يف العقدين االأخريين من القرن املا�سي، حيث عرفته اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 
الف�ساد املنعقدة يف �سنة 2003 باأنه حتويل املمتلكات اأو اإحالتها مع العلم باأنها عائدات 
فعل اإجرامي لغر�ض اإخفاء، اأو متويه امل�سدر غري امل�رصوع لتلك املمتلكات، اأو م�ساعدة اأي 
�سخ�ض �سالع يف ارتكاب اجلرم االأ�سلي على االإفالت من عواقب �سلوكه واإخفاء اأو متويه 
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الطبيعة احلقيقية للممتلكات، اأو احلقوق، اأو مكانها، اأو كيفية الت�رصف فيها اأو حركتها اأو 
اأو  اإجرامي، واكت�ساف املمتلكات  باأن تلك املمتلكات هي عائدات فعل  العلم  ملكيتها، مع 

حيازتها اأو ا�ستخدامها مع العلم وقت تلقيها، باأنها عائدات فعل اإجرامي.
اأما على امل�ستوى املحلي فقد �سدر القانون االأردين ملكافحة عمليات غ�سيل االأموال، 
حلماية من�ساآت االأعمال من املقاطعة اأو العزل اأو تف�سي هذه الظاهرة ال�سلبية فيه، وعرفه 
امل�رصع االأردين »باأنه كل فعل ينطوي على اكت�ساب اأموال اأو حيازتها اأو الت�رصف فيها اأو 
نقلها اأو اإدارتها اأو حفظها اأو ا�ستبدالها اأو اإيداعها اأو ا�ستثمارها اأو التالعب يف قيمتها اأو 
اأو الطبيعة  اأو متويه م�سدرها  اأو اأي فعل اآخر، وكان الق�سد من هذا الفعل اإخفاء  حتويلها 
احلقيقية لها اأو مكانها اأو حركتها اأو كيفية الت�رصف فيها اأو ملكيتها اأو احلقوق املتعلقة بها، 
اأو احليلولة دون معرفة من ارتكب اجلرمية املتح�سل منها املال مع العلم باأنها متح�سله 

من م�سادر غري م�رصوعه« )قانون مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، 2007( 
وميكن القول اإن عمليات غ�سيل االأموال هي اإ�سفاء �سفة ال�رصعية على اأموال متاأتية 
من م�سدر غري �رصعي، وذلك من خالل اإدخالها يف الدورة املالية الداخلية اأو العاملية عرب 

القنوات املختلفة واإعادة تدويرها.
مراحل عمليات غ�سيل االأموال: متر عملية غ�سيل االأموال مبراحل عدة )اخلرب�سة،  ●

2006( بهدف حت�سيل كمية كبرية من النقد امل�رصوع، بحيث تعدُّ كل مرحلة متهيد للمرحلة 
باأ�سله  امل�رصوع  املال غري  �سلة  فيها  تنقطع  التي  النهائية  املرحلة  اإىل  و�سوالً  الالحقة 
االإجرامي، وهذا ما تو�سل اإليه( البقمي، 2005( باأن غ�سيل االأموال مير بعدد من املراحل 
التي تهدف اإىل اإخفاء امل�سدر غري امل�رصوع لالأموال، وزيادة ال�سعوبة يف متابعتها ميكن 

تق�سيم مراحل عمليات غ�سيل االأموال اإىل ثالث مراحل رئي�سة هي: 
غري  ♦ االأن�سطة  عن  الناجتة  االأموال  اإيداع  املرحلة  هذه  تت�سمن  االإيداع  مرحلة 

القانونية يف النظام املايل، اأي التخل�ض من االأموال غري امل�رصوعة التي قد تكون نقداً يف 
اأغلب االأحيان، با�ستخدام و�سائل عديدة اإما باإيداعها جمزاأة يف ح�سابات م�رصفية قائمة 
اأو حتويلها بتحويالت عرب امل�سارف و�رصكات حتويل االأموال اأو اأوراق مالية ليتم ت�سليمها 

يف بنوك دول اأخرى الحقاً
اإلكرتونياً  ♦ ونقلها  االأموال  لهذه  متعمدة  اإبعاد  عمليات  هنا  وتتم  التغطية  مرحلة 

حول العامل عرب �سل�سلة متوا�سلة من التحويالت الربقية واالإلكرتونية اإذ ت�ستخدم القنوات 
ن�ساط  اأي  متار�ض  ال  التي  لل�رصكات  احل�سابات  اإىل  اإ�سافة  املتاحة  العاملية  امل�رصفية 
بعد  اآخر  طرف  اإىل  اإر�سالها  اإعادة  ثم  املالية  التحويالت  تلقي  �سوى  حقيقي  اقت�سادي 
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تقا�سي عمولة حمددة، اإذ تنت�رص مثل هذه ال�رصكات يف العديد من املناطق التجارية احلرة 
حول العامل، كما تعدُّ الوحدات امل�رصفية اخلارجية امل�سماة ببنوك االأوف�سور و�سائط مثالية 
الإجناز كثري من هذه املعامالت امل�رصفية، وذلك بالنظر اإىل �سعف الرقابة الر�سمية على 
مثل هذه امل�سارف ب�سورة عامـة، ورمبا جلاأ بع�سهم اإىل �رصاء اأوعية ا�ستثمارية اأو اأوراق 
مالية واأ�سهم و�سندات ونحوها خالل هذه املرحلة ثم اإعادة بيعها ثم حتويل القيمة اإىل بلد 

اآخر )عبد الفتاح، 2007( .
�سخها  ♦ واإعادة  االأموال  ا�سرتجاع  املرحلة  هذه  خالل  من  يتم  الدمج  مرحلة 

واالأوعية  العقارات  �رصاء  عرب  وذلك  م�رصوعة،  كاأموال  والعاملي  املحلي  االقت�ساد  اإىل 
اال�ستثمارية املختلفة كالفنادق واملرافق ال�سياحية الفاخرة اأو االأ�سول واملعادن الثمينة 
ا�ستثمارية،  و�رصكات  م�ساريع  وتاأ�سي�ض  املرتفعة  القيمة  ذات  املختلفة  التاأمني  وبوال�ض 
وبهذا تكون قد اختفت بالفعل اأي قرينة ميكن اأن تقود اإىل معرفــة االأ�سـل احلقيـقي لهــذه 

االأمـوال.

ثالثا- اآلثار السلبية علي الفرد واجملتمع: 

اإن جناح عمليات غ�سيل االأموال وا�ستكمال مراحلها املختلفة مع عدم متكن ال�سلطات 
يعني  امل�سبوطات  وم�سادره  مرتكبيها  علي  والقب�ض  اإيقافها  اأو  اعرتا�سها  من  املعنية 
متكني املجرمني من قطف ثمار جرائهم مما يعني ا�ستمراراً للجرمية ب�ستى اأ�سكالها وازدياداً 
العليا مما ينجم عنه تداعيات واإ�رصار  القانون والقيم واملثل  م�سطرداً يف االنحراف عن 
�ساملة على االقت�ساديات الوطنية والعاملية، وجملة من االآثار ال�سلبية التي يتاأثر بها 

الفرد واملجتمع اأهمها )ال�سيخ، 2003( : 
توؤدي اإىل انت�سار الف�ساد واجلرائم مبختلف اأنواعها. ♦
ا�ستنزاف موارد الدولة يف الت�سدي للجرمية وتعقب املجرمني. ♦
واإمنا  ♦ حقيقياً،  ن�ساطاً  تزاول  ال  التي  الوهمية  التجارية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  حتفيز 

ت�ستغل كيانها املعنوي يف فتح احل�سابات امل�رصفية املختلفة واإدارتها ال�ستقبال العديد 
من املعامالت )التجارية وامل�رصفية( الوهمية دون مربر واإر�سالها واإجرائها.

ت�سويه �سمعة القطاع امل�رصيف والدول التي متر من خاللها عمليات غ�سيل االأموال  ♦
بهدف اإ�سفاء �سفة ال�رصعية عليها.

وال�سندات،  ♦ االأ�سهم  واأ�سعار  ال�رصف  واأ�سعار  املالية  االأ�سواق  ا�سطراب  اإىل  تقود 
اأو اجلدوى  وذلك الأن املعامالت التي تتم بيعاً و�رصاءً ال عالقة لها مببداأ العر�ض والطلب 
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االقت�سادية اأو القيمة احلقيقة لالأ�سهم وال�سندات، واإمنا هي جمرد عمليات عبثية ال فائدة 
منها �سوي التمويه علي االأ�سل االإجرامي لها.

اأ�سواق املال، كما  ♦ ال�سفافية الدولية واملحلية يف  اأن عمليات غ�سيل االأموال تهدد 
منا�سباً  مناخاً  يخلق  مما  الف�ساد  موظفيها  وتعلم  املال،  اأ�سواق  يف  احل�سنة  ال�سمعة  تهدد 

لوجود اأ�سواق �سيئة ال�سمعة و�سعيفة امل�سداقية.
عالقة غ�سيل االأموال بتدقيق احل�سابات:  ◄

تاأثريات  درا�سة  التدقيق من خالل  االأموال مبهنة  اجلزء عالقة غ�سل  نتناول يف هذا 
�سوابط  على  وتاأثري  االإعمال،  من�ساآت  وا�ستمرارية  املالية،  البيانات  على  االأموال  غ�سيل 

الرقابة الداخلية.
تاأثري عمليات غ�سيل االأموال على البيانات املالية:  ♦

بني تقرير �سادر عن احتاد املحا�سبني القانونيني اأن هنالك اأوجه �سبه واختالف بني 
عمليات غ�سيل االأموال وعمليات االحتيال والغ�ض، حيث اأ�سار اإىل اأن كليهما له تاأثري مبا�رص 
اأو غري مبا�رص على القوائم املالية، ولكن تاأثري عمليات غ�سيل االأموال يعد اأقل من عمليات 
الغ�ض واالحتيال، باعتبار اأن غا�سلي االأموال هدفهم هو ا�ستخدام املن�ساأة كو�سيلة لتحويل 
االأموال اأكرث من كونها اأداة الختال�ض هذه االأموال، وهذه الو�سيلة قد تكون من خالل ا�ستخدم 
املن�ساأة مثل امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية، اأو قد يقوم غا�سلو االأموال با�ستثمار اأموالهم يف 
تاأ�سي�ض �رصكات ملمار�سة ن�ساطات خمتلفة، اأو �رصاء موؤ�س�سات قائمة.وهذا يوؤثر ب�سكل غري 
مبا�رص وال ميكن قيا�ض اأثره ب�سكل دقيق، وهذا يزيد من �سعوبة مهمة مدقق احل�سابات يف 

الك�سف عن عمليات غ�سيل االأموال والتقرير عنها.
تاأثري عمليات غ�سيل االأموال على ا�ستمرارية منظمات االأعمال:  ♦

اإذا  النظر ما  القانونية  االأموال ق�سية مهمة بالن�سبة للمحا�سبني  تعدُّ عمليات غ�سيل 
ميكن لعمليات غ�سل االأموال التاأثر على اال�ستمرارية، ويرى الباحث اأنه ميكن اأن ت�ستمل 

عدم اال�ستمرارية احلاالت االآتية: 
قد تخ�سع من�ساآت االأعمال لعدم اال�ستمرارية يف جمال عمليات غ�سيل االأموال يف  �

حال كانت الت�رصيعات القانونية متنع مزاولة الن�ساط الناجت عن عملية غ�سيل اأموال، وين�ساأ 
عن ذلك اإغالق املن�ساأة وم�سادرة اأموالها اإذ ثبت اأن الغر�ض والغاية لتاأ�سي�ض هذه املن�ساآت 
هو غ�سيل االأموال، وهنا ياأتي دور مدقق احل�سابات يف درا�سة ن�ساط العميل والتعرف على 

العمالء واأن�سطة املن�ساأة.
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االأموال مثل امل�سارف  � لتمرير عمليات غ�سيل  االأعمال كقنوات  اإن تورط من�ساآت 
يوؤثر  الذي  االأمر  ال�رصافة قد ينتج عنه تداول مبلغ مرتفع ولكن لفرتة حمدودة  و�رصكات 
اإذا ثبت تورط املوؤ�س�سة املالية  اإ�سافة  القطاع امل�رصيف،  على �سيولة املن�ساأة خا�سة يف 
ينتج عنه م�ساءلة قانونية قد تتعر�ض املوؤ�س�سة مل�سادرة اأموالها واالإغالق تبعًا للقوانني 

واالأنظمة اإ�سافة اإىل االإ�رصار ب�سمعة املن�ساأة.
يف  � الإخفاقها  املن�ساآت  بع�ض  تراخي�ض  ب�سحب  الرقابية  اجلهات  تقوم  عندما 

االلتزام بال�سوابط القانونية واملتعلقة بنظام الرقابة الداخلية، اإ�سافة اإىل وجود ثغرات يف 
اأنظمة الرقابة الداخلية مل تقم من�ساآت االأعمال مبعاجلة.

منظمات  ♦ يف  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  على  االأموال  غ�سيل  عمليات  تاأثري 
االأعمال: 

االأعمال من عمليات  االأ�سا�سية حلماية منظمات  الو�سيلة  الداخلية  الرقابة  يعدُّ نظام 
واكت�ساف  ملنع  املالئمة  الرقابة  �سوابط  و�سع  املن�ساأة  اإدارة  على  وتقع  االأموال،  غ�سيل 
االأموال،  غ�سيل  ملكافحة  الدولية  الهيئات  خمتلف  دعت  حيث  االأموال،  غ�سيل  عمليات 
واجلهات القانونية املحلية والدولية املن�ساآت اإىل تطوير نظام الرقابة الداخلية للم�ساهمة 
يف مكافحة غ�سيل االأموال �سمن برامج يطلق عليها برامج مكافحة غ�سيل االأموال، ت�ستمل 
على جمموعة من ال�سيا�سات املعتمدة من جمل�ض االإدارة تو�سح �سيا�سة االإدارة يف مكافحة 
عمليات غ�سيل االأموال وتطبيق اأهم مبداأ رقابي وهو مبداأ اعرف عميلك، وعك�ض هذه ال�سيا�سة 
يف االإجراءات املطبقة لدى املن�ساأة، اإ�سافة اإىل التخ�س�ض �سمن الهيكل التنفيذ للمنظمة، 
املتعلقة  واالأنظمة  بالقوانني  املن�ساأة  التزام  االإ�رصاف على  واعتماد وظيفة م�ستقلة تتوىل 
بغ�سيل االأموال تدعى »وحدة االأخطار«اأو االمتثال »، وقد األزم قانون مكافحة غ�سيل االأموال 
االأردين جميع القطاعات اخلا�سعة للقانون اإىل �رصورة تفعيل دور دائرة التدقيق يف تقومي 
اإىل تكليف املدقق اخلارجي بدرا�سة  اإ�سافة  اإجراءات املنظمة يف مكافحة غ�سيل االأموال، 
وتقومي مدى التزام منظمات االأعمال مبتطلبات قانون غ�سيل االأموال والتقرير عنها، واإبالغ 
اجلهات املخت�سة حول اأي خمالفة من املنظمة لقانون وتعليمات مكافحة غ�سيل االأموال 
وعدم االلتزام باملتطلبات القانونية، وعلى هذا فاإن عمليات غ�سيل االأموال اأثرت على اأنظمة 
الداخلية كو�سيلة  الرقابة  األزمت منظمات االأعمال بتطوير �سوابط  الداخلية، حيث  الرقابة 
ملكافحة عمليات غ�سيل االأموال، وبهذه الطريقة تكون اأن�سطة الرقابة هي خط الدفاع القوي 

اجتاه عمليات غ�سيل االأموال.
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من خالل اال�ستعرا�ض ال�سابق لبع�ض اجلوانب االأ�سا�سية لعالقة عمليات غ�سيل االأموال 
اأن  اإىل  نتو�سل  والربط  اال�ستقراء  فيها على  الباحث  اعتمد  التي  احل�سابات  تدقيق  ومهنة 
هنالك اأ�سباب حتد من اكت�ساف مدقق احل�سابات لعمليات غ�سيل االأموال ت�سنف يف 

املجموعات االآتية: 
عوامل تتعلق باالإ�سدارات القانونية واملهنية املنظمة للمهنة التدقيق:  ●

التي  القانونية  الت�رصيعات  من  خالل جمموعة  من  تنظم  احل�سابات  تدقيق  مهنة  اإن 
تو�سح م�سوؤوليات وواجبات مدقق احل�سابات، وان قوانني غ�سيل االأموال تختلف يف حتديد 
م�سوؤولية مدقق احل�سابات اجتاه هذه الظاهرة بل اإن بع�ض الت�رصيعات مثل اململكة املتحدة 
األزمت مكاتب التدقيق بو�سع برامج لديها ملكافحة عمليات غ�سيل االأموال، واإلزام املدقق 
اململكة  يف  اأما  العميل،  من�ساأة  داخل  االأموال  غ�سيل  بعملية  ا�ستباه  اأو  علم  عن  باالإبالغ 
التزام  مدى  عن  والفح�ض  التقرير  احل�سابات  مدقق  األزم  القانون  فاإن  الها�سمية  االأردنية 
من�ساآت االأعمال بالقواعد املتعلقة مبكافحة غ�سيل االأموال، اأما االإ�سدارات املهنية واالأدلة 
االإر�سادية فلم توفر دليالً اأو معياراً مهنياً يحدد م�سوؤولية مدقق احل�سابات اجتاه عمليات 
عن  والتقرير  الك�سف  يف  احل�سابات  مدقق  ت�ساعد  التي  االإر�سادات  وي�سع  االأموال،  غ�سيل 

عمليات غ�سيل االأموال.
عوامل تتعلق مبدقق احل�سابات اخلارجي:  ●

تت�سمن هذه املجموعة اأن يكون لدى مدقق احل�سابات اإدراك وا�سح لدور وم�سوؤوليات 
اأثر  لديه معرفة حول  يكون  واأن  االأموال،  غ�سيل  الك�سف عن عمليات  احل�سابات يف  مدقق 
الرقابة  ا�ستمرارية املن�ساأة، ودور نظام  القوائم املالية وعلى  االأموال على  عمليات غ�سيل 
الداخلية يف منع عمليات غ�سيل االأموال ومعرفة بتعليمات قانون مكافحة غ�سيل االأموال 
واأهم ال�سوابط القانونية الواجب من املنظمة االلتزام بها، التي يتطلب من مدقق احل�سابات 

تقومي مدى االلتزام املن�ساأة بها.
عوامل تتعلق باإدارة املن�ساأة:  ●

اإن مكافحة غ�سيل االأموال ياأتي بالدرجة االأوىل من م�سئولية اإدارة املن�ساأة من خالل 
التزامها بتوفري جمموعة من ال�سوابط الرقابية، وااللتزام بربنامج مكافحة غ�سيل االأموال، 
ودعم دائرة التدقيق الداخلي يف تنفيذ عملية التقرير عن االأنظمة الداخلية ومالءمتها ملنع 
�سيا�سات  تقومي  عملية  تنفيذ  يف  اخلارجي  املدقق  مع  وتعاونها  االأموال  غ�سيل  عمليات 
�سوابط  تقومي  يف  التدقيق  جلنة  دور  وتفعيل  االأموال،  غ�سيل  مبكافحة  املتعلقة  املن�ساأة 
الداخلي  التدقيق  دائرة  الأداء  ودعمها  االأموال،  غ�سيل  مبكافحة  املتعلقة  الداخلية  الرقابة 

واملدقق اخلارجي.
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الدراسات السابقة: 
اأهمية تدقيق احل�سابات اجتاه عمليات غ�سيل االأموال وم�سوؤوليته اجتاهها  مو�سوع 
والعوامل املوؤثرة يف اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال من املوا�سيع املهّمة واحلديثة ن�سبياً، 
هناك  اأن  جند  املو�سوع  بهذا  واملتعلقة  ال�سابقة  واالأبحاث  الدرا�سات  مراجعة  خالل  فمن 
ندرة يف العامل العربي ويف االأردن خا�سة، حيث ا�ستهدفت الدرا�سات ال�سابقة التعرف اإىل 
واملن�ساآت،  االقت�ساد  تهدد  اأو  تواجه  قد  التي  املحتملة  واملخاطر  االأموال  غ�سيل  مفهوم 
ودرا�سة الظاهرة من الناحية القانونية واالقت�سادية، وبع�ض الدرا�سات املحا�سبية النظرية 

دون ا�ستقراء ميداين ومن اأهم الدرا�سات يف هذا املجال: 
درا�سة )رمي، عقاب، 2012( هدفت الدرا�سة اإىل بيان دور جلنة التدقيق يف مكافحة 
عمليات غ�سيل االأموال من خالل مهّماتها املوكل اإليها بتقومي نظم الرقابة الداخلية، ودعم 
عمل دائرة التدقيق الداخلي يف درا�سة نظم الرقابة الداخلية ملكافحة غ�سيل االأموال، وو�سع 
االآلية املنا�سبة لتاأكد من االلتزام امل�رصف بتطبيق تعليمات مكافحة غ�سيل االأموال، ودعم 
الرقابة  بنظام  املتعلقة  امل�رصف  واإجراءات  �سيا�سات  تقومي  يف  اخلارجي  التدقيق  عمل 
اإدارة امل�رصف بتطبيق متطلبات قانون مكافحة  الداخلية للمكافحة غ�سيل االأموال وتقيد 
التدقيق  جلنة  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  ال�سنوي.:  التقرير  مع  عنها  والتقرير  االأموال  غ�سيل 
ت�سهم بدرجة مرتفع يف مكافحة عمليات غ�سيل االأموال يف امل�سارف االأردنية من خالل 

اأن�سطتها يف تقومي نظام الرقابة الداخلية، ويف دعم وظيفة التدقيق الداخلي واخلارجي 
وم�سوؤوليته  احل�سابات  مدقق  دور  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت   )2006 )جمعة،  درا�سة 
يف جمال مكافحة عمليات غ�سيل االأموال عند تدقيق البيانات املالية، وقدم الباحث اإطاراً 
والتقرير  االأموال  غ�سيل  عمليات  اكت�ساف  على  احل�سابات  مدقق  مل�ساعدة  مقرتحاً  نظرياً 
عنها، وقد تو�سل الباحث اإىل اإن م�سوؤولية منع جرمية غ�سيل االأموال واكت�سافها تقع على 
التي  والتو�سيات  للمقرتحات  وفقا  املهنية  بواجباته  القيام  املدقق  وعلى  االإدارة،  عاتق 

قدمها الباحث وفق االإطار املقرتح لعملية التدقيق.
موقف  التقرير  هذا  بني   )IFAC, 2004) للمحا�سبني  الدويل  االحتاد  درا�سة  اأما 
مهنة املحا�سب اجتاه غ�سيل االأموال من خالل بيان اأوجه ال�سبه بني جرائم عمليات غ�سيل 
االأموال واالحتيال حيث يرى التقرير اأن كليهما له تاأثري مبا�رص اأو غري مبا�رصة على القوائم 
املالية، وبني التقرير اأن هناك ظروفاً معينة واأوجه �سعف يف نظام الرقابة الداخلية ت�سمح 
التقرير  االأموال، بني  غ�سيل  ت�سمح بحدوث جرائم  نف�سها  االحتيال وهي  باإمكانية حدوث 
وقاعدة  العميل،  التعرف هوية  قاعدة  االأموال وهما  غ�سيل  االأ�سا�سية يف مكافحة  القواعد 
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فاعال  دوراً  املهنة  توؤدي  اأن  التقرير ب�رصورة  واأو�سى  امل�سبوهة،  العمليات  االإف�ساح عن 
يف حماربة عمليات غ�سيل االأموال عن طريق الرتكيز على فح�ض عن االأفراد املتورطني يف 

عمليات غ�سيل االأموال والك�سف عنهم.
مالءمة  مدى  عن  التقرير  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   )Dieter, Mention 2010)
االأموال  غ�سيل  املتعلقة مبنع عمليات  الداخلية  الرقابة  لتقومي  الإن�ساء منوذج   ISO معيار 
الداخلية  الرقابة  نظم  فاعلية  مدى  تقومي  يف  كعن�رص  فعال  ب�سكل  يعمل  والذي  وك�سفها، 
 ،  )KYC( عميلك  اعرف  مدى  لتطبيق  االأعمال  من�ساآت  امتثال  مدى  تقومي  يف  وي�ساعد 
ومكافحة غ�سل االأموال )AML( وفق متطلبات املنظمات امل�رصفية لوك�سمبورج، وا�ستخدم 
الداخلية وكفاءتها. الرقابة   الباحث يف درا�سته منهج درا�سة احلالة الختبار فاعلية نظم 
وتو�سلت الدرا�سة اإن منوذج املقرتح لتقومي ي�سهل عملية التقومي من خالل هيكل امل�سفوفة 
التاأكد من فاعلية ال�سوابط الرقابية، وبيان هل هيكل نظام  واأن هذا االختبار ي�ساعد يف 
بيان  اإىل  اإ�سافة   ، االأموال؟  غ�سيل  بعمليات  ت�سمح  جماالت  يت�سمن  الداخلية  الرقابة 
ا�ستخدام  االأموال.وميكن  KYC مكافحة غ�سل  التي تقع �سمنها خماطر عمليات  املجاالت 

هذا النموذج للجمع بني خمتلف �سيغ التقارير الداخلية.
علم  حد  -على  االأوىل  الدرا�سة  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  الدرا�سة  هذه  مييز  وما 
الباحث- التي تناولت مو�سوع غ�سيل االأموال ومهنة التدقيق يف االأردن، مع الرتكيز على 

العوامل املوؤثرة يف اكت�ساف مدقق احل�سابات لعمليات غ�سيل االأموال والتقرير عنها.

3- منهجية الدراسة: 

أساليب مجع البيانات: 

اعتمد الباحث يف جمع البيانات الالزمة لهذه الدِّرا�سة على منهجني: 
املنهج اال�ستقرائي: الذي يعتمد على درا�سة الدرا�سات ال�سابقة وحتليلها، اإ�سافة  ♦

وم�سوؤوليتة  دور  ال�ستقراء  والقانونية،  املهنية  واالإ�سدارات  املحا�سبي،  االأدب  درا�سة  اإىل 
مدقق احل�سابات اجتاه عمليات غ�سيل االأموال وحماولة حتديد العوامل املوؤثرة يف اكت�ساف 
عمليات غ�سيل االأموال، التي ُربطت مبدقق احل�سابات، وباإدارة املن�ساأة، باالإ�سدارات املهنية 

والقانونية.
املنهج العملي: حيث قام الباحث بت�سميم ا�ستبانة ا�ستناداً اإىل االإطار النظري،  ♦

واملهنيني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  الزمالء  من  جمموعة  بو�ساطة  بتحكيمها  الباحث  وقام 
واالأخذ مبالحظاتهم الإثراء الدرا�سة.وتوزيعها على جمتمع الدرا�سة.
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جمتمع الدراسة والعينة: 

املزاولني،  االأردنيني  القانونيني  احل�سابات  مدققي  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
تدقيق  مكاتب  يف  ويعملون  االأردنيني،  القانونيني  املحا�سبني  جمعَية  لدى  وامل�سِجلني 
اأنَّ عدد هذه املكاتب )185(  مرخ�سة من قبل اجلمعية، ومن واقع �سجالت اجلمعيَّة وجد 
مكتباً يعمل فيها )487( واأن عدد املرخ�سني الذين يحملون موؤهالً مهنياً، بعد البكالوريو�ض 
CPA اأو غريها من ال�سهادات املهنية العاملية واملعرتف بها حملياً وعربياً ودولياً يزيدون 
ووزِّعت  ع�سوائياً  عينة  واختريت  املوؤ�س�سات،  هذه  مع  مهنياً  مرتبطني  ع�سو  مائتي  على 
جدية  لعدم  ا�ستبانة   17 التحليل  من  وا�ستبعد  منها،   )167( وا�سرُتجعت  ا�ستبانة   )170(

االإجابة عن اأ�سئلتها، وبذلك يكون عدد اال�ستبانات اخلا�سعة للتحليل )150( ا�ستبانة.

ثبات أداة الدراسة: 

للتاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة فقد ُح�سب معامل االت�ساق الداخلي كرونباخ األفا حيث 
تراوح )0.77- 0.92( واجلدول )1( يبني هذه املعامالت، وقد اعتربت هذه الن�سب منا�سبة 

ومالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
الجدول )1( 

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا

االت�ساق الداخلياملجال

0.74 اأهمية عملية تدقيق احل�سابات اجتاه ظاهرة غ�سيل االأموال
0.74العوامل املوؤثرة يف اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال واملتعلقة مبدقق احل�سابات 

0.80العوامل املوؤثرة يف اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال واملتعلقة باإدارة املن�ساأة
0.80العوامل املوؤثرة يف اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال واملتعلقة باالإ�سدارات املهنية 

0.92االأداة ككل

التحليل اإلحصائي: 
ُحلِّلت البيانات املجمعة التي قامت عينة الدرا�سة باالإجابة عليها من خالل برنامج 
الرزم االإح�سائية spss ولغايات تو�سيف البيانات وبيان اآراء اأفراد عينة الدرا�سة حول كل 
فقرة من فقرات الدرا�سة وجماالت الدرا�سة، فقد كانت كل فقرة من فقرات كل حمور مق�سمة 

وفق ت�سنيف ليكريت ثالثي االأبعاد كاالآتي: 
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ال يوافق موافقموافق ب�سدةالت�سنيف 

321الرتميز

  3 -21.99 -1 0.99 -0

اإذا يدل على  اإذا كان املتو�سط احل�سابي يقع بني )0- 0.99(  اأعاله،  وطبقا للجدول 
الو�سط احل�سابي يقع  اإذ كان  اأما  العامل بدرجة منخف�سة،  الدرا�سة على هذا  موافقة عينة 
اإذا  اأما  اإذا يدل ذلك على موافقة عينة على هذا العامل بدرجة متو�سطة،  بني )1- 1.99( 
كان الو�سط احل�سابي يقع بني )2- 3( فيدل ذلك على موافقة عينة الدرا�سة على هذا العامل 

بدرجة مرتفعه.

خصائص عينة الدراسة: 

لتحديد خ�سائ�ض عينة الدرا�سة �سمنت قائمة اال�ستبانة جمموعة من اال�ستف�سارات 
التي متثل معلومات عامة عن عينة الدرا�سة من مدققي احل�سابات احلا�سلني على رخ�سة 
مزاولة املهنة يف االأردن بوا�سطة جمعية املحا�سبني القانونيني االأردنيني ويبني اجلدول 

)2( العوامل الدميغرافية للمحبني 
الجدول )2( 

التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

الن�سبةالتكرارالفئات

العمر
 

3020اقل من 30
8053.3من 30- اإىل اقل من 40

4026.7من 40 فاأكرث

املوؤهل العلمي
 

13068.2بكالوريو�ض
1410ماج�ستري
60.2دكتوراه

اخلربة العملية
 

5033من 5- اقل من 10
7046.6من 10- اقل 15

3020.4من 15 فاأكرث
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الن�سبةالتكرارالفئات

ح�سور دورات متعلقة بغ�سيل االأموال 

8657 نعم 
6443ال

150100.0املجموع

بني اجلدول اأعاله اخل�سائ�ض الدميغرافية للعينة الدرا�سة ونالحظ ما ياأتي: 
العمر يبني اجلدول اأعاله اأن الن�سبة االأكرب من عينة الدرا�سة بلغت اأعمارهم اقل من  �

40 واأكرث من 30 حيث بلغت ن�سبتهم.53.3مما يعني اأن عينة الدرا�سة هم من ذوي املعرفة 
واخلربة يف االإجابة على اال�ستبانة.

الدرا�سة حا�سل على موؤهل  � اأكرب ن�سبة من عينة  اأن  املوؤهل العلمي: يبني اجلدول 
من  هم  الدرا�سة  عينة  اأن  يعني  مما   %86 الن�سبة  بلغت  حيث  البكالوريو�ض  بدرجة  علمي 

ميتلكون املعرفة التي متكنهم من االإجابة على اال�ستبانة.
اخلربة العملية: يبني اجلدول اأن اأكرث عينة الدرا�سة خرباتهم تتجاوز ع�رص �سنوات  �

الكافية لعينة  اأنه تتوافر اخلربة  واأقل من 15�سنة حيث بلغت ن�سبتهم 46.6 % مما يعني 
الدرا�سة
الذين  � املجيبني  ن�سبة  بلغت  االأموال  غ�سيل  التدريبية يف جمال مكافحة  الدورات 

اأن  ح�سور دورات تدريبه تتعلق عمليات غ�سيل االأموال 57%من املجيبني ومما يدل على 
املجيبني لديهم دراية ومعرفة مبو�سوع الدرا�سة.

حتليل البيانات واختبار الفرضيات:

االأردنية  ◄ اململكة  يف  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  لدى  توجد  ال  االأوىل:  الفر�سية 
الها�سمية معرفة باأهمية عملية تدقيق احل�سابات اجتاه ظاهرة غ�سيل االأموال 

واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  الفر�سية  هذه  �سحة  من  للتحقق 
باأهمية  الها�سمية  االأردنية  املعيارية ملدى معرفة مدقق احل�سابات اخلارجي يف اململكة 

عملية تدقيق احل�سابات اجتاه ظاهرة غ�سيل االأموال واجلدول اأدناه يبني ذلك
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الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة 

حول أهمية عملية تدقيق الحسابات اتجاه ظاهرة غسيل األموال 

املتو�سط الفقرات
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

توجه 
االإجابة

ت�سهم عملية تدقيق احل�سابات يف تنفيذ املتطلبات القانونية املتعلقة باالختبار 
مرتفع2.810.48امل�ستقل لربامج مكافحة غ�سيل االأموال واأنظمة الرقابة الداخلية

ت�سهم عملية تدقيق احل�سابات يف تقدمي اال�ست�سارات الرقابية مل�ساعدة من�ساآت االأعمال 
مرتفع2.810.43يف تلبية املتطلبات التي تفر�سها بع�ض احلكومات لربامج مكافحة غ�سيل االأموال 

ت�سهم عملية تدقيق احل�سابات يف م�ساعدة اإدارة املن�ساأة يف حتديد نقاط ال�سعف يف 
مرتفع2.710.47برنامج مكافحة غ�سيل االأموال وطرق عالجها، ورفع التقارير اإىل االإدارة

قد ت�سهم عملية تدقيق احل�سابات يف تقومي اإمكانية تعر�سه من�ساآت االأعمال الأن�سطة 
مرتفع2.740.54غ�سيل االأموال وخماطر ال�سمعة وعدم اال�ستمرارية

مرتفع 2.790.55قد ت�سهم عملية التدقيق يف تخفي�ض تعر�ض من�ساآت االأعمال ملخاطر التزام 

متو�سطة1.300.79قد ت�سهم عملية التدقيق يف اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال يف من�ساآت االأعمال 

مرتفع 2.500.22االإجمايل

االإجابة  املعيارية، وتوجه  املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات  ال�سابق  يبني اجلدول 
اأن هنالك توجهاً بدرجة مرتفعه  للفقرات املتعلقة بالفر�سية االأوىل ككل، ويظهر اجلدول 
واإدراكهم  االأردنيني  احل�سابات  مدققي  معرفة  مبدى  املتعلقة  الفقرات  عن  املجيبني  لدى 
الأهمية عملية التدقيق اخلارجي اجتاه عمليات غ�سيل االأموال، ويبني اجلدول اأي�سا موافقة 
عينة الدرا�سة على اأن لعملية التدقيق يف جمال ظاهرة غ�سيل االأموال دوراً رئي�سياً واأ�سا�سياً 
يف تنفيذ املتطلبات القانونية لقانون مكافحة غ�سيل االأموال التي تن�ض على �رصورة قيام 
بربامج  يتعلق  فيما  املن�ساأة  اإجراءات  وكفاءة  مالءمة  مدى  عن  بتقرير  اخلارجي  املدقق 
ميكن  الذي  تقريره  خالل  ومن  احل�سابي2.81،  الو�سط  بلغ  حيث  االأموال  غ�سيل  مكافحة 
االإدارة من حتديد نقاط ال�سعف يف الربنامج مكافحة غ�سيل االأموال ومعاجلتها، اإ�سافة اإىل 
اإمكانية اال�ستفادة من خربة مدقق احل�سابات يف تطوير برامج مكافحة عمليات من خالل 
من  اخلارجي  التدقيق  لعملية  وميكن  لل�رصكة،  املدقق  يقدمها  التي  الرقابية  اال�ست�سارات 
خالل تدقيق االلتزام اأن ت�سهم يف تخفي�ض تعر�ض املن�ساأة ملخاطر عدم االمتثال “االلتزام 
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اإىل خماطر  االأعمال  اإمكانية تعر�ض من�ساآت  وت�سهم يف تخفي�ض  القانونية  “باملتطلبات 
ال�سمعة، اأما فيما يتعلق مبدى مقدرة عملية التدقيق اخلارجي على اكت�ساف عمليات غ�سيل 
االأموال، فقد كان توجه االإجابة بدرجة متو�سطة، وذلك اأن تاأثريها على البيانات املالية 
غري مبا�رصة، وال ميكن قيا�سه.و ميكن القول اإن التوجه العام للمجيبني يدل على اأن هناك 
توجهاً بدرجة مرتفعة لدى مدقق احل�سابات اخلارجي يف اململكة االأردنية الها�سمية حول 

اإدراكهم الأهمية عملية تدقيق احل�سابات اجتاه ظاهرة غ�سيل االأموال.
العالمة  االأوىل مع  الفر�سية  التي ت�سكل  للفقرات  كما مت مقارنة املتو�سط احل�سابي 
يف  مبني  هو  كما  »ت«  اختبار  با�ستخدام  الفر�سية-  قبول  معيار   -  )1.5( املعيارية 

اجلدول )4( .
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت« للفقرات التي تشكل الفرضية األولى 

 اأهمية عملية تدقيق احل�سابات 
اجتاه ظاهرة غ�سيل االأموال

املتو�سط العدد
احل�سابي

االنحراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
الداللة 

االإح�سائية

1502.770.29652.6561490.000

يتبني من اجلدول اأعاله وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سط 
احل�سابي والعالمة املعيارية )1.5( حيث بلغت قيمة "ت" 52.656 وبداللة اإح�سائية بلغت 
0.000، مما ي�سري اإىل رف�ض الفر�سية االأوىل ال يوجد لدى مدقق احل�سابات اخلارجي يف 
غ�سيل  ظاهرة  اجتاه  احل�سابات  تدقيق  عملية  باأهمية  معرفة  الها�سمية  االأردنية  اململكة 
االأردنية  اململكة  اخلارجي يف  احل�سابات  مدقق  لدى  يوجد  باأنه  الفر�سية  وقبول  االأموال 

الها�سمية معرفة باأهمية عملية تدقيق احل�سابات اجتاه ظاهرة غ�سيل االأموال.
الفر�سية الثانية� يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي تهدد من�ساآت  ◄

مبدقق  تتعلق  عوامل  – اإىل  االأردين  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  نظر  وجهة  –من  االأعمال 
احل�سابات.

واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الفر�سية  هذه  �سحة  من  للتحقق 
املعيارية للتعرف اإىل اأراء مدقق ح�سابات حول اأ�سباب عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال 

التي تتعلق مبدقق احل�سابات واجلدول اأدناه يبني ذلك.
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألراء عينة الدراسة حول أسبا	 عدم اكتشاف عمليات 

غسيل األموال إلى أسبا	 تتعلق بمدققي الحسابات مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط الفقرات
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

توجه 
االإجابة 

مرتفع 2.580.64عدم معرفة املدقق لواجباته وم�سوؤولياته اجتاه الك�سف عن عمليات غ�سيل االأموال
 مرتفع 2.580.62عدم معرفة املدقق الأهداف عملية التدقيق اجتاه عمليات غ�سيل االأموال

مرتفع 2.560.65عدم معرفة املدقق ملجاالت التدقيق اجتاه عمليات غ�سيل االأموال
مرتفع 2.550.61عدم فهم املدقق ملخاطر عمليات غ�سيل االأموال على ا�ستمرارية املن�ساأة 
 مرتفع 2.510.70عدم فهم املدقق لتاأثري عمليات غ�سيل االأموال على قوائم مالية للمن�ساأة

مرتفع 2.510.64عدم قدرة املدقق على بذل العناية الكافية يف اأثناء عملية تدقيق االلتزام 
مرتفع 2.470.69فهم املدقق ملجاالت التخطيط اجليد للتدقيق التي ت�سهم يف ك�سق عمليات غ�سيل االأموال

 مرتفع 2.410.70الدرا�سة والتقومي اجليد للرقابة الداخلية املتعلقة مبكافحة غ�سيل االأموال
مرتفع 2.360.68ا�ستقالل املدقق ومو�سوعيته ونزاهته

املعرفة العلمية جلوانب غ�سيل االأموال واخلربة املهنية فيما يتعلق مبعمليات غ�سيل 
 مرتفع 2.350.72االأموال

مرتفع 2.350.75عدم تخ�سي�ض جزء من برامج التعليم امل�ستمر للمدقق حول عمليات غ�سيل االأموال
 ممار�سة درجة مالئمة من ال�سك املهني لوجود عمليات غ�سيل االأموال اأثناء تنفيذ 

 مرتفع 2.320.72مهّمات التدقيق

مرتفع 2.310.77حتميل املدقق م�سوؤولية اأكرب عند عدم اكت�ساف غ�سيل االأموال
حجم وطبيعة اختبارات التدقيق ملجاالت تقومي الرقابة الداخلية املتعلقة مبكافحة 

مرتفع 2.310.78غ�سيل االأموال، واأن�سطة املن�ساأة.

 مرتفع 2.230.71ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف التدقيق واكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال

مرتفع 2.430.358االإجمايل

االإجابة  وتوجه  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ال�سابق  اجلدول  يبني 
للفقرات املتعلقة بالفر�سية الثانية ككل، وينب اجلدول اأن: 

هناك توجهاً موافقاً لدى عينة الدرا�سة على جميع الفقرات املتعلقة باأ�سباب عدم  �
اكت�ساف مدقق احل�سابات لعمليات غ�سيل االأموال ومتعلقة مبدقق احل�سابات مرتب ح�سب 
اأ�سار اإىل وجود ق�سور يف الت�رصيعات  االأهمية، ونالحظ تطابقها مع االإطار النظري الذي 
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ميكن  التي  والو�سائل  التدقيق  وطرق  املدقق،  م�سوؤوليات  حتدد  التي  املهنية  واالإ�سدارات 
دور  بيان  االأموال، من خالل  التدقيق الكت�ساف عمليات غ�سيل  تنفيذ مهّمات  من خاللها 
وم�سوؤوليات املدقق واأثر عمليات غ�سيل االأموال على القوائم املالية، وخماطر هذه العمليات 
حيث تراوح الو�سط احل�سابي للفقرات التي تناولت هذه املو�سوعات بني )2.51- 2.58( 
قو احل�سابات موافقتهم على اأن عدم  ، اأما فيما يتعلق بتنفيذ عملية التدقيق، فقد اأبدى مدقِّ
وجود اإر�سادات تر�سد مدقق احل�سابات باآلية تنفيذ عملية التدقيق وت�سهم يف تنفيذها ب�سكل 
منا�سب، اأحد العوامل االأ�سا�سية لعدم اكت�ساف مدقق احل�سابات لعمليات غ�سيل االأموال، حيث 
االإجمايل  الو�سط  دل  2.23(.كما   -2.51( بني  الدرا�سية  للفقرات  احل�سابي  الو�سط  تراوح 
للمجيبني على موافقة عينة الدرا�سة وبدرجة مرتفع على جمموعة العوامل املتعلقة مبدقق 
احل�سابات، وبالتايل ميكن اعتبارها من العوامل املوؤثرة يف اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال

العالمة  االأوىل مع  الفر�سية  التي ت�سكل  للفقرات  كما مت مقارنة املتو�سط احل�سابي 
يف  مبني  هو  كما  “ت”  اختبار  با�ستخدام  الفر�سية-  قبول  معيار   -  )1.5( املعيارية 

اجلدول )6( .
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت« للفقرات التي تشكل الفرضية الثالثة 

 ترجع اأ�سباب عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل 
االأموال اإىل عوامل تتعلق مبدقق احل�سابات

املتو�سط العدد
احل�سابي

االنحراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
الداللة 

االإح�سائية

1502.430.35831.7781490.000

يتبني من اجلدول اأعاله وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سط 
اإح�سائية  وبداللة   52.656 “ت”  قيمة  بلغت  حيث   )1.5( املعيارية  والعالمة  احل�سابي 
بلغت 0.000، مما ي�سري اإىل قبول هذه الفر�سية يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال 
التي تهدد من�ساآت االأعمال –من وجهة نظر مدقق احل�سابات اخلارجي االأردين – اإىل عوامل 

تتعلق مبدقق احل�سابات 
الفر�سية الرابعة: يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي تهدد من�ساآت  ◄

من�ساآت  باإدارة  تتعلق  عوامل  اإىل  اخلارجي-  احل�سابات  مدقق  نظر  وجهة  –من  االأعمال 
االإعمال.

واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  الفر�سية  هذه  �سحة  من  للتحقق 
باإدارة  تتعلق  التي  االأموال  غ�سيل  عمليات  اكت�ساف  عدم  اأ�سباب  على  للتعرف  املعيارية 

املن�ساأة واجلدول اأدناه يبني ذلك.
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الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألراء عينة الدراسة حول أسبا	 عدم اكتشاف عمليات 

غسيل األموال التي تتعلق بإدارة المنشأة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط الفقرات
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

توجه 
االإجابة 

مرتفع 2.580.62توافر نظام للرقابة الداخلية ملكافحة عمليات غ�سيل االأموال
مهّمات اإدارة التدقيق الداخلي يف تنفيذ املتطلبات القانونية ملكافحة عمليات 

 مرتفع 2.580.62غ�سيل االأموال

مرتفع 2.580.64تعاون االإدارة مع مدقق احل�سابات يف تنفيذ تقومي برامج مكافحة غ�سيل االأموال
جلان التدقيق ودورها يف تقومي نظام الرقابة الداخلية ملكافحة غ�سيل االأموال، 

مرتفع 2.560.65ودعم وظيفة التدقيق الداخلي واخلارجي

 مرتفع 2.230.79حجم املن�ساأة حمل التدقيق تعدد فروعها وتنوع اأن�سطتها
مرتفع 2.200.78املركز املايل للمن�ساأة وتاأثري عمليات غ�سيل االأموال

مرتفع 2.150.75وجود وحدة امتثال ومكافحة لعمليات غ�سيل االأموال
 مرتفع 1.880.79كفاءة اإدارة املن�ساأة واأمانتها والتزامها بتوفري �سوابط الرقابة الداخلية

مرتفع 2.350.455االإجمايل

االإجابة  وتوجه  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ال�سابق  اجلدول  يبني 
للفقرات املتعلقة بالفر�سية الرابعة، وينب اأن هناك توجهاً اإيجابياً لدى عينة الدرا�سة على 
التي  العوامل املتعلقة باإدارة املن�ساأة،  الفقرات املتعلقة باإدارة املن�ساأة فقد حدِّدت  جميع 
ت�ستمل على نظام الرقابة الداخلية فكلما كانت اإجراءات الرقابة الداخلية قوية لدى من�ساأة 
غ�سيل  عمليات  لتنفيذ  مالئمة  بيئة  ف�ستكون  �سعيفة  كانت  اإذا  اأما  العمليات  ك�سف  ميكن 
الداخلية املتعلقة  الرقابة  اإىل وجود جلان للتدقيق ت�سهم يف تقومي نظام  اإ�سافة  االأموال، 
مبكافحة غ�سيل االأموال ودعم وظيفة املدقق الداخلي واخلارجي يف تقومي اأنظمة الرقابة 
اأو عدم  اآلية منا�سبة لعمل دائرة التدقيق مبا ي�سهم يف اكت�ساف ال�سعف  الداخلية، وو�سع 
اخلارجي  املدقق  مع  تعاون  وجود  اإىل  اإ�سافة  االأموال  غ�سيل  مكافحة  بربنامج  االلتزام 
من  اإجاباتهم  تراوحت  حيث  االأموال،  غ�سيل  لعمليات  ومكافحة  امتثال  وحدة  ووجود 

2.15- 2.58 وبتوجه اإجابة مرتفع 
كما متت مقارنة املتو�سط احل�سابي للفقرات التي ت�سكل الفر�سية االأوىل مع العالمة 

املعيارية- معيار قبول الفر�سية- با�ستخدام اختبار »ت« كما هو مبني يف اجلدول )8( .
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الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت« للفقرات التي تشكل الفرضية الرابعة 

 اأ�سباب عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال 
اإىل عوامل تتعلق باإدارة املن�ساأة 

املتو�سط العدد
احل�سابي

االنحراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
الداللة 

االإح�سائية

222.350.45522.7391490.000

يتبني من اجلدول اأعاله وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سط 
احل�سابي والعالمة املعيارية )1.5( حيث بلغت قيمة "ت" 52.656 وبداللة اإح�سائية بلغت 
0.000، مما ي�سري اإىل قبول هذه الفر�سية: يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي 
تهدد من�ساآت االأعمال –من وجهة نظر مدقق احل�سابات اخلارجي- اإىل عوامل تتعلق باإدارة 

من�ساآت االأعمال 
الفر�سية اخلام�سة: يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي تهدد املن�ساآت  ◄

من وجهة نظر املدقق اخلارجي اإىل عوامل تتعلق باالإ�سدارات املهنية.
واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  الفر�سية  هذه  �سحة  من  للتحقق 
اأ�سباب  اأ�سباب عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي ترجع اإىل  املعيارية للتعرف اإىل 

تتعلق باالإ�سدارات املهنية واجلدول اأدناه يبني ذلك.
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألراء عينة الدراسة حول أسبا	 عدم اكتشاف عمليات 
غسيل األموال التي تتعلق باإلصدارات المهنية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

املتو�سط الفقرات
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

توجه 
االإجابة

العوامل املرتبطة باالإ�سدارات املهنية املتعلقة بظاهرة غ�سيل االأموال

عدم وجود معايري تدقيق حتدد م�سوؤولية املدقق اجتاه الك�سف عن عمليات غ�سيل 
مرتفع 2.640.57االأموال والتقرير عنها 

 مرتفع 2.620.60عدم وجود اإر�سادات مل�ساعدة املدقق يف تقومي اإمكانية حدوث غ�سيل االأموال
مرتفع 2.610.65عدم وجود اإر�سادات مل�ساعدة املدقق يف تقومي خماطر غ�سيل االأموال

عدم وجود اإر�سادات تت�سمن �رصحا لكيفية اكت�ساف مدقق احل�سابات لعمليات غ�سيل 
مرتفع 2.600.63االأموال والتقرير عنها 

مرتفع 2.600.62ال يوجد اإر�سادات وا�سحة عن م�سوؤولية املدقق يف اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال
 مرتفع 2.600.65فعالية قواعد ال�سلوك املهني واآدابه

مرتفع 2.610.372االإجمايل 
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حتليل العوامل املؤثرة في اكتشاف مدقق احلسابات اخلارجي لعمليات غسيل األموال والتقرير عنها

االإجابة  وتوجه  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ال�سابق  اجلدول  يبني 
الدرا�سة  عينة  لدى  اإيجابياً  توجهاً  هناك  اأن  وينب  اخلام�سة،  بالفر�سية  املتعلقة  للفقرات 
على جميع الفقرات املتعلقة باالإ�سدارات املهنية كونها تعدُّ املر�سد والدليل لقيا�ض كفاءة 
التدقيق، وحتدد امل�سائل التي ميكن ملدقق ح�سابات اال�ست�سهاد بها لتنفيذ مهّمات التدقيق، 
عمليات  الكت�ساف  املدقق  مقدرة  عدم  يف  ي�ساهم  املهنية  االإ�سدارات  توافر  عدم  اإن  ولذا 
غ�سيل االأموال، واإن فجوة التدقيق �سوف تت�سع ب�سبب عدم و�سوح م�سوؤولية املدقق وواجباته 

وجماالت التدقيق ملكافحة غ�سيل االأموال.
مع  االأوىل  الفر�سية  ت�سكل  التي  للفقرات  احل�سابي  املتو�سط  مقارنة  متت  كما 
الفر�سية- با�ستخدام اختبار »ت« كما هو مبني  العالمة املعيارية )3( - معيار قبول 

يف اجلدول )10( .
الجدول )10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت« للفقرات الفرضية الخامسة 

ترجع اأ�سباب عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل 
االأموال اإىل اأ�سباب تتعلق باالإ�سدارات املهنية

املتو�سط العدد
احل�سابي

االنحراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
الداللة 

االإح�سائية

222.610.37236.6501490.000

يتبني من اجلدول اأعاله وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سط 
اإح�سائية  وبداللة  قيمة »ت« 52.656  بلغت  )1.05( حيث  املعيارية  والعالمة  احل�سابي 
بلغت 0.000، مما ي�سري اإىل قبول هذه الفر�سية: يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال 
التي تهدد املن�ساآت من وجهة نظر املدقق اخلارجي اإىل عوامل تتعلق باالإ�سدارات املهنية.

النتائج: 

تو�سلت الدرا�سة اإىل: 
يوجد لدى مدقق احل�سابات اخلارجي يف اململكة االأردنية الها�سمية معرفة باأهمية . 1

عملية تدقيق احل�سابات اجتاه ظاهرة غ�سيل االأموال، وذلك الأن عملية التدقيق قد ت�سهم يف 
م�ساعدة من�ساآت االأعمال بتنفيذ املتطلبات القانونية لتدقيق االلتزام، وحتديد نقاط ال�سعف 

والقوة يف برامج مكافحة غ�سيل االأموال 
يرجع عدم اكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال التي تهدد من�ساآت االأعمال –من وجهة . 2

اإىل عوامل تتعلق مبدقق احل�سابات ت�ستمل على  االأردين-  نظر مدقق احل�سابات اخلارجي 
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عدم معرفة املدقق لواجباته وم�سوؤولياته اجتاه الك�سف عن عمليات غ�سل االأموال ومعرفته 
ملخاطر  معرفته  وعدم  االأموال،  غ�سيل  ظاهرة  اجتاه  وجماالته  التدقيق  عملية  الأهداف 
عمليات غ�سيل االأموال على ا�ستمرارية املن�ساأة وتاأثريها على قوائم مالية للمن�ساأة، اإ�سافة 
ك�سف  يف  ت�سهم  التي  التدقيق،  لعملية  اجليد  التخطيط  ملجاالت  املدقق  معرفة  عدم  اإىل 
عمليات غ�سيل االأموال، واملعرفة العلمية عن ظاهرة غ�سيل االأموال ومراحله وطرقها وتوفر 
اخلربة املهنية ملدقق احل�سابات فيما يتعلق بعمليات غ�سيل االأموال وعدم تخ�سي�ض جزء 
مالئمة  درجة  وممار�سة  االأموال،  غ�سيل  عمليات  حول  للمدقق  امل�ستمر  التعليم  برامج  من 
وحتديد  التدقيق،  مهّمات  تنفيذ  اأثناء  يف  االأموال  غ�سيل  عمليات  لوجود  املهني  ال�سك  من 
حجم وطبيعة اختبارات التدقيق ملجاالت تقومي الرقابة الداخلية املتعلقة مبكافحة غ�سيل 

االأموال واأن�سطة املن�ساأة.
–من . 3 االإعمال  من�ساآت  تهدد  التي  االأموال  غ�سيل  عمليات  اكت�ساف  عدم  يرجع 

وجهة نظر مدقق احل�سابات اخلارجي االأردين- اإىل عوامل تتعلق باإدارات من�ساآت االأعمال 
وت�ستمل على قوة وفاعلية نظام للرقابة الداخلية ملكافحة عمليات غ�سيل االأموال، وجود 
وحدة امتثال ملكافحة غ�سيل االأموال، ووجود حتديد وا�سح ملهّمات اإدارة لتدقيق داخلي يف 
تنفيذ املتطلبات القانونية ملكافحة عمليات غ�سيل االأموال، اإ�سافة اإىل تعاون االإدارة مع 
مدقق احل�سابات يف تنفيذ تقومي برامج مكافحة غ�سيل االأموال، وم�ساهمة جلان التدقيق من 
خالل دورها يف تقومي نظام الرقابة الداخلية ملكافحة غ�سيل االأموال، ودعم وظيفة التدقيق 
اأن�سطتها  وتنوع  فروعها  تعدد  حيث  من  التدقيق  حمل  املن�ساأة  حجم  واخلارجي،  الداخلي 
واأمانتها  املن�ساأة  اإدارة  وكفاءة  االأموال،  غ�سيل  عمليات  وتاأثري  للمن�ساأة  املايل  واملركز 

والتزامها بتوفري �سوابط الرقابة الداخلية
نظر . 4 وجهة  من  املن�ساآت  تهدد  التي  االأموال  غ�سيل  عمليات  اكت�ساف  عدم  يرجع 

املدقق اخلارجي اإىل عوامل تتعلق باالإ�سدارات املهنية ت�ستمل على معايري مهنية ون�سو�ض 
قانونية حتدد م�سوؤوليات املدقق، وطبيعة االختبارات التي يجب على املدقق االلتزام بها.

التوصيات: 
االأموال . 1 غ�سيل  بجرمية  خا�ض  تدقيق  اإر�ساد  اأو  بيان  اأو  معيار  وجود  لعدم  نظرا 

معيار  وو�سع  ل�سياغة  جهودها  تكامل  ب�رصورة  املتخ�س�سة  اجلهات  الباحث  يو�سى 
ي�سرت�سد به املدققون يف اأداء مهّماتهم.
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حث من�ساآت االأعمال على �رصورة االهتمام بتوفري �سوابط رقابة داخلية كافية . 2
ملنع، واكت�ساف عمليات غ�سيل االأموال، ومواكبة التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
اإىل  والتعرف  احلديثة،  التقنيات  لهذه  االأموال  غا�سلي  ا�ستغالل  الإمكانية  واالت�ساالت، 

االأ�ساليب احلديثة والطرق التي ميكن لغا�سلي االأموال ا�ستغاللها.
التدقيق . 3 وظيفة  دعم  يف  االأعمال  من�ساآت  لدى  التدقيق  جلنة  دور  تفعيل  �رصورة 

غ�سيل  عمليات  ملكافحة  الداخلية  الرقابة  �سوابط  بتوفري  االإدارة  التزام  ملتابعة  الداخلي 
االأموال، اإ�سافة اإىل و�سع اآلية منا�سبة لدائرة التدقيق الداخلي الإجراء اختبارات للتاأكد من 
التزام منظمات االأعمال باملتطلبات القانونية وتعليمات مكافحة غ�سيل االأموال من خالل 

برامج االمتثال.
مهّمات . 4 الأداء  وذلك  اخلارجي،  التدقيق  وظيفة  لدعم  التدقيق  جلنة  دور  تفعيل 

تدقيق االلتزام، والتقرير عن مدى التزام منظمات االأعمال باملتطلبات القانونية وتعليمات 
مكافحة غ�سيل االأموال من خالل برامج االمتثال.

غ�سيل . 5 بعمليات  تتعلق  تدريب  دورات  امل�ستمر  التعليم  برامج  ت�سمني  �رصورة 
االأموال، واأ�ساليبها، وخماطرها، وتعديالت التي ت�سدر على قانون مكافحة غ�سيل االأموال.

املحا�سبة . 6 وعلم  االأموال  غ�سيل  جمال  يف  البحث  �رصورة  اإىل  الباحثني  ندعو 
باعتبارها ظاهرة تنت�رص ب�سكل كبري وخماطرها على االقت�ساد الوطني.
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