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 ) سبل عالجه– نتائجه – أسبابه(الفساد  مفهوم
 :المقدمة

 لقد استشرى الفساد في السنوات األخيرة واتسعت مجاالت وأشكاله وأصبح ظاهرة عالمية
ال تقتصر على دولة أو منطقة بل تمتد إلى آافة المناطق والدول وأصبح یهدد االقتصاد القومي ليس 

 .ول النامية أیضًافقط على مستوى الدول المتقدمة بل والد
وتؤآد تقاریر البنك الدولي أن الفساد أصبح العقبة التي تعترض طریق التنمية االقتصادیة 

 . واالجتماعية 
ومع تزاید آثار الفساد السلبية في مختلف الدول سارعت منظمات مدنية وأهلية فضًال عن 

، وتأسست منظمة الشفافية الدولية حكومات العالم إلى المناداه بمحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره
 برلين وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى محاربة الفساد بشكل مستمر والعمل  ومقرها1995 عام

ة تقاریر سنویة حول معلى زیادة الوعى العام بمخاطر الفساد في الكثير من البالد وتصدر المنظ
ات لمختلف أنواع الفساد وترتيب الفساد في جميع القارات توضح فيها ممارسات الدول والشرآ

 .الدول من حيث الفساد والنقاط التي تحصل عليها آل دولة آمؤشر لدرجة الفساد فيها
 :هدف البحث

یهدف البحث إلى دراسة ظاهرة خطيرة تسود المجتمعات الدولية ومنها مجتمعنا وتكمن 
 وتنمو بخطوات تتسارعها خطورة هذه الظاهرة ليس فقط ألنها تجتاح المجتمع الدولي آكل بل أن

 .  أصبحت تمثل ناقوس الخطر والعائق أمام النمو والتنمية بحيثسریعة
غسيل " طبيعي لمظاهر الفساد المختلفة وهي ظاهرة تعد نتاجاهرة خطيرة وضيح ظ ت أیضًاوسيتم
  .لالنتائج االقتصادیة المترتبة على الفساد وغسيل األمواآما سيتم توضيح " األموال
 :بحثخطة ال
 أساسية توضح ظاهرة الفساد و ظاهرة أخري استشرت موضوعاتثالث على تناول البحث يرآز 

في ا لمجتمعات الدولية آانت نتاج حقيقي للفساد وهي ظاهرة غسيل األموال ، ثم يتطرق البحث 
 : إلي معرفة موقع مصر من الفساد و غسيل األموال و تظهر علي النحو التالي
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 اسية عن الفسادمفاهيم اس: أوًال
 مفهوم الفساد -1
 أشكال الفساد المختلفة -2
 اسباب الفساد -3
 اآلثار االقتصادیة المترتبة على الفساد -4
 سبل مكافحة الفساد -5
 تجارب لبعض الدول التي تكافح الفساد -6
 غسيل األموال آنتيجة للفساد: ثانيا

 .مفهوم غسيل األموال -1
 .موالالعوامل التي ساهمت في نمو وانتشار عمليات غسيل األ -2
 .مراحل وخطوات غسيل األموال -3
 .اآلثار االقتصادیة المترتبة على غسيل األموال -4
 .الفساد وغسيل األموال في مصر: ثالثًا

 .موقع مصر من الدول التي یسودها الفساد -1
  .حجم النشاط الخفي وغسيل األموال في مصر -2
 .مفاهيم أساسية عن الفساد: أوًال

 مفهوم الفساد -1
 الذي وذلك وفق التعریف" سب والمنافع الخاصةال السلطة من أجل المكاستغال"الفساد هو 

وهو ما یعني أن الفساد یشير إلى االخالل بشرف ومهنية ". منظمة الشفافية الدولية"حددته 
 .الوظيفة والقيم والعادات التي تسود المجتمع

 .لمجتمعویعتبر أحد المعایير الهامة التي تشير إلى غياب المؤسسة السياسية في ا
تتمثل في الرشوة والمحسوبية  )سنتعرض لها فيما بعد(عدیدة والفساد مفهوم یتسع ألشكال 

الخ ویعد الفساد جریمة یصعب الوقوف عليها ألنه غالبًا ما یتم في الخفاء أو .......والتزویر
 .من خالل وسطاء

 أشكال الفساد  -2
 :هناك أشكاًال عدیدة ومتنوعة تدخل ضمن اطار الفساد مثل

ول عن منح ئ بكافة أشكاله آأن یتأخر الموظف المس والحكومةفساد موظفي القطاع العام  -1
 ليإ المواطن فيضطرنين ط مصالح الموا فيهاعطلتيص وانجاز المهام لفترات طویلة تخالترا

 )1(.دفع رشوة لكي تتم مصلحته واجراءاته
ة سئولين في الوظائف الهامانتشار المحسوبية وتعيين أقارب ومعارف آبار الموظفين والم  -2

 .زةوالممي
المستثمرین حتى یتم الموافقة على طلبات  یدفعها قضایا االبتزاز مثل الرشاوي التي   -3

 .بالنسبة للرشاوي الخاصة بالمستثمرین األجانبًا یاالستثمار وتزداد األمور تعقيد
مرین المحليين أو الفساد في تقدیر قيم األصول واألراضي المعدة لالستثمار سواء للمستث  -4

 .االجانب وفقًا لمن یدفع الرشاوي أو الهدایا
دودي الدخل، فال یستطيع الدعم الذي تقرره الدولة لصالح محالفساد الناتج عن التالعب ب  -5

بل وقد یحرم . المستحق للدعم أن یحصل عليه إال بعد تقدیم الرشاوي والهبات للموظفين
 . في السوق بسعر أعلى لغير المستحقيندعومةالمأصحاب الحق من الدعم وتباع السلع 

 .فساد البيروقراطية والناتج عن آثرة االجراءات والتعقيدات والرقابة على الجهات المختلفة  -6
                                                 

1) (Vito, Tanzy "corruption, causes, solution, ……. 
 2006/ 11/ 12محاضرة القيت ضمن أنشطة المجلس المصرى للدراسات االقتصادیة 
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ير القوانين وتعددها فتنشأ ثغرات آثيرة تمكن بعض الموظفين أو يثرة تغآالفساد الناتج عن  -7
 . صالحهمالمسئولين من االستفادة منها في تحقيق مكاسب في

ة التجارة المحرمة والمحظورة شرعًا آتجارة المخدرات واألسلحة والنفایات والبغاء ممارس -8
 .وغيرها وما ینتج عنها من عمليات غسيل األموال

 .ثراء من الوظيفة العامة والمقاوالت الحكومية واإلالصفقاتتلقي العموالت والرشاوي عن  -9
 .الهدر في استعمال الموارد الحكومية  -10
 قد رآز على الفساد في المشاریع العامة 2005لعام " الشفافية الدولية"لعل تقریر منظمة و  -11

 وقد رآز التقریر على ممارسات الفساد  المستدامة أمام التنميةًایقف عائق ذيآبيرة الحجم وال
 قامت به الحكومات والشرآات الدولية آما حدث في تيمليات البناء واعادة البناء والفي ع
  "سوناميات"  إعصار البناء للدول األسيویة التي تضررت بفعل إعادةوعند ،ق العرا

في ماليزیا " باآون"ومشروع بناء محطة توليد الكهرباء في األرجنتين وخزان المياه لسد 
" بباغالي"نتاج الطاقة النوویة في الفلبين ومشروع بناء سد ال" باتان"ومشروع بناء محطة 
 .)2(ألمثلة الكثيرةفي أوغندا وغيرها من ا

 سباب الفسادأ -3
 عدیدة تكمن وراء انتشار الفساد وتضخمه ونموه المستمر وهناك اسبابًا خاصة هناك أسباب

ومن أهم . بكل مجتمع وأسباب أخرى عامة یمكن أن تكون مسببة للفساد في أي مجتمع
 :أسباب الفساد

 عدم معاقبة الموظفو ضعف قدرة الدولة وسلطتها وعدم قدرتها على مواجهة الفساد -
  والتهاون فيءالمخطئ ومرتكب الفساد، أو عدم وجود عقوبات رادعة لمواجهة األخطا    

 .المحاسبة والعقاب    
محاولة صغار الموظفين اللحاق بالطبقات الثریة والسعي لتحقيق دخل مرتفع للحاق بهم    -

 .ق حساب القيم واألخالعلىوخاصة في ظل سيطرة المادة والتطلعات 
 تمثل دراسة ميدانية عن الفساد لعدد )3(وهناك دراسة علمية نشرتها المنظمة العربية لالدارة     

  :أوضحت الدراسة ما یليمن الدول العربية في بعض الوظائف 
وقد دللوا  النسبة الكبرى من مرتكبي الفساد من الموظفين هم الموظفين الشباب صغار السن* 
 .للمجازفة العمریة تكون أآثر ميًال ذلك بأن هذه الفئة على

ذلك              توصلوا إلى أنه آلما زادت مدة الخدمة للموظف العام والمراآز العامة آلما أثر* 
 .في سلوك الموظف واستعداده التكاب الفساد

لهيكل ة لباقي او القدعدم توافرمن أهم أسباب الفساد ظهور الفساد في اإلدارة العليا والقيادات و    -
 .االداري والوظيفي مما یسهل ویشجع على انتشار الفساد وتضخمه

الفقر وانخفاض الدخول في المجتمع تدفع إلى الفساد آما أن انخفاض مرتبات ودخول أصحاب   -
ویزداد األمر . الوظائف الهامة التي لها عالقة بالجمهور تدفعهم إلى اإللتجاء للرشوه والهدایا

 .وة بين الطبقاتسوءًا مع اتساع الفج
غياب الشفافية وعدم تحدید تعليمات واضحة تفسر الخطوات والمستندات المطلوبة   -

 .للحصول على الخدمة دون اتاحة الفرصة لالنحراف والفساد
 . في آشف الفساد والمفسدیناإلعالمضعف دور   -
 .فساد األخالق وانهيار القيم والمبادئ  -
 ساداآلثار االقتصادیة المترتبة على الف -4

                                                 
 .2005ولية عن عام تقریر منظمة الشفافية الد) (2
 "النزاهة......  البحث عن -منظمة الشفافية "11/2006  موقع إسالم اون الین  -  
.com -resgar.www 
   2004 جامعة الدول العربية –المنظمة العربية لإلدارة " دراسة ميدانية عن الفساد" الشهابي ) 3(
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 آيف أن الفساد في قطاع 2005لعام  "منظمة الشفافية الدولية"ظهر تقریر الفساد العالمي أ       
 وأن الفساد یعوق والعمراناالنشاءات یعيق تطور االقتصاد ویهدد بوقف عملية إعادة البناء 

اء، وقد تنفيذ المشاریع األساسية مما یشكل آارثة لكل من الدول المتقدمة والنامية على السو
رئيس المنظمة أنه في ظل انتشار الرشاوي وتغليب المال على القيم " بيتر ایجن"أوضح 

ویطالب الحكومات . فتكون النتيجة انشاءات ردیئة الجودة وادارة ضعيفة للبني التحتية
 .والشرآات بضمان الشفافية في عمليات االنفاق العام من أجل القضاء على ظاهرة الرشوة

 : مما یليتائج السلبية التي تنتج عن الفساد وتؤثر على األداء االقتصاديومن أهم الن -5
 .المستدامةنمية التنمية والتقدم ویعوق عملية التالفساد یهدد   -
 الفساد یعد المسبب الرئيسي للفقر وأآبر عامل یحول دون محاربة الفقر في آثير من  -
 غينيا االستوائية والسودانو الدول وخاصة في الدول النامية مثل نيجيریا وانغوال   
 .وهذه الدول تقف في ذیل قائمة الدول حسب نسبة الفساد بها.  والكونغو  
 آل منهم اآلخر فيدور االقتصاد یغذيویزید األمر تعقيدًا أن آًال من الفقر والفساد   -
 . في حلقة مفرغة حيث الفساد یزید الفقر والفقر یزید الفساد فيصعب معالجة األمر  
 علىالفساد یؤثر سلبًا على االستثمار المحلي ویزید من صعوبة األمر التأثير السلبي   -
 آبيرة للدول النامية التي تحتاج إلى اآلمن مشیسببه األجنبي وتراجعه وما  االستثمار  

ویرجع ذلك ألن المستثمر األجنبي سوف یتكلف أعباء االستثمار الشرعية . االستثمارات األجنبية
وقد . الهباتاوي ووغيرها إلى جانب األعباء غير الشرعية والتي تتمثل في الرشمن رسوم 

تي تحصل عليها غير معلومة دة والجهات النت مبالغ الرشوة والفساد غير محدیتعقد األمر إذا آا
 متعددةو

 و بية بين زیادة الفساد وتراجع معدالت االستثمارلأآدت على العالقة السآثيرة وهناك أبحاث 
  )4(.امنه
آلما زاد "من خالل دراسة تطبيقية على إیطاليا أنه " ز ماورتولو"أجرى الباحث اإلیطالي  •

 ".الفساد في الدولة آلما صاحب ذلك تراجع االستثمار
وهناك دراسة صينية أآدت أیضًا أن زیادة الفساد یصاحبه انخفاض في معدل االستثمار  •

 .األجنبي
حتية واالنتاجية، فضًال عن رفع تكلفة التشغيل وخاصة في الفساد یؤثر على آفاءة البنية الت -

 .المنشآت التي تمت بدون آفاءة
   التأثير على االنفاق العام وميزانية الدولة ألن الفساد یؤدي إلى زیادة االنفاق العام في -

   المجاالت األقل أهمية على حساب الخدمات األساسية التي یحتاجها أفراد المجتمع من تعليم
 یعمل  ألن الفساد اإلداري )5(اءة االقتصادیة لالجهزة الحكوميةحة وتكون النتيجة تقليل الكفوص

 .على تضخيم األنفاق الحكومي على مشروعات ال تستحق تلك المبالغ 
 التأثير السلبي على األداء االقتصادي آكل وتراجع معدالت األداء وانخفاض معدل النمو -
 . االقتصادي والناتج المحلي 
  مكانات الحقيقية من مصلحة المجتمع آكل إلى مصلحة أشخاص فيتم تحویل الموارد واإل -

 .ة في ید فئة قليلة من المجتمع ویسود المجتمع عدم العدالةوترآيز المصلحة والثر
   لو ألنه في ظل الفساد تختلف الدخاالقتصادي في ظل اقتصادیات السوقعرقلة األداء  -

 . أخرى  ف المهارات والكفاءات وتباینها ولكن تختلف وفقًا لمعایيروالمزایا ليس نتيجة الختال
  أن الفساد االداري یعد عامًال62006أوضح تقریر األمم المتحدة عن التنمية البشریة لعام   -

                                                 
 2005 التقریر السنوي –شفافية الدولية منظمة  ال) 4(
 . 2005 - 13483 العدد -تحتاج إلي اجتثاث. جرائم مجهولة - ندوة الفساد االداري"جریدة الریاض)5(
 "2004تقریر التنمية البشریة  "-األمم المتحدة) 6(
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 . أساسيًا یساهم في تخلف الدول النامية ویساعد على تفاقم األزمة االقتصادیة  
    یفضي إلى فساد أآبر وجرائم اقتصادیة خطيرة ومنمن أهم  آثار ونتائج الفساد أنه   -

    ة تترك آثارًا سيئةرالظاه جریمة غسيل األموال والتي سنتناولها فيما بعد وهذه ها أخطر
 .وخطيرة على اقتصادیات الدول التي تتم فيها ومن خاللها عمليات غسيل األموال

   وقد قام. آثر من الشرآات الكبيرةیزداد التأثير السلبي للفساد على الشرآات الصغيرة أ  -
علي  التي تنفقالبنك الدولي بدراسة أآدت على أنه آلما زاد حجم الشرآة آلما قلت الموارد 

وتوفير فرص   والمعروف أن الشرآات الصغيرة هي المحدد الرئيسي للتنمية والهدایالرشاوىا
 .الناميةالعمل في الدولة 
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   سبل مكافحة الفساد-5 
 عبء آبير في مكافحة الفساد من خالل اجراءات وخطوات وسياسات  الدول حكوماتقع علىی

 :مختلفة من خاللها یمكن مكافحة الفساد ومن أهم هذه االجراءات
باقي رادع أمام وضع عقوبات قاسية لمرتكبي الفساد بأشكاله المختلفة حتى یكون هناك  -

لكى تستطيع أن تقبض على (: يث قال حفي مقالة هامة " جارى بيكر"ویؤآد ذلك . المفسدین
 ).مرتشي البد أن تكون هناك سياسة ذات آفاءة عالية

 . في آافة وحدات القطاع العاماإلجراءاتتخفيض عدد القوانين واللوائح وتبسيط  -
 حتى ال یكون هناك اللجوء إلى الشفافية في آل الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور -

  .)7(مجاًال للرشوة
 .ة الفسادحطاء دور أآبر لمؤسسات المجتمع المدني في مكافإع -
تحسين مستویات األجور والدخول وخاصة للفئات التي تتعامل مع الجمهور من الموظفين  -

 .العموميين
 .تفعيل قوانين المحاسبة المالية لكبار الموظفين دون مجامالت أو اعتبارات شخصية -
 .ب الحكم المطلقسلواعن بعد إرساء قواعد الدیمقراطية وال -
 .تطویر نظم اختيار وتعيين وترقية الموظفين والتوصيف الدقيق والعلمي للوظائف -
 الدینية والروحية المرتبطة باستقامة االفراد، قيمالترآيز على الجانب األخالقي وتفعيل ال -

واالتجاه إلى اعداد ميثاق أخالقي لكل مهنة ولكل مؤسسة تعمل من خالله، وقد قامت دول 
بموجبه " ميثاق العمل"أو " ميثاق السلوك"ریكا الالتينية بعمل اتفاقيات فيما بينها یسمى أم

 .یتعامل آل االفراد بمساواه بدون محسوبية وال رشاوي
 )8(بعض الدول في مكافحة الفسادتجارب 

 واستطاعت من ، الفساد بأساليب مختلفةالتي خاضت تجارب هامة لمكافحةهناك بعض الدول 
  آما في سنغافورةودها أن تقضي على الفساد أو أن تخفض معدالت الفساد فيهاخالل جه

 : بعض تجارب هذه الدولعلىلقي الضوء نحاول أن نو
 الصين -1

 4,3 م2003دراك الفساد فيها عام إشر مؤتعتبر الصين من الدول التي ینتشر فيها الفساد ویبلغ 
 ي قيمة هي وأدن–) نظيف جدًا (10متصل اعلي قيمة له رق وهذا المؤشر 2,3 م 2005وعام 

 ةوقد اتخذت الدول.رتفع فيها معدالت الفسادیولذلك فهي من الدول التي ) فاسد جدًا(الصفر 
 :تتمثل في بهدف مكافحة الفساد ومقاومته وآانت لها تجربة جيدة اإلجراءاتبعض 

 . المرتشينوضع عقوبات شدیدة لمواجهة الفساد لدرجة أنه تم الحكم باالعدام على بعض -
فراد بالبعد عن الرشوة والفساد ألاإلى جانب العقوبات قامت الدولة بتوفير الحوافز التي تدفع  -

 .من خالل رفع دخول المواطنين وتحسين مستوى المعيشة
 سنغافورة -2

الفساد فقد نجحت في ة تجربة رائدة وفریدة بالنسبة للدول التي حاربت رتعتبر تجربة سنغافو
سلندا أتي في مقدمة الدول التي تتمتع بمستوى نظيف من الفساد مع فنلندا وای فهي تهإزالت

 واإلجراءات،  2005وعام  2003 خالل عام 4,9 الفساد بها والدنمارك ویبلغ مؤشر مدرآات
التي اتبعتها الدولة مكنتها من القضاء على الفساد بعد أن آانت منذ نحو ثالثين عامًا من أآبر 

 . بها الفسادالدول التي ینتشر

                                                 
)7  (Peter Eigen "DAS NETZ DER KORRUPTION ………."  

       Campus verlag- Frankfort – 2003. 
    vito Tanzyمرجع سابق ) 8(
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قامت الدولة بتخفيض عدد القوانين والقواعد واالجراءات وقامت بتبسيط وتوضيح آافة  -
فية في آافة اأي أنها طبقت الشف.  خرق للقوانيناءات بحيث ال تسمح بأي خروج أواالجر
 .الهيئات

 .آان للقيادة دورًا هامًا في مكافحة الفساد من خالل تقدیم القدوة الحسنة للجميع -
فين العموميين حتى ال یلجأوا للفساد ویعد مرتب الوزیر ظفعت الدولة مرتبات ودخول المور -

 دوالر 100.000السنغافوري أعلى مرتب وزیر على مستوى العالم فهو یتقاضى نحو 
وبالتالي إذا سولت له نفسه وأقدم على أي محاولة فساد فسوف یحرم من وظيفته ومن دخله 

 . یستطيع أن یحصل على وظيفة أخرىالمرتفع فضًال عن أنه لن
 هونج آونج -3
  الفساد عام ى التوالي بالنسبة لمؤشر مدرآات عل15، 14تأتي هونج آونج في المرتبة  
 نتيجة للجهود 2005 عام 3,8 إلى 2003 عام 8 وقد ارتفع المؤشر لدیها من 2005وعام  2003 

 :وأهمهاالتي تبذلها الدولة لمحاربة الفساد 
لدولة لجنة لمحاربة الفساد وفرت لها ميزانية ضخمة من مالیين الدوالرات ویعمل بها شكلت ا 

 موظف یتقاضون مرتبات مرتفعة مهمتها متابعة الفساد والقضاء عليه بكافة 1000نحو أآثر من 
 .أشكاله

 
 يتشيل  -4
لفساد ليها ومؤشر مدرآات  دولة من حيث مستوى ا133ضمن ) 20(تعتبر الدولة رقم   

وقد خطت الدولة خطوات هامة في . 2005، 2003 خالل عامي 3,7 , 4,7یبلغ  فيهاالفساد 
 .ول أمریكا الالتينية دأنظفحاربة الفساد وتعتبر من م
 .قامت بتبسيط االجراءات واللوائح والقوانين •
 .كافة الهيئات الحكوميةلبالنسبة أعلنت مبدأ الشفافية  •
زاهة وبالتالي تعطي قدوة حسنة للجميع، وعندما حاول تتميز القيادة السياسية لدیها بالن •

یها تسریب بعض المعلومات قام سكرتيره باالبالغ عنه وتم استقالة دمحافظ البنك المرآزي ل
 .الحكومة بأآملها من جراء ذلك

استخدام اسلوبًا واحدًا بل البد علي وعلى ذلك عندما نتحدث عن مكافحة الفساد ال یمكن أن نرآز  
 - رفع االجور-تخدام منظومة متكاملة لمحاربة الفساد تتمثل في وضع عقوبات صارمةمن اس

 . وتقدیم القدوة الحسنة وآافة الخطوات الالزمةاإلجراءاتالشفافية وتبسيط 
 2005، 2003یوضح مؤشر مدرآات الفساد لمجموعة من الدول خالل عامي ) 1(والجدول رقم  
. 

 )1(جدول رقم 
 دمؤشر مدرآات الفسا

 م2005، 2003لعام
 مؤشر مدرآات الفساد الدولة

2003 
 مؤشر مدرآات الفساد

2005 
 فنلندا
 أیسلندا

 سنغافورة
 السوید
 هولندا
 النرویج

7,9 
6,9 
4,9 
3,9 

6,9 
6,9 
4,9 
2,9 
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 بریطانيا
 المانيا
 بلجيكا

 الوالیات المتحدة األمریكية
 فرنسا

 البحرین
 تایوان
 قطر

 ایطاليا
 الكویت

  العربية المتحدةاإلمارات
 األردن

 ية السعودیةالمملكة العرب
 الصين
 مصر

 المغرب
 هایتى
 نيجيریا

 بنجالدیش
 العراق

9,8 
8,8 
7,8 
7,7 
6,7 
5,7 
9,6 
3,6 
7,5 
6,5 
3,5 
3,5 
2,5 
6,4 
5,4 
4,3 
3,3 
3,3 

3.3 
4,1 
3,1 
2,2 

7,8 
8,8 
6,8 
-,8 
3,7 
3,7 
4,7 
7,5 
9,5 
-,6 
9,4 
8,4 
2,6 
3,5 
5,4 
4,3 
3,3 
3,3 

2.2 
2,2 
-,2 
5,1 

 Transparency International 1992- 2003المصدر 
(Tens years fighting corruption) – 2005 

 من الجدول يتضح 
 جدًا الرتفاع درجة مدرآات نمتدأن مجموعة الدول التي آانت تتصدر القائمة حيث مستوى الفساد  -

 . وسنغافورة والسویدوأیسلندادا ؤشر مثل فنلنمالفساد لدیها استمرت تقریبًا في نفس مستوى ال
هناك بعض الدول التي تحسن فيها مؤشر مدرآات الفساد مما یشير إلى جهود بذلت لتخفيض  -

 . العربيةاإلماراتدولة وولمكافحة الفساد مثل ألمانيا واليابان وفرنسا وقطر 
ا في عام بعض الدول ساءت فيها مؤشرات مدرآات الفساد مما یعنى ارتفاع مستوى الفساد فيه -

 . تونس– ایطاليا - الكویت- البحرین– مثل الوالیات المتحدة األمریكية 2003 عن عام 2005
وهذه المؤشرات التي تدرجها منظمة الشفافية الدولية من خالل استمارات استقصاء تعكس آراء 

سة  مؤس13 قامت بها مسحًا 17 ومحللي مخاطر في بلدان متعددة تشمل وأآادیميينرجال أعمال 
الدول األقل من ذلك وتستبعد تم تسجيل البلدان التي وردت على األقل في ثالث استفتاءات مستقلة و

. 
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الذي ینظر ) Bride Payers index (الرشاوى الفساد مكملة لمؤشر دافعي إدراكوتأتي مؤشرات 
تي في  أو الاألسواق شرآات الدول المصدرة الكبرى لتقدیم رشاوى في  و استعداد ميل درجةفي

 .طور االزدهار
والذي  للفساد وسبل مكافحته ننتقل إلى المبحث الثاني األساسيةبعد استعراض المفاهيم 

ظاهرة خطيرة نشأت وآانت نتاج طبيعي النتشار الفساد بصوره المختلفة وهي ظاهرة یتناول 
 ".غسيل األموال"

 المبحث الثاني
لتي تعد نتاج طبيعي النتشار الفساد وتغلغله في نتناول في هذا الفصل عمليات غسيل األموال ا    

 .جسد جميع البلدان سواء الغنية أو الفقيرة
 ساعد في انتشارها عوامل  عالميةوقد اتسع نطاق عمليات غسيل األموال واعتبرت ظاهرة    

 مختلفة مثل ظروف العولمة وما وفرته من سهولة االنتقال عبر الدول، إلى جانب التطورات الهائلة
وتعتبر عمليات غسيل األموال من أخطر جرائم عصر االقتصاد الرقمي والعائق   .في مجال التقنية

 .مؤسسات المال واألعمالیواجه الكبير الذي 
 . وسيتم توضيح النقاط التالية في هذا المبحث

 .مفهوم غسيل األموال -1
 .العوامل التي ساهمت في نمو وانتشار عمليات غسيل األموال -2
 .وات غسيل األموالمراحل وخط -3
 .اآلثار االقتصادیة المترتبة على غسيل األموال -4
 مفهوم غسيل األموال -1

 األوربية دليل اللجنة " وقد عرفیوجد العدید من التعریفات التي تحدد مفهوم غسيل األموال  
 أو التعامل مع أموال إدخالعملية " غسيل األموال بأنها 1990 الصادر عام "لغسيل األموال

 صفة إلضفاء عن عمليات مشبوهة المصدر أو غير شرعية في مؤسسات مالية ناتجة
 .األصلي مصدرها وإخفاء على هذه األموال الشرعية

توظيف األموال مشبوهة المصدر وغير "  وهو وهناك تعریف آخر لعمليات غسيل األموال
 المصدر  أعمال مشروعة من خالل طمسفي) نتاج التهرب من التزامات القانون(الشرعية 
   لهذه األموال ویتم ذلك باستخدام وسائل مختلفة عبر المؤسسات المالية والمصرفيةالحقيقي

ونستخلص من ذلك أن غسيل األموال یعنى تنظيف األموال المتحصلة عن طریق      
أو المخالفات والفساد ویتم تنظيفها من خالل القيام بمشاریع ) مثل نشاط المخدرات(الجریمة 
 الجهاز في بعمليات تحویل وإیداع متعددة ومعقدة بعد القيامة مقبولة وشرعية وقانونية اقتصادی

 لدیها التي تجمعوترجع جذور عملية غسيل األموال إلى عصابات المافيا  . و الماليالمصرفي
 غير المشروعة مثل تجارة أنشطتها حققتها من التيأموال طائلة من خالل األرباح الهائلة 

لم تستطع أن تحتفظ )8( وغيرها من آافة صور الفسادوبیواالبتزاز والتهرالبغاء المخدرات و
كى ال تتعرض للمساءلة لجأت إلى القيام بعمليات مختلفة ل و. بهذه األموال داخل البنوك

 .ومتعددة لتغيير هویة هذه األموال وإدخالها إلى المصارف الشرعية مرة أخرى
وظهر أول ) ووتر جيت( عقب فضيحة 1973ا عام  أمریكفيوتردد اسم غسيل األموال 

 .1982 الوالیات المتحدة األمریكية عام فيقانون لمكافحة غسيل األموال 
وتطورت عمليات غسيل األموال وظهرت جماعات منظمة تستخدم األساليب الحدیثة والمعقدة 

 .بهدف الوصول إلى إخفاء وتمویه الطابع غير مشروع في هذه العمليات
 ل التي ساهمت في نمو وانتشار عمليات غسيل األموالالعوام -2

هناك عوامل وعناصر عدیدة ساهمت في نمو عمليات غسيل األموال وسرعة انتشارها على 
 :ومن هذه العوامل. المستوى الدولي حتى أنها أصبحت ظاهرة عالمية
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 .موالانتشار الفساد وزیادة حجم النشاط الخفي الذي هو السبب الرئيسي في غسيل األ -1
 وصوره المختلفة آان من الطبيعي زیادة ونمو وأشكالهومع اتساع نطاق الفساد 

 .عمليات غسيل األموال
وتشير البيانات أن حجم االقتصاد الخفي أصبح یشكل جزء آبير من الناتج المحلى 
لكثير من الدول، فعلى سبيل المثال یمثل حجم النشاط الخفي في آولومبيا نحو نصف 

یوضح نسب االقتصاد الخفي إلى الناتج المحلي ) 2(محلي والجدول رقم  الهاإنتاج
  لبعض الدولاإلجمالي
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 )2(جدول رقم 
 ير االقتصاد الخفي نسبةدتق

 .اإلجمالي الناتج القومي إجماليمن 
 النسبة الدولة

 استراليا
 النمسا

 بلجيكا 
 آندا

 الدنمارك
 فنلندا
 فرنسا
 ألمانيا
 الهند
 ایرلندا
 ایطاليا

 ابانالي
 النرویج
 اسبانيا
 السوید
 سویسرا
 بریطانيا

 الوالیات المتحدة األمریكية
 روسيا

9- 11% 
6- 7% 

13- 15% 
18- 20% 
10- 12% 
5,5- 5,6% 
7- 8% 
5,5- 5,7% 

45- 48% 
5,5- 5,6% 

18- 20% 
5,2- 5,3% 
5,5- 5,7% 
8,4- 5,5% 

12- 13% 
5,3- 5,4% 
6,5- 5,7% 

20- 22% 
8- 10% 

 Vito Tanzi "the underground Economy, Finance and :المصدر
Development,"Dec. 1983  

 24 -23 ص 1997" غسيل األموال في مصر والعالم"– عبد العظيم حمدي
 
 

ومن الجدول نالحظ أن الهند، یليها الوالیات المتحدة األمریكية ثم آندا وایطاليا تعد أعلى 
رتفعة من الناتج القومي مما یعكس حجم الفساد الكبير الدول التي یشكل االقتصاد الخفي فيها نسبة م

 .أما اليابان وسویسرا فهي أقل الدول، یليها فنلندا وایرلندا والنرویج .في هذه الدول
سرقة أموال (الفساد والتهرب الضریبي والقروض بال ضمانات و ومن مظاهر النشاط الخفي     

والعموالت مقابل عقود األسلحة والسلع الرأسمالية والرشوة والتربح من الوظائف العامة ) البنوك
 .)9(الخ.....واالستثماریة وأنشطة السوق السوداء

وال عبر الحدود العولمة وما وفرته من سهولة االنتقال عبر الدول وسهولة انسياب األم -2
 .ًا لعمليات غسيل األموالصبفأصبحت مناخًا خ

 شجع أصحاب ،االستثمارات األجنبية تشجيع وجذب نحوسياسات الدول وخاصة النامية  -3
 .األموال غير النظيفة لالستثمار في هذه الدول آأحد الوسائل لتحویلها إلى أموال  نظيفة

 وتسابق البنوك لجذب المزید من )10( ة في مجال البنوك والصيرفالهائلالتطور التكنولوجي  -4
 . وعمولتهاأرباحهاالعمالء لرفع معدالت 

                                                 
 1997" غسيل األموال في مصر والعالم العربي"حمدي عبد العظيم )  (9
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تشجيع بعض الدول النامية لعمليات غسيل األموال والتي أعلنت ذلك صراحة مثل ما حدث في  -5
 250سكانها عدد وهي جزیرة صغيرة ال یتعدى " ناسو"وعلى األخص مدینة " جزر البهاما"

 بنك 4000ألف نسمة ولكن اقتصادها یقوم على نشاط غسيل األموال ویوجد أآثر من 
 .سلحة وغسيل األموالمتخصص في تمویل تجارة األ

ة ی وهذه المراآز توفر فرص سانحة لسرoff shoreاطق األوفشور نزیادة المراآز المالية لم -6
 .الحسابات وتكوین الشرآات التي أصبحت من العناصر األساسية لزیادة نشاط غسيل األموال

 مراحل وخطوات غسيل األموال -3
 :تمر عملية غسيل األموال بثالث مراحل أساسية هي

 Placement)   اإليداع(مرحلة التوظف : لمرحلة األولىا
 في النظام إدخالهاتعد من أصعب المراحل حيث یتم من خاللها تجميع األموال الملوثة والعمل على 

 أو سياحة في شكل شيكات وتودع إما في المؤسسات المالية . المالي للدولة دون لفت االنتباه
والهدف في هذه المرحلة هو التخلص من . م استثمارها مباشرةحواالت بریدیة أو الكترونية أو یت

 .آمية النقود الكبيرة التي تم تجميعها وتحویلها إلى أشكال أخرى قانونية أو شرعية
 Laveringمرحلة التمويه أو التغطية   : المرحلة الثانية

ن طریق فتح  الملوثة مع النقود األخرى الشرعية ویمكن أن تتم ع)11(هي مرحلة خلط النقود
حسابات مصرفية غير مشتبه فيها أو بأسماء شرآات وهمية آما یمكن استخدام التحویل 

وقد یلجأ غاسلو األموال إلى أنشطة تجاریة شرعية ). ما یسمى بالخلط المصرفي(االلكتروني 
 ). الخلط غير المصرفي(آواجهة لغسل األموال 

ت في آافة المجاالت سواء خبراء ماليين  بالخبرااألموالوفي هذه المرحلة یستعين غاسلو 
وتسمى هذه المرحلة  . على العمليات المالية أو مستشارین قانونيين أو محاسبينلإلشراف

 إشارة إلى مدى تعقيد هذه المرحلة وتنتهي هذه Spaghetti Jungle" غابة االسباجتى"
الل الجهاز المصرفي  الشرعية عليها من خإضفاءالمرحلة بتبادل األموال القذرة التي تم 

 .بإجراء عدة عمليات معقدة من الصفقات المالية الشرعية وتحویالت غامضة داخليًا وخارجيًا
 Integrationمرحلة التكامل أو الدمج    : المرحلة الثالثة

 هذه األموال إظهارلألموال القذرة، أي ) التنشيف(یطلق على هذه المرحلة مرحلة التجفيف 
اآتسابها بصورة قانونية وبذلك تصبح آمنة ضد المساءلة من جانب أي جهة لها وآأنها أموال تم 

 :سلطة المساءلة عن أصل األموال ویتم غسل األموال بصورة نهائية في صور مختلفة مثل
 .إدارة المحافظ االستثماریة وتداول األسهم والسندات -
 . بيعها مرة أخرىعادةوإشراء العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات والتحف الثمينة  -
 .شراء الفنادق والشرآات الخاسرة أو المتعثرة بهدف تمویلها وتحویلها إلى شرآات رابحة -
 .إیداع األموال الملوثة في بنوك دول تسمح قوانينها بذلك ثم یتم تحویلها إلى الدولة األم -
 .)12(شراء األسهم والسندات من البورصات المختلفة وتداولها لعدة مرات -
 .االت المالية بأشكالها المختلفة والتحویالت المالية عبر شرآات الصرافةالحو -
 اآلثار االقتصادية المترتبة على غسيل األموال -4

إن عمليات غسيل األموال تتم داخل االقتصاد بدون أن تخضع أو تفسر وفقًا ألي نظریة اقتصادیة  
ى االقتصاد وآما یصفها تقریر األمم وهي بذلك تشكل جریمة اقتصادیة ومالية خطيرة تؤثر سلبًا عل

شكل خطر حقيقي على اقتصادیات الدول بصفة عامة والدول النامية یغسيل األموال "المتحدة بأن 
 ."بصفة خاصة

                                                                                                                                               
 "غسيل األموال "–موقع منتدى اإلمارات لألوراق المالية )  10(

 1999 مارس –لملك سعود  جامعة ا– آلية العلوم اإلداریة –" غسيل األموال واقتصادیات الجریمة المنظمة "السقامحمد إبراهيم )  (11
)12  (Quirk, P.J "Macroeconomic Implication of Money Laundering IMF. Working. WP 96/66. June 1996 

p.15-16 
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 .ویتم تناول تأثير غسيل األموال على المتغيرات االقتصادیة الكلية التامة
 .تأثير غسيل األموال على االستثمار واالدخار - أ

 .)13( مليار دوالر سنویًا300رات الدولية إلى أن حجم غسيل األموال یصل إلى تشير التقدی
 :وتؤثر عمليات غسيل األموال على االدخار واالستثمار من عدة جوانب

عند خروج األموال للخارج یتأثر الناتج المحلي واالستثمارات المحلية تأثرًا آبيرًا ویزداد  -
 النقدتي تعاني أصًال من ضعف الموارد المالية من األمر صعوبة بالنسبة للدول النامية ال

 المحدودة وتنخفض فرص االستثمار النقدیة ویزداد التنافس على الموارد )14(األجنبي
 .وخاصة للمستثمرین الجادین

 أو ذات آفاءة اقتصادیة منخفضة ألنه إذا قام اوجود استثمارات غير مجدیة اقتصادی -
ا، فلن یهتموا بالجدوى االقتصادیة الستثماراتهم بل أصحاب األموال الملوثة باستثماره

واالتجاه إلى العامة أ  بما ال یتعارض مع القواعدأموالهمیترآز هدفهم في إعادة تدویر 
االستثمارات سریعة العائد في األجل القصير وقليلة المخاطر ویتأثر األداء االقتصادي 

 .يمة اقتصادیة النها تصبح غير ذات قهذه االستثماراتمثل بوجود 
 لالقتراض وارتفاع تكلفة االستثمار بسبب انخفاض الموارد المالية الحدیةزیادة التكلفة  -

 .تردد المؤسسات المالية في منح مزید من االئتمانتآما وانتقالها إلى الخارج 
 لرأس الحدیة وانخفاض الكفاءة اإلنتاجة فارتفاع تكاليف االستثمار یصاحبه ارتفاع تكل -

 )15(المال
 إلى استثمار أموالهم في مجال شراء العقارات واألراضي ال بقصد األموالاتجاه غاسلو  -

 یؤدي إلى ارتفاع أسعارهاتنمية االستثمار في هذا القطاع ولكن بقصد المضاربة على 
أسعار العقار بصفة عامة ویشكل ذلك أحد العقبات األساسية في االستثمار العقاري وما 

 .اإلسكانع ینتجه من مشاآل بقطا
زعزعة االستقرار االقتصادي والسياسي نظرًا لفقدان هيبة الدولة وعدم قدرتها على تدبير  -

 .األمور مما یؤثر بالسلب على االستثمار
 واالقتصاد الخفي تؤثر تأثيرًا مضاعفًا اإلداريإن خروج األموال الملوثة حصيلة الفساد  -

 ائج المضاعف والمعجل داخل االقتصادعلى االستثمار حيث یحرم االقتصاد من آثار ونت
 .فيتضاعف التأثير السلبي

 والهيئات المحافل داخل الدولة یؤثر على سمعة الدولة في واإلداريانتشار الفساد السياسي  -
 باالستثمار التي تقومفي ثقة المؤسسات الدولية التي تقدم المنح أو المساعدات أووالدولية 

 .الدول النامية  فيالمباشر داخل الدولة وخاصة
 یؤثر على لإلنتاج الستيراد السلع الرأسمالية األساسية ةالالزمنقص الموارد المالية  -

وخير مثال على ذلك أن األموال التي هربت من . ي المحلية والنمو االقتصادتاالستثمارا
   )16(سنویًا% 4 -2المكسيك آان یمكن أن تساهم في رفع معدل النمو ما بين 

 أسعار الفائدة وأسعار الصرفالتأثير على  - ب
 أسعارال شك أن انخفاض األموال والمدخرات المحلية الموجهة لالستثمار یرفع معدالت  -

 .لرآود والكسادا  لحاالتالفائدة في المجتمع مما یزید من االنكماش والتعرض
 وانخفاض الوطنيةآما تؤثر عمليات غسيل األموال سلبًا على أسعار صرف العمالت  -

وقدرتها الشرائية نتيجة للضغط على شراء العمالت األجنبية في السوق المحلي قيمتها 
 . إلى الخارج لغسلهاتهریبهابهدف تمویل التجارة المحرمة آالمخدرات أو 

                                                 
  مرجع سابق –" غسيل األموال واقتصادیات الجریمة المنظمة"محمد إبراهيم السقا )  (13

 1997 - جامعة المنصورة- آلية الحقوق  –" جتماعية لغسيل األموالاآلثار االقتصادیة واال" السيد أحمد عبد الخالق )  14(
  مرجع سابق –" اآلثار االقتصادیة لظاهرة غسيل األموال " -عبد الهادي حسن)  (15

 ……Quirk, P.J "Macroeconomic Implication مرجع سابق  (16) 
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 . تأثير غسيل األموال على ميزان المدفوعات-ج 
ال شك أن اتجاه األموال للخارج وتهریبها یعمل على زیادة عجز ميزان المدفوعات  -

وفي سبيل تغطية الدولة للعجز في ميزان . وخاصة للدول النامية التي ال تستقر فيها األموال
 أو االقتراض الداخلي والخارجي فتدخل حلقة الجدید اإلصدارالمدفوعات قد تلجأ إلى 

 .مستمرة من الدیون
   التأثير على ميزانية الدولة–د 

ستحرم الدولة من الثمار التي آان حيث من حصيلة الضرائب  الحكومة إیراداتانخفاض  -
الذي (آما أن التهرب الضریبي ..  ها إذا ما تم استخدام األموال داخل الدولة یمكن أن تجني

یساهم في عجز الميزانية العامة و اإلیرادات العامة یخفض )غسيل األموالدر اأهم مصیعد 
 .وخاصة في الدول النامية

 باإلنفاقالقيام عدم القدرة علي  وتحقيق النمو ویضعف ذلك من قدرة الدولة على النهوض -
 المختلفة داخل المجتمع  االساسية اعاتعلى أداء القطذلك االقتصادي واالجتماعي ویؤثر 

 .واإلسكانوالتي تتأثر بعجز الموازنة الحكومية آالتعليم والصحة 
ميزانية الدولة  لسد العجز في مختلفةیزید األمر صعوبة إذا ما لجأت الحكومات إلى وسائل  -

 .   الجدیدالنقدي واإلصدارآاالقتراض 
سبب غسيل بزیادة األعباء المالية التي تتحملها الدولة بسبب تفشي الجریمة وانعدام األمن  -

 إلى مقدار ما تتحمله الحكومة األمریكية في التسعينات بسبب اإلحصاءاتوتشير  .األموال
 .غسيل األموال

 جرائم سوق العمل
 ائع المحرمةجرائم البض

 جرائم تجارة المخدرات
 خسائر السيارات
 الجرائم الشخصية
 العدالة االجتماعية

  مليار دوالر120
  مليار دوالر60
  مليار دوالر40

  مليار دوالر110
  مليار دوالر64
  مليار دوالر78

 . التأثير على النمو االقتصادي والعمالة واالستقرار االقتصادي-ه 
زید من معدالت البطالة في المجتمع ولنا أن یستثماریة حقيقية  عدم وجود فرص اإن -

 .)17(نتصور ما یمكن أن تحدثه البطالة من آثار اقتصادیة واجتماعية سلبية في المجتمع
 ي النقدي لسد العجز الداخلآاإلصدارهروب األموال للخارج وااللتجاء إلى وسائل مختلفة  -

 في ظل عدم وجود استثمار حقيقي داخل سعاراألعمل على رفع معدالت التضخم وارتفاع ی
 .الدولة مما یزید من الفقر وانخفاض الدخول

 بسبب ضعف االدخار واالستثمار وسيطرة المنتجات اإلنتاجيةآما أن ضعف القطاعات  -
یشكل وهو ما  التأآد عدم وظروف مالتضخاألجنبية على السوق المحلي یساهم في زیادة 

 .عقبة أآبر أمام االستثمار
 .تكون المحصلة النهائية تراجع معدالت النمو وعدم القدرة على القيام بالتنمية االقتصادیة -

                                                 
 "غسيل األموال "– فرع القانون –الشبكة القانونية العربية )  (17
 Arab Law net – law subject:    موقع  
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  تأثير غسيل األموال على أسواق المال-و
نجاح األموال المغسولة في التغلغل في بعض القطاعات االقتصادیة من خالل البورصات  -

وق المال جانبًا هامًا من  باالقتصاد حيث سيفقد سیضر والسندات األسهموشراء وتداول 
 أموالهم في مصادر شرعية بغض إخفاء األموال هو آيفية ي الهم األآبر لغاسلألنآفاءته 

 . السوقءةالنظر عن اعتبارات آفا
 إذا ما تحالفوا مع األموال ي لالقتصاد من قبل غاسلًادم متعا إضرارقد یكون هناك  -

 1994آما حدث في المكسيك في دیسمبر ،  السماسرة وقاموا باالنسحاب المفاجئ من بلد ما
 .وانهيار سوق األوراق المالية فيها

أوضحت دراسة اقتصادیة تطبيقية أن اآلثار التوزیعية لجریمة غسيل األموال تتمثل في  -
 )18(ثالث خسائر

 خسائر تلحق بضحایا الجریمة 
 خسائر تلحق بالمجرمين 
 خسائر تلحق باالقتصاد 

خمس مليارات را إلى أن حدوث عمليات غسيل أموال بمقدلتوصلاومن خالل هذه الدراسة تم 
آما .  مليار دوالر26,11 – 63,6دوالر تؤدي إلى إحداث خسائر في الناتج تتراوح ما بين 

وآذلك فقدان في .  مليار دوالر09,6 – 05,3یؤدي إلى انخفاض في الدخل یتراوح ما بين 
 نمط تغيرفة بسبب اآلثارالمضاعفة عن  وظي000,250 -000,125الوظائف یتراوح ما بين 

  .االستهالك
ؤثر على نمط االستهالك فيزید االنفاق على العقارات یآما اتضح ایضًا أن غسيل األموال  -

 .الفاخرة والتحف الفنية والمجوهرات فترتفع اسعار االصول الرأسمالية
ل ال تتم بواسطة مرتكبي مما یزید من اآلثار االقتصادیة السلبية هو أن عمليات غسيل األمواو

اء على علم بقواعد الرقابة واالشراف في الدول خبراالجرامية والفساد بل یقوم بها األعمال 
فضًال عما إذا تم األخذ في االعتبار  .المختلفة وبفرص التوظف وسبل األمان لهذه األموال

 فسوف ألموال  عند حساب اآلثار االقتصادیة لعمليات غسيل ا)19("مضاعف غسيل األموال"
و مضاعف غسيل االموال یمكن حسابه علي . تكون االثار االقتصادیة السلبية اعظم و اخطر

 النحو التالي
حجم األموال المهربة × أنواع األعمال غير المشروعة × حجم األعمال غير المشروعة 

 .حجم األعمال غير المشروعة× للخارج 
ة لعمليات غسيل األموال نتطرق إلى البحث الثالث وبعد استعراض أهم اآلثار االقتصادی      

 .والذي یوضح الفساد وغسيل األموال في مصر
 الفساد وغسيل األموال في مصر: المبحث الثالث

 من بين الدول التي ینتشر فيها الفساد وفقًا للتصنيف 70تعتبر مصر في المرتبة رقم 
م ووصلت 2003ت الفساد عام حسب مؤشر مدرآا" مؤسسة الشفافية الدولية"الذي تعده 

 ولكن الترتيب ال یعتبر مقياس دقيق للحكم على درجة وترتيب 2005 عام 72المرتبة إلى 
مؤشر مدرآات "الدولة بالنسبة للفساد مقارنة بالدول األخرى ولكن المقياس األدق هو 

 . عام تدخل دول أخرى جدیدة ضمن المقياسآلألنه " الفساد
 وهو مقدار منخفض 2005 أو عام 2003 سواء عام 3,3ي مصر هو ومؤشر مدرآات الفساد ف

 بين یتراوح ما المؤشر ه آما سبق ان اوضحنا ان ألن(یشير إلى ارتفاع درجة الفساد في مصر

                                                 
18)  (Austrac- Australian Transaction Reports and analysis (1998) "Estimates of External of Money 

laundering In and Center  Throughout Australia.      
 مرجع سابق............ اآلثار االقتصادیة " أحمد عبد الخالق )  (19



 95

 ولكن لم تصل مصر إلى حالة بعض الدول األخرى آما في بنجالدیش )الي الصفر 10
 .ونيجيریا والسودان

یدعو الجميع إلى اتخاذ خطوات هامة لكبح جماح الفساد یدق ذا المؤشر یمثل ناقوس خطر وه
 .سواء على مستوى الحكومات أو مستوى المجتمع المدني

 صور الفساد في مصر
 صور الفساد في مصر مثل باقي الدول التي ینتشر فيها الفساد من التربح من تتعدد

رشوة وهدایا ومنح، الوظائف العامة من قبل الموظفين العموميين بمستویات مختلفة من 
تباطؤ في منح التراخيص وترسية العطاءات وانجاز االعمال بعد تقاضي الرشوة، فضًال 

دم سداد الضرائب ععن التهرب الضریبي والتالعب في الحسابات واخفاء مصدر الدخل و
 التوقيع على صفقات السلع الرأسمالية  مقابلعموالت، وتقاضي المستحقة لخزانة الدولة 

 .وغيرها.... ثماریة، إلى جانب التجارة المحرمة والتي تشمل تجارة المخدراتواالست
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 تقدير حجم النشاط الخفي في مصر
 من خالل دراسة 1981 -71تم تقدیر حجم النشاط الخفي في مصر خالل الفترة من  -

یمثل  في مصر االقتصاد الخفي افادت بان حجم )20(تطبيقية على االقتصاد المصري
 الدراسة أن هذه النسبة تعد  هذه وقد اعتبرت االجمالي ج المحليتام النمن حج% 5,12

 . بناء على التقدیرات الرسميةالنها حسبتمنخفضة 
في مصر خالل فترة التسعينات قامت بتقدیر حجم النشاط أخري اجریت دراسة تطبيقية  -

قت  في الو1991 -90 مليار جنية مصري خالل الفترة من 222الخفي في مصر بنحو 
 مليار جنيه أي أن النشاط الخفي تجاوز 196الذي بلغ فيه الدخل القومي في نفس القترة 

 .)21(الدخل القومي
  إلى الناتج)22(نسبة النشاط الخفي قامت دراسة اخري قدرت وبناءًا على الدراسة السابقة  -

 ناتجمن ال%  5,22 ) 1990 -1982( خالل الفترة من  المحلي االجمالي في التسعينات   
 .  المحلي االجمالي   

ومن خالل الدراسات السابقة التي قدرت نسبة النشاط الخفي إلى الناتج المحلي المصري  
ومع األخذ في االعتبار الفارق الزمني وبعض المؤشرات التي تشير إلى ارتفاع درجة الفساد 

اط الخفي في مصر  النشلحجمفي مصر خالل الفترة الزمنية األخيرة تستطيع أن تضع تقدیرًا 
 وباستخدام %5,37بمتوسط % 50 -25 بأن یتراوح ما بين 2005 - 1995خالل الفترة من 

هذه النسبة نستطيع ان نصل إلى حجم النشاط الخفي في مصر خالل الفترة المذآورة ومنها 
من حجم النشاط % 50 حجم الدخل غير المشروع في مصر على اعتبار أنه یمثل یمكن تقدیر

آما یمكننا أن نصل إلى حجم . وفقًا للتقدیرات الدولية لألمم المتحدة وللدراسات الساابقةالخفي 
 .األموال التي یتم غسلها في مصر

من  %37،5 یوضح حجم االقتصاد الخفي في مصر الذي یمثل ) 3(والجدول رقم 
 في آما أمكن تقدیر حجم الدخل غير المشروع. المصرياالجمالي اجمالي الناتج المحلي 

 .  من حجم االقتصاد الخفي% 50مصر على اعتبار أنه یمثل 
 

 )3(جدول رقم 
 حجم االقتصاد الخفي والدخل غير المشروع في مصر

 في مصر) 2005 -95(خالل الفترة من 
الناتج المحلي  السنوات

 االجمالي
حجم االقتصاد الخفي 

من الناتج % 30
 المحلي

الدخل غير المشروع 
من االقتصاد % 50
 خفيال

94 /1995 
95 /1996 
97 /1997 
97 /1998 
98 /1999 
99 /2000 

146131 
 

153369 
247028 
257033 
271022 

125,54799 
 

375,57513 
3,92635 

375,96387 
25,101633 

562,27399 
 

687,28756 
75,46317 

687,48193 
625,50816 

                                                 
د الفضم)  (20 ود عب اب –ل يحم ان دی ي"  جيه ات االقتصا د الخف اد ومكون ي االقتصاد المصري  -ابع وداء ف وال الس ة االم  -74( وحرآ

 .1985 ابریل 400 العدد -مجلة مصر المعاصرة) 1984
الم االسالمي      "–ابراهيم عویس   )  21( ة االقتصاد  –االقتصادیات الخفية خطر على التوازن االقتصادي في الع ي   - االسالمي  مجل  بنك دب

 1995 یونية - االمارات العربية المتحدة-االسالمي
 

 مرجع سابق.... غسيل األموال في مصر والعالم  "-حمدي عبد العظيم)  (22
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2000 /2001* 
2001 /2002 
2002 /2003 
2003 /2004 
2004 /2005 

286979 
338800 
363144 
388080 
426048 
467048 

625,107594 
127050 
136179 
145530 
159718 
175143 

312,53797 
63525 

5,68089 
72765 
79884 

5,87571 
 )سنوات مختلفة( تقاریر وزارة التخطيط في مصر – الناتج المحلي االجمالي -1 :المصدر

 .ر الثابتة الناتج المحلي محسوبًا باالسعا2000/ 99حتى سنة * : 
 الناتج  وتم حساب2005 تقریر البنك األهلي السنوي 2001/ 2000 اعتبارًا من -2    

 المحلي باالسعار الجاریة
 خالل الفترة یتزایدوبالنظر إلى الجدول نجد أن حجم االقتصاد الخفي والنشاط غير المشروع 

 -526,27399وح ما بين آما أن الدخل غير المشروع یترا%. 20اليسنوي النمو ال معدلیصل و
 . مليون جنيهًا خالل الفترة المذآورة 87571

 تقدير غسيل األموال
تجارة من عائدات % 70 -%50  فإن نحو من FATF )23(قدرت قوة العمل المالي

آما قدرت األمم المتحدة وقوة العمل المالي أن حجم .  واالقتصاد الخفي یتجه إلى الغسيلالمخدرات
 مليار دوالر على مستوى الدول 500 -300  ما بينغسلها سنویًا یتراوحاألموال التي یتم 

 350صل حجم األموال التي یتم غسلها في المتوسط على مستوى العالم نحو أي ی )24(الصناعية
 .وهذه األرقام تشير إلى ضخامة األموال التي یتم غسلها. مليار دوالر سنویًا

وبتطبيق . ير المشروعة یتم غسلها على مستوى العالممن األموال غ% 70ویقرر البنك الدولي أن 
 حجم األموال التي یتم غسلها في مصر خالل الفترة رهذه النسبة على مصر فإنه یمكن تقدی

 جنيهًا ارملي61.200والذي من خالله یتضح أنه یتم غسل نحو ) 4جدول رقم (المذآورة آما یبينها 
 .سنویًا في مصر

 )4(جدول رقم 
 موال في مصرحجم غسيل األ

 حجم غسيل األموال السنوات
 من الدخل غير المشروع% 70

94 /1995 
95 /1996 
97 /1997 
98 /1998 
98 /1999 
99 /2000 

2000 /2001 
2001 /2002 
2002 /2003 
2003 /2004 
2004 /2005 

693,19179 
681,20129 
425,32422 
581,33735 
637,35571 
119,37658 

75,444671 
65,47662 

                                                 
    مرجع سابق-" اآلثار االقتصادیة واالجتماعية لغسيل األموال" أحمد عبد الخالق / السيد )  (23
   مرجع سابق–........" والغسيل األم "-حمدي علبد العظيم)  (24
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5,50935 
8,59918 

05,61300 
 )3( جدول رقم واقع تم حسابه من :المصدر

وال شك أن المسئولين في مصر والمجتمع المدني یحتاجوا إلى القيام بحملة مستمرة 
 فضًال عن تزاید ،ى القيادات العلياولمكافحة الفساد الذي استشرى في الجهات الحكومية وعلى مست

شطة غير المشروعة والبد من وقفة جادة ومستمرة لمكافحة نشاط المخدرات وسرقة البنوك واألن
الفساد باستخدام آافة الوسائل وأهمها محاربة الفقر ورفع مستویات الدخول واالستفادة من تجارب 

 .الدول األخرى مثل سنغافورة وشيلي وهونج هونج
 المراجع
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