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تعد جرمية غسيل األموال من اجلرائم اليت تعاين منها دول العامل أمجع بصفتها جرمية غري تقليدية عابرة 

بعد ظهور منظمات إجرامية خطرية فيها ومرافقتها لقيام اجلرمية املنظمة للحدود، و ازداد خطر هذه اجلرمية 
ة حيث حتصل هذه العصابات على أموال وانتشار عصابات اإلجرام اليت تدير نشاطات  إقتصادية غري مشروع

امتالكها والفساد، اليت أدت إىل غري املشروعة عن طريق اإلجتار يف املخدرات والسلع واخلدمات قذرة كبرية 
  .ثروات ضخمة قد تصل إىل ثلث التجارة املشروعة عامليا

موال من مكان آلخر ويف سبيل إخفاء مصدر املال القذر فإن هذه املنظمات اإلجرامية تقوم بنقل األ
وتوظيفها يف مشاريع إنتاجية ومرافق إقتصادية لتبدو وكأا مشروعة، ومع إدماجها يف اإلقتصاد املشروع 
واختالطها به فإن ذلك يشكل خطورة متناهية على االقتصاد الوطين ألي دولة، ويؤدي إىل اهتزاز الثقة يف 

  .املشروعات الشريفة وعدم الثقة به

مت مليون دوالر أمريكي من خالل قطاع التأمني حىت اآلن، كما  29غسل أكثر من أنه مت  وتبني
حجم األموال املغسولة من خالل قطاع ماليني دوالر أمريكي منها، وعلى الرغم من أن  9اكتشاف أكثر من 

ايد عمليات التأمني صغري مقارنة حبجم الصناعة إال أن اخلربات الدولية العملية يف السنوات األخرية تظهر تز
أن جزءا كبريا من هذه األموال مل يتم علما . لتامني، حيث أنه قطاع مناسب لذلكغسيل األموال يف قطاع ا

اكتشافها بعد، نظرا لطبيعة هذه الصناعة، وكرب حجمها وتداخل قطاعاا املختلفة، و لإلعتماد بشكل كبري 
  .على السماسرة يف توزيع منتجاا

أن هلذه اجلرمية آثار تداول مصطلحات غسيل األموال أو تبييض االموال  ظهر من خالل كثرةكما 
البحث يف هذا املوضوع عن طريق حتليل هذه الظاهرة وإظهار وهو ما أدى بنا إىل حماولة اقتصادية كثرية، 

رة اخلطوات العملية ملكافحة هذه الظاهمل للقيام ا من خالل قطاع التأمني وكذا خمتلف الطرق اليت تستع
  .واحلد من آثارها

ميكن القول بأن عمليات غسيل األموال أصبحت ظاهرة عاملية فرضت يف السنوات القليلة املاضية  و
يف خمتلف دول العامل املتقدمة والنامية بعدما تعددت طرق غسيل األموال وبصفة خاصة عقد التسعينات 

اليت ميكن إستغالهلا إلمتام عمليات غسيل وأخذت تنفذ من خالل بعض املبادئ اليت يقوم عليها التأمني و
  .األموال
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  :اإلشكالية

  أصبح قطاع التأمني كغريه من القطاعات املالية، يستخدم كقناة لتبييض األموال، كيف ذلك؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية
  

  هي املصادر غري املشروعة لألموال القذرة؟ما  -1
 لف املفاهيم املقدمة للتأمني؟ما هي خمت -2

 ما هي وثائق التأمني اليت تستخدم كأداة لتبييض األموال؟ -3

  
  :فرضيات البحث

  

  :لإلجابة على األسئلة املطروحة ارتأينا وضع هذه الفرضيات
  

مصدر أموال مكتسـبة مـن مصـدر غـري مسـموح      عريف غسيل األموال على أا حتويل تميكن  -
 .إىل مصدر شرعي دراتهو اإلجتار باملخ به قانونا

لعل من أهم آثار هذه العملية هي تلك اآلثار اليت دد اإلقتصـاد الـوطين بالتـأثري علـى خمتلـف       -
 .املؤشرات الكلية

يعد التأمني عقد بني طرفني اهلدف منه حتمل شركة التأمني للخطـر يف حالـة حتققـه بـدال مـن       -
 .املؤمن له

 .وثائق التأمني على احلياة فقطميكن أن تتم عملية غسيل األموال عن طريق  -

  
  :أهداف الدراسة

  

  .موال وطبيعتها وأبعادها املختلفة، مع تبيان خمتلف أضرارهإيضاح ماهية جرمية غسيل األ -1
 .حماولة فهم فروع التأمني والثغرات املوجودة فيها -2

 .حماولة معرفة الدور الذي أصبح يلعبه التأمني باعتباره خدمة عابرة للقارات -3

 .يفية استخدام منتجات التأمني يف عمليات غسيل األموالتوضيح ك -4

 .قطاع التأمني احملتمل وقوعها من خالل األموالمكافحة غسيل إبراز بعض أسس سياسة  -5
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  هناك أسباب شخصية وأخرى موضوعية  :أسباب اختيار املوضوع

 :األسباب الشخصية
هرة دولية ـدد اإلقتصـاد الـوطين    ظا تبييض األموال صلة املوضوع وارتباطه بالتخصص، باعتبار -

 .والدويل

 .اإلملام جبوانبهحماولة غموض العالقة بني ظاهرة غسيل األموال وقطاع التأمني وهو الدافع الختياره و -

 :ألسباب املوضوعيةا
 .خطورة ظاهرة غسيل األموال على اإلقتصاد -

 .تفشي الظاهرة يف مجيع ااالت اليت منها قطاع التأمني -

  :تبعاملنهج امل

علـى األسـلوب االسـتقرائي، واألسـلوب االسـتنباطي يف إمتـام الدراسـة،        ي يف حبث تعتمدا
حيث مت عرض بعض القواعد اليت حتكم عقود التأمني عامـة مـع بيـان كيـف ميكـن اسـتغالل هـذه        

  .القواعد يف غسيل األموال

  :حتديد املصطلحات

أذنب، ويقال جرم نفسه وقومه، وجـرم علـيهم وإلـيهم، جـىن     : جرما –جرم : اجلرمية يف اللغة :اجلرمية
ـ    8اآليـة  يف  و. أكسـبه جرمـا  : الرجـل  –و . كسب: فالن ألهله –و  .جناية  يف ةدمـن سـورة املائ

ـ ل نيامووا قَونوا كُنآم ينذا الَّهيا أَي) 7(...: "الترتيل العزيز ـ  هلَّ شهبِ اَءدـ الق سط آنُ    وـنش كمنمـرجالَ ي
دلُوا، اعدعلَى أَالَّ تمٍ عى    قَوقـولتل بأَقْـر ـولُوا هو ـ ات ـ  نَّوا اهللا إِقُ بِاهللا خـ بِ ري ما تعـ م ، و "..).8( ونَلُ

  .ارتكب جرماً: أجرم

  .حبد أو تعزيزحمظورات شرعية زجر اهللا تعاىل عنها : مجعها جرائم وهي: رمية اصطالحااجل

  .أزال عنه الوسخ ونظفه باملاء: غسال. غسل الشيء: غسل
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  :هيكل الدراسة

ـ ال تولإلجابة على إشكالية الدراسـة، قسـم   ـ    ةدراس يف الفصـل   تإىل ثالثـة فصـول، تطرق
ل األموال، من خـالل إبـراز بعـض التعـاريف الـيت جـاءت       األول بشيء من التفصيل إىل ظاهرة غسي

املؤشرات األساسية الدالـة علـى قيـام عمليـة غسـيل األمـوال،        تلتبيني معىن هذه اجلرمية، كما أظهر
  .بحث األولبعض األنشطة املرتبطة بعمليات غسيل األموال، هذا يف امل توأظهر

مـن خـالل إبـراز العناصـر األساسـية      عن عمليات غسيل األموال،  تيف املبحث الثاين، حتدث
يف ختـام املبحـث األركـان     بـني لغسيل األموال وأهم األساليب املستعملة يف إطـار إمتـام اجلرميـة، أل   

  .األساسية لغسيل األموال

التطـرق إىل  آثـار عمليـات غسـيل األمـوال، مـن خـالل        تأما يف املبحث الثالث، أبـرز 
ـ استفحال هـذه الظـاهرة يف اإلقتصـاد الـوطين،     والعوامل الرئيسية املؤدية إىل  هاخصائص إىل  تمث تطرق

  .أهم اآلثار اإلقتصادية واالجتماعية لغسيل األموال على اإلقتصاد الوطين
  
الفصـل إىل ثـالث   ت يف الفصل الثاين، للحديث عن قطـاع التـأمني، حيـث قسـم     تتوجهو

أهـم  ت شـأة التـأمني، وأبـرز   على ن تيف مبحثه األول إىل ماهية التأمني، حيث عرج تمباحث، تعرض
التعاريف واملفاهيم املقدمة للتأمني، حيـث متثلـت أساسـا يف التعريـف القـانوين والفـين للتـأمني، مث        

  .املبحث بالتطرق إىل األنواع الرئيسية للتأمني تاملبادئ واألسس الرئيسية للتأمني، وختمت ذكر

ـ  تيف املبحث الثاين، تكلم دم اخلدمـة التأمينيـة لطالبـها، والـيت     عن املؤسسات التجارية اليت تق
تعريف شركات التـأمني وخمتلـف األنـواع الـيت ميكـن       تيطلق عليها إسم شركات التأمني، حيث أبرز

أهـم   دة حسب معـايري خمتلفـة، كمـا أظهـرت    أن جندها يف شركات التأمني، وهذا عرب تقسيمات متعد
األمـوال، لتغطيـة ومتويـل نشـاطها،      املصادر اليت تعتمد عليها شـركات التـأمني يف احلصـول علـى    

  .املبحث بالتطرق إىل خمتلف الوسائل املستعملة لتوازن العملية التأمينيةت وختم

للحـديث عـن العقـد القـانوين للتـأمني، حيـث       ت ويف املبحث الثالث من هذا الفصل، توجه
كـل مـن    أهم خصائصـه، وااللتزامـات املترتبـة علـى عـاتق      تماهية عقد التأمني، مث ذكر توضح

  .املؤمن واملؤمن له كأثر رجعي لعقد التأمني
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الفصل الثالث، للحديث عن عمليات غسيل األموال الـيت تـتم مـن خـالل قطـاع       تخصصو
ـ  يالتأمني، حيث مت تقس يف أوهلـم إىل أهـم اآلثـار املترتبـة علـى       تم الفصل إىل ثالث مباحـث، تطرق

أمهيـة قطـاع التـأمني يف البنـاء وتقويـة اإلقتصـاد        تغسيل األموال يف اإلقتصاد الوطين، وباملقابل ذكر
  .غسيل األموال من خالل قطاع التامني تمدخل لعمليا تالوطين، مث أعطي

إىل بعض النماذج احلقيقية الـيت حـدثت يف قطـاع التـأمني، وذلـك       تيف املبحث الثاين، تعرض
              ، مـن األضـرار  عقـود التـأمني  باستعمال خمتلف أنواع وفـروع التـأمني، علـى غـرار اسـتخدام،      

، إضـافة إىل اسـتعمال خاصـية التـأمني     )احلالية(عقود التأمني غري الزمنية ، عقود التأمني على األشخاص
  .باعتباره نشاط دويل عابر للحدود

إىل أهم اآلليـات واالتفاقيـات املوقعـة يف إطـار مكافحـة غسـيل        تويف آخر الدراسة، تطرق
اجلهود الدوليـة ملكافحـة غسـيل األمـوال مـن       تقطاع التأمني، حيث أبرز األموال الذي يتم من خالل

أسـس سياسـات مكافحـة غسـيل األمـوال مـن       للحديث عـن   ت، وكذا توجهخالل قطاع التأمني
، واليت تعترب كمثال تطبيقي حول بعض اآلليـات املمكـن تطبيقهـا بغـرض تفـادي      خالل قطاع التأمني

  . نفس القطاع وبنفس الطريقةوقوع حوادث مماثلة هلذه اجلرمية يف
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  مقدمة الفصل

  

واجلـرائم املاليـة قـد تنامـت يف ظـل العوملـة ومنـو فعاليـة          ظـاهرة غسـيل األمـوال    إن
التطــور االلكتــروين للعمليــات املصــرفية إىل تســهيل نقــل  أســواق املــال الدوليــة، كمــا أدى

عمليـات اجلرميـة املنظمـة وجعـل هـذه األمـوال وكأـا نامجـة          األموال واألرباح النامجـة عـن  
هـذه األمـوال تـؤثر يف املـوارد احملليـة والدوليـة وـدد         مشروع، وأصـبحت حركـة  عن مصدر 

   .البلدان الصغرية  االستقرار االقتصادي وخاصة يف

علــى الســاحة االقتصــادية العامليــة خــالل  اهتمامــا كــبريااهرة ظــذه الهلــ أوليــتقــد ل
ــرة  ــع األخــرية،الفت ــن اتم ــاً م ــدمرة إدراك ــلبية امل ــا الس ــدويل آلثاره ــتقرار  ال ــى االس عل

وذلـك علـى الصـعيدين     خـاص، االسـتثماري بشـكل    وعلـى املنـاخ   عـام، االقتصادي بشـكل  
  .الدويل واحمللي

إن عمليــة غســل األمــوال غــري املشــروعة، وتكــون غالبــاً القــذرة، تــتم عــن طريــق 
تســجيل األربــاح املتولــدة، عــن عمليــات ذات نشــاط إجرامــي، داخــل اســتثمارات للنظــام  

  . نشاط الشرعي، حبيث يصعب التعرف، على املصادر األصلية هلذه األموالاملايل، ذي ال

وتتعدد مصادر األمـوال املـراد غسـلها، كمـا تتحـدد املراحـل، الـيت متـر ـا عمليـات           
وإضـافة إىل ذلـك، ختتلـف وتتنـوع الطـرق، الـيت سيسـتخدمها أصـحاب         . غسل هذه األمـوال 

  .الدخول غري املشروعة لغسل أمواهلم
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  مفهوم عمليات غسل األموال :املبحث األول

أصبح غسيل األموال من املفاهيم اليت أخذت تستحوذ على اهتمام صانعي السياسات االقتصادية 
واملالية على املستوى احمللي واإلقليمي وحىت الدويل، ورغم ذلك ال يوجد تعريف موحد متفق عليه لغسيل 

ال غري املشروعة، وتنوع طرق ووسائل الغسيل وتباين وجهات النظر األموال بسبب تعدد مصادر تبييض األمو
، فما مفهوم عملية غسيل حول املصادر اليت جيب أن تكون هدف التجرمي يف إطار مكافحة غسيل األموال

  وما خمتلف املؤشرات الدالة على قيام عملية غسيل األموال؟األموال؟ 

  تعريف عملية غسل األموال  :01املطلب 

 جمموعة من املصادر منها االجتار يفساس يف جرمية غسل األموال هو املال القذر املستمد من إن األ
املخدرات، إال أن املنظمات اإلجرامية يف الزمن احلاضر ومع العوملة وثورة االتصاالت أصبحت تتعامل يف 

دهار اجلرمية املنظمة متحصالت جرائم أخرى تقوم بغسلها لتبدو وكأا مشروعة، وهذا األمر يؤدي إىل از
وتعطيل القوى املنتجة من مواطين الدول عن االندماج يف األعمال االقتصادية املشروعة، كما يؤثر بشكل 

  :، ومن بني التعاريف اليت جاءت لتحديد الظاهرة نذكر منهامباشر على خطط التنمية يف الدولة

ا التصرف يف األموال الناجتة، عن نشاط عملية غسل األموال، هي تلك اليت يتم فيه" :ولالتعريف األ
غري مشروع، بطريقة ختفي مصدرها األصلي وأصلها احلقيقي، كي جتعله مشروعاً، وذلك عن طريق عدد من 

ولكي ينجح أصحاب األموال غري املشروعة يف تبييضها، فإن . عمليات التحويل بني احلسابات البنكية املختلفة
  1" .ملعقدة، واملتعددة العناصرعليهم إجراء عدد من العمليات ا

بأا جمموعة العمليات اليت يتم من خالهلا : غسيل أو تبييض األموالعملية  و تعرف" :اينالتعريف الث
        واألنشطة احملظورة  ومن األمثلة على األعمال .املتأتية عن أعمال حمظورة إىل أموال شرعية األموال حتويل

واللصوصية والسطو والتزوير والتعامل بالبضائع  خدرات وجتارة الرقيق األبيضجتارة امل: أو غري املشروعة 
  2" .من الضرائب املسروقة واالبتزاز واالحتيال والتهرب

غسيل األموال عبارة عن جرمية بيضاء عابرة للحدود الدولية وبشكل منظم، يقوم " : لثالتعريف الثا  
ملالية املتالحقة على هذه األموال القذرة والوسخة واليت متنعها مبقتضاها احد األشخاص بسلسلة من العمليات ا

                                                 
 
حبث علمي مقدم ، )إشارة إىل ظاهرة الرشوة يف البنوك(األخضر عزي، دراسة ظاهرة تبييض األموال عرب البنوك من وجهة نظر الفكر اإلسالمي  1
 03، ص2005بوضياف، املسيلة، اجلزائر،  كلية اإلقتصاد والتسيري والتجارة، جامعة حممدل
  17ـ 9ص، 2002 القاهرة، جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل، دار النهضة، ،هدى قشقوش 2
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يستعني بوسطاء كواجهة للتعامل مستغال حاالت التسيب والتعفن اإلداري تشريعات دولة هذا الشخص حيث 

  1."األموال من املتابعة القانونية واألمنية وإشكالية احلسابات املصرفية وتامني هذه

فهوم غسيل األموال عن جمموعة من العمليات املستمرة واملتالحقة وبطريقة يعرب م :رابعالتعريف ال 
غري ( متعمدة يف سبيل إدخال األموال القذرة الناجتة عن أنشطة موازية وخفية من خالل االقتصاد املوازي 

  .بغية إكساا صفة شرعية عن طريق الوساطة البنكية  إىل قنوات االقتصاد الرمسي) الشرعي 

ن خالل هذه التعاريف أا تلتقي يف عنصرين مهمني من عناصر حتليل تبييض األموال ، ومها نالحظ م
ال شرعية املصدر ، وذكاء التغلغل التمويهي لرسكلة األموال يف االقتصاد الرمسي ، ومن الواضح أن البنوك هي 

ناجتة عن الثغرات صمام األمان لغسيل األموال بفضل ما تقدمه كمؤسسات مالية من تسهيالت إليداع 
املوجودة يف القوانني البنكية وعدم كفاءة املوارد البشرية املشرفة على مثل هذه العمليات حبكم ضعف التكوين 

   .العلمي األكادميي ونقص الوعي البنكي واإلنساين واألخالقي والديين
ي وتعترب هذه الظاهرة األموال القذرة ليست وليدة القرن احلايل وإمنا هلا جذورا يف املاضإن تبييض 

إذا ما أخذنا بعني االعتبار التطورات يف جمال  21مبثابة جرمية من ابرز صور اجلرمية املنظمة قي القرن 
االتصاالت واملعلومات الناجتة عن الثورة التكنولوجية وهذه اجلرمية ختفي يف طياا أثار اجلرمية املنظمة واليت 

، فالعمل ين برمته وكذلك اتمع اإلنساينر عنها من أثار على االقتصاد الوطتكون أثارها مادية ومالية وما ينج
املصريف واملايل يف تطور مستمر سواء من ناحية الربط االلكتروين العاملي بني البنوك أو من ناحية الوسائل 

ات االلكترونية ل الشبكمن خال  البنكية املتسارعة يف التطور وهذا ما ساهم يف تسريع عمليات غسيل األموال
  .العاملية

كذلك فان العوملة بفضل ما توفره من سهولة النتقال البضائع واملسافرين تنتج أمواال نقدية تعرب  
احلدود ومنها أموال اجلرائم اليت متقتها كل الشرائع السماوية فقد بلغت أحجام التجارة االلكترونية على سبيل 

، وتوجد ممارسات  2002مليار دوالر عام  700د أن كانت بع) 2003ماي ( مليار دوالر  1200الذكر 
  .زبائن بسبب اضمحالل البعد املكانعن طريق االنترنت للوصول إىل ال

  املؤشرات الدالة على قيام العميل بتبييض األموال  :02املطلب 

ظفي ال شك يف أن إعداد الئحة مؤشرات تبييض األموال أو العمليات املشبوهة يهدف إىل إشعار مو
          البنوك بأمهية هذا اخلطر ومتكنهم من اإلحاطة به مع اخذ بعني االعتبار أن مثل هذه الالئحة قابلة للتعديل

إمنا غالبا ما جيب  أو التغيري، كما أن مؤشرا واحدا منها ال يكفي إلقامة شبهة وجود عملية تبييض األموال، و
  .امة دليل على حصول نشاط من هذا القبيلاجلمع بني عدة مؤشرات أو عمليات مشبوهة إلق

                                                 
 
األموال تزييف العمالت ، االحتيال  غسيل(عمليات غسيل األموال الدولية، حبث مقدم إىل ندوة الرياض عن اجلرائم االقتصادية  ،جون كاسار 1

  .1993 ،أكتوبر املعهد املصريف بالرياض،: اون وجمموعة العمل املايل الدول، الناشرالتع تنظيم مؤسسة النقد ومؤسسة) املصريف
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  :املؤشرات العامة/ أوال

تكون العمليات البنكية منطوية على خماطر تبييض األموال على وجه اخلصوص عندما تكون عناصرها 
دالة على غاية غري مشروعة كالغموض وااللتباس اللذان يطبعان غايتها االقتصادية، أو إذ بدت أا غري معقولة 

وأيضا إذا مت سحب األموال بعد انقضاء فترة قصرية على إيداعها، خاصة عندما ال يوجد ما يربر هذا  .بتاتا
           السحب يف نشاط الزبون أساسا، أو إذا كانت العمليات املطلوبة تتخطى النطاق العادي للزبائن العاديني

  .أو الفرع لتسوية أعماله

املعلومات املستقاة من خربة املصرف فيها، وقد تتعلق ذا  وأيضا إذا كانت  العمليات متناقضة مع
، أو إذا كان أحد احلسابات ال يتحرك منذ مدة مث أصبح 1 الزبون أو الغاية من عالقات العمل اليت يقيمها

  .متحركا دون أسباب معقولة
  

  :ونربزها يف النقاط التالية :مؤشرات خاصة/ ثانيا
  :ققة نقداتبييض األموال بواسطة عمليات حم .1

أو أحد املؤسسات بدفع مبلغ كبري وغري عادي نقدا، يف حني األنشطة الظاهرة  قيام أحد األفراد �
           تسدد عادة بواسطة شيكات أو غريها من وسائل الدفع، ومن االزدياد امللحوظ يف معامالت أحد األفراد

  .أو املؤسسات اليت تتم نقدا بدون أسباب واضحة
، وأيضا كبريا ن الذين يقومون بإيداعات صغرية نقدا حبيث يشكل جمموعها مبلغاكما أن الزبائ

حسابات املؤسسات، سواء كانت إيداعات أو سحوبات نقدا وليس بواسطة وسائل الدفع األكثر شيوعا يف 
           لشيكاتكما أن الزبائن الذين يزيدون بانتظام يف قيمة حساباته نقدا من أجل تغطية ا.سياق العمليات التجارية

أو تنفيذ التحويالت أو طلب وسائل نقدية أخرى قابلة للتداول وممكنة التنفيذ فورا والزبائن الذين يبدلون 
  . 2كمية كبرية من األقساط الصغرية مقابل أقساط كبري

 .اإلكثار من تبديل مبالغ نقدية بعمالت أخرى �

  .قة نقدا أكثر بكثري مما تفعله عادةالفروع املصرفية اليت جتري يف وقت معني عمليات حمق �
 .الزبائن الذين تتضمن مدفوعام أوراقا مزورة وأدوات زائفة �

 .الزبائن الذين حيولون مبالغ كبرية إىل اخلارج بواسطة مدفوعات تتم نقدا �

 .ملستخدمي املصرف املبالغ النقدية الكبرية اليت تودع يف اخلزينة الليلية بغية حتاشي االتصال املباشر �

  .شراء أو قبض شيكات سياحية مببالغ كبرية من زبائن ظرفيني �
                                                 

 
  52ص ،2002 غسيل األموال جرمية العصر، دار وائل للنشر، عمان،رمزي جنيب القوس،  1
   54 ،53 ص ،أعالهنفس املرجع  2
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  :تبييض األموال بواسطة حساب مصريف .2
 .العالقة بني املصرف والزبون عندما تنطوي على شبكة عمليات غري معقولة �

 .التحول من مصرف إىل آخر دون حتديد املستفيد �

 .إستيالم شيكات مببالغ كبرية، مظهرة من الغري لصاحل الزبون �

 .التطابق بني التحويالت واإليداعات النقدية احلاصلة يف اليوم ذاته أو عشية ذلك اليوم �

التحويالت الكبرية واملتكررة حنو بلد معروف بتجارة املخدرات، ووجود عدة حسابات أجريت  �
 .حيث يشكل جمموعها مبلغا كبريا. فيها عدة إيداعات نقدا

 .بيك لتنفيذ عمليات كبرية نقدا أو بعمالت أجنبيةالزبائن الذين يتوجهون معا، إىل عدة شبا �

الزبائن الذين ميلكون بصورة واضحة عدة حسابات لدى عدة مؤسسات يف منطقة واحدة،  �
 .وباألخص إذا كان املصرف على علم حبصول تعزيز منتظم هلته احلسابات قبل تقدمي طلب حتويل أموال

يف الظروف العادية االستفادة من اعتماد أو من  الزبائن الذين يرفضون تقدمي معلومات تتيح هلم، �
 .أي خدمة مصرفية ذات أمهية

 :و تتمثل يف :تبييض األموال بواسطة عمليات االستثمار .3

شراء سندات مودعة يف أحد املصارف يف وقت ال يتوافق مع وضع الزبون، أو الزبائن الذين  �
ال يكون مصدر األموال واضحا أو متوافقا مع  يطلبون خدمات إلدارة أموال بعمالت أجنبية أو سندات فيما

 .وضع الزبون

 .1تداول سندات بقيم كبرية نقدا، وشراء أو بيع سندات يف ظروف غري عادية �

 :وتتمثل يف :تبييض األموال بواسطة نشاط دويل .4

استعمال خطابات االعتماد ووسائل أخرى لنقل أموال إىل بلدان معينة، يف حني أن مثل هذه  �
 .ال تتناسب مع نشاط الزبون العادي التحويالت

جتميع مبالغ كبرية ال تتناسب مع إمجايل مبيعات النشاط املعروف الذي ميارسه الزبون، وحتويلها  �
 .بانتظام إىل حسابات مفتوحة يف اخلارج

  :تبييض األموال بواسطة مستخدمي املصارف .5
م احلصول على االجنازات التغيري الواضح يف منط عيش املستخدم مثل العيش املترف، أو عد �

  .والعطل
 .أو الفروعالتغيري املفاجئ يف خدمات املستخدمني  �
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  :تبييض األموال بواسطة قرض مضمون أو غري مضمون .6
 .الزبائن الذين يسددون القرض بصورة غري متوقعة �

الزبائن الذين يطلبون قروض على أساس ضمان لدى أحد البنوك أو لدى طرف ثالث، حيث أن  �
  .ان غري معروف أو غري مألوف مع وضع هؤالء الزبائنمصدر الضم

  

  األنشطة املرتبطة بغسل األموال: 03املطلب 

  :إن غسل األموال يرتبط دائما بأنشطة وعمليات غري مشروعة، قانونيا وأخالقيا، ومن أمهها

: فاملخدرات بكل أنواعها هي أهم مصدر لألموال القذرة، ويشمل ذلك :االجتار يف املخدرات .1
وقد ساهم اخللل يف التوازن االقتصادي بني الشمال . لكوكايني، واألفيون، واحلشيش، واهلريوين، والقاتا

  . 1واجلنوب يف انتشار ظاهرة زراعة املخدرات واالجتار ا يف دول اجلنوب
فإن أموال االجتار باملخدرات اليت يعاد توظيفها " سياسي للمخدرات- املرصد اجليو"وحسب تقرير 

  .مليار دوالر أمريكي 400- 350يف االقتصاد العاملي تقدر بـ سنويا

واملقصود هنا هو تلك األسلحة اليت تتم التجارة فيها بسرية تامة وبعيدا عن  :االجتار يف األسلحة .2
إشراف ورقابة السلطات املعنية، حيث أن هناك اتفاقيات تنظم بيع وشراء األسلحة اهلجومية والدفاعية بني 

  . لغاء أي سباق للتسلح يوقع العامل يف حروب مدمرةالدول دف إ
ويتعامل يف هذه التجارة عصابات ومساسرة دوليون يسعون إىل الكسب بصورة تتناىف مع القوانني 

  .والتشريعات املنظمة هلذا النوع من التجارة
اإلنسان ما  رغم حترر معظم دول من السيطرة االستعمارية املباشرة للدول العظمى، فإن :جتارة البشر .3

. زال سلعة تباع وتشترى على أيدي فئة جشعة ومتسلطة استغلت ظروفه االقتصادية واالجتماعية الصعبة
وتشمل جتارة البشر جرمية االجتار يف النساء بقصد الدعارة، وعمالة األطفال، وجتارة األعضاء البشرية، وإنشاء 

 .فرق من املرتزقة

يتمثل الفساد اإلداري يف احلصول على دخول غري مشروعة،  :الفساد السياسي واإلداري واملايل .4
             والثراء من الوظائف العامة من خالل منح تراخيص وموافقات استثنائية غري قانونية أو التحايل على األنظمة 

  2 .القوانني و
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اآلخر،  أما الفساد السياسي واملايل فهما وجهان لعملة واحدة، ألن كل واحد منهما يقود إىل
فاألنظمة السياسية الفاسدة جتد يف بعض البنوك األجنبية مالذا آمنا هلا، وتودع الثروات اليت كونتها يف تلك 

  .البنوك، ومن مث تعيد سحبها بعد فقداا السلطة وتوظفها يف مشاريع تعطي انطباعا بقانونيتها

، وسرقة حقوق امللكية، )الصالحيةمنتهية (الغش يشمل االجتار يف السلع الفاسدة  :الغش والتزييف .5
 .أما التزييف فأمهه تزييف العمالت وريبها، وتزييف الصكوك املالية والسندات. وتقليد املاركات العاملية

ويقصد به هنا هو قيام العصابات باستخدام العنف ضد أشخاص أو مؤسسات يقفون يف  :اإلرهاب .6
والقضاء والعاملني يف املصارف، وتفجري مؤسسات أمنية  وجه أمواهلا القذرة، ومن ذلك قتل رجال الشرطة

 .واقتصادية تقوم بتتبع حركة األموال القذرة

وأبرز مثال له االقتراض من البنوك حبجة إقامة مشاريع استثمارية، مث اهلرب خارج  :النصب واالحتيال .7
مؤسسوها إىل جذب  وهناك أيضا شركات توظيف األموال اليت يلجأ. البالد بعد احلصول على القروض

مدخرات صغار املستثمرين من خالل إقناعهم بتحقيق أرباح كبرية، وبعد ذلك يتم حتويل هذه املدخرات إىل 
 .اخلارج ويهرب أصحاب تلك الشركات إىل اخلارج أيضا

من خالل اإلقتصاد اخلفي يسعى من حصلوا على أموال غري مشروعة على  :أنشطة اإلقتصاد اخلفي .8
  :الشرعية ومن أهم هذه الوسائل إكساا بصفة

  

  : : التهرب من دفع  الضرائبالتهرب من دفع  الضرائب  ��

 
تعترب خمالفة القوانني واألنظمة الضريبية املعتمدة خاصة التهرب من الدفع من أهم املصادر اليت تدعوا 
بطريقة غري مباشرة إىل تبييض األموال ففي مصر تشري اإلحصائيات أن نصف مسؤوليها ال عالقة هلم بدفع 

ة الضرائب ويف إسبانيا جرت حماكمة مسؤول بنك إسبانيا بتهمة الغش الضرييب وتزوير حقوق مصلح
 .املستندات والتالعب يف أسعار األسهم

  : : تزوير العمالتتزوير العمالت  ��

ونقصد به التزييف أي خلق عملة مشاة لعملة أخرى من غري جهة خمتصة يف ذلك وتكون حتمل 
  1.مليون دوالر 111,2ما يعادل  1990سنة  نفس الشكل والقيمة، وقد بلغت الدوالرات املزيفة
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  ):):البورجوازيونالبورجوازيون((أعمال أصحاب الباقات البيضاء أعمال أصحاب الباقات البيضاء   ��

أصحاب الباقات البيضاء هم أشخاص هلم مكانة مرموقة عاملية وحملية وأعماهلم تتمثل يف القدرة على   
فال تستطيع  إخفاء مصدر األموال و املداخيل غري املشروعة وذلك باستغالل نفوذهم ووضعيتهم الطبقية

  1.السلطات املختصة مالحقتهم والوقوف يف وجوههم
 
  ::التجارة يف الرقيق والنساء واستغالل األطفالالتجارة يف الرقيق والنساء واستغالل األطفال  ��

وهي ظاهرة إجتماعية عاملية وتعترب هذه التجارة وسيلة خطرية لترويج املخدرات وهي تنتشر بكثرة يف 
  2.مليار على املستوى الدويل 35و قدر حجم التجارة بالنساء حن 1994الدول النامية فحسب تقديرات سنة 

  .عند نقطة عدم شرعية استغالل األطفال 1998كما تطرقت إتفاقية فيينا سنة 
  

  ::األموال الناجتة عن الفساد اإلداري والسياسياألموال الناجتة عن الفساد اإلداري والسياسي  ��
ومن صورها أنشطة السياسيني وأصحاب النفوذ يف السلطات العليا كتقاضي الرشوة من أجل منح 

متنح املشاريع لغري مستحقيها كما أن هذه الرشوة تعترب أموال ضخمة جيب أن املشاريع االستثمارية وبذلك 
  3.حتضا بصفة الشرعية

لقد حررت تقنيات االنترنت مستخدميها من قيود املكان والزمان  :جرائم الكمبيوتر واإلنترنت .9
غبني من دخول وأصبحت تتيح هلم الوصول إىل أي معلومة من كل أحناء العامل يف أي حلظة، كما متكن الرا

بنوك املعلومات للحصول على أي جديد علمي أو ثقايف أو اقتصادي، مبا يف ذلك األسرار اليت مل تعد بعد 
عرب هذه الشبكة ليس الوصول إىل السلع  ةوقد أتاحت احلرية اإللكترونيليها، االنترنت أسرار يصعب الوصول إ

 ورة،واملنتجات فحسب، بل والقيام بسرقتها بطرق تقنية متط

ن النمو اهلائل يف االستثمار عن طريق االنترنيت له مساوئ عدة، من بينها، أحد االقتصاديني أوقال 
قيام احملتالني واللصوص باستغالل الفرص املتاحة هلم لالحتيال على املستثمرين، وقد اشتركت هيئة األوراق 

والية يف عملية حبث عن  24عدالة احملليني يف املالية واملبادالت مع ثالث وكاالت فدرالية أخرى وممثلني عن ال
  .عملية احتيال عن طريق االنترنت 500احملتالني مستخدمي االنترنت، ونتج عنها كشف أكثر من 

  

                                                 
 
يـة وبنـوك،   أمحد باهي، ظاهرة تبيـيض األمـوال يف العـامل العـريب، مـذكرة ختـرج لنيـل شـهادة ليسـانس ختصـص نقـود مال            1
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فاحملتال يستطيع، بتكلفة قليلة جدا ومن أي مكان يف مرتله أو يف مكان آخر أن يعرض على االنترنت 
ضاهي أفضل ما تستطيع عرضه اكرب الشركات، وقد عرضت شركة صفحة معلومات عن شركته الومهية اليت ت

على املستثمرين عن طريق االنترنت، ما بدا صفقة جيدة، فرصة لشراء أسهم يف ) أملانية-أمريكية(خمتلطة 
  سنويا،  % 420الشركة جديدة سريعة النمو تعد بعائد يصل إىل ما نسبته 

أن قالت للمستثمرين إن استثمارام األولية يساندها  ومجعت هذه الشركة  أكثر من مليون دوالر بعد
بنك كبري، وأا مضمونة ضد اخلسارة، واملؤسف مل يكن هناك وجود ملثل هذا البنك، وجرت حماكمة 

  .املؤسسني الذين دبروا عملية االحتيال هذه وصدر حبقهم حكم يأمرهم بإعادة أموال املستثمرين إىل أصحاا

تم ارتكاا عن طريق االنترنت على غرار جرائم النصب واالحتيال وقد يكون وهناك جرائم أخرى ي
فيها االنترنت مصدر أو وسيلة ترتبط باملصادر األخرى لألموال احملرمة، كجرمية بيع األطفال وجرائم الرقيق 

طريقة تسليم  األبيض واالجتار يف املخدرات، وتتم مثل عملية االجتار يف املخدرات عن طريق االنترنت بتحديد
املادة املخدرة وطريقة الدفع، وغالبا ما يكون الدفع عن طريق بطاقات االئتمان، وتكون املواد املخدرة من 
املواد املختلفة اليت يتم لصقها على اجلبهة أو على املعصم ويعمل مفعوهلا عن طريق امتصاص اجللد هلا، وعادة 

  .ريع الدويلما يتم إرسال هذه املواد عن طريق الربيد الس

تقوم عصابات غسل األموال باستغالل املؤسسات املالية غري  :استخدام املؤسسات املالية غري املصرفية .10
أو استبدال العمالت وخاصة حمالت الصرافة يف عمليات غسل /املصرفية اليت تقوم بقبول ودائع األموال و

العمالت األجنبية، وتكون املؤسسات غري األموال سواء باإليداع أو السحب أو التحويل أو شراء أو بيع 
املرخصة منها أو الغري خاضعة إلشراف ورقابة السلطات املصرفية الرقابية هدفا لعصابات غسل األموال، ألن 

 .عمليات تلك املؤسسات تتم بعيدا عن أعني السلطات الرقابية

، أي " املالذ املصريف  "يتم إنشاء هذه الشركات عادة يف دول   :أسلوب إنشاء الشركات الومهية .11
أو تتبع حركته يث ال جيوز الكشف عن حقيقة الدخل الدول اليت ال تفرض سرية على احلسابات املصرفية ح

داخل البنوك، كما انه ال ميكن للسلطات احلكومية يف تلك الدول االطالع على دفاتر هته الشركات، ومن 
  و أخرى، ... أهم هذه الدول سويرا، هولندا، 

ه الشركات ال يوجد هلا هدف جتاري وغرضها الوحيد هو غسل األموال وخاصة الناجتة من و هذ
جرائم املخدرات، ويتم غسل األموال بواسطة تلك الشركات بأشكال عديدة أمهها أن تتفق مع رجال 

  .املخدرات، على أن تدخل البالد كمستثمر
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 :البنوك احمللية .12

مليات غسيل األموال وتوجد عدة أساليب متطورة يتم التعامل تعترب من أهم الوسائل املستخدمة يف ع 
معها من قبل القائمني على غسيل األموال عند استخدام البنوك احمللية كوسيلة لعمليات غسيل األموال من 

  : أمهها
وضع الودائع يف البنك و استبداهلا  بشيكات أو حواالت حلاملها مث يتم تداول هذه املستندات يف  �
         و توظيفها  مهية أو مشروعات داخلية أو خارجية مث يقوم غاسل األموال بإقراض هذه الودائععمليات و

  .    1و احلصول على عوائد منها 
استبدال العمالت و املضاربة على العمالت األجنبية من خالل استبدال  العمالت الضعيفة  �

  .بالعمالت القوية
ية و التدفقات اخلاصة باالستثمار األجنيب من خالل إيداع العمليات اخلاصة بالتحويالت الرأمسال �

مبلغ كبري يف بلد معني  حبجة عمل مشروع استثماري كبري مث سحب و حتويل  هذا املبلغ و إيداعه يف بلده 
األصلي و عند البحث عن مصدر األموال احملولة يف دولته يقوم بتقدمي هذه التحويالت من البنوك على أا 

        ة نشاط اقتصادي و جتاري قام به  يف بلد آخر و يف واقع األمر أنه مل يقم بأي عمليات جتارية جاءت نتيج
  .و بذلك يكون قد قام بعملية غسيل هلذه األموال و إخفاء مصدرها

  

  عمليات غسيل األموال :املبحث الثاين

انب من الفقه اجلنائي مبثابة حجر جطلق عليها تعترب عمليات غسيل األموال أو أفعال غسيل األموال كما ي
الزاوية أو نقطة االرتكاز بالنسبة جلرمية غسيل األموال، فمن خالل تلك العمليات يقوم اجلناة بتدوير األموال 
القذرة غري املشروعة يف سلسلة من احللقات املالية املركبة، لتصب يف اية مطافها يف نشاط ظاهري مشروع 

ملايل واالقتصادي والقانوين، وهذا من خالل أساليب متعددة يتبعها غاسل املال، ففيما يربزها إىل حيز الوجود ا
  تتمثل هذه األساليب؟ وما هي العناصر األساسية لغسيل األموال؟

  
  العناصر األساسية لغسيل األموال  :املطلب األول

وال متر احد اخلرباء يف موضوع غسيل األموال أن عملية تبييض االمMARC PIETH يعترب 
 .، والدمجأو التجميع ، وتراكم العملياتأو التوظيف اإليداع :بثالث مراحل كربى متكاملة وتتمثل يف 

، حتدث أيضا يف وقت واحد وميكن أن جتري مراحل تبييض األموال األساسية الثالث بشكل منفصل وميكن أن
  :هذه اآلفة وأساليب مكافحتها بيد أن استخدام هذه املرحلة أو تلك متوقف على توفر تقنيات مراقبة
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فمثالً،  .إخفاء مصادرها غري املشروعة ب حتويل شكل األموال بغيةجي :مرحلة اإليداع .1
معظمها على شكل أوراق نقدية من فئات صغرية يفوق حجمها  مقبوضات جتارة املخدرات احملرمة تكون يف

ق النقدية من الفئات الصغرية إىل أوراق نقدية ويتم غالباً حتويل األورا. بالذات وثقلها حجم وثقل املخدرات
خالل اللجوء إىل  قيمة، أو إىل شيكات، أو غري ذلك من السندات املالية القابلة للتحويل إىل نقد، من أعلى

، وتشمل الوسائل املستعملة يف مرحلة التوظيف أنواعا خمتلفة مؤسسات جتارية تكون معظم معامالا باألموال
  لودائع املصرفية واألدوات النقدية،من املنتجات كا

وتستهدف هذه املرحلة تقدمي املال يف صورة جتارة مشروعة، وتعرف بأا التصرف املادي يف كمية 
الدخل النقدي دف إزالة مكان اكتسابه، سعيا إىل دجمه يف مناطق عمل جتارية يكون من السهل فيه التخفي 

هذه هي املرحلة األساسية، وهي متثل عملية نفاذ املال القذر . رهويكون من الصعوبة التعرف على حقيقة مصد
أو نفاذ ذلك املال إىل  إىل املؤسسة املالية داخل اقتصاد الدولة اليت مت فيها احلصول على األموال غري املشروعة، 

ليت تتطلب كما أن هذه اخلطوة تعد من أهم اخلطوات ا .1املؤسسة املالية خارج موطنها األصلي، وهو األغلب
  إجياد وخلق أنشطة خمتلفة تستعمل كغطاء لتربير إيداع هذه األموال ذه الصورة، وذا احلجم، 

  2 :وأهم األنشطة املستخدمة يف ذلك ما يلي
املنتشرة يف مناطق جغرافية عديدة وتقوم بإيداع حصيلة البيع " السوبر ماركت " سلسلة حمالت  �

  .يف فروع البنك القريبة منها
          أو مطاعم متعددة ميلكها شخص واحد " الفرانشايز " لة املطاعم، خاصة مطاعم سلس �

  .أو مؤسسة واحدة
سلسلة شركة تعمل يف جمال توزيع السلع أو تقدمي خدمة من اخلدمات، مثل املكاتب السياحية،  �

  .ومكاتب حجز تذاكر الطائرات واألفواج السياحية
           تصاالت وخدمات الفاكس سواء لنقل الركاب فروع شركات النقل واملواصالت واال �

  .أو البضائع أو تقدمي خدمات اهلاتف احملمول وتأجري أجهزته وأجهزة اإلستدعاء
 .فروع بيع األجهزة الكهربائية وخدمات الصيانة املختلفة �
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   :مرحلة تراكم العمليات -2
اإلجرامي، وذلك من خالل إجراء  موال بالنشاطاألموال زيادة إخفاء اآلثار اليت تربط األ غاسلحياول 

ينشئ ارمون، الذين لديهم مبالغ كبرية عليهم تبييضها،  فمثالً،. عدد متالحق من العمليات املالية املعقدة
 أو بغياب قوانني صارمة ملُكافحة تبييض دول تتميز إما بإتباعها لسرية مصرفية مشددة، يف ومهية شركات

يف النهاية كأموال  إىل أن تظهر الومهيةتنقل األموال القذرة بعد ذلك بني هذه الشركات وت. األموال فيها
الدوالرات من املعامالت القانونية اليت جتري يف كل  ينبغي متويه هذه املعامالت لتمتزج مع تريليونات .نظيفة

  ". الفواتري املزدوجةإصدار "و" تسديد القروض"متنوعة من عمليات  وتنتشر يف هذا اإلطار أشكال. يوم

 ،)*أوف شور(القروض يستثمر ارم األموال يف مؤسسة تعمل خارج البلد املعين  ففي عملية تسديد
يف بعض الدول، حتديد من يسيطر فعالً  ينجح هذا األسلوب ألن من الصعب،. مث يقترض منها هذه األموال

تري املزدوجة، وهي خدعة إلدخال األموال إصدار الفوا أما يف عمليات. على حسابات شركات األوف شور
وبغية إدخال . فتحتفظ شركة األوف شور مبجموعتني من السجالت احلسابية إىل دولة ما أو إخراجها منها،

القيمة  إىل الواليات املتحدة، تصدر شركة تعمل يف الواليات املتحدة فواتري مببالغ زائدة عن "نظيفة"أموال 
تتلقى الشركة اليت تعمل يف ، موال إىل خارج الواليات املتحدةاألاخلدمات، وبغية نقل  احلقيقية لبعض السلع أو

 .اخلارج مببالغ تزيد عن القيمة احلقيقية للسلع أو اخلدمات اليت حصلت عليها الواليات املتحدة فواتري من

السيارات، و معامالت شراء سلع غالية الثمن، كاألسهم والسندات، تجميعاألساليب األخرى ل ومن
كما تستخدم . عن ارم والطائرات، وتذاكر السفر، يتم تسجيل ملكيتها باسم صديق إلبعاد الشبهات

هذه تعترب مبالغ  أوراق ماليةيتم حتويل النقد إىل  فبعد أن. كازينوهات القمار أحياناً ألا تقبض املال النقدي
أمني صندوق الكازينو مبالغها مبوجب شيك مسحوب ويدفع  كأرباح املراهنات على طاوالت القمار األوراق

  .معه على البنك الذي يتعامل الكازينو

ويلعب االقتصاد املوازي أو اخلفي أو ما يصطلح عليه كذلك باالقتصاد غري الرمسي والذي يعرب عن 
ري آخر كل جمموعة من األنشطة اإلنتاجية للسلع واخلدمات اليت تنفلت من التنظيم القانوين للدولة، وبتعب

األعمال واألنشطة القانونية وغري القانونية اليت تقام بغرض التحايل، وتسمى أيضا هذه املرحلة، مبرحلة 
االنشطار أو الترقيد، وهذا املصطلح معروف يف األوساط الفالحية ولدى علماء النبات الذين يرون أن 

تفرع له جذور وبعد ذلك يفصل اجلذر االنشطار يعين غرس أطراف نبات قائم يف أراضي جماورة له ، فت
                                                 

 
*

  le terme offshore est utilisé pour désigner la création d'une entité juridique dans un autre 
pays que celui où se déroule l'activité, afin d'optimiser la fiscalité ou la gestion financière des 
capitaux ou, plus récemment, des activités de service (achat, développement informatique, 
etc.), voire de production. À ce titre, 



  

Þëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛa@Z@Z@Z@Zpbî�b�cpbî�b�cpbî�b�cpbî�b�c@@@@Þaìßþa@�îîjm@ñ‹çbÃ@åÇÞaìßþa@�îîjm@ñ‹çbÃ@åÇÞaìßþa@�îîjm@ñ‹çbÃ@åÇÞaìßþa@�îîjm@ñ‹çbÃ@åÇ@ @@ @@ @@ @21  

 كنبات جديد وتتم غراسته فإذا وضع يف ارض أخرى تصعب معرفة النبات األصلي الذي اخذ منه ، معىن ذلك
ومن واقع هذه العملية فان اهلدف هو فصل األموال غري الشرعية من مصدرها بإحداث جمموعة معقدة من 
العمليات املالية املصممة هلدف التمويه والتضليل أي إجياد آلية تصعب كشف مصدر األموال احلقيقية لتبقى 

  1.األموال جمهولة املصدر

وال يف نشاطات اقتصادية عادية، وبصورة منوذجية، يف األم يف هذه املرحلة يستثمر :مرحلة الدمج -3
وهي املرحلة األصعب اكتشافا باعتبار أن األموال . يف شراء سلع غالية الثمن شركات جتارية أو عقارية أو

تكون قد خضعت مسبقا لعدة مستويات من التدوير ، والواقع أن هذه العمليات مبجملها قد متتد إىل عدة 
يتم تنظيف األموال وإكساا الشرعية مث تضخ يف جسم االقتصاد الوطين الرمسي    ملرحلةسنوات ، ففي هذه ا

ويتحقق يف هذه املرحلة إدماج األموال القذرة يف النظام املايل والبنكي الرمسي ويتم مزجها باألموال الرمسية 
جتة عن أنشطة اقتصادية حىت تظهر وكأا أموال مشروعة بالتمام وجترى عليها عمليات التنظيف وكأا نا

يف غسيل األموال حىت وان استحال   مشروعة وهنا تظهر أمهية البنك باعتباره قناة استقطاب وطرفا مشاركا
إثبات سوء النية أو التواطؤ مع أصحاب املهمات القذرة ، وميكن أن حتدث املراحل الثالث كما ذكرنا سابقا 

  . بشكل منفصل أو بشكل متداخل ومترابط
  جدول يبني مراحل غسيل األموال : 01ول رقم اجلد

  مرحلة الدمج  مرحلة التجميع  مرحلة التوظيف

يف بعض (إيداع نقدي يف البنك 
األحيان يكون بصحبة حصيلة 

  )أعمال مشروعة

باستخدام (ويل برقي إىل اخلارج حت
صناديق متخصصة كما لو كانت 

  )حصيلة أموال مشروعة

 سداد قرض ومهي أو فواتري مزورة
  .كغطاء ألموال مغسولة

  نقدية مصدرة للخارج
نقدية مودعة يف اجلهاز املصريف 

  للخارج

شبكة معقدة من التحويالت، حملية 
ودولية جتعل تتبع مصادر األموال 

  .أمرا مستحيال
نقدية تستخدم لشراء سلع غالية 
الثمن أو عقارات أو أصول 

  .مشروعات
  إعادة بيع السلع أو األصول

ق من العقارات أو الدخل احملق
  .املصادر املشروعة يبدو نظيفا

  
 
 

                                                 
 
  13-10، صمرجع سبق ذكرهاألخضر عزي،  1

  فؤاد شاكر، غسيل األموال القذرة وأثره على اإلقتصاد القومي، حماضرات معهد   :املصدر
 54، ص1996الدراسات املصرفية، البنك املركزي، مصر،           
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  شكل يبني مراحل غسيل األموال :01الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مذكرة التخرج  ،ض األموال و آثاره على االقتصاديتبي ، عبد الرمحنيفمعقا     :املصدر
  2006دفعة  ،، املديةضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس ختصص نقود مالية وبنوك
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  أساليب غسل األموال  :املطلب الثاين

  1:هناك عدة أساليب لغسل املال غري الشرعي، نوجزها فيما يلي
مبالغ أقل من احلد  وهو أسلوب يتم عن طريقه تقسيم املال املراد غسله إىل :أسلوب التركيب .1

  فراد بإيداع هذه املبالغ لدى البنوك فرد أو عدة أ الذي جيب على البنك إبالغ البنك املركزي عنده ، مث يقوم
  .اأو شيكات بنكية  سياحية أو حتويلها أو شراء شيكات

فو البنك بتسهيل ظلوب يقوم موويف هذا األس ):اجلماعي الفردي أو(أسلوب التواطؤ الداخلي  .2
 .الكبرية مقابل انتفاع شخصي هلم، مع عدم إبالغ السلطات األمنية عن ذلك قبول اإليداعات

 أو مصدرها املغسولة وهو املظلة اليت دف إىل إظهار األموال أسلوب التمثيل املخالف للحقيقة، .3
   :متعددة منها أو غاسلها بغري املظهر احلقيقي، ويتم هذا األسلوب بطرق

املال القذر غري القانوين بأموال الشركة،  االتفاق بني الغاسل وبعض الشركات القائمة على خلط - أ
   .عوائد لنشاط الشركةكاإلمجالية  تظهر األموال وبعد فترة

وهي يف الغالب شركات ومهية، قد تكون جمرد دمية  تكوين ما يعرف بشركات الواجهة، - ب
معظم دخلها من  تكونيف عملية الغسل، وهي متارس نشاطاً هامشياً، وي أنشئت فقط لغرض استخدامها

يتصل نشاطها  ع من الشركات يف غسل األموال عندما، ويتعاظم دور هذا النوغري الشرعياملال  مصادر
  .بتجارة الذهب واوهرات واألحجار الكرمية

يتم  وهو أسلوب حيتاج إىل تواطؤ داخلي بني البنوك، حيث :التحويل من بنك إىل آخر أسلوب .4
  .قانونية من خالله حتويل األموال غري القانونية من بنك إىل آخر بوصفها أمواالً

األموال يف البنوك وفقاً هلذا األسلوب  حيث تودع :من اإلبالغ عن اإليداعات الكبرية االستثناء .5
  .اإلبالغ عن إيداعاا من خالل شركات كبرية معفاة من

يقوم الغاسل من خالل هذا األسلوب بشراء  حيث :شراء املوجودات واألدوات ذات القيم .6
 ن النفيسة ـ الشيكات السياحية ـ األوراق املالية ـالعقارات ـ املعاد السيارات ـ الطائرات ـ السفن ـ

أمثاا كمصادر قانونية مشروعة  وغريها مبا لديه من أموال قذرة، وهو يستطيع بعد ذلك بيعها والكشف عن
  .ألمواله

                                                 
 
 مـن اإلصـالحات اإلقتصـادية يف الـدول الناميـة، امللتقـى الـدويل، جامعـة         حاج قويدر، أبعاد اجليل الثـاين  نقوريكتشوش عمور،  1

  .2006نوفمرب  5-4بومرداس، 
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        إىل أية دولة أخرى مع املسافرين  غري الشرعي اليت اكتسب منها املال ريب العملة من الدولة .7
  .البضائع، مث إعادا عن طريق احلواالت البنكية التلكسية شحناتأو يف 

   1:إضافة إىل األساليب السابقة هناك أساليب أخرى خمتلفة وعديدة نذكرها على الشكل التايل �
  إعادة اإلقراض  �
 النقل املادي لألموال �

 ريب السلع �

 شراء املشروعات املتعثرة واملفلسة واملخصصة �

 صناديق اإلستثمار  �

 رصات األوراق املاليةبو �

 أندية القمار �

 .اللجوء إىل مكاتب السمسرة والوسطاء �

  

  أركان جرمية غسل األموال :املطلب الثالث

  :مها كالتايلمادي ومعنوي،   :نجلرمية غسيل األموال ركنا

I. ويتألف من ثالثة عناصر، هي  ::ييالركن املادالركن املاد: 

 : السلوك الذي يكون ركنا ماديا للجرمية ويتضمن .1

أو اكتساب أو استخدام األموال القذرة وتودع يف حساب بنكي أو توضع كأمانة يف يازة ح �
 .خزانة مستأجرة يف البنك

 إخفاء األموال القذرة من حيث املصدر، أو املكان أو التصرف أو احلركة أو احلقوق املتعلقة ا  �
 .أو امللكية

 
ـ    .2                    بالـدعارة  ار باملخـدرات أو احملل الذي يرد عليه السلوك وهي األموال احملصـلة مـن اإلجت

 .بالرقيق أو باألطفال االجتارأو  أو االختالس

 .اخل... اجلرمية اليت حصلت األموال مبوجبها كاإلجتار غري املشروع بالسالح أو املخدرات .3

  
  

                                                 
 
 68فؤاد شاكر، مرجع سبق ذكره، ص 1
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IIII..    الركن املعنويالركن املعنوي::  

رمية عمدية تنصرف إرادة القذرة فهي ج يفترض علم اجلاين أو اجلناة باملصدر غري املشروع لألموال 
 احلرة، فاجلاين يعلم علم اليقني بأنه ميارس نشاطا إجراميا وهذه اجلرمية يف الفاعل إىل إرتكاا دون خلل بإرادته

التقليدي للجرائم يف ضوء واقع  حقيقتها إمنا هي جرمية مستمرة ويقترح أحد الباحثني إعادة النظر بالتقسيم
جرائم ارتكاب وجرائم امتناع وجرائم وقتية وجرائم مستمرة  كن تقسيمها إىلجرائم غسيل األموال حبيث مي

 إىلاألموال  وجرائم مرتبة وجرائم اعتيادية ، ويذهب أحد الباحثني إىل تصنيف جرائم غسيل وجرائم مسبقة
فقده اين عليه حتقق دخال ماليا حمدودا ملقدار ما ي جرائم ال حتقق أية عواقب مالية مثل القتل واإليذاء، وجرائم

   .واالحتياليف السرقة 

والتزوير واجلرائم  وهناك جرائم حتقق دخال ماليا كبريا جدا مثل جتارة السالح غري املشروع
أو نقل األموال، وجرمية إخفاء أو متويه حقيقة  وجرمية غسيل األموال عبارة عن جرمية حتويل. اإلقتصادية

   .اكتساب أو استخدام هذه األموال حيازة أو جرمية إىلاألموال باإلضافة 

  

  آثار عمليات غسل األموال :املبحث الثالث

عمليا غسيل األموال كأي عملية أخرى ذات طابع مايل أو اقتصادي هلا تأثريات عديدة وعلى مستويات خمتلفة 
رتب عنها يف اإلقتصاد الوطين للدولة، فهي تتميز بعدة خصائص، تساعد على استفحال هذه الظاهرة، مما يت

  عدة آثار نوجزها فيما يلي،

  خصائص عمليات غسيل األموال :املطلب األول

ميكن أن تسلك األموال املراد غسلها نفس املسلك ونفس النهج الذي تتبعه األموال املشروعة بني 
تيح أكرب األسواق العاملية دف الربح، أو بدافع فوارق أسعار الفائدة أو من أجل االستثمار يف الدول اليت ت

فرص لالستثمار األجنيب، غري أن هناك خصائص متيز أنشطة غسيل األموال عن غريها من األنشطة املالية 
  1:األخرى واليت تؤثر على طبيعة حتركها وأهدافها وكذلك وجهتها النوعية، ومن أهم اخلصائص ما يلي

ت عن حتصيل كمية أن عمليات غسيل األموال تعد أنشطة مكملة ألنشطة رئيسية سابقة أسفر �
من األموال سواء من أنشطة مشروعة أو غري مشروعة مثل االجتار باملخدرات، الرشوة، سرقة املصارف، 

إخل؛ أو جتد مصدرها يف أنشطة مشروعة قانونا لكن يريد أصحاا إخفاء مكاسبهم بعيدا عن أعني ... االبتزاز
 كالضرائب مثال؛ القانون للتهرب من االلتزامات اليت قد يفرضها عليهم 

                                                 
 
  230- 201، صمرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد،  1
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كما قد جتد هذه األموال مصدرها يف أنشطة مشروعة يف ذاا ولكنها تتم مبخالفة القانون حيث ال   
إىل  25يتم احلصول على تراخيص ملزاولتها، مثلما يوجد يف االقتصاد اخلفي والذي يقدر بأنه يشكل حوايل 

من االقتصاد  % 50غري املشروعة حوايل من الناتج اإلمجايل على مستوى العامل ومتثل الدخول  % 30
  .اخلفي، هذا ويرجح أن مثل هذه الدخول، باإلضافة إىل غريها، تسعى إىل الغسيل داخليا وخارجيا

تتسم عمليات غسيل األموال بسرعة االنتشار اجلغرايف يف ظل العوملة، إذ أا بعد أن ظلت  �
الدولة الواحدة، وعلى أكثر تقدير يف عدد حمدود من  متركزة يف عدد حمدود من األفراد احملترفني هلا داخل

الدول حيث تنتشر جتارة املخدرات والفساد، جندها يف ظل العوملة بدأت تنتشر جغرافيا بشكل كبري لتضم عدد 
اكرب من الدول واألفراد، فعمليات غسيل األموال مل تعد تقف عند حدود الدول الرأمسالية املتقدمة، بل امتدت 

ل نامية يف جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية وكذلك إفريقيا، كما أصبحت دول شرق أوروبا لتشمل دو
ومجهوريات االحتاد السوفيايت، سابقا، جماال خصبا ورائدا يف اجلرائم وكذلك غسيل األموال، خاصة يف ظل 

 .مرحلة التحول االقتصادي اليت مرت ا

ب التزايد الكبري يف حجم األموال واملتحصالت الناجتة تشهد عمليات غسيل األموال تطورا كبريا بسب
عن األنشطة اخلفية وغري املشروعة، وكذلك بالتطور يف الوسائل التكنولوجية اليت تستخدم يف نقل األموال 

أو التربع  وحتويلها عرب احلدود، إذ بعد أن كان يتم اللجوء إىل استخدام بعض هذه األموال يف بناء املساجد 
واجلامعات يف الداخل، أو إيداع يف البنوك الوطنية أو شراء بعض العقارات، أصبحت حتول اآلن يف  للمدارس

ظل العوملة إىل عدة أنواع من النقد األجنيب، وتوزع على شراء املعادن النفيسة وريبها وشراء العقارات يف 
قامة املشروعات االستثمارية، أي اخلارج، بل وصلت هذه األموال إىل البورصات لشراء األسهم والسندات وإ

  .دخلت يف عصب االقتصاد الرمسي وصارت تعمل ذات األعمال املتعلقة باألموال ذات املصادر املشروعة

يرى البعض أن عمليات غسيل األموال تزداد طرديا مع النشاط اخلاص وحترير القطاعات االقتصادية 
تصادية واملعامالت املالية على اختالف أشكاهلا، حيث ذكر املختلفة وما يعنيه ذلك من حترير للمعامالت االق

، أن منو القطاع اخلاص يزداد معه احتمال فتح مسالك جديدة لإلجرام 1996البنك الدويل يف تقريره لسنة 
  .اخلاص وما ينجر عنه من تزايد عمليات غسيل األموال

و حترير التجارة العاملية، وحترير األسواق يزداد االجتاه إىل الغسيل الدويل لألموال مع زيادة االجتاه حن
املالية العامة وترابطها، إذ يف ظل هذا التحرير والتحويل لألسواق املالية مييل حمترفوا غسيل األموال إىل نقلها 
عرب احلدود لتكون أكثر أمانا يف دول أخرى غري تلك اليت مورست على أرضها األعمال اإلجرامية اليت 

  وال غري املشروعة، حتصلت منها األم
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وتزايد عمليات حترير ، "*أَلينا" وقد أبدى البعض ختوفه من ذلك مع قيام االحتاد األورويب وإنشاء 
إن عملية غسيل األموال ال  .التجارة السلعية وكذلك حترير جتارة اخلدمات وخباصة اخلدمات املصرفية واملالية

واملتهربني من االلتزامات القانونية، بل يقوم ا خرباء على علم تتم، عادة، بواسطة مرتكيب األعمال اإلجرامية 
  .بقواعد الرقابة واإلشراف والتوظيف واألصول اليت توفر األمن و املأوى هلذه األموال

  عوامل إستفحال ظاهرة تبييض األموال :املطلب الثاين

لتكنولوجية، ولعل من أهم لقد عرفت ظاهرة تبييض األموال إنتشارا واسع النطاق يف ظل التطورات ا
  :هذه العوامل

تسعى معظم الدول إىل تنمية إقتصادها عن طريق جذب  عامل السعي وراء التنمية اإلقتصادية، :أوال
اإلستثمارات األجنبية و حترير جتارة اخلدمات املصرفية يف إطار اإلنضمام إىل منظمة التجارة العاملية اليت تدعوا 

التايل حترير حركة رؤوس األموال وكذلك عن طريق تطبيق اإللتزامات الدولية يف إىل التحرر اإلقتصادي وب
إطار العوملة املالية وهي ما يدفع ته الدول إىل غض النظر عن مشروعية التدفقات املالية املوجهة لتحقيق هذه 

  .األهداف

مة يف عمليات غسيل جلهاز املصريف يعد وسيلة مها عامل السرية املصرفية وتنافس البنوك، :ثانيا
األموال من خالل العمليات املصرفية التبييضية اليت متر عليه ومن خالل الثغرات املوجودة به اليت تعترب مبثابة 

  .تشجيع بصورة خفية لصانعي هذه الظاهرة ومن بني هذه الثغرات هيمنة السرية املصرفية مبعظم البنوك
ىل التسابق الكتساب املزيد من العمالء لتحقيق أرباح أكثر كما أن املنافسة احلادة بني البنوك دفعها إ

  .دون اإلهتمام مبصادر أمواهلم و ما زاد يف انتشار هذه الظاهرة سقوط موظفي البنوك يف فخ تبييض األموال

إن انتشار التهرب من دفع الضرائب وتوسع جتارة املخدرات وريب ، تعاظم ظاهرة الفساد :ثالثا
اهرة الرشوة وتزييف العمالت والنصب واالحتيال وغريها من ظواهر الفساد اإلداري األموال وتنامي ظ

 .والسياسي كان هلا الدور فعال يف تسريع انتشار هته الظاهرة

أصبح اإلفالت من مالحقة السلطات األمنية املختصة يف جمال ، صرامة القوانني والتشريعات :عابرا
ته أموال جمهولة املصدر وذلك من خالل اإلسراع يف إكساا صفة رقابة مصادر األموال غاية كل من حبوز

  .الشرعية حبثا عن األمان وخشية املطاردة القانونية وما ينجر عنها من فضائح
  

  

                                                 
 
*

 Accord de libre-échange nord-américain  إتفاق التبادل احلر لشمال أمريكا، 
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  اإلقتصادية لعمليات غسيل األموال االجتماعية و اآلثار  :املطلب الثالث

  :ومن ذلك االقتصاديو االجتماعيين تتسبب عملية غسل األموال يف أضرار عديدة، خاصة على الصعيد

II..  اآلثار االجتماعيةاآلثار االجتماعية : :  

األموال، تبدأ بإحداث خلل يف البنيان  هناك سلسلة متوالية من اآلثار االجتماعية جلرائم غسل
للقائمني ا احلصول على مكاسب خيالية مبا ميكن أن يعيد الترتيب  االجتماعي، حيث تتيح عمليات الغسيل

والثوابت االجتماعية وما بني  ري صاحل الشرفاء مث تنتهي هذه السلسلة باحنطاط القيم واملثلاتمع لغ الطبقي يف
 .الوسطى يف اتمع حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة

  :ومن بني هذه اآلثار نذكر
ب تؤدي عملية غسل األموال إىل تشويه املناخ الدميقراطي يف اتمع، حيث ميكن أن يصل أصحا. أ

الدخول غري املشروعة واألموال القذرة إىل مقاعد الربملان واالس الشعبية واالحتادات، ويستغلون مناصبهم يف 
  .مواصلة عملية غسل األموال، واالستمرار يف األنشطة اإلجرامية املختلفة

 وأصحاب تسرب األموال غري املشروعة إىل اتمع يقلب البناء االجتماعي للدولة، ألن ارمني. ب
  .األموال القذرة يصعدون إىل هرم اتمع يف الوقت الذي يتراجع فيه مركز املكافحني إىل أسفل القاعدة

عندما يصبح املال هو معيار القيمة والتفاضل بني األفراد وبصرف النظر عن مصدره، فإن القيم . ج
  .االجتماعية واألخالقية قد تز وتتأثر بذلك

II II..  اآلثار االقتصاديةاآلثار االقتصادية : :  

 :قتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً جبرائم غسل األموال وهيإثالثة آثار  هناك على وجه التحديد

 .، املضاربة على العقارات واوهرات، الكسادالتضخم

مبقدار حجمه  غري الشرعي املراد غسله عندما حيل يف أسواق دولة ما، فإنه حيدث زيادة ن املالأوذلك 
القومي من السلع واخلدمات، ومن شأن ذلك أن  ولة مبا يفوق كثرياً مقدار ناجتهايف العرض النقدي هلذه الد

حيني موعد رحيله وتصديره إىل اخلارج حيث موطنه األصلي، فإن ذلك  يؤدي حتماً إىل التضخم، وعندما
ورتني بني هاتني الد نقص السيولة يف الدولة املضيفة له، وهو ما يعين االنكماش مث الكساد وما يتسبب يف

املضيفة للمال املغسول، وملا كان اجلهاز اإلنتاجي بل  االقتصاديتني تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة
منظمات غسل  للدولة املضيفة غري قادرين على استيعاب املال املغسول عند قدومه، فإن والبنيان االقتصادي

يرفع قيمتها السوقية بغري مربر ومبا قد يضر بالغالبية  األموال تفضل غالباً املضاربة على العقارات واوهرات مبا
  .من أبناء هذه الدولة
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  ويف دراسة
RAPPORTS AUSTRALIEN CONCERNANT LES TRANSACTIONS ET CENTRES 

D’ANALYSES 

  :بعنوان
Les estimations de l'ampleur du blanchiment de capitaux à et dans toute l'Australie 

مليار دوالر يؤدي إىل خسارة يف الناتج  5إىل أن حدوث عمليات غسيل أموال مبقدار  التوصلمت 
وظيفة، بسبب  250000إىل  125000وفقدان يف الوظائف يتراوح بني  مليار، 11.26إىل  5.63تتراوح بني 

  . النامجة عن تغري منط اإلنفاق آثار املضاعف

  :ولعل من أهم اآلثار االقتصادية ما يلي
يؤدي تسرب األموال املغسولة لالقتصاد احمللي إىل حدوث تشوه يف  :واالستهالك الكلي اإلنفاق .1

منط اإلنفاق واالستهالك، فتنقص املدخرات الالزمة لالستثمار، وهذا يعين حرمان اتمع من االستفادة من 
  .االستثمارات املفيدة

إىل الدول األخرى يؤدي إىل زيادة خروج األموال املغسولة من االقتصاد احمللي  :ميزان املدفوعات .2
العجز يف ميزان املدفوعات وحدوث أزمة سيولة يف النقد األجنيب، فتهبط أسعار صرف العملة احمللية مقابل 

  .العمالت األجنبية

يرتبط غسل األموال بزيادة اإلنفاق غري الرشيد، فترتفع األسعار، وحيدث  :توزيع الناتج احمللي .3
 .حمللي على أفراد اتمعج اتخلل يف توزيع النا

تسرب األموال القذرة إىل االقتصاد احمللي قد يدفع باحلكومة إىل فرض ضرائب  :اإلستثمار احمللي .4
جديدة أو زيادة معدالت الضرائب احلالية من أجل سد الفجوة بني املوارد املتاحة واحتياجات االستثمار 

  .احمللي

إىل ايار البورصات أو األسواق املالية اليت تستقبل  ميكن أن تؤدي عملية غسل األموال :البورصة .5
األموال القذرة، ألن أصحاب تلك األموال يشترون األوراق املالية ليس دف االستثمار ولكن من أجل إمتام 
مرحلة معينة من مراحل غسل األموال، وبالتايل قد يقومون ببيع األوراق املالية بشكل مفاجئ مما يؤدي إىل 

 .فاض حاد يف أسعار األوراق املالية ومن مث يف البورصة اليت ميكن أن تنهارحدوث اخن

         أن التحويالت املالية املفاجئة سواء تلك اليت ترد إىل الدولة  ال شك :القطاع املايل واملصريف .6
سوق (املال  حتدث تشوهات غري متوقعة على سوق النقد واجلهاز املصريف، وعلى سوق رأس أو خترج منها

  ، )اإلقراض املباشر وسوق األوراق املالية



  

Þëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛa@Z@Z@Z@Zpbî�b�cpbî�b�cpbî�b�cpbî�b�c@@@@Þaìßþa@�îîjm@ñ‹çbÃ@åÇÞaìßþa@�îîjm@ñ‹çbÃ@åÇÞaìßþa@�îîjm@ñ‹çbÃ@åÇÞaìßþa@�îîjm@ñ‹çbÃ@åÇ@ @@ @@ @@ @30  

 ايار هذه األسواق، كما حدث يف دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات، وذلك مبا وهو ما يؤدي إىل

        األموال قد تصيب السياسة املالية  يهدد استقرار النظام املايل واملصريف يف الدولة املضيفة، بل إن عملية غسل
  .واالرتباك ولة املضيفة بالتخبطللد االئتمانية و

إن غياب رأس املال عن طريق أساليب التبييض يف اإلنتاج للسلع  :الدخل القومي اخنفاض .7
واخلدمات باعتباره من أهم العناصر اإلنتاجية يؤثر سلبا على مردودية اإلنتاج وهو أمر يؤدي حتما إىل إخنفاض 

عي يف االقتصاد الرمسي يؤدي إىل تسريع وترية منو االقتصاد كما أن دخول رأس املال غري الشر .الدخل القومي
غري الرمسي على غرار ختفيض وترية منو االقتصاد الرمسي وهو ما يؤدي إىل خفض املداخيل القومية وبذلك 

  .املبيض تأثري من جهة الزيادة ومن جهة النقصان) رأس املال(يكون هلذا العنصر اإلنتاجي 

من الدخل القومي اخنفضت بسبب رأس املال  % 27أ، أن نسبة .م.ت بالوهذا وقد أشارت التقديرا
إن هذا التأثري السليب جنده ينعكس أيضا على توزيع الدخل القومي نظرا  .املبيض الداخل يف عمليات اإلنتاج

ألن مصدر هذه األموال غري مشروع و هذا يعني حصول فئة من اتمع على دخل و مثل هذا الدخل يتم  
زاعه من الفئات املنتجة يف اتمع و على هذا حيدث حتول للدخل من الفئات املنتجة  اليت حتصل على دخول انت

مشروعة إىل الفئات غري املنتجة اليت حتصل على دخول غري مشروعة و أكثر هذه األموال ترتبط بالتهرب من 
ة توزيع الدخل القومي بشكل أكثر  الضرائب، أي أن عمليات غسيل األموال حتد من قدرة الدولة على إعاد

  .عدال وذلك من خالل النظام الضرييب و هكذا حيدث سوء توزيع املوارد االقتصادية يف اتمع

نظرا للعالقة العكسية بني تبييض األموال واإلدخار احمللي يف أغلب  :معدل اإلدخار اخنفاض .8
عمليات تبييض األموال إىل هروب األموال إىل فقد تؤدي . األحيان وهو األمر الذي يترتب عنه آثار جسيمة

اخلارج وهو ما يؤدي إىل إخنفاض معدل اإلدخار احمللي نتيجة توجه اإليداع للمدخرات حنو البنوك اخلارجية 
وكذلك من خالل تبييض األموال بواسطة . دون التوجه إىل قنوات االستثمار داخل البلد األصلي للمال املبيض

واملعادن الثمينة أو سلع عن طريق توجيه األموال إىل اإلستهالك مما ينقص القدر املوجه إىل شراء التحف الفنية 
 .موالاإلدخار يف األ

تساهم عملية تبييض األموال يف حدوث التضخم من جانب الطلب  :معدل التضخم ارتفاع .9
لنقود عند فئات يرتقع لديها الكلي يف اتمع أي ارتفاع املستوى العام لألسعار بسبب ظهور القوة الشرائية ل

امليل احلدي لإلستهالك وهو مايعين أن هناك منط إستهالكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية وال يقيم وزنا 
للمنفعة املادية للسلع واخلدمات املعروضة يف األسواق بسبب التوسع يف السيولة احمللية املتأتية من عمليات 

 .مباشر يف ارتفاع معدل التضخم احملليتبييض األموال واليت تساهم بشكل 
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II II II..  اآلثار السياسيةاآلثار السياسية::  
  :تتدخل األموال املبيضة يف صنع التطورات السياسية بواسطة آثارها يف هذا اال ومن أهم اآلثار

  :اهليمنة على النظام السياسي وإفساد هيكل بعض احلكومات .1
فتجعل منهم مصدر قوة وسطو إن األموال غري الشرعية تدر مردودا ضخما من األموال ألصحاا 

فأصبحوا هم املسيطرين على النظام السياسي فيفرضون آراءهم وقوانينهم على اتمع كله وهو أمر مكنهم من 
إختراق وإفساد هيكل بعض احلكومات وبذلك أصبحت هذه املداخيل غري املشروعة تشكل خطرا عامليا يهدد 

  .سالمة النظم السياسية وهياكل احلكومات

  :يل الرتاعات الدينية والعرقيةحتو .2
أشارت األمم املتحدة إىل أن األرباح الناجتة عن تبييض األموال تتسبب  1988يف اتفاقية فيينا لسنة 

  .يف إحداث أعنف الرتاعات الدينية وكذلك يف بث اخلالفات الداخلية واستعمال الفنت الدينية
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  :الفصل خالصة
  
  

أن ظــاهرة تبيـيض األمــوال   إىليف هـذا الفصــل نتوصـل    إليــهطرقنـا  مـن خـالل مــا ت  
املقصـود للمصـدر غـري املشـروع لألمـوال القـذرة، و بالتـايل فهـي تعـد           اإلخفـاء متثل عملية 

و ممـا زاد مـن اسـتفحال هـذه     . نشاطا تابعا ألنشـطة سـبقته و تكـون قـد أنتجتـه و حصـلته      
مـا يسـمى    إطـار ريـر التجـاري و املـايل يف    الظاهرة هـو االجتـاه املتزايـد حنـو سياسـات التح     

  .تعدد مصادر األموال القذرة إىل إضافةبالعوملة االقتصادية ، 
  
يتبــع مبيضــو األمــوال تقنيــات و أســاليب متعــددة خــالل عمليــة تبيــيض األمــوال،  

أغلبها مير عـرب اجلهـاز املصـريف، حيـث متـر هـذه العمليـة يف معظمهـا بـثالث مراحـل بـدءا            
ــال ــالتجميع ف ــوال ب ــاج إىلتعتيم وص ــروعات    اإلدم ــكل مش ــى ش ــوطين عل ــاد ال            يف االقتص

رأينـا أنـه يعـاين مـن آثـار سـلبية كـبرية جـراء هـذه           الـذي و أنشطة مشروعة، هذا االقتصاد 
اخنفــاض الــدخل الــوطين و منــه النمــو االقتصــادي و كــذا  إىلالظــاهرة، و ذلــك مــا يــؤدي 

  .رم عملية االستثمار من رؤوس األموال احملليةالتأثري على االدخار األمر الذي حي
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  مقدمة الفصل

  

 و تطـور    ،مل يكن التأمني نـشاطا حـديث العهـدة بـل نـشأ قـدميا مـع فكـرة التعـاون                    
 زيـادة   ،بتقدم حيـاة اإلنـسان إىل أن وصـل إىل الـصورة الـيت هـو عليهـا يف عـصرنا احلـديث                      

ــة مــن اخلطــر ــاره وســيلة للحماي ــتغريات ،علــى اعتب ــد مــن امل ــا يف العدي ــؤثر إجيابي  فهــو ي
هــم مــن ذلــك كلــه أنــه يعمــل علــى تعبئــة املــدخرات يف ســبيل متويــل  و األ،اإلقتــصادية

  .االستثمارات املنتجة و اليت تعترب ركيزة التقدم

 ووفـرت لـه املنـاخ       ،لقد قطعت الدول املتقدمـة شـوطا كـبريا يف جمـال صـناعة التـأمني               
املالئم من خـالل إرسـاء شـبكة معلومـات يف الـداخل و اخلـارج و ختـصيص كفـاءات إداريـة                       

 و أبعـد مـن هـذا فلقـد اجتهـت شـركات التـأمني                ، خربة عالية و مؤسسات ماليـة ناجحـة        ذات
 سـواء كـان ذلـك بـالرفع مـن رأمساهلـا أو عـن                ،الكربى يف العامل إىل تعزيز مكانتـها يف الـسوق         

 وهـذا مـا جعلـها قـادرة علـى تقـدمي خـدمات تأمينيـة ذات مـستوى                    ،طريق عملية اإلدمـاج   
  . فتساير بذلك متغريات البيئة اإلقتصاديةراق و رفيع و بأسعار منافسة

  

   تأثري التأمني على املتغريات اإلقتصادية احليوية؟اما مد وما هو التأمني و فيما تتجلى مبادئه و خصائصه؟فما 
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   ماهية التأمني:املبحث األول

 ،يف حياته منها اإلدخارلقد جلأ اإلنسان إىل عدة وسائل لتغطية األضرار الناجتة عن املخاطر اليت تصيبه 

 لكن تبني مع مرور الزمن أا غري كافية ملواجهة ما يتعرض له فاهتدى إىل فكرة جديدة تقوم على ،التضافر

 فتوفر ،أساس تضامن اجلماعة و هدفها األساسي التعاون على تغطية الضرر الذي قد يصيب أحد أفراد اجلماعة

  فما املقصود بالتأمني؟ ما هي مبادئه؟ وما أنواعه؟ . التأمني ومن هنا اشتقت كلمة ،له األمن و األمان

   نشأة ومفهوم التأمني:املطلب األول

 الكتاب يف هذا اال من جهة و الزمن الذي تناولوا باختالفالتأمني تعاريف متعددة و ذلك صادف 
  .، ونتطرق يف هذا املطلب إىل نشأة ومفهوم التأمنيفيه التأمني من جهة أخرى

   نشأة التأمني:أوال

 اليت كان يقوم عليها الفكر اإلقتصادي آنذاك و خاصة 14نتاجا للسياسة التجارية املنتهجة إبان القرن 
 من أجل ضمان 1على ضفيت البحر األبيض املتوسط، اهتدى الرجل اإلقتصادي إىل ما يعرف بالقرض البحري 

من مالك رؤوس املوال و يتعهد بإرجاعه له زائد سلعته فكان يقترض صاحب السفينة أو التاجر ماالً مسبقا 
فوائد إذا وصلت السفينة بسالم، أما إذا أهلكت هذه األخرية فيحتفظ مببلغ القرض، و من هذا نالحظ و كأنه 
مؤسسة التأمني هو مالك املال و املؤمن هو التاجر، فإذا أهلكت السلعة دفع رب املال التعويض و هو القرض، 

أما فيما خيص تقنني التأمني فكان من طرف . الم يدفع التاجر قسط التأمني و هي الفائدةأما إذا وصلت بس
 و يرجع ذلك إىل السياسة التشجيعية للصناعة املنتهجة من طرف الدولة الفرنسية 17املشرع الفرنسي يف القرن 

           املنتجة على البحار  تأمني األخطار التجارية الناجتة عن تصدير السلع ةآنذاك، و اليت يتطلب بالضرور
و احمليطات، و حذا حذوها كل من اجنلترا و إيطاليا و هولندا و إسبانيا، كما أنشأت أول شركة للتأمني يف 

  .ة يف جمال التأمني البحري، بعدما انتشرت عدة شركات يف الدول األوروبي1720إجنلترا سنة 
 كنيسة، 100 مرتل و حوايل 13000يف لندن حبرق كما ظهر التأمني الربي إثر احلادثة اليت وقعت 

، فظهر التأمني 19وتطور نشاط التأمني بعد ذلك خصوصا مع بداية الثورة الصناعية و انتشار اآلالت يف القرن 
  . على املسؤولية و التأمني على حوادث املرور، و التأمني على احلياة

هور التكنولوجيا احلديثة، فكان التأمني على النقل  مع ظ20و اكتملت الصور املختلفة للتأمني يف القرن 
  2. الربي و اجلوي و حماضر احلرب، و التأمني على الزواج و األوالد

  

                                                 
 
  .6 ص 1999  اجلزائر،،حديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية 1
 .38 ص ،2001  جامعة اجلزائر،،ماجيستررسالة  ، دور نشاط التأمني يف التنمية اإلقتصادية دراسة حالة اجلزائر،أقاسم نوال 2
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   تعريف التأمني:ثانيا

 ففي املفهوم العام يعرب ،لتأمني يشجع الفرد بأن يتصرف بكل حرية يف نشاطاته ألنه حيسسه بأماناإن 
لفرد، و لكن حاليا فإن كلمة التأمني تعين أو ترادف ضمان ممنوح من هذا املصطلح عن السلوك العادي ل

  1.طرف املؤمن، فيتكفل بنتائج األخطار عند وقوعها
  :وعليه ميكن إعطاء التعاريف التالية  

  :تعريف التأمني لغة  .1

ي ، و يقال أمن تأمينا أهن قلبـَّ و زوال اخلوف و هي أيضا مبعىن سكاطمئنانأي ] أمن [التأمني من 
  2.ثق به و أركن إليه، و كلمة األمن هي احلمايةوجعله يف أمان، و جند أن معىن أمن أمناً 

   :تعريف التأمني فنيا .2

  : حيث عرفه بأنهHemardمن أشهر وأدق التعاريف الفنية للتأمني، تعريف الفرنسي هيمار 
آلخر وهو املؤمن، بأداء عملية حيصل فيها الطرفني وهو املؤمن له نظري قسط يدفعه على تعهد الطرف ا

معني عند حتقق اخلطر املتفق عليه من الطرف اآلخر، وهو املؤمن، يتعهد مبقتضاه أن يدفع هذا األخري أداءا 
  3.معينا، وذلك بأن يأخذ املؤمن على عاتقه جمموعة من املخاطر، وجيري بينهما املقاصة طبقا لقانون اإلحصاء

  :التعريف القانوين للتأمني .3

العقد الذي حيصل مبقتضاه طرف هو املؤمن له على تعهد من الطرف "  بأنهالتأمني Lambert  عرف 
                  مقابل دفع املؤمن له لثمن يسمى القسط ر التأمني يف حالة حتقيق اخلطقسطاألخر هو املؤمن بدفع 

  4." االشتراكأو 

  

  

  

  

  

                                                 
 

1 Ali   Hassid, introduction  a  l étude  des  assurances  économiques, Alger : entreprise du 
livres : 1984, p 09 

  29ص ،1984،لبنان، نجد اإلعدادي ، الطبعة الرابعة ،املطبعة الكاثوليكيةامل -  2
  .19، ص1998 ،1ط حممد حسن قاسم، حماضرات يف عقد التأمني، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، -  3

4 François  Ewald,  jean  Hervé benzi, Encyclopédie  de l assurance : composée  et imprimée 
par Jouve, 1997, p05 



  

Ûa@Ý—ÐÛaïãbrZð‹ÄäÛa@Šb�⁄a@@@@ÛÛÛÛµßdnÜµßdnÜµßdnÜµßdnÜ@ @@ @@ @@ @37  

التأمني عقد يلتزم مبقتضاه : - 619 املادة –املدين  فقد أورد تعريفا له يف الدليل أما القانون اجلزائري
ا من املال أو إيراد أو أي أداء الذي يشترط التأمني لصاحله مبلغ) املستفيد(املؤمن بأن يؤدي للمؤمن له أو الغري 

 إىل الة حتقق اخلطر املبني يف العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن لهمايل آخر يف  ح
  2: مما سبق يتضح أن التأمني يقوم على جانبني1.املؤمن

  : اجلانب الفين

حيث يقوم املؤمن يف صورة مشروع من مشروعات التأمني، بتغطية اخلطر من خالل التعاقد مع عدد 
ع كبري من املستأمنني تتقاضى منهم أقساطا معينة، يكمن جوهر العملية التأمينية يف التعاون املنظم بني جممو

املستأمنني، من خالل ما يدفعونه من أقساط، على أن يتحمل اخلسارة اليت يتعرض هلا أحدهم بسبب الكوارث 
واليت يتم طبقا . املؤمن منها، ويقوم املؤمن بتجميع املخاطر املتشاة وإجراء املقاصة بينها وفقا لقوانني اإلحصاء

ن املخاطر املؤمن منها باإلضافة إىل نسبة من الربح هلا حتديد سعر القسط على حنو يضمن تغطية ما يتحقق م
  .للشركة املؤمنة نظري قيامها بالعملية

  : اجلانب القانوين

           ويتمثل يف العالقة التعاقدية بني املؤمن له واملؤمن، حيث يسعى األول لتأمني نفسه أو غريه من خطر 
  .ى قسط معني بتغطية هذا اخلطر وتعويض املؤمن لهأو حادث خيشى وقوعه، ويلتزم املؤمن نظري احلصول عل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 
 شوال 7بتاريخ    املؤرخة13، املتعلق بالتأمينات، اجلريدة الرمسية رقم 25/01/1995 املوافق لـ 1415 شعبان 23 املؤرخ يف 07- 95األمر  1

1415. 
  12حممد حسني منصور، مبادئ عقد التأمني، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، لبنان، بدون سنة نشر، ص 2
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   مبادئ التأمني:املطلب الثاين

باملؤمن له عدة مبادئ هامة وأساسية يف عقد التأمني ومن املتعارف ) شركة التأمني(حتكم عالقة املؤمن 
 زوال الغرض منه، وعليه عليه أن أي إخالل يف أي من هذه املبادئ من املؤمن أو املؤمن له يعرض التأمني إىل

  : 1فإن عقد التأمني يقوم على جمموعة من املبادئ أمهها

  : مبدأ حسن النية-

يلتزم املتعاقدين باإلدالء جبميع البيانات، فيكون التصريح من طرف املؤمن له بكل مـا لديـه مـن                    
                     شـروط العقـد     املعلومات و الشروحات اليت ختص عملية التأمني، أما املـؤمن جيـب أن يـبني بوضـوح                

و االستثناءات، و عليه فحسن النية املتبادلة بني الطرفني هو جوهر العملية التأمينية و اإلخالل ذا املبدأ يؤدي                  
  .مباشرة ببطالن العقد

  : مبدأ املصلحة التأمينية-

و ذلك باستبعاد عنصر يشترط مبوجب هذا املبدأ أن تقوم املصلحة التأمينية للمؤمن له و املؤمن   
املقامرة من عملية التأمني، أي أنه ال جيوز للشخص أن يؤمن على شيء إال إذا كان له مصلحة يف عدم حتقق 
اخلطر لذلك ينبغي أن تكون له مصلحة يف احملافظة على الشيء املؤمن عليه، و هذا ما يعكس احلفاظ على 

  .املصلحة املتبادلة بني طريف العقد

  :ويض مبدأ التع-

 و يتمثل ذلك يف دفع ،يستلزم هذا األخري أن يويف املؤمن بالتزاماته إزاء املؤمن له يف حالة وقوع اخلطر  
  . *مبلغ التعويض و يطبق هذا املبدأ يف كافة عقود التامني خبالف عقد تأمني األشخاص

  : مبدأ املشاركة-

د تأمني ختص موضوع تأمني واحد و لنفس حسب هذا املبدأ يقوم املؤمن له بإبرام عقد التأمني أو عقو  

 حبيث تشترك هذه األخرية عند حتقق اخلطر املؤمن ضده يف دفع التعويض ،الفترة لدى عدة شركات تأمني
  .املستحق للمؤمن له وفقا لنسبة تأمينه أو مبا يعادل القسط احملصل عليه

                                                 
 
  .12، ص1999، مرجع سبق ذكرهج، حديدي معرا 1
تنعدم صفة التعويض يف التأمني على احلياة، وذلك أن اهلدف من العقد ليس التعويض عن الضرر، فمن يؤمن على حياته يف أي صورة من صور * 

الضرر الذي يصيبه عند وقوع التأمني على احلياة يكون هدفه األساسي هو احلصول على مبلغ التأمني الذي حيدد مبقتضى العقد دون اعتبار إىل 
  .احلادث املؤمن منه، بل ال يتحقق الضرر يف كثري من الصور
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 :مبدأ السبب املباشر

ء املؤمن عليه نتيجة األخطار املغطاة يف وثيقة التأمني أي أن أن يكون الضرر أو اخلسائر اليت تلحق بالشي
يكون السبب املباشر والفعال الذي يؤدي إىل إحداث سلسلة من األحداث املتتابعة اليت تؤدي يف اية األمر إىل 

  1 .وقوع خسارة دون تدخل أي عامل آخر ناشئ من مصدر جديد مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة

   أسس التأمني :ثاملطلب الثال

خر على  يف بيان حتديد أسس التأمني، فمنهم من يركز على األساس اإلقتصادي و اآلهناك اختالف
  2:وهي.  فيناألساس القانوين، و منهم من يرى أنه أساس 

 :ساس اإلقتصادي للتأمنياأل .1

ن يرجعها إىل يعتمد باألخص على نظريتني إال أم اختلفوا حول معيار حتديد هذا األساس فمنهم م
  .فكرة احلاجة و البعض اآلخر يرجعها إىل فكرة الضمان

 :نظرية التأمني و احلاجة

أنّ أي خطر حيث أن التأمني هو ناتج عن احلاجة للحماية و األمن، على يركز أصحاب هذه الفكرة 
ه النظرية متتاز بكوا فهات. حيتمل الوقوع يف املستقبل يدفع اإلنسان إىل محاية نفسه و ممتلكاته من هذا اخلطر

حيث توجد احلاجة للحماية من خطر معني، كما أا تفسر غالبية أنواع  تفسر كافة أنواع التأمني من األضرار
التأمني لكن يؤخذ عليها أا غري مانعة ألا ال متنع دخول أنظمة أخرى يف نطاقها غري التأمني ، و غري جامعة 

 حيث توجد بعض أنواع التأمني ال ينطبق عليها معيار احلاجة الذي بنيت عليه ألا ال حتيط بكل أنواع التأمني
  .هذه النظرية

 :ننظرية التأمني و الضما

يعتمد أصحاب هذه النظرية على أنّ اخلطر يسبب لإلنسان حالة عدم ضمان اقتصادية تتمثل يف حتديد 
  .ة املادية ضمان هلذا املركز اإلقتصادي املهدداملركز املايل و اإلقتصادي و التأمني هو الذي حيقق من الناحي

 تقوم عليه ذيو يؤخذ على هذه النظرية أا ال تتصدى لبيان أساس التأمني، ذلك أن معيار الضمان ال
  . ترتب على التأمني بعد إبرامهتهاته النظرية ليس إال نتيجة من النتائج اليت 

لضمان ال يقتصر على التأمني فقط حيث حتقق أنظمة و من مث ال تصلح أساسا له ، زيادة عن ذلك فإن ا
  .صفة التأمنيأخرى لألفراد هاته اخلاصية دون أن يطلق عليها 

                                                 
 
  2004، مارس 2منصور حممد غالب، نشرية التأمني، الشركة املتحدة للتأمني، جمموعة مراسل للتوزيع، صنعاء، العدد  1
  http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=39 :، املوقع20/02/2008احملاسبة يف شركات التأمني، تاريخ التحميل  2
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 :للتأمنياألساس القانوين  .2

عيار أو العنصر امل لكن اختلفوا يف كيفية حتديد حمض أساس التأمني قانوين نيرى أنصار هذا املذهب أ
 الذي يسببه لتعويضر هو املعيار القانوين احملدد للتأمني الذي ينتج عنه االذي يعتمد عليه، فالبعض يرى أن اخلط

وهو املعيار .  مبلغ التأمني الذي يدفعه املؤمن للمؤمن لههوخر بأن التعويض اآلطرف الالضرر، بينما يرى 
  .القانوين للتأمني

 :رنظرية التأمني و الضر

 ضرر حمتمل، إذ أن التأمني هو نظام احلماية من  أن التأمني البد أن يستهدف إصالحاالجتاهيرى هذا 
أخطار حمتملة الوقوع يف املستقبل، وهو ال حيقق هاته احلماية إال إذا كان اهلدف منه إصالح الضرر الذي 

  .يسببه اخلطر و يصيب ذمة اإلنسان املالية، و على ذلك فإن الضرر هو أساس التأمني
لكافة أنواع التأمني على الرغم من أن أنصار هذه النظرية نالحظ بأن هذا املعيار ال يصلح أساسا و

  .يؤكدون على وجود عنصر الضرر فيها

 : ض التأمني و التعوينظرية

رى أنصار النظرية أن أساس التأمني ليس الضرر يف حد ذاته، و إمنا اهلدف من التأمني هو التعويض، أي ي
ألن هذا التعويض يوجد يف كافة أنواع التأمني  وع اخلطر،مبلغ التأمني الذي يدفعه املؤمن للمؤمن له عند وق

  .عكس اخلطر الذي ينعدم يف بعض أنواع التامني
و يؤخذ على هذه النظرية بأا ال تتفق مع الطبيعة احلقيقية لعملية التأمني و هي محاية اإلنسان من اخلطر 

  .او األسس الفنية اليت تقوم عليه

 :للتأمنيألساس الفين ا .3

فقهاء الذين نادوا ذا املذهب تأسيس التأمني وفق أسس فنية وذلك بإحداث عملية تعاون يقوم يرى ال
ا املؤمن بتنظيمها بتجميع املخاطر اليت يتعرض هلا و إجراء املقاصة وفق قوانني اإلحصاء، غري أم انقسموا إىل 

لى الصدفة البحتة، و فريق ينادي بنظرية فريق النادي حبلول التعاون املنظم على أساس سبيل التبادل املبين ع
  .التأمني كمشروع منظم فنيا

 : البحتة سبيل التبادل حمل الصدفة ى حلول التعاون علنظرية  . أ

تعتمد هذه النظرية يف حقيقة األمر على عملية التعاون بني املؤمن هلم الذين توجهون خماطر متشاة، 
 بأنفسهم و يقتصر دور املؤمن على اإلدارة و التنظيم، التعاون فاملؤمن هلم هم الذين يضمنون تغطية خماطرهم

بني األعضاء وفقا ألسس فنية حتدد منذ قبل كتحديد القسط الذي يدفعه كل عضو مع درجة احتمال وقوع 
  .راخلط
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لقد اعتمدت هذه النظرية على األساس الفين مهملة األساس القانوين الذي هو مكمل للجانب الفين 
هذا ما يولد نقص فيما مدى فعالية هذه العملية إذا اهتمت بعملية التعاون املنظم الذي يقوم جبلب للتأمني، و 

املنفعة للمؤمن و مل تم مبركز املؤمن له و حقوقه و التزاماته و بالتايل هناك فجوة يف هاته النظرية يستوجب 
 .قانوين و املعيار الفين للتأمني و ذلك من خالل اجلمع بني كل من املعيار الاستدراكهاعل املشروع 

  : التأمني كمشروع منظم فعليانظرية . ب

يعتقد أصحاب هذه النظرية أن عقد التأمني يتطلب مشروع منظم ألنه ليس كباقي العقود ألنه ينطوي 
على عملية فنية دف إىل جتميع املخاطر و إجراء املقاصة و حتديد القسط الذي يدفعه املؤمن و لذلك فإن عقد 

هذا التنظيم هو الذي يعترب األساس الفين للتأمني، و قد . لتأمني البد أن يربم عن طريق هذا املشروع املنظم فنياا
أجنبت هذه النظرية عنصرا جديدا وهو املعيار الفين لعقد التأمني غري أنه غري كايف ، ألن املعيار اليت تأخذ به 

ديد من عمليات املضاربة تدار بواسطة مشروعات منتظمة هذه النظرية ال يقتصر على التأمني حيث يوجد الع
  .فنيا، دون أن يطلق عليها وصف التأمني

مما سبق يظهر بأن النظريات السابقة تنظر إىل جانب واحد من جوانب التأمني حيث يقتصر بعضها على 
 عن االستغناءال ميكن لكن يف حقيقة األمر  اجلانب اإلقتصادي و البعض اآلخر على اجلانب القانوين و الفين،

معيار من هذه املعايري الثالث أو الفصل بينهما يف عقد التأمني، إذاً فالتأمني هو التعاون بني املؤمن هلم القائم 
على أسس فنية الذي ينظمه املؤمن و يلتزم فيه بتغطية اخلطر مقابل التزام املؤمن هلم بدفع األقساط، من هذا 

  .وي على أسس قانونية و اقتصادية و فنية جتعله مميز عن باقي العقود األخرىنستنتج بأن عقد التأمني ينط
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   أنواع التأمني:املطلب الرابع

للتأمني أنواع متعددة ختتلف باختالف املنطلق واملعيار الذي يتم مبوجبه تصنيف هذه األنواع ومن هذه 
التأمني، احلرية يف التأمني، اهليئة اليت تقوم بدور املؤمن، وفيما اخلطر املؤمن ضده، اإلدارة العملية هليئة : املعايري

  يلي نتطرق لكل نوع وفقا هلذه املعايري؛

 :معيار اخلطر املؤمن ضده

  :ميكن تصنيف التأمني تبعا للخطر املؤمن ضده إىل األنواع التالية

 : تأمينات األشخاص

: باشرة يف حيام أو صحتهم ومن أنواعهوتشمل أنواع التأمني ضد األخطار اليت تصيب األشخاص م
التأمني على احلياة، التأمني ضد احلوادث الشخصية، التأمني ضد الشيخوخة، تأمينات نفقات الزواج والوالدة، 

  1.والتأمني ضد البطالة

 :تأمينات املمتلكات

بحري، التأمني التأمني ال: وتشمل أنواع التأمني ضد األخطار اليت تصيب ممتلكات الشخص ومن أنواعها
  2.ضد السرقة، التأمني ضد احلرب والزالزل والرباكني وتأمني احملاصيل الزراعية

 : تأمني املسؤولية املدنية

 قد سببه شخص آخر يكون مسؤوال عنه، وهنا تلتزم شركة التأمني يكونوهي تأمني شخص من خطر 
 املسؤولية املدنية ألصحاب السيارات، تأمني: بدفع قيمة التعويض للشخص الذي أصيب باخلطر ومن أمثلتها

  3.وتأمني املسؤولية املدنية من إصابات العمل واألمراض املهنية

 :معيار اإلدارة العملية هليئة التأمني

  4 :يتم تصنيف التأمني تبعا لإلدارة العملية هليئة التأمني إىل

ة اإلنسان مثل دفع مبلغ معني عند وفاته  يشمل أنواع التأمينات املختلفة املتعلقة حبيا:التأمني على احلياة
 .أو دفع مبلغ معني عند بلوغه سنا معينا أو ضمان معاش يدفع له مدى حياته

 وتشمل مجيع التأمينات األخرى ما عدا التأمني على احلياة ويدخل يف ذلك التأمني :التأمينات العامة
  إخل... البحري، التأمني ضد احلوادث

 
                                                 

 
  22، ص2006، اإلسكندريةعبد الرمحن، التأمني يف اإلسالم، دار املطبوعات اجلامعية،   فايز أمحد1
  65، ص1994، 2ط ، فاطمة مروه يونس، الفنون التجارية، دار النهضة العربية، بريوت 2
  72 ،71، ص 2003ارة الشحن والتأمني، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، علي املشاقية، حممد العدوان، سطام العمرو، إد 3
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  : نيمعيار احلرية يف التأم

  :1يتم تصنيف التأمني مبوجب هذا املعيار إىل

 : التأمينات اخلاصة أو االختيارية

  ...التأمني على احلياة، التأمني ضد احلريق : وتعين أن الشخص يكون حرا يف التأمني أو عدمه مثل

 : التأمينات االجتماعية أو اإلجبارية

ذلك دف اجتماعي مثل تأمني السيارات، التأمني هي تلك التأمينات اليت تلزم الدولة بالتعاقد عليها و
  .ضد العجز، الوفاة، البطالة، املرض وإصابات العمل

 : معيار اهليأة اليت تقوم بدور املؤمن

  :تبعا هلذا املعيار نستطيع أن منيز بني األنواع التالية

 : التأمني التعاوين

 الربح، تتكون من أعضاء مستأمنني يؤمن هو تأمني تقوم به مجعيات تعاونية أو مؤسسات ال دف إىل
بعضهم بعضا دون وسيط سوى الشركة اليت متثلهم، وأن ما يدفعه كل مستأمن إمنا يريد به التعاون مع زمالئه 
يف ختفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم، وبالتايل اهلدف األساسي للتأمني التعاوين هو خدمة األعضاء وليس 

  2.حتقيق الربح

 : ديلالتأمني التبا

يف هذا النوع من التأمني تتعاون جمموعة من األشخاص الذين يتعرضون لنفس النوع من املخاطر إىل 
  3.االتفاق على تقاسم اخلسارة املالية اليت تصيب واحدا منهم حبيث يتحمل كل منهم جزءا من اخلسارة

 : التامني الذايت

احها الستعماهلا عند تعرضها خلسارة يقصد به ختصيص بعض الشركات مبالغ مالية تقتطعها من أرب
نتيجة حتقق خطر معني وبذلك توفر املبالغ اليت كانت ستذهب إىل شركات التأمني على شكل أقساط يف حالة 

وبالتايل تعترب األموال املخصصة . عدم حتقق اخلطر حيث يكون جمموع األقساط اليت تدفعها تفوق حجم اخلطر
  4.مبثابة تامني ذايت

  
 

                                                 
 
 20، ص1980عبد العزيز فهمي هيكل،مقدمة يف التأمني، دار النهضة العربية، بريوت،  1
 33، ص2005ي احلديث، االسكندرية، حممد أمحد شحاتة حسني، مشروعية التأمني وأنواعه، املكتب اجلامع 2
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 17، ص1998، 1زياد رمضان، مبادئ التأمني، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط 4
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وهي عبارة عن مجعيات مكونة من : ل التأمني الذايت اللجوء إىل إنشاء صناديق التأمني اخلاصةومن أشكا
جمموعة أفراد تربطهم مهنة واحدة أو صلة اجتماعية معينة يكون غرضها أن تؤدي ألعضائها تعويضات مالية 

ه الصناديق بصناديق حمددة يف حاالت معينة مثل زواج العضو، أو بلوغه سنا معينة، أو وفاته، وتسمى هت
  .اإلعانات

تقوم احلكومة يف هذا النوع بدور املؤمن عندما تالحظ أن اهليآت اخلاصة بالتأمني : التأمني احلكومي
متتنع عن قبول تأمينات معينة تعتربها احلكومة ضرورة اجتماعية مثل التأمني ضد أخطار احلروب، فاحلكومة يف 

إىل املصلحة االجتماعية وما مييز هذا النوع أنه إجباري يف أغلب األحيان، عملها هذا ال دف إىل الربح وإمنا 
  1.أقساطه منخفضة نسبيا من األنواع األخرى

يقوم ذا النوع شركات مسامهة اليت دف يف العادة إىل حتقيق الربح، يتكون رأس : التأمني التجاري
منها سهما، وتتحدد مسؤولية املسامهني ماهلا من حصص متساوية يف احلقوق والواجبات تسمى كل حصة 

  2.مبقدار مسامهة كل واحد منهم برأس مال الشركة

من خالل األنواع اليت قسمت وفقا ملعيار اهليأة اليت تقوم بدور املؤمن نستنتج أن التأمني التعاوين يشبه 
ول على األرباح، كما أن إىل حد كبري التأمني التباديل، حيث يهدفان إىل خدمة األعضاء والتعاون وليس احلص

اإلدارة تكون يف يد األعضاء نفسهم، إال أن مجعيات التأمني التعاوين يكون هلا رأس مال عكس مجعيات 
التأمني التباديل حبيث مسؤولية العضو فيها غري حمدودة بينما اجلمعيات التعاونية تتحدد مسؤولية كل عضو 

مني التجاري يكون املؤمن واملؤمن له شخصان خمتلفان، بينما وكذلك بالنسبة للتأ. بقيمة القسط الذي يدفعه
  .يف التأمني التباديل يكون كل فرد مؤمنا ومؤمنا له يف نفس الوقت

أما فيما خيص القسط، ففي التأمني التجاري يكون مبلغا حمددا يدفعه املؤمن له مهما كانت قيمة   
ا نراه يف التأمني التباديل فال يكون مبلغ القسط حمددا اخلسارة اليت تصيبه سواء وقع اخلطر أو مل يقع عكس م

  .بل تتوقف قيمته على مقدار اخلسارة اليت تصيب الفرد أو اجلماعة

أما الفرق بني التأمني احلكومي والتأمني التجاري أن يقوم بدور املؤمن يف التأمني احلكومي هو احلكومة 
ة وتكون مسؤوليتها حمدودة بقيمة األسهم، كذلك عكس التأمني التجاري الذي تقوم به شركات املسامه

التأمني التجاري هدفه الربح مقابل ذلك يهدف التأمني احلكومي إىل املصلحة االجتماعية وأقساطه قيمتها أقل 
  .من قيمة األقساط اليت تتقاضاها شركات املسامهة
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   شركات التأمني:املبحث الثاين

ل متعددة، تأخذ شركات التأمني أشكالتسويق اخلدمة التأمينية،  التأمني القناة الرئيسيةتعترب شركات 
   أنواعها؟بتغري وظائفها واخلدمات اليت تقدمها، فما هي شركات التأمني؟ وما 

  

   ماهية شركات التأمني:املطلب األول

  :لقد اختلفت التعاريف املقدمة لشركات التأمني نذكر منها
        أة جتارية دف لتحقيق الربح، حيث تقوم هذه الشركة ميكن تعريف شركة التأمني على أا منش

أو املنشأة بتجميع األقساط من املؤمن هلم واستثمارها يف أوجه استثمارية مضمونة بغرض توفري األموال الالزمة 
لدفع التعويضات للمؤمن هلم أو املستفيدين عند حتقق املخاطر املؤمن ضدها وتغطية نفقات مزاولة النشاط 

  1.التأميين وحتقيق ربح مناسب

ا ميكن تعريفها بأا نوع من املؤسسات املالية اليت متارس دورا مزدوجا، فهي شركة للتأمني تقدم كم
اخلدمة التأمينية ملن يطلبها، كما أا تقوم بتحصيل األموال من املؤمن هلم يف شكل أقساط لتعيد استثمارها 

  2.بغرض حتقيق عوائد

لى أا هيئات تتكون من املؤمنني الذين يأخذون على عاتقهم مسؤولية تقدمي اخلدمات يعرفها البعض عو
التأمينية لألفراد واملنشآت، حيث تتوىل هذه اهليآت دفع مبلغ التأمني أو التعويض للمؤمن له عند حتقق اخلطر 

ريقة تنظيمها املؤمن ضده وتتنوع هيئات التأمني حسب الشروط أو طبيعة تكوينها من ناحية، وحسب ط
 3.وإدارا واهلدف منها من ناحية أخرى

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن شركات التأمني هي مؤسسة مالية تقوم بدور مزدوج حيث 
تقدم خدمة التأمني ملن يطلبها مقابل تلقي أقساط من املؤمن هلم، إذن هي أداة تأمني، كما أا  تقوم باستثمار 

ها من املؤمن هلم نيابة عنهم مقابل عائد وهذا بغرض توفري األموال الالزمة لدفع األقساط احملصل علي
التعويضات للمؤمن هلم أو املستفيدين عند حتقق املخاطر املؤمن ضدها، وتغطية نفقات مزاولة النشاط التأميين 

  .وحتقيق ربح مناسب

  

                                                 
 
 86، ص1986اسبة املنشآت املالية، دار النهضة العربية، بريوت، أمحد نور، أمحد بسيوين شحاته، حم 1
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   أنواع شركات التأمني:املطلب الثاين

  .الشكل القانوين والفين، باإلضافة إىل شركات إعادة التأمني: إىل شكلنيميكن تقسيم شركات التأمني 

   األشكال القانونية لشركات التأمني:01لفرع ا

  :تصنف شركات التأمني وفقا هلذا الشكل إىل

  :شركات املسامهة

جملس  تكون امللكية يف شركات املسامهة أو شركات األسهم يف يد محلة األسهم العادية، الذين خيتارون 
 ويضع اخلطة التأمينية واالستثمارية للشركة ويشرف على 1.اإلدارة الذي يتوىل تسيري الشركة وتصريف أمورها

، وللمسامهني احلق يف الربح الصايف الذي حتققه حيث تقوم هذه الشركة حبماية املؤمن هلم ودفع 2تنفيذها
لنوع من الشركات يتميز بكرب رأس ماهلا وهذا التعويضات الالزمة عند وقوع املخاطر املؤمن منها، إن هذا ا

  .راجع للعدد الكبري من املسامهني

  :شركات الصناديق

 هذه الشركات تشبه إىل حد كبري شركات االستثمار، فهي ال تصدر أسهما، إذ حتل حملها وثائق 
ئدات استثماراا هلا التأمني املكتتب فيها، أما إدارا فتوكل خلرباء متخصصني يف جمال التأمني، حيث أن عا

  .تأثري كبري فهو يغطي ارتفاع تكلفة التأمني مقارنة بشركات املسامهة

  :اجلمعيات التعاونية

 يقصد ا اجلمعية املؤلفة من أشخاص جتمعهم روابط املهنة الواحدة، أو يعملون لدى مشغل واحد، 
، إذ أا تنشأ برأس 3ربطهم رابطة واحدةوهذه اجلمعيات تقوم على أساس فكرة التعاون بني مجاعة من الناس ت

  .مال غري حمدود، وحتدد مسؤولية كل عضو وفق قيمة اشتراك كل عضو احملدد واملطلوب سداده

  : احلكومة كمؤمن

ميكن للحكومات أن تتدخل لتغطية أخطار احلرب والزالزل والرباكني، فتقوم الدولة بدور املؤمن إذ 
 بإسناد هذا العمل إلحدى هيئات التأمني األخرى، واهلدف هو إصالح تقوم بدورها التأميين بنفسها أو

  4.إجتماعي، وتوزيع املداخيل بعدالة ومحاية األفراد من الفقر والعجز
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   األشكال الفنية لشركات التأمني:02الفرع 

  :تنقسم شركات التأمني وفقا للشكل الفين إىل

  : شركات التأمني على احلياة

 على احلياة أحد مكونات النظام املايل يف أي دولة، فهي مبثابة وسيط مايل تقوم متثل شركات التأمني
          بتحصيل أقساط التأمني من املؤمن هلم وهم أصحاب وثائق التأمني حلمايتهم ضد املخاطر الناشئة عن الوفاة 

 مؤسسات األعمال أو العجز أو الشيخوخة، ويف نفس الوقت تقوم هذه الشركات بإقراض هذه املبالغ إىل
األخرى العاملة يف اتمع، كما قد تقوم بإقراض جزء من هذه األموال للمؤمن هلم بضمان أقساط التأمني 
املدفوعة ومن مث فإن شركات التأمني على احلياة تقوم بتجميع األموال من خالل أقساط التأمني وإعادة ضخها 

  1.إىل سوق رأس املال

لى احلياة مبختلف أنواعها، يف الطابع اإلدخاري حيث أن املؤمن هلم يدفعون كما تشترك عقود التأمني ع
مبلغ من املال (أقساطا مالية مرتفعة أثناء السنوات األوىل للتأمني، وذلك من أجل تكوين إحتياطي حسايب 

 ميثل ينقسم هذا اإلحتياطي إىل احتياطي أصلي وآخر فردي لكل واحد من املؤمن هلم وهذا األخري) كادخار
  :دينا للمؤمن له عند شركات التأمني ويسمح له بذلك بالقيام مبا يلي

 :إمكانية ختفيض مبلغ التأمني

ويقصد به ختفيض مبلغ التعويض الذي يلتزم املؤمن بدفعه للمؤمن له وذلك بسبب توقف املؤمن له عن 
د جديد فيكفي أن يقوم املؤمن بتخفيض دفع األقساط املتفق عليها يف العقد وال حيتاج هذا اإلجراء إىل إبرام عق

مبلغ التأمني املبني يف العقد وجعله يتناسب مع اإلحتياطي احلسايب الفردي للمؤمن له املتكون يف األصل من 
  .الفارق بني األقساط املدفوعة على السنوات األوىل والقيمة احلقيقية لألخطار

 :إمكانية تصفية التأمني

مدة عقد التأمني على احلياة يف أي وقت، لكن بشروط معينة ويترتب على جيوز للمؤمن له طلب إاء 
ذلك أن يتحصل املؤمن له فورا على االحتياطي احلسايب ويصبح واجب األداء بعدما كان معلق على شرط 

ب وهنا يتلقى املؤمن له قيمة التصفية العائدة من اإلحتياطي احلسايب بعد تقوميها من شركة التأمني وفقا للنس
ال جيوز طلب التصفية من املؤمن له إال يف عقود التأمني على احلياة اليت واملعطيات حتددها اجلهات املختصة، و

  .يتوفر فيها عنصر اإلدخار
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 :إمكانية التسبيق على وثيقة التأمني

العائد يقوم املؤمن بتقدمي مبلغ من املال معدال على حساب وثيقة التأمني من اإلحتياطي احلسايب الفردي 
للمؤمن له وغالبا ما يكون هذا األخري حباجة ماسة إىل احلصول على مبلغ من النقود واليت تؤدي به إذا مل 

  .يتحقق ذلك إىل طلب إاء عقد التأمني األصلي بالتصفية

 :إمكانية رهن وثيقة التأمني

من له يف حاجة للحصول قد يقوم املؤمن له برهن وثيقة التأمني لضمان دين يف ذمته للغري ويكون املؤ
ويقدمه على قرض من جهة معينة، وليس له ما يقدمه كضمان هلذه اجلهات فيلجأ هنا إىل التأمني على حياته 

كرهن لوثيقة التأمني اليت تصبح يف شكل ضمان للدائن حىت يطمئن هذا األخري باسترداد الدين عند حلول 
  :األجل، ويتخذ الرهن إحدى األشكال التالية

 . إىل وثيقة التأمني األصليةيضاف هذا امللحق: كل ملحقيف ش

 . يتم إبرامه بني املؤمن له والدائن بشرط أن يكون املؤمن على علم بذلك:إتفاق خاص

  لى احلياة للدائن املرن مباشرة، عتظهري وثيقة التأمني
  . ويف مجيع احلاالت جيب أن تسلم هذه الوثيقة للمرن

 التأمني على احلياة تلعب دورا حيويا يف عملية النمو االقتصادي من خالل حتويل وميكن القول بأن شركات
  .املدخرات إىل استثمارات حقيقية

  

  : شركات التأمني العام

عادة ما يقصد بشركات التأمني العام كافة الشركات اليت تقدم خمتلف أنواع التأمني العام عدا التأمني 
العام يف التأمني على املمتلكات واملسؤولية املدنية اجتاه الغري، وعادة ما على احلياة، وهكذا ينحصر التأمني 

يغطي تأمني املمتلكات أخطار احلريق والسرقة، وتأمني النقل بأنواعه يغطي األخطار اليت تتعرض هلا البضاعة 
 مبلغ التأمني املشحونة أما وثائق املسؤولية املدنية فمن أمثلتها التأمني ضد حوادث السيارات، حيث يدفع

 1.للتعويض عن اخلسائر اليت حلقت بالغري أو ممتلكام
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   شركات إعادة التأمني:03الفرع 

تقوم عمليات التأمني على فكرة توزيع املخاطر وقد يطلب من شركات التأمني أن تؤمن لعمالئها مبا 
لعمليات اليت تتعاقد عليها، مث حتول يزيد على طاقتها فتقوم شركة التأمني باالحتفاظ لنفسها جبزء مناسب من ا

الباقي إىل شركة أو عدة شركات تأمني أخرى وبالتايل توزع اخلطر على عدة مؤمنني ويطلق على هذه العملية 
  1".بإعادة التأمني"

  

   مصادر األموال يف شركات التأمني:املطلب الثالث

  2:تتكون موارد شركات التأمني من املصادر التالية

  موال وحقوق املسامهني أ:01الفرع 

وتتمثل يف رأس املال املدفوع واالحتياطات الرأمسالية اليت تكوا شركة التأمني من األرباح احملتجزة، إما 
لتدعيم مركزها املايل أو ملواجهة ظروف غري متوقعة مستقبال مثل الكوارث، وتعترب هذه األموال هامش األمان 

تحقام التأمينية، ومتثل هذه األموال نسبة ضئيلة جدا من حجم األخري حلملة الوثائق للحصول على مس
  .األموال املوجهة لالستثمارات يف شركات التأمني

  

   أموال وحقوق محلة الوثائق:02الفرع 

  :وهي األموال املتجمعة نتيجة حتصيل أقساط التأمني وتنقسم هذه األموال إىل

  

 :حقوق محلة وثائق التأمني على احلياة -1

يها باملخصصات الفنية لعمليات التأمني على احلياة وتكوين األموال، وحتتوي على خمصصات يطلق عل
فنية، ويعترب هذا املخصص أهم مصادر أموال التأمني على احلياة وهو خمصص طويل األجل نظرا لطول مدة 

دارات اجلديدة يف وثائق هذا النوع من التأمينات، وتتزايد أموال هذا املخصص من عام آلخر كلما زادت اإلص
  .وثائق التأمني على احلياة
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   وتتمثل يف املخصصات التالية:أموال التأمينات العامة

 يتكون من املبالغ احملتجزة من أقساط وثائق التأمينات العامة واملدفوعة :خمصصات األخطار السارية -2
العام، وهذه األموال مقدما عن سنوات قادمة لتغطية األخطار السارية مستقبال عن إصدارات هذا 

وإن كانت بطبيعتها تعترب أمواال قصرية األجل ألن غالبية وثائق التأمينات العامة هي وثائق سنوية، 
إال أا تزداد من عام آلخر وعلى األخص كلما زادت اإلصدارات اجلديدة من وثائق التأمينات 

  .العامة فتتحول إىل مصدر لالستثمارات طويلة األجل

 يتكون هذا املخصص من األموال احملتجزة عن احلوادث اليت :حتت التسوية عويضاتخمصصات الت -3
وقعت خالل السنة احلالية واليت مل تتم تسويتها بعد، بل ستتم خالل السنة أو السنوات املقبلة، 

  .وهذه األموال تتراكم كلما زادت اإلصدارات اجلديدة وتتحول إىل استثمارات طويلة األجل

 يكون هذا املخصص بطبيعته يف السنوات ذات النتائج :بات يف معدالت اخلسارةخمصصات التقل -4
اجليدة ملواجهة أي تقلبات غري متوقعة، حتدث مستقبال نتيجة زيادة معدالت اخلسائر الفعلية عن 
معدالت اخلسائر املتوقعة لكل فرع من فروع التأمينات العامة على حدى، وهو حق من حقوق 

  . حيث تزيد إلتزامات شركات التأمني اجتاههم يف السنوات ذات الكوارثمحلة وثائق التأمني

و يطلق على هذه األموال باملخصصات األخرى غري الفنية،  :أموال غري مرتبطة بالنشاط التأميين -5
واليت ختصص ملقابلة خسائر معنية أو ديون معدومة، وتتمثل هذه األموال يف املبالغ املستحقة 
لشركات التأمني وإعادة التأمني وللوكالء املنتجني وأرصدة أي حسابات جارية مقارنة مبوارد 

  .ت التأمنياألموال األخرى واملتجمعة لدى شركا

تشكل أموال محلة وثائق التأمني الغالبية العظمى من موارد  :استثمارات أموال شركات التأمني -6
شركات التأمني، ومن مث يعترب هذا املورد هو املصدر األساسي الستثمارات شركات التأمني 

شركة واالستثمار من وجهة نظر شركة التأمني هو ختصيص وتشغيل قدر من املوارد املتاحة لل
بغرض حتقيق فوائد مستقبال مع تقليل املخاطر االستثمارية إىل أدىن حد ممكن، ودف شركات 
التأمني من وراء هذا املفهوم إىل ضمان الوفاء مبختلف التزاماا احلقيقية اجتاه محلة وثائق التأمني من 

  .ناحية، واجتاه مالكها من ناحية أخرى
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  عملية التأمني وسائل توازن :املطلب الرابع

 ال يكفي وحده لتوازن العمليات يف نشاط التأمني، و لذا يفرض املشرع على              لشركةإن التسيري األمثل ل   
             نني بالبقاء و احملافظة علـى      هيئات التأمني تكوين إحتياطات، فهي يف صاحل املؤمن هلم من جهة و تسمح للمؤم

           اخلية و اليت تتمثل يف خمتلف اإلحتياطـات الفنيـة،         و تتشكل هذه الوقاية عرب وسائل د       .وضعيتهم يف السوق  
  1:، ونوجزها فيما يلي اللجوء إىل وسائل خارجية كالتأمني املشترك و إعادة التأمني و

  

 :الوسائل الداخلية

 :تاإلحتياطا

يت قدمت على شركات التأمني أن حتتفظ بأموال إحتياطية ملواجهة اإللتزامات املستقبلية أو املطالبات ال
  :هيهلا و مل يتم تسويتها أو تسديدها، و ميكن حصر خمتلف اإلحتياطات اليت حتتفظ ا عادة هيئات التأمني و 

  :إحتياطات األخطار السارية

 السنة، حبيث تصل هذه األخرية إىل ايتها يف حني جند مدارإنّ إصدار شركة تأمني للوثائق يكون على 
من مببالغ مالية يف مواجهة األخطار السارية و تشمل وثائق التأمني مل تنتهي مدا بعد، فال بد أن حيتفظ املؤ

  .ةالوثائق السارية املفعول يف اية السنة املالي

  : على التعويضات حتت التسويةاالحتياطي

و هي حتدث من خسائر غري متوقعة أو خارقة للعادة، لذا حتتفظ شركات التأمني سنويا جبزء من 
تغطية األخطار اليت قد حتدث نتيجة كوارث طبيعية أو ظروف قاسية، و يطلق على هذا اجلزء أرباحها ل

  .باإلحتياطي اإلضايف

  :ياطي التعويضات حتت التسويةتحا

يعين هذا النوع من اإلحتياطات أنّ املؤمن مدين إزاء املؤمن هلم أو املستفيدين من عقود التأمني، فقد 
  :قبل اية السنة و لكن ال ميكن ذلك ألسباب متعددة منهايطالب املؤمن له بالتعويض 

إجراءات التأكد من حدوث اخلطر للمؤمن ضده و إثبات العالقة السببية املباشرة اليت أدت إىل وقوع  .1
  .احلدث وقتا طويال، حيث تنتهي السنة املالية دون حتقق ذلك

  .دث الضرر يف تاريخ قريب من اية السنةحي .2
  .يض دون أن يدفع إىل املؤمن لهيم مبلغ التعوق .3
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 التعويضات حتت التسوية، و يقدر مبلغ اإلحتياط بالنسبة باحيتاطيو هلذا جتعل شركة التأمني حتتفظ 
       لكل متضرر، أما يف حالة ما مل يتم تقسيم اخلسارة بعد تأخذ بعني اإلعتبار عوامل ترتبط بوقوع احلادث 

  .و مدى أحقية املؤمن له يف التعويض

  

  : احلسايباالحتياطي

و هو عبارة عن املبالغ اليت تقابل إلتزامات شركته التأميين إزاء املؤمن هلم مقيمة بطريقة رياضية طبقا 
جلداول الوفيات و معدالت الفائدة، و خيص يف هذا النوع من اإلحتياطي التأمني على احلياة، و هلا األخري 

و منه فالحتياطي احلسايب هو تلك الزيادة اليت يقبضها .  يف حالة الوفاةنوعان، التأمني يف حالة البقاء و التأمني
املؤمن يف السنوات األويل من عقد التأمني أو اجلزء الذي يدخر للمؤمن له، و قد يكون إمجاليا أو فرديا، 

و نصيب كل فالحتياطي اإلمجايل ميثل ما حيتفظ به املؤمن لكل نوع تأمني ميارسه، أما االحتياطي الفردي فه
مؤمن له يف االحتياطي اإلمجايل، و نستطيع القول أن اإلحتياطات احلسابية تسمح للمؤمن أن يواجه خطرا 

  .متزايداً بدون أن يغري من قيمة القسط
  

 :الوسائل اخلارجية

  :إعادة التأمني

ا املالية ال تسمح قد جتد شركة التأمني نفسها أحيانا أمام طلب التأمني ملخاطر مركزة حبيث أن إمكانيا
         هلا بقبوله، و حىت ال تضيع متعامليها حتتفظ جبزء يف حدود طاقتها و حتول الباقي إىل شركات تأمني أخرى 

  أو إىل عدة شركات، و بالتايل توزع اخلطر على عدة مؤمنني، 

باشر، بينما تلقب تسمى شركة التأمني األوىل باملؤمن امل "بإعادة التأمني"و يطلق على هذه العملية 
  .الشركة اليت أعيد التأمني لديها بشركة إعادة التأمني

و هو  "عقد إعادة التأمني"و ينظم العالقة ما بني املؤمن األصلي و شركة إعادة التأمني عقد يسمى 
ا، ذلك العقد الذي به يتنازل املؤمن إىل شخص آخر هو معيد التأمني بكل أو جبزء من األخطار املؤمن عليه

و تتنوع . حبيث أن املؤمن يبقى املسؤول الوحيد أمام املؤمن له، هذا األخري ال تربطه عالقة مباشرة مبعيد التأمني
  :اطرق عمليات إعادة التأمني أمه
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  :االختياريةالطريقة 

ففيه يعاجل كل عملية على حدة فيقدم املؤمن األصلي قصاصة بعدد معيدي التأمني  فهو عقد مستقل،
، و عند توقيعها من طرف معيد التأمني األول ...)االحتفاظالقسط، مبلغ ( ي على مجيع تفاصيل اخلطرحتتو

  .معينا نسبة القبول املرغوب فيها، و يعاد العملية عدة مرات إىل أن ميتص كل املبلغ املعروض
ها تأخذ وقتا  بالرغم من أن هذه الطريقة تعاجل عقود التأمني بصفة مستقلة إال أن إجراءات تنفيذو

  .ةطويال قد يعرض املؤمن املباشر إىل خطر وقوع احلادث
  

  :إعادة التأمني باالتفاقية

يقوم املؤمن املباشر بعقد اتفاقية مع معيد أو أكثر للتأمني حيث يوافق الطرف األول على التنازل عن 
هذه العمليات، و هنا تسري األمور عمليات التأمني الداخلة يف حدود اإلتفاقية و يوافق الطرف الثاين على قبول 

  :ا صورتني و مهباالتفاقية و يأخذ التأمني االختياريبشكل تلقائي عكس التأمني 
  ،تفاقية النسبيةا �
  . زيادة اخلسارةاتفاقية �

، و تطبق على مجيع )حتدد مسبقا(فاالتفاقية النسبية تعين فيها يعاد تأمني جزء من األقساط بنسبة ثابتة 
يتحملها شركة التأمني، أما اتفاقية زيادة اخلسارة فتتحمل شركة التأمني جزءا معينا من اخلسارة األقساط اليت 

  .إعادة التأمنيو تتحدد النسبة حسب االتفاقية مسبقا بينما تتحمل ما يزيد عن ذلك شركة 

  :التأمني املشترك

ب متساوية أو غري متساوية، يعمل التأمني املشترك على توزيع األخطار على عدد معني من املؤمنني بنس
و هي عملية يقوم مبوجبها عدة مؤمنني غري متضامنني بتغطية نفس اخلطر يف إطار إبرام عقد تأمني وحيد، و فيه 
         توزع األخطار بنسب يتفق عليها يف العقد يف حني ختول مهمة التسيري و اإلدارة من بداية العقد إىل ايته 

لرئيسي مقابل عمولة يتقاضاها هذا األخري و يسمى املؤمنون اآلخرون باملشاركني يف أو فسخه إىل املؤمن ا
  :التأمني التابعني للتأمني املشترك صنفان

  :التأمني املشترك بالتراضي

حيث يقوم املؤمن الرئيسي مبناقشة العقد مع شركائه و خيـص األمـر نـسبة املـشاركة، شـروط                   
 يف التعويض ملطالبته ا، و جنـد هـذا النـوع يناسـب أكثـر                وبعدها يقيم حصة كل شريك    ... الضمان

  .التأمني على األخطار اجلسيمة

 التـسيري   منـاذج  فيـه حتـدد اإلجـراءات و         و :التأمني املـشترك مـسري مـن طـرف جممـع          
 .مسبقا يف إطار جممع التأمني املشترك
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   عقد التأمني:املبحث الثالث

روط قانونية متمثلة أساسا يف عقد رمسي يثبت العملية تقدم اخلدمة التأمينية بناءا على ضوابط وش
التأمينية احلاصلة بني شركة التأمني واملؤمن، ولعقد التأمني عناصر خمتلفة، نتطرق إليها فيما يلي، من خالل 

  طرح التساؤل التايل، ماذا يقصد بعقد التأمني؟ وما هي عناصره و أركانه؟

   ماهية عقد التأمني:املطلب األول

  ز ماهية عقد التأمني من خالل التطرق إىل التعاريف التالية،ونرب

              هو عقد بني املؤمن واملؤمن له يلتزم مبقتضاه املؤمن أن يدفع تعويض للمؤمن له  :تعريف عقد التأمني
. املؤمن منهأو املستفيد، يتمثل يف مبلغ التأمني الظاهر يف عقد التأمني، وذلك يف حالة تعرض املؤمن له للخطر 

  1.كما يلتزم املؤمن له يف املقابل بدفع مبلغ معني دفعة واحدة أو على أقساط منظمة

فعقـد  "  :وميكن إعطـاء تعريـف ثـان لعقـد التـأمني، حـسب قـانون التـأمني اجلزائـري                  
التأمني هـو اتفـاق بـني شخـصني فـأكثر يهـدف إىل إنـشاء عالقـة قانونيـة، وينـصب علـى                        

ــل الو ــل حمتم ــوع أو حم ــوع موض ــر(ق ــسط  )اخلط ــدفع الق ــه ب ــؤمن ل ــضاه امل ــزم مبقت           ، ليلت
  .2"أو االشتراك مقابل التزام املؤمن بأداء مبلغ من املال وقت وقوع اخلطر املؤمن منه

  3:من خالل التعريفني السابقني تربز لنا بعض اجلوانب اخلاصة واملتعلقة بعقد التأمني واملتمثلة يف
هيئة أو شركة التأمني اليت تتسلم أقساط التأمني، وتلتزم يف املقابل بدفع مبلغ قد يكون املؤمن : املؤمن

التأمني عندما يقع اخلطر املوجب لذلك، هذا وقد تأخذ شركة التأمني شكل الشركة املسامهة أو قد تأخذ 
  .شكل صندوق استثمار

ما أن من حقه احلصول علـى        هو الشخص الذي يغطي تكلفة التأمني حيث يلتزم بدفع األقساط ك           :املؤمن له 
مبلغ التأمني يف حال حتقق اخلطر، واملؤمن له قد يكون هو ذاته املستفيد كما ميكن أن يكون املستفيد شـخص            

  .آخر غري املؤمن له

 . هو احلد األقصى للمبلغ الذي يلتزم املؤمن بدفعه إذا ما حتقق الضرر الناجم عن اخلطر املؤمن منه:مبلغ التأمني

  أو موضوع التأمنيضدهؤمن اخلطر امل

 عادة ما تفصح وثيقة التأمني عن الفترة احملددة لبدأ سريان العقد وانتهائه، وهي املدة املتفق عليها                 :مدة التأمني 
  .بني الطرفني املتعاقدين

                                                 
 
  345، ص2001األسواق واملؤسسات املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، رمسيا قرياقص،  عبد الغفار حنفي، 1
  34- 33، ص2000زائر، حديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل 2
  347- 346، مرجع سبق ذكره، صرمسيا قرياقصعبد الغفار حنفي،  3
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 :عناصر عقد التأمني

ر والقسط يقوم عقد التأمني على عناصر تربز يف التعريف الذي أوردناه فيما سبق، متمثلة يف اخلط
واألداء الذي يلتزم به املؤمن به املؤمن عند حتقق احلادث املؤمن منه، وهو مبلغ التأمني، فالعقد يفترض إمكانية 
قياس اخلطر املؤمن منه، وتقدير القسط يف ضوء نتائج هذا القياس على حنو يقيم نوعا من االرتباط بني اخلطر 

  .والقسط ومبلغ التأمني

   اخلطر:أوال

خلطر من بني أهم وأبرز عناصر العقد، وينبغي اإلشارة يف البداية أن للخطر معىن خاص يف جمال يعترب ا
التأمني، خيتلف عن املعىن الذي يعطيه له يف جمال القانون املدين أو اللغة اجلارية، فإذا كان مفهوم اخلطر يف 

حلريق واإلصابة، فإن اخلطر يف جمال معناه العام يتمثل فيما يهدد اإلنسان من وقوع أحداث ضارة كالسرقة وا
التأمني قد ال يقتصر على ذلك، بل يتعداه ليشمل ما قد يصادف اإلنسان  من أحداث سارة، فاملؤمن له يهدف 
من وراء التأمني إىل تفادي ما قد يلحق به من أخطار خيشى وقوعها يف املستقبل، وذلك حبصوله على مبلغ 

حادث " كما يعرف اخلطر على أنه . ادث يلتزم املؤمن بتنفيذ األداء املتفق عليهالتأمني، وإذا حتقق اخلطر أو احل
  1".مستقبلي حمتمل الوقوع ال يتوقف على إرادة أي من الطرفني

  :الشروط الواجب توافرها يف اخلطر

  :من خالل التعريف السابق للخطر ميكننا استخالص النتائج التالية

 أن يكون اخلطر حادثا مستقبليا  -

 ن يكون اخلطر حمتمل الوقوعأ -

 أن يكون اخلطر مستقال عن إرادة الطرفني املتعاقدين -

 .أن يكون اخلطر املؤمن منه مشروعا -

جيب أن يتم التأمني على اخلطر الذي حيتمل وقوعه يف املستقبل، :أن يكون اخلطر حادثا مستقبليا .1
ذا وقع اخلطر فعال عند إبرام وهذا ما تقوم معه فكرة االحتمال، فكل تأمني يفترض وجود خطر، فإ

العقد، أو كان قد زال، فإن عنصر االحتمال خيتلف، وبالتايل ال يقوم عقد التأمني، وال يقوم العقد يف 
هذه احلالة بصفة مطلقة، حىت ولو كان الطرفان أحدمها أو كالمها جيهالن وقت حتقق العقد فعال، فال 

طر مستقبلي، وإمنا يلزم أن يكون اخلطر مستقبليا بالفعل، يكفي املؤمن واملؤمن له أما تعاقدا على خ
  .ومن حيث الواقع مل يتحقق من قبل أو مل يزل، ولكن احتمال حدوثه ال زال قائما

                                                 
 
 7، ص2003أمحد صالح عطية، حماسبة شركات التأمني، كلية التجارة، جامعة الزقازيق،  1
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جيب أن يكون اخلطر أو احلادث املؤمن منه حمتمل الوقوع، أي يقوم  :أن يكون اخلطر حمتمل الوقوع .2
خلطر أو احلادث حمتمال أو غري مستحيل، فال يعرف من على فكرة االحتمال، وهذا يقتضي أن يكون ا

ولكن عدم التحقق قد ال ينصرف . البداية ما إذا كان سيقع أم ال، كاحلريق مثال، أو أي خطر آخر
إىل احلادث ذاته، ولكن ينصرف إىل الوقت الذي يقع فيه هذا احلادث، كما هو الشأن بالنسبة للتأمني 

احلادث املؤمن منه حمقق الوقوع وهو آت ال حمالة، ولكن الوقت الذي على احلياة، إذ أن املوت هو 
سيقع فيه غري معلوم، ومن ناحية أخرى ينبغي أن يراعى أنه إذا ختلف عنصر االحتمال ال يوجد خطر، 

  وبالتايل ال يصح التأمني، فال يقوم التأمني بالنسبة لألحداث املستحيلة، 

  :أي هناك احتمالني

 . يقضي بأن يكون احلادث حمقق الوقوع، ولكن الوقت الذي يقع فيه غري معلوماالحتمال األول،

 أن ال يكون احلادث مستحيل الوقوع، هذا ألن األحداث املستحيلة ال تصلح أن االحتمال الثاين،
 .تكون حمال للتأمني

  

حد ينبغي على اخلطر أن ال يتعلق مبحض إرادة أ :أن يكون اخلطر مستقال عن إرادة الطرفني .3
الطرفني، ذلك أنه إذا تعلق وقوع اخلطر بإرادة الطرفني أو أحد منهما، انتفى عنصر االحتمال، حيث 
يصدر حتقق اخلطر هنا مبشيئة هذا الطرف، فإذا تعلق حتقق اخلطر بإرادة املؤمن وحده، كان يف 

ادة املؤمن له وحده، استطاعته أن مينع حتققه، ويزول  االحتمال بالنسبة له، وإذا تعلق حتقق اخلطر بإر
وهذا هو الوضع الغالب، فإنه يؤمن نفسه من خطر ميكن أن يعمل على حتقيقه يف أي وقت ليحصل 

  .على مبلغ التأمني، ويف هذه احلالة ينتفي االحتمال فال جيوز التأمني
  

مرا قد جيتمع يف احلادث املؤمن منه عنصر االحتمال، بصفته أ :أن يكون اخلطر املؤمن منه مشروعا .4
مستقبليا غري حمقق الوقوع، وال يتعلق بإرادة أي من الطرفني وخاصة املؤمن له، ومع ذلك فإنه قد ال 
يكون قابال للتأمني، إذ جيب أن يكون اخلطر مشروعا غري خمالف للقوانني، وبصفة عامة غري خمالف 

يقوم ا املؤمن له للنظام واآلداب العامة، فال يصبح التأمني ضد أعمال أو نشاطات غري مشروعة 
  .كأعمال التهريب أو اإلجتار باملخدرات
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   القسط:ثانيا

القسط عنصر جوهري يف عقد التأمني، وهو ذلك املقابل املايل الذي يلتزم املؤمن له بدفعه لتغطية 
ة ال يتغري األخطار، والذي يأخذه املؤمن على عاتقه فهو ميثل مثن اخلطر أو مقابله، وقد يدفع للمؤمن بصفة ثابت

من عام آلخر، هلذا يسمى التأمني يف هذه احلالة بالتأمني ذي القسط الثابت، أما يف حالة التأمني التباديل حيث 
جيوز أن يكون املبلغ الذي يدفعه املؤمن له متغريا، فإن ما يدفع يف هذه احلالة يسمى اشتراكا، وكما ذكرنا 

ية، فوجوده الزم لقيام التأمني، ومن هنا تبدأ الصلة الوثيقة بني سابقا القسط يف التأمني، له ما للخطر من أمه
القسط واخلطر حيث أن القسط يعرب عن قيمة اخلطر أو مثنه، طبقا للقواعد واألصول الفنية مع االستعانة 
         بقواعد اإلحصاء، ويسمى بالقسط البحت أو الصايف، باإلضافة إىل ذلك تقوم شركات التأمني مبصاريف 

  .، وإمنا تضاف إىل األقساط بطرق نسبية)الشركة(أو نفقات، هذه النفقات يتحملها املؤمن 

وتسمى بتكاليف أو عالوة القسط، وجمموع القسط مع العالوة، يسمى بالقسط التجاري، وهو مقدار 
  .ما يدفعه املؤمن له

و أن تقدير القسط يتم يوجد ارتباط وثيق بني اخلطر والقسط، واملقصود بتناسب القسط مع اخلطر ه
ففيما يتعلق درجة . على أساس درجة احتمال وقوع اخلطر من جهة، وبدرجة جسامته من درجة أخرى

  احتمال وقوع اخلطر، هو العالقة بني عدد احلاالت املمكنة، 

أما فيما خيص درجة جسامة اخلطر فيقصد ا مدة النتائج اليت تترتب على حتقق اخلطر،وهذا األمر 
 من تأمني آلخر، فقد تكون درجة اجلسامة مرتفعة يف التأمني على األشخاص، ومتفاوتة يف التأمني على خيتلف

  1.األضرار

  

  : عناصر القسط

ميثل القسط الصايف قيمة اخلطر على وجه التقريب، أي أنه املبلغ الذي يكفي لتغطية : القسط الصايف
ن يتعرض املؤمن خلسارة، ودون حتقيق رحبن يعترب عامل األضرار الناجتة عن اخلطر إذا حتقق احلادث، دون أ

اخلطر هو العنصر األساسي الذي يتوقف عليه حتديد قيمة القسط من حيث درجة احتمال وقوع اخلطر ودرجة 
جسامته، إىل جانب عوامل أخرى من بينها املبلغ املؤمن به، مدة التأمني، سعر الفائدة اليت حيصل عليها املؤمن 

  . الرصيد الذي يتجمع لديهمن استغالل

                                                 
 

1
  Police d’assurance ; condition générale ; code 124 ; ministère de finance : Alger 
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إن املؤمن يقوم بنفقات تستلزمها إدارة الشركة، فهناك وسطاء جيب مكافأم، فال  :عالوة القسط
يتحملها املؤمن له إىل جانب القسط الصايف، وحتتوي هذه األخرية على عناصر متعددة ميكن حصرها فيما 

  :يلي

 .مصاريف اكتساب العقود والضرائب -

 .ألقساط واألرباح اليت دف الشركة إىل حتقيقهامصاريف حتصيل ا -

 1.مصاريف اإلدارة -

  

   أداء املؤمن :ثالثا

          يتمثل هذا األداء يف مبلغ من النقود، يلتزم به املؤمن عند وقوع احلادث املؤمن منه إىل املؤمن له 
 املؤمن له يلتزم بدفع القسط فإن مؤمن أو املستفيد، هذا األداء هو املقابل ألداء املؤمن له هو القسط، فإذا كان

يلتزم مبقابل ذلك يدفع مبلغ التأمني، ذلك أن عقد التأمني من العقود امللزمة للجانبني، خيتلف حتديد أداء املؤمن 
  .ومبلغ التأمني يف التأمني على األشخاص عنه يف التأمني على األضرار

  

 :أركان وشروط عقد التـأمني

الرضا، احملل، السبب، : وافر أركانه كغريه من العقود األخرى، وأركان العقد هيينعقد عقد التأمني بت
لذلك فإن عقد التأمني ينعقد بالرضا بني الطرفني، ومها املؤمن و املؤمن له، وأن ينصب هذا الرضا على حمل هو 

 الواجب توفرها تلك هي أركان عقد التأمني. اخلطر املؤمن منه،وأن يكون له سبب هو املصلحة يف التأمني
  2.النعقاده

إن الرضا هو الركن األساسي يف العقد، فهو يفيد تالقي إرادة املؤمن له من جهة، وإرادة املؤمن من : الرضا
جهة ثانية، بطريقة اإلجياب والقبول من أجل إبرام عقد التأمني على املخاطر، وتتحدد مبقتضاه التزامات كل 

  .من املؤمن واملؤمن له

عن عناصر : " اخلطر هو احملل الذي يرد عليه عقد التأمني، ويف هذا الصدد يقول األستاذ السنهوريإن : احملل
يعترب القسط هو حمل التزام املؤمن له، ويعترب مبلغ التأمني هو حمل التزام املؤمن، أما اخلطر وهو : التامني ثالثة

  ؤمن، أهم هذه العناصر فهو حمل التزام كل من املؤمن واملؤمن له وامل

                                                 
 

1 Ibid. P.06. 
  189، ص2000 إبراهيم أبو النجا، التأمني يف القانون اجلزائري، اجلزائر،  2
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فاملؤمن له يلتزم بدفع األقساط ليؤمن على نفسه من املخاطر، واملؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمني املؤمن له من 
  1".اخلطر، فاخلطر إذن هو من وراء القسط، ومبلغ التأمني هو القياس الذي يقاس به كل منهما

املراد التأمني عليها من وقوع املخاطر، إن السبب الرئيسي يف عقد التأمني هو املصلحة، أي املصلحة  :السبب
وذلك هو السبب املباشر الذي يدفع باملتعاقدين إىل إبرام عقد التأمني، فمصلحة املؤمن له تكمن يف احملافظة 

  .على الشيء أو الشخص املراد التأمني عليهما من املخاطر
انب ضرورة توفر املصلحة هذا فضال عن مصلحة الشركة اليت تكمن خاصة يف حتقيق األرباح، وإىل ج

يف سبب التأمني، جيب أيضا أن تكون هذه املصلحة اقتصادية أي ذات قيمة مالية، أو قابلة للتقدير بالنقود، 
  .ومشروعة أي أا ال تكون خمالفة للقوانني والنظام العام واآلداب

  

 :الشروط الشكلية لعقد التأمني

ل على إبرامه بصفة ائية، وهي وثيقة التأمني، وينبغي أن حيرر عقد التأمني كتابيا يف وثيقة خاصة، تد
  :حتتوي إجباريا زيادة على توقيع الطرفني املكتتبني على البيانات التالية

 اسم كل من الطرفني املتعاقدين وعنواما، -

 الشيء أو الشخص املؤمن عليه، -

 طبيعة اخلطر املؤمن عليه، -

 تاريخ االكتتاب، -

 ه،تاريخ سريان العقد ومدت -

 .مبلغ القسط أو اشتراك التأمني -

  2.وهكذا يصبح العقد ساري التنفيذ، ويستفيد املكتتب الذي التزم بدفع القسط -
  

  

  

  

  

  

                                                 
 
  56 حديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، مرجع سبق ذكره، ص 1

2
  Législation des assurances ; Société Algérienne d’Assurance ; direction de la formation ; 

mars ; 1985 ; P.02. 
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   خصائص عقد التأمني:املطلب الثاين

يشترك عقد التأمني يف اخلصائص مع الكثري من العقود يف كونه عقدا رضائيا، وهو من عقود املعاوضة 
  .ة إىل أنه عقد احتمايل، مستمر ويتميز أيضا بأنه من عقود اإلذعانامللزمة للجانبني، إضاف

  

عقد التأمني من العقود املستمرة اليت يلعب فيها الزمن عنصرا جوهريا يف عقده  :التأمني عقد مستمر
 .وانقضائه، فالتزامات الطرفني يتحدد مضموا طبقا للمدة احملددة يف العقد، ويستمر تنفيذها طوال هذه املدة

ويترتب على اعتبار عقد التأمني من العقود املستمرة أنه إذا فسخ العقد أو انفسخ قبل انتهاء مدته ال ينحل بأثر 
رجعي بل من يوم الفسخ، ويبقى ما نفذ منه من قبل ذلك قائما أي تظل أداءات الطرفني يف املاضي صحيحة، 

ت مقابل حتمل عبء اخلطر يف املدة اليت انقضت قبل ومن مث ال يسترد املؤمن له األقساط اليت دفعها ألا كان
  .حل العقد

مبعىن أنه ينصب على موضوع أو حمل غري حمقق الوقوع، حبيث ال يكون يف  :التأمني عقد احتمايل
إمكان املتعاقدين وقت إبرام العقد أن حيدد مقدار ما سيؤديه كل منهما، ومقدار ما سيأخذه من هذه العملية، 

بلغ التأمني وسريان أقساط التأمني يتوقف على عنصر احتمايل، وهو وقوع املخاطر املؤمن منها، حبكم أن دفع م
فإذا مل يتحقق اخلطر املؤمن منه ال يدفع شيئاً، وبينما يكون املؤمن له يأخذ مبلغ التأمني الذي قد ال يتعادل مع 

لعقد الذي ال يستطيع فيه كل من ومبعىن آخر أن العقد االحتمايل بشكل عام هو ذلك ا .أقساط التأمني
املتعاقدين أن حيددا وقت إبرام التعاقد، املقدار الذي أخذ والذي أعطى، وهو خالف العقود احملددة اليت يتمكن 

  .فيها املتعاقدان من حتديد مقدار األداء الذي حيصل عليه، وهذا هو الوجه االحتمايل يف عقد التأمني

املعاوضـة هـو العقـد الـذي يتلقـى فيـه كـل مـن                عقـد   ": عقد التأمني عقـد معاوضـة     
وعقـد املعاوضـة يعـين أن يأخـذ كـل مـن املتعاقـدين            1".املتعاقدين مقابال أو عوضـا ملـا أعطـاه        

عوضا ملا قدمه، حيث ذا العقد يـدفع املـؤمن لـه أقـساطا ويأخـذ مقـابال لـذلك مبلـغ التـأمني                        
  . يأخذ مقابال له أقساط التأمنيعند وقوع اخلطر، ومبقابل إعطاء املؤمن ملبلغ التأمني،

  

ينشئ عقد التأمني التزامات متبادلة لكال الطرفني، ذلك أن هذا العقد  :عقد التأمني عقد ملزم للجانبني
يرتب إلزاما على املؤمن بتغطية اخلطر املؤمن منه، ودفع مبلغ التأمني عند حتقق اخلطر، وهذا ما أشارت إليه 

  :  اجلزائري بنصها من القانون املدين619املادة 

                                                 
 

  147 إبراهيم أبو النجا، التأمني يف القانون اجلزائري، مرجع سبق ذكره، ص 1  
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الـذي يـشترط    ) املـستفيد (التأمني عقد يلتزم مبقتضاه املـؤمن بـأن يـؤدي للمـؤمن لـه أو الغـري                  " 
التأمني لصاحله مبلغا مـن املـال أو إيـراد أو أي أداء مـايل آخـر يف حالـة حتقـق اخلطـر املـبني يف                           

  1". ىل املؤمنالعقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له إ
  

   إلتزامات املؤمن واملؤمن له:املطلب الثالث

             املؤرخ يف07-95تطرق املشرع اجلزائري هلذا اجلزء من خالل القسم الثالث، من األمر رقم 
، املتعلق بالتأمينات، والصادر يف اجلريدة الرمسية 1995 جانفي 25 املوافق لـ 1415شعبان عام  23

  :ونوجزها يف النقاط التايل. 120 حىت 108وتتمثل يف املواد . 13ائرية العدد للجمهورية اجلز

  :يلتزم املؤمن له بأن 

 .دفع املبالغ املتفق عليها يف األجل احملدد يف العقدي -

يقر وقت إبرام العقد بكل املعلومات اليت يطلب املؤمن معرفتها لتقدير املخاطر اليت يأخذها على  -
 .عاتقه

 .ا يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إىل زيادة هذه املخاطرخيطر املؤمن مب -

        إذا كتم املؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غري صحيح بصورة تقلل من أمهية اخلطر املؤمن منه  -
أو تؤدي إىل تغيري موضوعه أو إذا أخل غاشاً بالوفاء مبا تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ 

 .وز له أن يطالب باإلقساط املستحقة قبل هذا الطلبالعقد، وجي

إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على املؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له األقساط اليت  -
 .دفعت أو يرد منها القدر الذي مل يتحمل يف مقابلة خطرا ما

ملؤمن السيما تلك املعمول مراعاة كل اإللتزامات املنصوص عليها يف التشريع، وااللتزامات مع ا -
 .ا فيما خيص الوقاية واألمن من األخطار

 . يوم على األكثر من تاريخ اإلستحقاق15دفع القسط املطلوب يف مدة  -

  

  

  

  

  

                                                 
 
  .1415 شوال 7 يف 13، املتعلق بالتأمينات، اجلريدة الرمسية رقم 25/01/1995 املوافق لـ 1415 شعبان 23 املؤرخ يف 07- 95األمر  1
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  : يف املقابل يلتزم املؤمن بـ

يلتزم املؤمن يف تعويض املؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع اخلطر املؤمن منه، وفقاً لألحكام  - 
 .بكل نوع من أنواع التأمني اخلاصة

على املؤمن أداء الضمان أو املبلغ املستحق إىل املؤمن له أو املستفيد على الوجه املتفق عليه عند  - 
 .العقدحتقق اخلطر أو حلول األجل احملدد يف 

د بعد ال ينتج التزام املؤمن أثره يف التأمني من املسئولية املدنية إال إذا قام املتضرر مبطالبة املستفي - 
 .ةاملسؤوليوقوع احلادث الذي جنمت عنه هذه 

ما دام املتضرر ) كله أو بعضه(ال جيوز للمؤمن أن يدفع لغري املتضرر مبلغ التعويض املتفق عليه  - 
 .أصابهمل يعوض عن الضرر الذي 

تسقط بالتقادم االلتزامات الناشئة عن عقد التأمني بعد انقضاء مخس سنوات على حدوث  - 
 . أي إجراء من إجراءات املطالبة ااختاذ تولدت عنها تلك اإللتزامات، دون الواقعة اليت

 :تسري املدة املذكورة يف الفقرة السابقة ومع ذلك ال - 

 
 أو تقدمي بيانات غري منه،يف حالة إخفاء املؤمن له البيانات املتعلقة باخلطر املؤمن  ����

 .بذلكأو غري دقيقة إال من اليوم الذي علم فيه املؤمن  صحيحة

 . حالة وقوع احلادث املؤمن منه إال من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه ����
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  الفصلخالصة 

  

مت يف هذا الفـصل التطـرق إىل قطـاع التـأمني، حيـث تـبني مـن خـالل املطلـب األول                       
        عقــد يلتــزم مبقتــضاه املــؤمن بــأن يــؤدي للمــؤمن لــه أن التــأمني يف القــانون اجلزائــري هــو 

الـذي يـشترط التـأمني لـصاحله مبلغـا مـن املـال أو إيـراد أو أي أداء مـايل                      ) املـستفيد (أو الغري   
آخر يف  حالة حتقق اخلطـر املـبني يف العقـد وذلـك مقابـل أقـساط أو أيـة دفعـة ماليـة أخـرى                           

  .يؤديها املؤمن له إىل املؤمن

ــل أساســا يف،  ــادئ تتمث ــه عــدة مب ــة، املــصكمــا ل ــدأ حــسن الني ــة، مب لحة التأميني
  .، وهي املبادئ اليت تقوم عليها اخلدمة التأمينيةالتعويض، املشاركة، السبب املباشر

ــة بالغــة يف اإلقتــصاد إذ  ــة ، حيــث أن للتــأمني أمهي ــة اإلنتاجي ــادة الكفاي يــساهم يف زي
ــث أن  ــشارحبي ــتقرار انت ــد   االس ــشروع يول ــاملني يف أي م ــني الع ــة ب ــسي و الطمأنين  النف

 هـذا   . اخلـربة و زيـادة اإلنتـاج         اكتـساب لـدى املنـشأة ، وهـذا بـدوره يـؤدي إىل              االستقرار
ـ         االقتـصادية  املـشاريع    اسـتقرار  علـى    مساعدتهإضافة إىل     ل، إذ أنـه   ا مـن حيـث األمـوال و العم

 يـضمن التعـويض إىل اخلـسائر الناجتـة عـن وقـوع األخطـار الـيت تتـأثر ـا هـذه                        ،)لتأمنيا(
 و جينبــهم ختــصيص باالطمئنــانر ألصــحاب املــشاريع الــشعور املــشاريع ، هــذا الــضمان يــوف

ــذا    ــاملني يكــون ه ــا خيــص الع ــة  و فيم ــة املخــاطر املختلف ــاهلم ملواجه ــن رأس م ــب م جان
  . نتيجة التأمينات  األخرى اليت يستفيدون منهااالستقرار
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  مقدمة الفصل

  

التــأمني وظيفــة حتويــل عــبء اخلطــر، كمــا تقــدم منتجــات التــأمني  ةتقــدم صــناع
ــراد إىل الشــركات   ــداءا مــن األف االدخــار واالســتثمار لتشــكيلة خمتلفــة مــن املســتهلكني، ابت

ــات  ــيات، واحلكوم ــددة اجلنس ــات يف   . متع ــن املنتج ــأن أي م ــأا ش ــأمني ش ــات الت ومنتج
ضـة حلـدوث عمليـات غسـيل األمـوال، ولقـد أوضـحت التجـارب         اخلدمات املاليـة عر  ةصناع

  .العملية أن قطاع التأمني جمال ممكن حلدوث عمليات غسيل األموال

جلنـة العمـل    وقد أظهرت تقارير حـول طـرق عمليـات غسـيل األمـوال، صـادرة عـن       
يف السـنوات املاضـية اسـتخدام التـأمني يف عمليـات غسـيل األمـوال، وأن أغلـب فـروع          املايل 

التأمني معرضة لعمليات غسيل األمـوال خـالل املراحـل الـيت متـر ـا، كمـا أطهـرت اخـتالف          
طبيعة خطـر عمليـات غسـيل األمـوال مـن خـالل قطـاع التـأمني عنـها يف بـاقي القطاعـات            

  مما قد يعين وجوب تطوير معايري خاصة بغسيل األموال من خالل قطاع التأمني، . املالية

يف عمليـات تبيـيض األمـوال مـن خـالل قطـاع التـأمني؟         فما هي املراحـل الـيت تـتم   
  وفيما تكمن املعايري اخلاصة بغسيل األموال من خالل قطاع التأمني؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

@Ý—ÐÛa@Ý—ÐÛa@Ý—ÐÛa@Ý—ÐÛabrÛabrÛabrÛabrÛasÛsÛsÛsÛZZZZ@Þaìßþa@Ýî�ÌÛ@ñbäÔ×@µßdnÛaÞaìßþa@Ýî�ÌÛ@ñbäÔ×@µßdnÛaÞaìßþa@Ýî�ÌÛ@ñbäÔ×@µßdnÛaÞaìßþa@Ýî�ÌÛ@ñbäÔ×@µßdnÛa@ @@ @@ @@ @66  

  العالقة بني غسيل األموال والتأمني: املبحث األول

يعترب قطاع التأمني من القطاعات ذات التأثري على اإلقتصادي الـوطين، بفضـل اخلـدمات الـيت     
ها هته اخلدمة، إال أا تعترب من بني الوسـائل الـيت أصـبحت توظـف يف عمليـات غـري شـرعية،        توفر

واليت من بينها عمليات غسيل األموال، ويتم بيان فيما يلي أمهية كل مـن قطـاع التـأمني يف اإلقتصـاد،     
  .ومدى تأثري ظاهرة غسيل األموال على اإلقتصاد الوطين

  

  يف االقتصاد  منيأمهية قطاع التأ: ألولااملطلب 

يرتبط اخلطر بالنشاط اإلنساين ارتباطا وثيقا، حيث يتعرض اإلنسان خالل حياته اليومية للكثري من 
األخطار املتنوعة اليت دده سواء يف شخصه أو ماله، وتنشأ هذه األخطار من أسباب ال حصر هلا وال ميكن 

  1.تترتب عليها التكهن ا أو بوقت وقوعها أو تقدير مدى األضرار اليت

تكمن أمهية التأمني يف الوظيفة اليت يؤديها، وإذا متعنا فيه جيدا جنده يؤدي جمموعة من الوظائف اهلامة 
  :نذكر منها 

 :زيادة اإلنتاج .1

  :ويتم هذا من خالل عدة أمور، هي
سة يقوم التأمني باحملافظة على القوة اإلنتاجية سواء كانت بشرية أو مادية، وذلك من خالل درا -

املخاطر اليت تتعرض هلا، ويهدف للحد من حتقق هذه املخاطر عن طريق تالقي مسبباا، وكذا العمل 
 .على جتنب وقوعها

يؤدي التأمني إىل انصراف وتفريغ املشرفني على الوحدات اإلقتصادية لرسم السياسات اإلنتاجية يف  -
 .كفاءة اإلنتاجيةجو يسوده األمان على التنبؤ، مما يؤدي إىل ارتفاع مستوى ال

ميكن تأمني املؤسسة من إجراء تقديرات سليمة بالنسبة لتكلفة اإلنتاج وذلك عن طريق تغطية األخطار  -
املستقبلية، واليت تؤثر بال شك على تكلفة اإلنتاج، ويدخل يف قسط التأمني كتكلفة مقابل هذه 

 .األخطار

وي يف االقتصاد عن طريق الوظيفة التعويضية يوفر الضمانات لرأس املال واستمرار يف أداء دوره احلي -
 .اليت يقوم ا التأمني
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 :عامل من عوامل االئتمان .2

يوفر التأمني على مستوى األفراد، للمدين ضمانات تسهل عملية االقتراض من الدائن، وعلى مستوى 
لة اليت لدى الدولة يساعد يف احلصول على ما حتتاجه من قروض، وذلك من خالل توظيف املبالغ الطائ

  .شركات التأمني يف السندات اليت تصدرها الدولة واألشخاص العامة

 :وسيلة لتكوين رؤوس األموال ومتويل خطط التنمية اإلقتصادية .3

وذلك من خالل االحتياطات املتجمعة لدى شركات التأمني، واليت ميكن توجيهها لتمويل خطط 
جه االستثمارات املختلفة، كما أنه يؤدي إىل كسر االحتكار التنمية اإلقتصادية، وتوظيف هذه األموال يف أو

  .بدخول شركات التأمني كمنافس للمشروعات املوجودة، وهذا يؤدي إىل توسيع األنشطة االقتصادية

 :وسيلة للحد من االستهالك وزيادة املدخرات .4

شكل أقساط للتأمني مما ميتص التأمني املدخرات الصغرية اليت توجه عادة لشراء السلع االستهالكية، يف 
ينتج عنه اخنفاض يف االستهالك، وزيادة املدخرات، وتوفرمها لدى شركات التأمني، واحلد من االضطرابات 

  .االقتصادية

 : وسيلة من وسائل ختفيف حالة التضخم .5

 للتأمني القدرة على ختفيف الضغوط التضخمية اليت تصاحب التنمية االقتصادية، نتيجة لزيادة األموال
يف أيدي املستهلكني مع نقص السلع واخلدمات ملواجهة هذا الطلب، مما يؤدي إىل زيادة األسعار، وذلك عن 
طريق امتصاص جزء من هذه األموال يف صورة أقساط وتوجيه شركات التأمني لالحتياطات املتراكمة لديها 

  .ملشروعات صناعية ضرورية للتنمية االقتصادية

 :قق التوازن التلقائيوسيلة من الوسائل اليت حت .6

خالل فترات الرواج يدفع العاملون من دخلهم أقساط تأمني البطالة وهذا يقلل من القدرة الشرائية، 
وأثناء فترات الكساد يصرف هلم التعويضات، فتزيد القدرة الشرائية، وهذه الظاهرة تبدو واضحة يف 

  .اموعات الرأمسالية اليت تتعرض هلزات اقتصادية

  :التأمني االقتصادية وظائف

  :يلعب التأمني دورا اقتصاديا هاما، وسنشري إىل ذلك من خالل بعض ااالت

إن التأمني عامل من عوامل تقليل االحتكار، إذ كثريا ما جند أن سهولة احلصول : تقليل االحتكار .1
ل الستغالل أمواهلم والقيام على التأمني يف جمال من جماالت النشاط يشجع الكثريين على التوجه إىل هذا اا

  1.مبشروعات استثمارية فيه، وبذلك يقل االحتكار يف هذا اال
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إن سهولة احلصول على التأمني تؤدي كذلك لزيادة التوسع واتساع جمال   :توسيع جمال النشاط .2
ولة النشاط مما ينعكس على اال االقتصادي داخل الدولة وخارجها، فاطمئنان األشخاص عن طريق سه

احلصول على التأمني يف جمال النقل اجلوي أو البحري مثال، أدى إىل أن يقوم الكثريون داخل الدولة املنتجة 
تلك الدول، وال شك يف أن هذا النشاط يف  منتجاتبتصدير سلعها إىل دول أخرى مقابل احلصول على 

  1.دولتني اليت يتم بينهما التبادلالتبادل التجاري يلعب دورا هاما يف النشاط اإلقتصادي داخل كل من ال
ملا كانت شركات التأمني تتحمل يف النهاية ما يلحق باملؤمن هلم من أضرار،   :تقليل فرص اخلسائر .3

وتدفع هلم مبالغ التأمني عند حتقق الكوارث، فإن من مصلحتها أن تقلل احلوادث اليت تؤدي فيها مبالغ التأمني 
على التوسع يف السبل الوقائية، فنجدها تدرس مبالغ التأمني للعمالء، وعن للعمالء وهلذا فإن الشركات تعمل 

طريق اخلرباء تتمكن من معرفة أسباب وقوع احلوادث وطرق التقليل منها وحصرها يف أضيق نطاق، وتعمل يف 
 الكثري من األحيان عن طريق وسائل اإلعالم وباملسامهة مع أجهزة الدولة على نشر الوعي التأميين بني

  2.اجلماهري، وهذا له دور كبري يف التقليل من حتقق األخطار املؤمن ضدها

يلعب التأمني دورا هاما يف جمال رأس املال، إذ عن طريق األقساط اليت   :تكوين رؤوس األموال .4
يدفعها املؤمن هلم تتجمع رؤوس أموال كبرية تستخدم كعامل من عوامل اإلنتاج بدال من تعرضها لالستهالك، 

  .لك لتمويل خطط التنمية االقتصادية وتوظيف هذه األموال يف أوجه االستثمار املختلفةوذ

خالل فترة الرواج يدفع العاملون أقساط التأمني من دخلهم وهذا   :حتقيق التوازن التلقائي يف اتمع .5
ئية، وهذه الظاهرة تبدو يقلل من قوم الشرائية، وأثناء فترات الكساد تدفع هلم التعويضات فتزيد قوم الشرا

  .واضحة يف اتمعات الرأمسالية اليت تتعرض هلزة اقتصادية

  قطاع التأمني من خالل غسيل األموال: ينثااملطلب ال

جماالت من صناعة التأمني وفقا لنوع املنتجات، وهي التأمني ضد األضرار، والتأمني على  ةثالث هناك
أي من املنتجات يف صناعة اخلدمات املالية عرضة حلدوث شأن ت شأا وهذه املنتجا. احلياة، وإعادة التأمني

عمليات غسيل األموال، ولقد أوضحت التجارب العملية أن قطاع التأمني جمال ممكن حلدوث عمليات غسيل 
  :األموال، نظرا للعوامل اآلتية
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  ضخامة حجم صناعة التأمني -

 .تنوع منتجات التأمني، وسهولة احلصول عليها -

 .ل أو تركيبة النشاط التأميينهيك -

 .قد يتعدى نطاق التأمني يف بعض احلاالت حدود الدولة الواحدة -

يتم توزيع منتجات التأمني عادة من خالل وسطاء ومساسرة، ال خيضعون لرقابة أو إشراف الشركة  -

 .اليت يقومون بتوزيع منتجاا

عل من الصعب يف بعض األحيان حتديد قد يكون املستفيد من وثيقة التأمني غري املؤمن له مما جي -

 .شخصية كل منهم

يف  جمموعة العمل املايل الدوليةولقد أظهرت تقارير حول طرق عمليات غسيل األموال الصادرة عن 
استخدام التأمني يف عمليات غسيل األموال، وأن أغلب قطاعات التأمني معرضة كيفية السنوات املاضية 

كما أظهرت اختالف طبيعة خطر عمليات . والدمج) الترقيد(يت التجميع لعمليات غسيل األموال يف مرحل
غسيل األموال يف قطاع التأمني عنها يف باقي القطاعات املالية األخرى، مما قد يعين وجوب تطوير معايري 

  .خاصة بغسيل األموال يف قطاع التأمني
حيث يقوم غاسل املال . أمنيويوضح الشكل اآليت كيفية حدوث عمليات غسيل األموال يف قطاع الت

وبالتايل يتم دفع القسط إىل الوسيط الذي حيوله إىل شركة التأمني، . بشراء وثيقة التأمني من خالل الوسيط
واليت تقوم بدورها بإيداع القسط يف حساا لدى البنك، ليقوم بدفعه قبل انتهاء مدته الزمنية، فيقوم املؤمن 

لقسط من حسابه لدى البنك، ليقوم بدفعه للوسيط الذي يقوم بدفعه للمؤمن بسحب قيمة اجلزء املسترجع من ا
  .له وهو غاسل املال، والذي يقوم بدوره بإيداعه يف حسابه لدى البنك، أو استغالله يف النشاط اإلقتصادي

  عمليات غسيل األموال يف قطاع التأمني : 02الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  

  

، 2003، اململكة السعودية، غسيل األموال من خالل التأمنياملنظور اإلقتصادي، اجللسة الثالثة : املعاصرةاجلرمية حممد سعدو اجلرف،  :املصدر
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 النظام املصريف شركة التأمني

 وسيط التأمني

 النشاط اإلقتصادي )املؤمن له(غاسل املال 
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  عمليات غسيل األموال يف قطاع التأمني مناذج: املبحث الثاين

لطريف العقد، حيث تنص عقود التأمني عادة على حق شركة التأمني يف عقد التأمني من العقود اجلائزة 
عقد التأمني قبل انتهاء مدته الزمنية، دون احلاجة إىل موافقة املؤمن له، وعلى حق املؤمن له يف إاء عقد  إاء

  . التأمني أو تصفيته قبل انتهاء مدته الزمنية، دون احلاجة إىل موافقة املؤمن
ال أن اجلزء املعاد وبالتايل يرد املؤمن للمؤمن له جزًء من القسط يتناسب مع املدة املتبقية من القسط، إ

من القسط للمؤمن له يف حالة إاء العقد من قبله هو أقل منه يف حالة إاء العقد من قبل املؤمن، حيث يتحدد 
  .اجلزء املعاد من القسط يف تلك احلالة وفقا ملا يسمى تعريفة املدة القصرية

  .وميكن استغالل هذا املبدأ يف غسيل األموال على النحو التايل

  غسيل األموال باستخدام عقود التأمني من األضرار: طلب األولامل

  :تتحقق عملية غسيل األموال مبراحلها الثالث يف التأمني من األضرار على النحو اآليت

  مرحلة التوظيف: أوال

تتحقق هذه املرحلة عندما يتقدم غاسل األموال إىل أحد الوسطاء بطلب شراء وثيقة تأمني من 
م عادة التأكد من هوية العميل باستخدام بطاقة اهلوية الشخصية، وذلك اعتمادا على ثقة حيث يت. األضرار

وبعد اختيار وتوقيع الوثيقة املناسبة، يتم حتديد األقساط املناسبة من قبل الوسيط، . الشركة يف هذا السمسار
  .ويتم حتويلها إىل شركة التأمني احمللية، أو العاملية

  عملياتمرحلة تراكم ال: ثانيا

تتحقق هذه املرحلة عندما تتسلم الشركة من العميل بعد حوايل شهرين مثال إشعارا بطلب إلغاء 
الوثيقة وإاء العقد، بسبب تغري الظروف اخلاصة بالعميل، وطلب استرجاع جزء من األقساط املدفوعة من 

، وعند التحقق من مصدر خالل شيك مصريف، وسوف يقوم غاسل املال بإيداع هذا الشيك يف حسابه اخلاص
  .هذا الشيك يظهر أن مصدره مشروع

و بالتايل تتم التضحية جبزء من املال املغسول، واملتمثل يف الفرق بني ما دفع من أقساط، وبني ما استرد 
  .منها دف احملافظة على الباقي

  ة الدمجمرحل: ثالثا

قساط يف شراء أصول حقيقية، أو غري تتحقق هذه املرحلة عندما يتم استخدام اجلزء املسترد من األ
  .حقيقية، أو شراء وثيقة تأمني أخرى
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املبادئ القانونية لعقد التأمني وهو مبدأ املشاركة، حيث يقوم غاسل املال  إحدىوقد يتم استغالل 
بطلب إصدار أكثر من وثيقة تأمني وبقيم خمتلفة، من قبل عدة شركات تأمني قد يكون كلها حمليا، وقد يكون 

وسيتقدم الغاسل بعد ذلك إىل هذه الشركات بطلب إلغاء هذه . بعضها حمليا ويكون البعض اآلخر خارجيا
الوثائق، حيث قد يتم إلغاء مجيع الوثائق يف نفس الوقت، وقد يتم إلغاء واحدة يف تاريخ معني، ويتم إلغاء 

  .الباقي بعد ذلك يف أوقات متفرقة ومتباعدة درًءا لألنظار
اسل املال يف هذه احلالة عدة شيكات مصرفية من مجيع الشركات املؤمنة بقيم األقساط وسيتقاضى غ

ويتم إيداع الشيكات بعد ذلك يف حسابه اخلاص، حيث يظهر مصدر هذه األموال يف هذه احلالة . املسترجعة
  .على انه قانوين ومشروع

  غسيل األموال باستخدام عقود التأمني على األشخاص: املطلب الثاين

حتتوي هذه العقود وخاصة عقد التأمني على احلياة، وعقد التأمني املختلط، على جزء تأميين وآخر 
  :استثماري أو ادخاري، وتتحقق مراحل غسيل األموال هنا على النحو التايل

  مرحلة التوظيف: أوال

أمني على تتحقق هذه املرحلة عندما يتقدم غاسل األموال إىل أحد الوسطاء بطلب شراء وثيقة الت
األشخاص يكون املستفيد فيها عادة شخصا آخر خالف املؤمن له، والذي قد يكون موجودا داخل الدولة، 

وبعد اختيار وتوقيع الوثيقة املناسبة، يتم حتديد طريقة دفع األقساط املناسبة من . وقد يكون موجودا خارجها
            نسبيا، ويتم حتويلها إىل شركة التأمني احمللية،قبل الوسيط، واليت غالبا ما تكون قسطا وحيدا بقيمة كبرية 

كما انه قد يتم إصدار وثائق ملحقة . وذلك اعتمادا على ثقة الشركة يف هذا السمسار، أو الوسيط. أو العاملية
  .أو إضافية، دف زيادة مبالغ الوثيقة، واحلصول على عائد أعلى

  مرحلة تراكم العمليات: ثانيا

املرحلة عندما تتسلم الشركة من العميل بعد حوايل ثالث سنوات مثال، إشعارا بطلب تتحقق هذه 
وسوف يقوم غاسل املال . تصفية الوثيقة من خالل شيك بنكي، وذلك بسبب تغري الظروف اخلاصة بالعميل

أو املستفيد بإيداع هذا الشيك يف حسابه اخلاص، وعند التحقق من مصدر هذا الشيك يظهر أن مصدره 
  .وبالتايل تتم التضحية جبزء من املال املغسول دف احملافظة على الباقي. مشروع

  مرحلة الدمج: ثالثا

تتحقق هذه املرحلة عندما يتم استخدام مبلغ التصفية سواء مت احلصول عليه دفعة واحدة، أم على 
و شراء وثيقة تأمني أخرى دفعات، أم يف صورة إيرادات دورية مرتبة، يف شراء أصول حقيقية وغري حقيقية، أ

  .على احلياة
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وقد يتم استغالل مبدأ املشاركة وذلك بطلب إصدار أكثر من وثيقة تأمني على األشخاص وبقيم 
. خمتلفة، من قبل عدة شركات تأمني قد يكون كلها حمليا، وقد يكون بعضها حمليا، ويكون اآلخر خارجيا

حيث قد تتم تصفية مجيع الوثائق يف . تصفية هذه الوثائق وسيتقدم الغاسل بعد ذلك إىل هذه الشركات بطلب
نفس الوقت، وقد تتم تصفية واحدة يف تاريخ معني، وتتم تصفية الباقي بعد ذلك يف أوقات متفرقة ومتباعدة 

  :درءاً لألنظار، وذلك وفقا للخيارات اآلتية
اص، ليظهر مصدر هذه احلصول على قيمة التصفية نقدا باستخدام شيك بنكي يودع يف حسابه اخل -

 .األموال على أنه مشروع
 .ترك مبلغ التصفية لدى املؤمن ليستثمر، واحلصول على عائد بصورة دورية -
 .تقسيط املبلغ على دفعات حياة يستمر دفع مبالغها للمستفيد، طيلة حياته -

  .الشبهات عنه وخيتار الغاسل عادة طريقة التصفية األكثر مناسبة بالنسبة له، واليت من شأا إبعاد

  )احلالية(غسيل األموال باستخدام عقود التأمني غري الزمنية : املطلب الثالث

من املتداول أن عقد التأمني هو من العقود الزمنية أي له تاريخ معني يبدأ فيه وتاريخ ينتهي به، وعليه 
ؤمن لتبعة اخلطر يف هذه يتم دفع األقساط على فترات دورية، و القسط يف هذه احلالة هو مقابل لتحمل امل

الفترة؛ إال أن عقد التأمني قد ال يكون زمنيا، وبالتايل يتم دفع قسط واحد فقط يكون كبري نسبيا، وذلك كما 
ولقد أظهرت بعض . يف عقود التأمني البحري على الشحنات البحرية، وعلى الناقالت لرحلة واحدة فقط

حاالت احتيال وتزوير يف جمال استخدام عقود التأمني غري  حدوث جلنة العمل املايلالتقارير الصادرة عن 
  :وقد تتحقق بعض مراحل هذه العملية فعال على النحو التايل. الزمنية يف عمليات غسيل األموال

  مرحلة الدمج: أوال

وقد تتحقق عندما يشتري غاسل األموال وثيقة تأمني حبري لسفينة ومهية، ويقوم بدفع قسط كبري 
  .قة، وتقدمي مبلغ إضايف للوسطاء إلكمال العمليةمقابل الوثي

  مرحلة تراكم العمليات: ثانيا

. وقد تتحقق عندما قام املؤمن له بعد عدة أيام بتقدمي طلب بشكل عادي، ومتت عملية الدفع فعال
وقد حرص املؤمن له على أن تكون قيمة الطلب أقل من القسط املدفوع، وبالتايل كان املؤمن راضيا عن 

وقد تسلم الغاسل شيكا بقيمة الطلب، ليظهر بالتايل أن . اطه ألنه حقق رحبا كبريا من وراء هذه الوثيقةنش
  .مصدر هذه األموال هو شركة تأمني معروفة
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  مرحلة التوظيف: ثالثا

     تتحقق هذه املرحلة باستخدام اجلزء املسترد من األقساط يف شراء أصول حقيقية، أو غري حقيقية، 
، وهكذا يف حالة البحث )غاسل األموال(أو شراء وثيقة تأمني أخرى، وذلك بعد تقدميه لبنك املؤمن له 

  .والتحري عن أصل املال ومصدره يتبني أنه من نشاط قانوين وهو مبلغ التأمني احملصل عليه من شركة التأمني

  ويل عابر للحدودغسيل األموال من خالل قطاع التأمني باعتباره نشاط د: لرابعاملطلب ا

  متر عملية غسيل األموال من خالل قطاع التأمني باملراحل التالية،

  مرحلة الدمج: أوال

لقد مت استغالل هذه امليزة فعليا يف غسيل األموال من خالل قطاع التأمني من األضرار من خالل 
رة سيارات مسروقة، حيث ، من كشف حالة جتا)أ(االحتيال والتزوير، إذ متكن رجال األمن يف إحدى الدول 
، وذلك حىت يتمكن من املطالبة بالتعويض عن )ب(تسبب مرتكب اجلرمية يف حادث مرور عمدي يف دولة 

ومت تزوير رقم تسجيل السيارات قبل أن تنقل إىل ) أ(اخلسارة؛ فلقد متت سرقة سيارات فاخرة يف الدولة 
، لتتحقق بذلك املرحلة األوىل من مراحل غسيل )أ(لة ، كما مت تأمينها بعقد تأمني شامل يف الدو)ب(الدولة 

  األموال؛

  مرحلة تراكم العمليات: ثانيا

، عن وقوع حوادث هلذه السيارات وأا أصبحت نتيجة )أ(مث مت إبالغ فريق اجلرمية املنظمة يف الدولة 
ستندات ملكية لذلك سيارات تالفة، ومت شطبها من السجالت الرمسية وذلك باستخدام أرقام مزورة وم

؛ لتتحقق بذلك املرحلة الثانية من غسيل )أ(مزورة، ومتت املطالبة بقيمة التعويض من شركة التأمني يف الدولة 
ولقد أظهرت التقارير سرقة حوايل مائة سيارة فاخرة واستخدامها ذا الشكل ملطالبة شركات التأمني  .األموال

  .مليون دوالر أمريكي 2.5ورة، واليت بلغت قيمتها اإلمجالية أكثر من باألضرار الناجتة عن احلوادث الدولية املز

  مرحلة التوظيف: ثالثا

لتكون مسرحا لوقوع احلوادث املزورة، ألن قانوا احمللي يعجل دفع ) ب(ولقد مت اختيار الدولة 
استثمر جزًءا كما أظهر التحقيق أنه مت دفع نصف التعويضات لزعيم اموعة، والذي . تعويضات احلوادث

دوالر أمريكي  12500، باإلضافة إىل وجود حتويالت بنكية شهرية تفوق قيمتها )ب(كبريا منها يف الدولة 
  ؛)أ(إىل الدولة ) ب(من حساب زعيم اموعة  من الدولة 

، كما كشفت )ب(وقد استخدمت التحويالت يف تأسيس شركات يف جمال النقل العام يف الدولة 
وجود خمزن مملوك لقائد اموعة لتخزين السيارات املسروقة، كما ظهر وجود عالقة بني  التحقيقات أيضا
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زعيم اموعة وبني مرقي عقاري حملي دف حتويل جزء من األصول املغسولة إىل أصول عقارية؛ لتتحقق 
  .بذلك املرحلة األخرية من مراحل عملية غسيل األموال

  قطاع التأمنيمن خالل ال مكافحة غسيل األمو: املبحث الثالث

تستلزم بعض النشاطات إخضاع أجزاء من الصناعة إلجراءات أو متطلبات تنظيمية سابقة ملنع 
مثل حتديد شخصية العميل وااللتزام باإلخبار عن التحويالت املشبوهة، وذلك  عمليات غسيل األموال فيها،

  .دف تقليل املخاطر املصاحبة لصناعة التأمني

  .يأيت بيان جهود املنظمات واللجان الدولية يف جمال مكافحة غسيل األموال يف قطاع التأمنيويتم فيما 

  التأمني من خالل قطاعاجلهود الدولية ملكافحة غسيل األموال : األول املطلب

  :1ونوجزها فيما يلي
  

 :*(FATF) جمموعة العمل املايل الدولية .1

ولية العاملة يف جمال مكافحة عمليات غسيل األموال، تعد هذه اموعة من أقوى وأشهر املنظمات الد
   2.وهي عبارة عن جهاز دويل حكومي يعمل يف جمال مكافحة غسيل األموال

وتتركز أنشطة اموعة يف متابعة املستحدثات وتبادل املعلومات فيما يتعلق بأساليب غسيل األموال 
ت واملنظمات الدولية املعنية بعمليات غسيل األموال القذرة، وتعريف العديد من الدول غري األعضاء واهليئا

وخطورة الظاهرة، وكذلك مواجهتها، ومتابعة غسيل األموال الناجتة عن اجلرائم األخرى غري جرائم 
املخدرات، ومراجعة أساليب املكافحة اليت اعتمدت على صعيد البلدان، كما على الصعيد الدويل، وحتديد 

، ويذكر أن هذه اموعة قد مت تشكيلها يف إطار منظمة التعاون 3يل األموالتدابري إضافية ملكافحة غس
  ، 1989اإلقتصادي والتنمية خالل شهر جويلية 

                                                 
 
  17مرجع سبق ذكره، صحممد سعدو اجلرف،  1 
وقد أنشأا جمموعة الدول . جلنة العمل املايل، وهي أهم هيئة عاملية ختتص بوضع املعاير القانونية والتنظيمية والسياسات ملكافحة غسيل األموال *

وتتمثل وثيقة جلنة العمل املالية األساسية يف . قاراتعضوا ويغطي عملها مخس  21، ليصبح عدد أعضائها 1989الصناعية السبع الكربى يف عام 
  .توصية أعدا اللجنة واليت متثل جمموعة معايري دولية للدول إلنشاء نظام فعال مضاد لغسيل األموال 40

  97ص ،عمليات غسيل األموال وآليات مكافحتها، دار النهضة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، بدون سنة نشرحممد علي العريان،   2

رسالة ماجستري ختصص نقود مالية وبنوك، جامعة سعد دحلب، البليدة،  ،املراكز املالية خارج احلدود وظاهرة غسيل األموالناصر املهدي،   3
  56 ص، 2005مارس 
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يف  1وقد أقرت أربعني توصية لقياس مدى التزام الدول األعضاء بتطبيق برنامج مكافحة غسيل األموال
، حيث 1990موعة اليت صدرت عنها عام ، وتعد هذه األخرية من أبرز أعمال هذه ا1990فيفري  06

  .2لعمليات غسيل األموال وكذا األعمال اإلجرامية *تعرضت هذه التوصيات لكافة اجلوانب املوضوعية

**و تعقد اموعة  (FATF) يف كل سنة اجتماعات دورية الستعراض خربات وجتارب الدول يف ،
  . جمال اجتاهات ومناذج غسيل األموال، ومتويل اإلرهاب

  :وتتمثل جهود هذه اللجنة فيما يأيت

  :التوصيات األربعون

وتعد هذه . 1996، ومتت مراجعتها يف عام 1990لقد مت وضع مسودات هذه التوصيات يف عام 
وهي تشمل النظام القضائي ملكافحة اجلرمية، وكيفية . التوصيات برنامج عمل شامل ملكافحة غسيل األموال

عضو يف املنظمة مشروع نظام سياسي ثابت حملاربة غسيل األموال بناءاً على  وقد وضع كل. تطبيق القانون
وقد أصبحت هذه التوصيات مبثابة املعايري الدولية لربامج مكافحة اإلرهاب، كما استخدم . هذه التوصيات

  . عدد من غري أعضاء اللجنة هذه التوصيات يف تطوير جهودها ملكافحة غسيل األموال

  :التوصيات الثمان

  .إقرار مثان توصيات إضافية خاصة مبكافحة متويل اإلرهاب 2001لقد مت يف أكتوبر 
العمل على إنشاء منظمة إقليمية لدول الشرق األوسط ومشال إفريقيا ختتص مبكافحة غسيل األموال، 

، ومصر، اجلزائر، والبحرين: وسيتكون أعضاء هذه املنظمة اجلديدة من كل من. لتكون على غرار املنظمة األم
واألردن، والكويت، واملغرب، ولبنان، وعمان، وقطر، واململكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، 

عقد اجتماع وزاري يف البحرين  2003نوفمرب  30-29وقد مت يف الفترة . واإلمارات العربية املتحدة، واليمن
مت يف اية نفس العام عقد اجتماع آخر كما . ضم وزراء من هذه الدول دف العمل على تكوين هذه املنظمة

  .طارئ لنفس اهلدف
  
  

                                                 
 
  56ص، 2005منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ،مكافحة عملية غسيل األموالمسري اخلطيب،   1

*
توصيات تشمل وضع تصور عام جلهود الدول يف املكافحة من ناحية إىل وضع قواعد التجرمي والعقاب يف األنظمة اجلوانب املوضوعية هلذه ال 

  .املعنية بغسيل األموال من ناحية ثانية، وإىل تعزيز دور النظام املايل يف مكافحة غسيل األموال من ناحية ثالثة القانونية
  98حممد علي العريان، مرجع سبق ذكره، ص   2

**   (FATF) The Financial Action Task Force = Groupe Financier internationale (GAFI)  
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  :اإلحتاد الدويل للمشرفني على التأمني .2

 Association Internationale des contrôleurs d'assurance (AICA)  
  

تشريع يف حوايل  190، يظم اإلحتاد مشرفني على التأمني ومراقبني لـ 1994عام أنشأ اإلحتاد 
  :1مراقب، تتمثل أهدافها يف 120تشمل على أزيد من دولة، كما  140
التنسيق للمسامهة يف تطوير وحتسني صناعة التأمني، على املستويني احمللي والدويل، للمحافظة على  -

 .فعالية ومصداقية أسواق التأمني، لصاحل املؤمنني

 .املسامهة يف توازن املالية العامة -

  .تأمنياحملافظة على التطور املنتظم ألسواق ال -
كما قام بوضع دليل . قام اإلحتاد بوضع معايري أو قواعد دولية ملكافحة غسيل األموال يف جمال التأمني

إرشادي حيتوي على عدد من املبادئ األساسية، واإلجراءات املناسبة للصناعة، مثل كيفية التعرف على العميل، 
وتطبيق التوصيات األربعني، والتوصيات الثمان اليت  باإلضافة إىل وضع برامج لتدريب املوظفني، كما قام بإقرار

  .FATFأقرا 
  

  

 OCDE :منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية .3
Organisation de coopération et de développement économiques  

  :2دولة تطبق مبدأ الدميقراطية وسياسة اقتصاد السوق دف 30تظم هذه املنظمة حكومة 
 .قتصادية الدائمةدعم التنمية اإل -

 تطوير التشغيل، -

 رفع املستوى املعيشي، -

 احملافظة على االتزان املايل، -

 ،مساعدة باقي الدول على تطوير اقتصادياا -

  :و تعتمد سياسات املكافحة املوضوعة من قبل هذه املنظمة على أربعة عناصر رئيسية هي
  نظام رفع التقارير، .أ 

  التأكد من هوية العميل، .ب 
  ،سجالت احلفظ .ج 
 .وأدوات التأكد من التطبيق .د 

 

                                                 
 

1 http://www.iaisweb.org/ 
2 http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html 
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 :مكتب األمم املتحدة حملاربة اجلرمية واملخدرات .4
Bureau des Nations Unies pour la drogue et le crime  

  :وقد أصدر املكتب ما يسمى قوانني حماربة غسيل األموال األساس العشرة
Les dix lois fondamentales de blanchiment de capitaux 

  

 أسس سياسات مكافحة غسيل األموال من خالل قطاع التأمني :لثايناملطلب ا
  :وذلك كما يتضح من الشكل اآليت 1،تعتمد سياسات املكافحة كما يرى الباحث على ثالث أسس رئيسية

  

  أسس سياسات مكافحة غسيل األموال املقترحة : 03 الشكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  19، صنفس املرجع السابقحممد سعدو اجلرف،  :املصدر

  

لقد متثل دور الدولة يف مكافحة غسيل األموال حىت اآلن يف قيامها بوضع نظام خاص مبكافحة غسيل 
األموال، ووضع نظام خاص للتأمني ومراقبة شركات التأمني، ووضع دليل إرشادي خاص بالعمليات املصرفية 

يب السعودي بصفتها املسؤول األول اإللكترونية، وإسناد مهمة مراقبة شركات التأمني إىل مؤسسة النقد العر
  .عن قطاع اخلدمات املالية باململكة، ولتحكم املؤسسة  بذلك سيطرا على كافة اخلدمات املالية

  
  
  

                                                 
 
1

 .24-19حممد سعدو اجلرف، مرجع سبق ذكره، ص 

أسس سياسات 
  المكافحة

  األفراد  الدولة  شركات التأمين
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وميكن أن تلعب الدولة دورا آخر إىل جانب ما قامت به حىت اآلن، ويوضح الشكل اآليت هذا الدور، 

   :حممد سعدو اجلرف كما براه الباحث

  دور الدولة املقترح يف مكافحة غسيل األموال :04الشكل 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تنظيم محالت توعية وإرشاد وطنية، للتنبيه إىل خماطر غسيل األموال على االقتصاد الوطين، وبيان  -

  .احلكم الشرعي يف هذه العمليات

اف على شركات إقامة هيئة خاصة مستقلة عن مؤسسة النقد العريب السعودي تكون مهمتها اإلشر -

التأمني يف اململكة، مع وجود نوع من التكامل والتنسيق بني هذه اهليئة ومؤسسة النقد العريب 

  السعودي؛ 

تبادل املعلومات مع املنظمات الدولية املختصة مبكافحة غسيل األموال، وخاصة فيما يتعلق حباالت  -

  .غسيل األموال من خالل قطاع التأمني

، تربط بني شركات ووسطاء SPANى غرار شبكة املدفوعات السعودية إقامة قاعدة بيانات عل -

التأمني بشركات ووسطاء ووكالء التأمني العاملني يف اململكة؛ وتشمل هذه القاعدة على البيانات 

 20، صمرجع سبق ذكرهحممد سعدو اجلرف، : املصدر

  دور الدولة

هيئة إشراف على 
  التأمين

  قاعدة بيانات  تبادل المعلومات  التوعية واإلرشاد

  هيئة اإلشراف على التأمين

  شركات ووسطاء التأمين

  البنوك
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اخلاصة جبميع املؤمن هلم يف مجيع الشركات، من حيث نوع الوثائق املصدرة، ومن حيث تطور سري 

  حيث جهة اإلصدار،  تنفيذ هذه الوثائق، ومن

  :ع مراعاة ما يأيتم
وضع إشارات حتذيرية أمام الوثائق اليت مت إلغاؤها أو تصفيتها قبل انتهاء مدا الزمنية، سواء مت اإللغاء  -

 .من قبل الشركة املؤمنة، أم من قبل املؤمن له؛ مع بيان اجلهة اليت قدمت طلب اإللغاء، مع مراقبتها

الوثائق املتعددة، والصادرة عن شركات على نفس موضوع التأمني، مع  وضع إشارات حتذيرية أمام -

 .بيان جهة اإلصدار، ومراقبتها

ضم البنوك العاملة باململكة إىل قاعدة البيانات السابقة، ألن سداد األقساط يتم عادة من خالهلا،  -

، قيم تصفية وتودع يف حسابات شركات التأمني لديها؛ كما يتم دفع قيم االشتراكات املستردة

الوثائق من خالهلا، ووضع قيمها يف حسابات فيها من قبل املؤمن هلم، أو حتويلها إلكترونيا من 

خالهلا؛ باإلضافة إىل قيام بعض هذه البنوك بالعمل مبثابة وكيل إصدار لبعض شركات التأمني، وقيام 

 .بعض هذه البنوك بتقدمي منتجات تأمينية خاصة ا

هيئة اإلشراف على التأمني، ووسطاء وشركات :  هيكل قاعدة البيانات املقترحة، وهميوضح الشكل التايلو
  التأمني، والبنوك احمللية

  هيكل قاعدة البيانات املقترحة :05 الشكل
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  21، صمرجع سبق ذكرهحممد سعدو اجلرف،  :املصدر
  

  شركات الـتأمين
  - أ - 

قاعدة بيانات هيئة 
  اإلشراف على التامين

  شركات الـتأمين
  - ب - 

  البنك
  - أ - 

  وسيط التأمين
  - أ - 

  البنك
  - ب - 

  وسيط التأمين
  -ب  - 
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ة يف مكافحة غسيل األموال من خالهلا، وضح الشكل التايل دور شركات التأمني العاملة باململكي
، وإن كانت مل تتعرض لعمليات غسيل األموال من خالهلا، االحتياطيواملتمثل يف أخذ العديد من اإلجراءات 

  :أو رمبا تعرضت، ولكن مل يتم الكشف عن هذه احلاالت؛ وتتمثل هذه اإلجراءات كما يرى الباحث فيما يلي
األضرار ووثائق التأمني على احلياة حبيث يكون العقد جائزا للشركة،  إعادة صياغة وثائق التأمني من -

الزماً للمؤمن له، أو يكون أيضاً جائزاً للمؤمن له، ولكن يف أضيق احلدود، وبعد اختاذ إجراءات 

 .التأكد املناسبة

لوثائق من قبل التأكد من هوية املؤمن له من قبل الشركة يف احلاالت اليت يتم التعاقد فيها، أو إصدار ا -

          أحد الوكالء أو الوسطاء، وعدم االكتفاء بإجراءات التأكد من الشخصية اليت يقوم ا الوكيل

 .أو الوسيط

          تبادل املعلومات مع الشركات احمللية واملتعلقة بشخصيات املؤمن هلم، وبالوثائق اليت يتم إلغاؤها،  -

 .زمنيةأو تصفيتها من قبل انتهاء مدا ال

تبادل املعلومات مع الشركات العاملية اليت تتعامل معها الشركات احمللية يف حالة وجود وثائق تأمني  -

 .يتعدى نطاقها حدود اململكة، وخاصة فيما يتعلق بالوثائق امللغاة قبل انتهاء املدة الزمنية للعقد

سيل األموال من خالل قطاع إقامة دورات تدريبية ملوظفي الشركات حول احلاالت اليت يتم فيها غ -

 .التأمني يف الشركات العاملية، وحول النقاط اليت ميكن من خالهلا غسيل األموال

 املشاركة يف إمتام إقامة قاعدة البيانات بالتعاون مع مؤسسة النقد العربية السعودية، -

االقتصادية املشروعة، يتمثل دور األفراد يف احملافظة على االقتصاد الوطين من خالل العمل يف األنشطة  -
 .ومن خالل اإلبالغ عن حاالت غسيل األموال املؤكدة، واملشتبه ا

  دور شركات التأمني يف مكافحة غسيل األموال :06 الشكل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  21، صمرجع سبق ذكرهحممد سعدو اجلرف،  :ملصدرا

إنشاء قاعدة 
  بيانات

دور شركات التأمين في 
  مكافحة غسيل األموال

تبادل المعلومات 
  محليا وعالميا

التأكد من هوية 
  المؤمن له

إعادة صياغة   التدريب
  الوثائق
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  الفصل خالصة

  
  

سـيل األمـوال الـيت    لقد مت من خالل هذا الفصـل عـرض وحتليـل عـدد مـن جتـارب غ      
متت من خالل قطاع التـأمني، وذلـك عـرب اسـتغالل بعـض نقـاط الضـعف يف عقـود وأنظمـة          

وبالتـايل تعـد هـذه األمثلـة مبثابـة إشـارة حتـذير أو تنبيـه لتجنـب حـدوث عمليـات            . التأمني
  .غسيل أموال مستقبلية مماثلة

كثـر مـن اهتمـامهم    إلمكان وجود محلـة وثـائق تـأمني يهتمـون بإلغـاء الوثـائق، أ       هذاو
كمـا ميكـن أن يعـد دفـع أقسـاط وحيـدة وكـبرية احلجـم         . باحلصول على التعـويض احملتمـل  

حماولة حمتملـة إلدخـال النقـود املتولـدة مـن املصـادر اإلجراميـة إىل النظـام املـايل مـن خـالل            
  .منتجات التأمني

 كما ميكـن أن يعـد أيضـا تلقـي أقسـاط مـن قبـل وسـطاء مـاليني خـارجيني أو غـري           
  .مرخصني إشارة أو عالمة أخرى إلمكان استخدام منتجات التأمني دف غسل األموال

حيــث قــد يفشــل هــؤالء الوســطاء يف إثبــات هــذه األمــوال الــيت مت إحالهلــا بوثــائق 
تأمني هي أمـوال مشـروعة، ممـا يتطلـب فـرض إجـراءات إضـافية للتعامـل مـع هـذا اخلطـر            

  .بالذات



 

@ò¸b�����©a@ò¸b�����©a@ò¸b�����©a@ò¸b�����©a@ @@ @@ @@ @

 

83 

  

  

  

  

  

تدخل جرمية غسل األموال ضمن اإلقتصاد اخلفـي، الـذي ال خيضـع لسـيطرة الدولـة، ومـن       

فجوهر عمليـة غسـل األمـوال هـو قطـع       الصعوبة تقدير حجم األموال اليت يتم غسلها سنويا يف العامل،

الصلة بني األموال احملصلة من أنشطة إجرامية وبني أصـلها أو مصـدرها غـري املشـروع، حبيـث تبـدو       

  .األموال وكأا قد تولدت عن منشأ مشروع وقانوين

وال تقتصر أساليب غسل األموال على اال املصريف فقط، وإمنـا متتـد إىل اـال غـري املصـريف        

كالفواتري املزورة، الصفقات النقديـة، إنشـاء الشـركات الومهيـة، التالعـب بـاإلقرارات اجلمركيـة،        

ا لتصبح جرمية غسيل األمـوال عـن طريـق اإلنترنـت، إضـافة      ريب األموال للخارج، وتعدت كل هذ

إىل ظاهرة غسيل األموال اليت تتم من خالل قطاع التأمني، عـرب اسـتغالل بعـض اهلفـوات والفراغـات      

  .القانونية يف عقود التأمني، ما جيعلها عرضة هلذه اجلرمية

ف آخـر يسـمى املـؤمن لـه     هو عملية يتعهد مبقتضاها طرف يسمى املؤمن جتاه طـر فالتأمني أما 

 ،مقابل قسط يدفعه هذا األخري له بأن يعوضه عن اخلسـارة الـيت أحلقـت بـه يف حالـة حتقيـق اخلطـر       

و الثـاين   ،فيلتـزم األول بـدفع القسـط    ،منو املـؤ  لـه  التأمني هو عبارة عن عقد بني املؤمن وعليه فإن

مان جـوهر العمليـة التأمينيـة و حتقيقـه يبقـى      و يعترب هذا الض ،بدفع مبلغ التأمني يف حالة وقوع اخلطر

تتجلى أمهية التـأمني يف الـدور املـزدوج الـذي يؤديـه      و ،حمتمال غري مؤكد و غري مستبعد يف آن واحد

نشاط التأمني يف التنمية اإلقتصادية من خالل توفريه للضمانات الالزمـة لتحقيـق خطـط هـذه األخـرية      

  .تستفيد منها املشاريعاليت وارد املالية من جهة و جتميعه حصيلة معتربة من امل

وقد تبني من خالل الدراسة بأن قطـاع التـأمني أصـبح إحـدى القنـوات الـيت تسـتعمل يف        

تبييض األموال، وهذا نظرا للثغرات القانونية املوجـودة فيـه، حيـث تسـتعمل بعـض مبـادئ عقـود        

العقـود الزمنيـة، واحتـواء عقـد التـأمني      التأمني من أجل إمتام عملية الغسيل، كاعتبار عقد التأمني من 

  .على جزء تأميين وآخر استثماري أو ادخاري، أو حىت استعمال عقود التأمني ضد األضرار املادية
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   :  الدراسة نتائج

وعلى ضوء هذا العرض توصلنا إىل جمموعـة مـن النتـائج اهلامـة يف جمـال عمليـات غسـيل        

  :األموال من خالل قطاع التأمني، حيث تبني أن األموال وقطاع التأمني وكذا مكافحة غسيل

ـ املتأتيـة   األمـوال  جمموعة العمليات اليت يتم من خالهلا حتويـل األموال هي غسيل عملية  -  ن م

ولكـي يـنجح أصـحاب األمـوال غـري املشـروعة يف        ،أعمال حمظورة إىل أموال شـرعية 

 تبييضها، فإن عليهم إجراء عدد من العمليات املعقدة، واملتعددة العناصر، 

 ،تؤثر عملية غسيل األموال على خمتلف املؤشرات الكلية لإلقتصاد - 

ه شركات خمتصة، تـتم وفـق عقـد بـني     بضمان للممتلكات واألشخاص تقوم يعترب التأمني  - 

 يتم تعويض املمتلكات املضمونة وفق االتفاق يف حال تعرضها للتلف،الطرفني، و

باستخدام عقود التـأمني مـن األضـرار، عقـود     تتم عملية تبييض األموال عن طريق التأمني  - 

 .)احلالية(عقود التأمني غري الزمنية و التأمني على األشخاص

  : االقتراحات

ة لغاسلي األمـوال، ونظـرا ألمهيـة القطـاع     ومبا أن قطاع التأمني ومنتجاته، عرضة ليكون وجه

التأميين يف اإلقتصادي، الذي يقابله مدى خطورة ظـاهرة غسـيل األمـوال علـى اإلقتصـاد، ولتفـادي       

وقوع هذه اجلرمية من خالل القطاع التأميين، نضـع جمموعـة مـن االقتراحـات الـيت ميكـن أخـذها        

  :كإجراءات تساعد على مكافحة اجلرمية

وة والضعف بأنظمة الرقابة لتقييمها وتقدمي املقترحـات الالزمـة، وهـذا مـن     حتليل نقاط الق - 

 أجل إعداد وتطوير اخلطط الالزمة وتطبيقها،

تبادل املعلومات مع الشركات احمللية واملتعلقة بشخصيات املؤمن هلـم، وبالوثـائق الـيت يـتم      - 

 إلغاؤها، أو تصفيتها قبل انتهاء مدا الزمنية،

ع املنظمات الدولية املختصة مبكافحـة غسـيل األمـوال، وخاصـة فيمـا      تبادل املعلومات م - 

 يتعلق حباالت غسيل األموال من خالل التأمني،
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االستفادة من العمليات احملبطة يف حماولة غسيل األموال مـن خـالل قطـاع التـأمني وهـذا       - 

لتجنب تكرار نفس العمليات، وهو الشيء الذي ميكن إبـرازه مـن خـالل إقامـة ورشـات      

 .ندوات تكوينية لفائدة العاملني يف القطاعو

  

  :الدراسةآفاق 

يف ظل التأكيد على أمهية قطاع التـأمني ودوره الفعـال يف اإلقتصـاد الـوطين، وبـالرغم مـن       

إال أن هـذه العمليـات مـا تـزال      اجلهود احلالية ملنع حدوث عمليات غسيل األموال يف اإلقتصاد عامـة، 

  ائم،متواصلة واألرقام يف ارتفاع د

لدراسات أخـرى، تكـون أكثـر اتسـاعا ومشـوال يف       الذلك نطمح إىل أن تكون دراستنا متهيد

معاجلة هذه الظاهرة، باعتبار هذا النوع من الدراسات غري متـوفر بشـكل كـاف، خاصـة مـا ارتـبط       

  :وعليه نقترح املواضيع التالية قطاع التأمن،بعالقة غسيل األموال ب

 التأمني على احلياة  عقودمن خالل  غسيل األموال - 

  غسيل األموال من خالل عقود التأمني العام - 
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