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المقدمة:
ازداد مؤخــرًا ارتــكاب بعــض اجلرائــم كاالحتيــال واجلرائــم اإللكترونيــة والفســاد   
املتعلــق باملســاعدات املاليــة الدوليــة كأحــد اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن جائحــة كورونــا، 
ــات  ــى ارتفــاع يف عملي ــر املشــروعة أدى إل ــة لألمــوال غي ــد عنهــا مصــادر إضافي ــد توّل وق
ــا  ــا فيه ــة مب ــات االقتصادي ــب القطاع ــري يف أغل ــات جت ــذه العملي ــوال١، وه ــل األم غس

قطــاع األوراق املاليــة.
ــل  ــم الهائ ــبب احلج ــًا بس ــة تاريخي ــاع األوراق املالي ــوال يف قط ــل األم ــّم غس ويت  
لعمليــات التــداول يف بورصــات األوراق املاليــة، وســهولة وســرعة التــداول فيهــا، وقــد 
ــّدة،  ــدة ومعق ــة جدي ــور أدوات مالي ــاع ظه ــذا القط ــوال يف ه ــل األم ــار غس ــن انتش زاد م
ــكان  ــح بإم ــة، فأصب ــواق املالي ــارف واألس ــل املص ــي يف عم ــي والتكنولوج ــور املال والتط
العمــالء مــن املجرمــني التعامــل مــع املؤسســات املاليــة العاملــة يف األســواق املاليــة عــن بعــد 
ودون احلاجــة للتعامــل معهــا وجهــًا لوجــه، وصــار انتقــال األمــوال بــني املؤسســات املاليــة 
ــّدة. ــني دول ع ــدة أو ب ــة الواح ــن الدول ــواء ضم ــة، س ــَف قليل ــٍة وتكالي ــوٍد خفيف ــم بقي يت
1/  COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy 
Responses, ”FATF“, May 2020, p 4, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-
19-AML-CFT.pdf

جريمة غسل األموال

في قطاع األوراق المالية ووسائل مكافحتها

إعداد:  أ. شادي أحمد عّباس
ماجستير يف قانون األعمال الداخلي والدولي
جامعة دمشق بالتعاون مع جامعة باريس الثانية
اجلمهورية العربية السورية
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أوالً: أهمية البحث:
تتجــه حاليــًا العديــد مــن أســواق املــال العربيــة نحــو الســماح بإصــدار أوراق ماليــة   
جديــدة معروفــة بتعقيدهــا كاملشــتقات املاليــة، وقــد أحدثــت بعــض الــدول العربيــة أســواقًا 
خــارج املنصــة »OTC« بهــدف تــداول األوراق املاليــة غيــر املدرجــة، وُتعــدُّ هــذه األســواق 

ــة. ــة النظامي ــر مالءمــًة لغســل األمــوال مــن ســوق األوراق املالي أكث
ــا  ــرت أو م ــي م ــات الت ــبب األزم ــة بس ــدول العربي ــض ال ــتقرار بع ــدم اس وإّن ع  
زالــت متــر بهــا، أدى إلــى انخفــاض مســتوى الرقابــة علــى األنشــطة االقتصاديــة، وظهــور 
جرائــم غيــر مألوفــة ينجــم عــن الكثيــر منهــا متحصــالت ماليــة، كجرائــم االجتــار بالبشــر 
واخلطــف وجتــارة األعضــاء البشــرية، إضافــًة إلــى ازديــاد عــدد اجلرائــم املألوفــة كتهريــب 
اآلثــار والفســاد، وُيرافــق ذلــك كلــه حركــة أمــوال إلــى داخــل الــدول العربيــة وخارجهــا، 
ــة كّل تلــك  ــة أي جهــٍة حكوميــة، وبالنهاي ــواٍت غيــر خاضعــٍة لرقاب ــر قن ــر منهــا عب والكثي

ــروعية. ــة املش ــاؤها صف ــا، وإكس ــر هويته ــلها لتغيي ــيتم غس ــذرة س ــوال الق األم
ــدد  ــة ع ــث قّل ــن حي ــًا م ــوري حالي ــة الس ــوق األوراق املالي ــم س ــون حج ــد يك ق  
اجلهــات العاملــة فيــه وانخفــاض رؤوس أموالهــا، وعــدم تنــّوع األوراق املاليــة املدرجــة يف 
ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة عوامــل غيــر محفــّزة لغســل األمــوال يف ســوق املــال احمللــي 
مقارنــًة بأســواق ماليــة خارجيــة. ولكــن هــذا ال يعنــي أّنــه محصــٌن منــه، وبوصفــه ســوقا 
ــه  ــري في ــد جت ــواٍل ق ــل أم ــات غس ــبق ألي عملي ــداد امُلس ــي اإلع ــتقبل فينبغ ــدا للمس واع

مســتقباًل.

ثانياً: إشكاليات البحث:
يتناول البحث اإلشكاليات اآلتية:

مــا مــدى مالءمــة قطــاع األوراق املاليــة الرتــكاب جرميــة غســل األمــوال فيــه، ومــا الصــور 
األبــرز لهــذه اجلرميــة يف القطــاع؟

ما مدى إمكانية استخدام القطاع يف متويل اإلرهاب؟
مــا مــدى تأثــر املؤسســات العاملــة يف القطــاع واملســتثمرين فيــه نتيجــة اســتخدامه يف غســل 

األمــوال؟
مــا طبيعــة العالقــة بــني جرميــة غســل األمــوال بالقطــاع واجلرائــم املتعلقــة مبعامــالت األوراق 

املالية؟
ــة مكافحــة جرميــة غســل األمــوال بالقطــاع، وكيــف ميكــن تطويــر وســائل  مــا مــدى فعالّي

املكافحــة القائمــة؟
ــوال يف  ــل األم ــة غس ــة جرمي ــرض مكافح ــات بغ ــي املعلوم ــق تقص ــي تعي ــات الت ــا العقب م

ــا؟ ــن جتاوزه ــف ميك ــاع، وكي القط

جرمية غسل األموال يف قطاع األوراق املالية ووسائل مكافحتها
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ثالثاً: أسباب اختيار البحث:
تتمثل األسباب الدافعة للقيام بهذا البحث ما يلي:

إّن األبحــاث العلميــة القانونيــة أو االقتصاديــة التــي تصــّدت ملشــكلة غســل األمــوال بقطــاع 
األوراق واألســواق املاليــة ُتعــدُّ نــادرًة عربيــًا.

تزايــد احتمــال تعــرض قطــاع األوراق املاليــة العربــي واحمللــي لتهديــدات ومخاطــر غســل 
األمــوال فيــه.

اجلرمية موضوع البحث من اجلرائم اخلطيرة واملنظمة التي تستدعي الدراسة والبحث.

رابعاً: نطاق البحث:
ســيتّم إعــداد البحــث يف ضــوء التشــريع الســوري إضافــًة إلــى املعاييــر الدوليــة ذات الصلة، 
ال ســيما التوصيــات األربعــني الصــادرة عــن مجموعــة العمــل املالــي »FATF”، واملعاييــر 
ــًا أّن  ــة “IOSCO”، علم ــات األوراق املالي ــة لهيئ ــة الدولي ــن املنظم ــادرة ع ــادئ الص واملب
التشــريعات الوطنيــة العربيــة والدوليــة ملكافحــة غســل األمــوال متقاربــة كونهــا يجــب أن 
ــة مصــدرة  ت الدول ــادئ املذكــورة وإالَّ عــدَّ ــر واملب ــات واملعايي تكــون متوافقــة مــع التوصي

التشــريع لديهــا قصــور يف مكافحــة غســل األمــوال.
وينبغــي اإلشــارة إلــى أّن هــذا البحــث يتصــّدى جلرميــة غســل األمــوال فقــط جلهــة اقترافهــا 
ــع  ــه، وكشــفها ومن ــق تنفيذهــا، وآثارهــا علي ــة، وأســاليب وطرائ يف قطــاع األوراق املالي
ــاء  ــق واالدع ــات كالتحقي ــي القطاع ــع باق ــتركة م ــكام املش ــرض لألح ــا، وال يتع وقوعه

ــات وغيرهــا إال حيــث تقتضــي الضــرورة ذلــك. ــة واحملاكمــة والعقوب واإلدان

خامساً: منهجية البحث:
ــتقراء  ــالل اس ــن خ ــي م ــتقرائي التحليل ــج االس ــى املنه ــس عل ــكٍل رئي ــث بش ــد البح يعتم
ــة املتعلقــة مبوضــوع البحــث واملنشــورات  ــة واألبحــاث العلمي وحتليــل النصــوص القانوني
ــة أو  ــاع األوراق املالي ــم قط ــة بتنظي ــة املتخصص ــة والدولي ــات اإلقليمي ــن اجله ــادرة ع الص

ــاب. ــل اإلره ــوال ومتوي ــل األم ــة غس مبكافح

سادساً: خطة البحث:
لإلحاطة الشاملة مبوضوع البحث اعتمدت خطة البحث اآلتية:
عمليات غسل األموال يف قطاع األوراق املالية املبحث األول: 

نطاق غسل األموال يف قطاع األوراق املالية املطلب األول: 
أساليب غسل األموال يف قطاع األوراق املالية وآثاره. املطلب الثاني: 

احلماية القانونية لقطاع األوراق املالية من غسل األموال املبحث الثاني: 
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جترمي غسل األموال يف قطاع األوراق املالية املطلب األول: 
ــراءات  ــة واإلج ــاع األوراق املالي ــوال يف قط ــل األم ــة غس ــة جرمي مكافح املطلب الثاني: 

ــة الرقابي
المبحث األول:

عمليات غسل األموال في قطاع األوراق المالية

غســل األمــوال هــو “كّل ســلوٍك ُيقصــد بــه إخفــاء أو تغييــر هويــة األمــوال التــي   
ــة، ولكــي تظهــر  ــًا ملصادرهــا احلقيقي ــك متويه ــر مشــروعة، وذل ــاٍت غي ــٌة بعملي لهــا عالق
ــاع  ــه يف قط ــدوث عمليات ــدى ح ــان م ــروعة”٢. ولبي ــاٍت مش ــن عملي ــٌة ع ــا ناجم ــى أنه عل
األوراق املاليــة ينبغــي دراســة نطــاق غســل األمــوال يف القطــاع )مطلــب أول(، ومــن ثــم 

ــاٍن(. ــب ث ــك )مطل ــار ذل ــه وآث ــوال في ــل األم ــاليب غس ــان أس بي

المطلب األول
نطاق غسل األموال في قطاع األوراق المالية

ملعرفــة أمــد اتســاع قطــاع األوراق املاليــة كبيئــة ومجــال لغســل األمــوال ومتويــل   
اإلرهــاب يتعــنّي علينــا البحــث يف مــدى مالءمــة القطــاع وجاذبيتــه لغســل األمــوال )أواًل(، 
ومــدى مالءمــة اســتخدام القطــاع يف متويــل اإلرهــاب )ثانيــًا(، وبعدئــٍذ كيفيــة تنفيــذ 

ــًا(. ــه )ثالث ــوال في ــل األم ــل غس مراح

أوالً: مالءمة قطاع األوراق المالية لغسل األموال:

ــوع  ــران، األول ن ــه أم ــوال في ــل األم ــاع لغس ــة القط ــدى مالءم ــد م ــر يف حتدي يؤث  
خصائصــه. وبعــض  القطــاع  طبيعــة  والثانــي  املاليــة،  األوراق  ســوق 

املالءمة حسب نوع سوق األوراق املالية:
بالنظــر إلــى تفــّرع ســوق األوراق املاليــة إلــى ســوقني أولــي وثانــوي فــإن غســل األمــوال 
ميكــن أن يتــم يف أٍي منهمــا، كاســتخدام األمــوال غيــر املشــروعة باالكتتــاب علــى أســهم 
شــركة مســاهمة قيــد التأســيس يف الســوق األولــي، أو اســتخدامها بتــداول أوراق ماليــة يف 

الســوق الثانــوي. 
ويف الســوق الثانــوي منّيــز بــني حالتــني، األولــى قبــل إدراج الورقــة املاليــة يف بورصــة 
األوراق املاليــة، والثانيــة بعــد اإلدراج، فاحلالــة الثانيــة ُتعــدُّ أكثــر اســتقطابًا لغســل األمــوال 

2  المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسل األموال.

جرمية غسل األموال يف قطاع األوراق املالية ووسائل مكافحتها



      الباحث العربي            العدد الثالث9٦

ــة املدرجــة وتوفــر عــرض وطلــب دائمــني  ــوع األوراق املالي ــة األولــى بســبب تن مــن احلال
ــى  ــة األول ــوع غســل أمــوال يف احلال ــة وق ــداول؛ ولكــن هــذا ال ينفــي إمكاني وســهولة الت
ــمي  ــع رس ــام مرج ــا أم ــن أو ممثليهم ــن املتعاقدي ــف م ــس مؤل ــع يف مجل ــد البي ــَرم عق إذ ُيب
ــه يف ســجل املســاهمني بالشــركة،  ــص أو أمــام منــدوب الشــركة3 ثــم يجــري تثبيت مخت
فيمكــن اســتغالل ذلــك مــن قبــل املجرمــني بوضــع ســعر صــوري يف عقــد البيــع أقــل مــن 
الســعر احلقيقــي امُلشــترى بــه، ليتــم الحقــًا إعــادة البيــع بســعٍر أعلــى مــن الصــوري، بحيث 
ــى أن الشــفافية  ــة. ونشــير إل ــداول أوراق مالي ــٌح مــن ت يســوغ أن مصــدر األمــوال هــو رب
والقواعــد املطبقــة يف بورصــات األوراق املاليــة متنــع أن جتــري عمليــة غســل أمــوال بــذات 
املخطــط، وألنــه غالبــًا يوجــد حــدود ســعرية -أدنــى وأعلــى- للبيــع والشــراء، وال ُيســمح 
بوضــع ســعٍر )صــوري( خــارج هــذه احلــدود فيتعــذر بذلــك إظهــار حتقيــق ربــح عــاٍل يف 

مــدة قصيــرة.
ــرض  ــة »OTC« بغ ــارج املنص ــواق خ ــداث أس ــة بإح ــدول العربي ــض ال ــت بع قام  
تــداول األوراق املاليــة غيــر املدرجــة، فقــد أنشــئت مؤخــرًا ســوق OTC يف كٍل مــن بورصــة 
عّمــان وبورصــة الكويــت لــألوراق املاليــة، ولهــذا النــوع مــن أســواق األوراق املاليــة 
ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــم يف ســوق OTC Link LLC بالوالي ــاًل يت أحكامــه اخلاصــة، فمث
تــداول األوراق املاليــة العائــدة للشــركات غيــر احملققــة للحــد األدنــى مــن شــروط اإلدراج 
والتــداول يف بورصــة األوراق املاليــة الوطنيــة، وال تقــدم العديــد مــن هذه الشــركات تقارير 
دوريــة وبيانــات ماليــة مدققــة إلــى هيئــة األوراق املاليــة SEC، ممــا يجعــل مــن الصعــب على 
اجلمهــور احلصــول علــى معلومــات حديثــة وموثوقــة عــن هــذه الشــركات4، ومــن ثــم فــإّن 
ــا  ــر بياناته ــدم نش ــوق وع ــذه الس ــركات يف ه ــاع الش ــن أوض ــرة ع ــات املتوف ــص املعلوم نق
ــة يف  ــركات املدرج ــن الش ــر م ــا –أكث ــل منه ــا يجع ــة عليه ــم والرقاب ــف التنظي ــة وضع املالي
البورصــة النظاميــة- عرضــًة لالســتغالل مــن قبــل املجرمــني للتالعــب بأســعار أســهمها أو 

.OTC لغســل أموالهــم مــن خــالل تــداول أوراقهــا املاليــة يف ســوق
ــكل  ــداول يف ســوق الفوركــس »FOREX«، فهــو وإن كان يش ــص الت وفيمــا يخ  
مجــااًل لغســل األمــوال عامليــًا فإّنــه ال يؤمــن هــذا املجــال يف دول عربيــة عــدة ومنهــا ســورية 
بوصفهــا لــم تصــدر لغايــة تاريخــه تشــريعًا يســمح بتــداول العمــالت األجنبيــة يف األســواق 

3  المادة 7/ج من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006.
4  Over-the-Counter Market,  U.S. Securities and Exchange Commission, https://www.sec.gov/

divisions/marketreg/mrotc.shtml
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ــر  ــه فــإّن إنشــاء مكتــب أو شــركة غي ــًا. وعلي ــة العامليــة عبــر شــركات مرخّصــة محلي املالي
ــر مشــروع  ــال غي ــا م ــج عنه ــة ينت ــّد محــاًل جلرميــة أصلي ــداول بالفوركــس يع مرخصــة للت

ــه. ــة ل ــام بغســل األمــوال كجرميــة الحق ويســتتبع القي

المالءمة بحسب طبيعة قطاع األوراق المالية وخصائصه:

لغســل  للمجرمــني  جاذبــًا  ميدانــًا  جهــة  مــن  املاليــة  األوراق  قطــاع  يشــكّل   
األمــوال فيــه بســبب طبيعــة األوراق املاليــة إذ يتعامــل املجــرم مــع األوراق املاليــة باعتبــار 
ليــس لهــا وجــود مــادي إال كشــهادات ورقيــة وإن كانــت هــذه األوراق متثــل حصصــًا يف 
أصــول ماديــة للشــركات املصــدرة لهــا، وتكــون مودعــة ومحفوظــة لــدى جهــة مختصــة 
ــم  ــول ذات حج ــع أص ــل م ــن التعام ــر م ــبه أكث ــذا يناس ــوق، وه ــة بالس ــت مدرج إذا كان
مــادي كالعقــارات والســلع الفارهــة وحتــى مــع صغيــرة احلجــم منهــا كالتحــف الفنيــة أو 
املجوهــرات ألنهــا تتطلــب منــه عــبء حفظهــا وحراســتها، إضافــًة إلــى أّن االســتثمار يف 
القطــاع يعــدُّ األكثــر تســويغا يف املجتمــع لالرتفــاع املفاجــئ يف الثــروة، وتعــدُّ بعــض ميــزات 
ــه بوصفهــا  ــة في ــة احلديث ــات التكنولوجي ــة لغســل األمــوال كاســتخدام التقني القطــاع جاذب
تؤمــن الســهولة والســرعة يف حتويــل األمــوال وتــداول األوراق املاليــة املدرجــة يف الســوق، 

ــه. ــًا لوج ــاء وجه ــد دون اللق ــن بع ــة ع ــة املالي ــع املؤسس ــل م ــًا التعام ــر أيض وتوف
التقنيــات  ذات  ألّن  جــاذب؛  غيــر  القطــاع  ُيعــّد  أخــرى  جهــة  مــن  ولكــن   
ــع وتعقــب حركــة  ــون يف تتب ــاذ القان ــة تســاعد احملققــني وســلطات إنف ــة احلديث التكنولوجي
األمــوال أواًل، وثانيــًا؛ ألّن القائمــني علــى غســل األمــوال مييلــون نحو الســرّية وال يوثقون 
قيمــة عملياتهــم وال يعلنــون عــن قيمــة أرباحهــم٥، بينمــا األســواق املاليــة النظاميــة قائمــٌة 
علــى مبــدأ اإلفصــاح والشــفافية، حيــث تقــوم بعــرض أوامــر التــداول املدخلــة وتفاصيــل 
ــل  ــداول، ب ــتخدام الت ــن اس ــوال م ــلي األم ــة غاس ــن رغب ــّد م ــا يح ــّذة، مم ــات املنف الصفق
ــر  ــذ عب ــد ُتنف ــرة، وق ــات صغي ــى صفق ــا إل ــى جتزئته ــرة إل ــات الكبي ــرون يف الصفق يضط

ــا. ــالغ عنه ــم اإلب ــن ث ــا، وم ــتباه به ــاه واالش ــت االنتب ــي ال تلف ــدة ك ــابات عدي حس

ثانياً: مالءمة قطاع األوراق المالية في تمويل اإلرهاب:

يترافــق مبصطلــح »متويــل  مــا  باعتبــار أن مصطلــح »غســل األمــوال« كثيــرًا   
اإلرهــاب«، وقــد مت تعديــل املعاييــر الدوليــة بــدءًا بالتوصيــات األربعــني ملجموعــة العمــل 
5  الدليــل االسترشــادي لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، اإلصــدار الثانــي، البنــك الدولــي، مركــز معلومــات قــراء الشــرق 

األوســط، 2006، ص 6-1.
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ــة  ــات( املالي ــات )املعلوم ــدات التحري ــى أّن وح ــن حت ــمل كال األمري ــي »FATF” لتش املال
وســعت مــن صالحياتهــا وأضحــت مســؤولًة عــن مكافحــة متويــل اإلرهــاب أيضــًا، وهنــا 
يثــور ســؤال عــن مــدى إمكانيــة اســتغالل قطــاع األوراق املاليــة بتمويــل اإلرهــاب كمــا هــو 

ــوال؟ ــل األم ــأن غس ــر بش األم
بالعــودة إلــى الهــدف الــذي يبتغيــه املجــرم مــن غســل مالــه غيــر املشــروع املتمثــل   
ــدف  ــذا اله ــس ه ــد أّن نف ــروع جن ــه مش ــر أن ــي يظه ــال لك ــي للم ــدر احلقيق ــاء املص بإخف
ــه باألصــل مشــروعًا أو  ــل اإلرهــاب -ســواًء كان مال ــه مــن يقــوم بتموي ــى حتقيق يرمــي إل
غيــر مشــروع- واملتمثــل بإخفــاء املصــدر الفعلــي للمــال وأي صلــة بــني املمــول احلقيقــي 
والنشــاط اإلرهابــي، وباعتبــار أنهمــا يشــتركان بــذات الهــدف -بصــرف النظــر عــن 
ــا  ــاب كم ــل اإلره ــات متوي ــاع بعملي ــتغالل القط ــن اس ــتخدم- فيمك ــال املس ــروعية امل مش

يجــري اســتغالله بغســل األمــوال.
وكمثــال تطبيقــي، ميكــن اســتخدام أمــوال مشــروعة يف شــراء األوراق املاليــة ليتــّم التبــرع 
بهــا ملؤسســة خيريــة، ثــّم تقــوم املؤسســة اخليريــة بتحويــل العوائــد املتولــدة عــن األوراق 
املاليــة أو حتويــل ثمنهــا بعــد بيعهــا إلــى األفــراد الذيــن يقومــون بأنشــطة إرهابيــة أو تقــوم 

بشــراء املــواد الالزمــة لهــم٦.

ثالثاً: مراحل غسل األموال في قطاع األوراق المالية:

ــه  ــف(، والتموي ــداع )التوظي ــالث، اإلي ــوال الث ــى مراحــل غســل األم بالنظــر إل  
)التعتيــم، التجميــع(، والدمــج، ميكــن أن يشــكل قطــاع األوراق املاليــة مجــااًل ألي مــن 

هــذه املراحــل.
المرحلة األولى )اإليداع(:

ميكــن أن يتــم غســل األمــوال يف هــذه املرحلــة عبــر االكتتــاب بأمــوال غيــر   
ــد  ــاهمة قي ــركة مس ــهم ش ــم بأس ــا بينه ــني فيم ــدة مترابط ــخاص ع ــل أش ــن قب ــروعة م مش
التأســيس ليتــم بيعهــا الحقــًا لشــخٍص واحــد، أو مــن خــالل شــراء وحــدات اســتثمارية 
ــداول يف  ــر الت ــم عب ــداع( ال تت ــة )اإلي مــن صنــدوق اســتثمار مفتــوح، ولكــن هــذه املرحل
ــة ال يســمح  ــة مباشــرًة ألن شــركات الوســاطة املالي ــة النظامي ــة الثانوي ســوق األوراق املالي
لهــا بالتعامــل النقــدي املباشــر مــع العميــل، وإمنــا يتــم اإليــداع النقــدي مــن قبــل العميــل 
يف حســاب عائــد لهــا لــدى املصــرف باســم حســاب عمــالء التعامــل النقــدي، كمــا تقــوم 

٦  Money laundering and terrorist financing in the securities sector, Financial Action Task Force 

”FATF“, October 2009, p38. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20

TF%20in%20the%20Securities%20Sector.pdf
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ــب  ــل مبوج ــح العمي ــة لصال ــة املبيع ــان األوراق املالي ــة أثم ــاطة بتســديد قيم ــركة الوس ش
حتويــالت أو حــواالت مصرفيــة أو شــيكات مصرفيــة ألمــر املســتفيد األول٧ وبذلــك تكــون 
غيــر قابلــة للتظهيــر واالنتقــال مــن املســتفيد األول إلــى الغيــر بحيــث تســمح باســتغاللها يف 

ــوال. ــل األم غس
المرحلة الثانية )التمويه أو التجميع(:

ميكــن أن يأخــذ غســل األمــوال يف هــذه املرحلــة شــكل التــداول بيعــًا وشــراًء   
ألوراق ماليــة مدرجــة يف ســوق األوراق املاليــة، مثــل تــداول وحــدات اســتثمارية صــادرة 
ــاهمة  ــركة مس ــن ش ــادرة ع ــرض ص ــناد ق ــهم وإس ــق، أو أس ــتثمار مغل ــدوق اس ــن صن ع

بالســوق. ومدرجــة 
المرحلة الثالثة )الدمج(:

ــركة  ــيس ش ــتراك يف تأس ــر االش ــة عب ــذه املرحل ــوال يف ه ــل األم ــون غس ــد يك ق  
عاملــة يف الســوق كشــركة خدمــات ووســاطة ماليــة أو صنــدوق اســتثمار ميــارس األنشــطة 

املّرخــص لــه العمــل بهــا بشــكٍل فعلــي.
تتركــز مخاطــر غســل األمــوال بقطــاع األوراق املاليــة يف مرحلتــي التمويــه والدمج   
أكثــر مــن مرحلــة اإليــداع وذلــك بخــالف باقــي القطاعات حيــث تتركــز املخاطــر يف مرحلة 
اإليــداع٨، ونــرى بــأّن مرحلــة التمويــه تبقــى أكثــر مالءمــًة وتنفيــذًا يف قطــاع األوراق املاليــة 
ــرة،  ــات كثي ــر عملي ــم عب ــداول يف الســوق ميكــن أن يت ــار أن الت ــة الدمــج باعتب مــن مرحل

ومببالــغ متفاوتــة، وبشــكل يومــي مبــا يحقــق غايــة التجميــع والتمويــه.

المطلب الثاني:
أساليب غسل األموال في قطاع األوراق المالية وآثاره

بعــد التعــّرف الــى مــدى شــمولية ومالءمــة قطــاع األوراق املاليــة إلمكانيــة ارتكاب   
ــّد مــن حتديــد وفهــم أســاليب غســل األمــوال املســتخدمة  ــه ال ب جرميــة غســل األمــوال في

)أواًل( واآلثــار الناجمــة عنــه )ثانيــًا(.

أوالً: أساليب غسل األموال في قطاع األوراق المالية:
ــاع  ــوال بقط ــل األم ــا غس ــن خالله ــري م ــي يج ــاليب الت ــق واألس ــدد الطرائ تتع  

ذلــك: ومــن  العاملــي،  الصعيــد  علــى  املاليــة  األوراق 
٧  املادتــان ٩، ١٧ مــن نظــام التعامــل بــني الوســطاء وعمالئهــم الصــادر عــن هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية 

ــخ 0٥/٢٥/٢00٩. ــم 6٨/م تاري ــرار رق بالق
٨   Money laundering and terrorist financing in the securities sector, Financial Action Task Force 

”FATF“, October 2009, p.٥.

جرمية غسل األموال يف قطاع األوراق املالية ووسائل مكافحتها



      الباحث العربي            العدد الثالث١٠٠

الشركات الوهمية وشركات الواجهة:
باعتبــار أّن الشــركات الوهميــة تعمــل علــى إخفــاء هويــة مالكهــا الفعلــي خلفهــا    
ــاط  ــارس أي نش ــدًا، أو ال مت ــدودًا ج ــاطًا مح ــارس نش ــا، ومت ــيطرته عليه ــان س ــع ضم م
ــة ال يوجــد فيهــا نشــاط اقتصــادي  ــًا مــا تؤســس يف دول ومناطــق جغرافي حقيقــي، وغالب
ــل  ــتخدامها يف غس ــري اس ــدي فيج ــواٍن بري ــود إال كعن ــا وج ــون له ــد ال يك ــي9، وق حقيق
األمــوال، وإذا كانــت الشــركة الوهميــة شــركة مســاهمة ثــم أدرجــت يف الســوق فيمكــن 
عــن طريــق الســيطرة عليهــا التالعــب بســعر ســهمها، وإحلــاق اخلســارة باملســتثمرين 

ــهمها. ــترين ألس املش
أو قــد يلجــأ املجرمــون إلــى تأســيس شــركات الواجهــة، وهــي مؤسســات أعمــاٍل   
تبــدو مشــروعة ملمارســتها أنشــطًة مشــروعة، ولكنهــا حتــت ســيطرة مجرمــني يعملــون مــن 
خاللهــا علــى مــزج األمــوال املشــروعة مــع أمــوال غيــر مشــروعة بقصــد تغييــر هويتهــا١٠، 
وقــد يقــوم املجرمــون بشــراء شــركات أو مشــاريع خاســرة أو مفلســة، وإعــادة تشــغيلها، 
ــدو املجمــوع  ــث يب ــرادات هــذه املشــاريع بحي ــى إي ــر املشــروعة إل ــة األمــوال غي ــم إضاف ث
ــق  ــى حتقي ــون إل ــم ال يهدف ــاريع، وباعتباره ــركات واملش ــغيل الش ــن تش ــة ع ــًا ناجت أرباح
الربــح بــل إلــى غســل األمــوال فهــم ال يكترثــون بتكبّدهــم خســارة جــزء مــن أموالهــم يف 
مشــروع خاســر يف ســبيل إضفــاء صفــة الشــرعية علــى اجلــزء األكبــر منهــا ١١، ولكــن هــذا 
يؤثــر ســلبًا يف املنافســة بالســوق؛ ألنــه يجعــل أســعار منتجــات شــركات الواجهــة أقــل مــن 

أســعار منتجــات الشــركات املنافســة.

استحواذ واندماج الشركات:
ــادل  ــتغالل تب ــة اس ــاع األوراق املالي ــوال بقط ــل األم ــة لغس ــاليب املتبع ــن األس م  
األوراق املاليــة يف عمليــات اســتحواذ واندمــاج الشــركات ١٢ ، بحيــث يتغيــر مــع هــذه 
العمليــة األصــل اململــوك للمجــرم مــن أســهم مصــدرة مــن الشــركة املندمجــة إلــى أســهم 
ــة  ــر هوّي ــًا عــن الشــركة الدامجــة أو املســتحوذة، مبــا يشــارك يف تغيي ــدة تصــدر الحق جدي

األمــوال وإخفــاء مصدرهــا.

9  An overview of shell companies in the European Union, European Parliament, 2018, p 11,12.

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155724/EPRS_STUD_627129_Shell%20companies%20

in%20the%20EU.pdf
10   الدليــل االسترشــادي لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، اإلصــدار الثانــي، البنــك الدولــي، مركــز معلومــات قــراء الشــرق 

.7-II األوســط، 2006، ص
11  د. عيسى المخول. غسل األموال، الجامعة االفتراضية السورية، 2018، ص 37.

١٢  Money laundering and terrorist financing in the securities sector, Financial Action Task Force 

”FATF“, October 2009, p30.
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المشتقات المالية:
يجــري أيضــًا يف غســل األمــوال اســتغالل »املشــتقات املاليــة«، وهــي أدوات ماليــة   
يرتبــط ســعرها بســلعة أساســية أو عملــة أو أداة ماليــة أو ورقــة مالية، تســتخدم يف األســاس 
كتحــوط ضــد املخاطــر املســتقبلية للتقلبــات يف أســعار الســلع، أو أســعار الفائــدة، أو 
أســعار الصــرف األجنبــي، ومــا شــابه ذلــك، وتشــمل العقــود املســتقبلية والعقــود اآلجلــة 

ــارات. ــات واخلي واملقايض
املاليــة علــى إخفــاء ومتويــه مصــدر األمــوال غيــر  يســاعد تعقيــد املشــتقات   
املشــروعة، إذ إّن طريقــة تداولهــا وعــدد املتعاملــني يف الســوق يــؤدي إلــى تعتيــم محتمــل 
للعالقــة بــني كل مشــارك جديــد والســلعة األساســية لعــدم وجــود رابــط واحــد يف سلســلة 
الصفقــات ميكّننــا مــن معرفــة هويــة شــخص آخــر غيــر الشــخص الــذي يتــم التعامــل معــه 
مباشــرة ١3. وعنــد البحــث يف احتمــال حــدوث غســل أمــوال مــن خــالل املشــتقات، 
ــا  ــا أيًض ــط، وإمن ــها فق ــتقات نفس ــة باملش ــتراتيجيات ذات الصل ــز يف االس ــي التركي ال ينبغ
حتــّري مــدى وجــود شــركات وهميــة أو تواطــؤ العاملــني يف أســواق املشــتقات ١4، كتواطــؤ 
الوســيط يف تنفيــذ عمليــات »تــداول املــرآة« ألحــد العمــالء بغــرض غســل األمــوال، 
ــح  ــة لصال ــواع املشــتقات املالي ــرآة« علــى شــكل شــراء عقــود أحــد أن ــداول امل ويجــري »ت
ــاب  ــن حس ــود م ــوع العق ــن ذات ن ــاوية م ــة مس ــع كمي ــت بي ــس الوق ــا، ويف نف ــاب م حس

آخر١٥.

األسهم لحاملها:
يقــوم املجرمــون أيضــًا بغســل أموالهــم عبــر تــداول األســهم حلامليهــا التــي توفــر   
ــماء  ــه أس ــد في ــجل ُيقي ــد س ــا ١٦، إذ ال يوج ــهولة حتويله ــا وس ــم مالكه ــاء اس ــي إخف ميزت
١3 FATF, Annual Report 1998-1999, p 18. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/

reports/1998%201999%20ENG.pdf

١4  Brigitte UNGER, Offshore activities and money laundering, European Parliament, 2017, p 19.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_

EN.pdf

١٥ Wolfgang Hafne, Money Laundering with Derivatives. 2001.

http://www.wolfgang-hafner.ch/media/Geldw%C3%A4sche/ARIF%20Money-laundering.pdf

١٦  Henry Pleau, Over-the Counter ”Pink Sheet“ Securities and the Threat they Pose as a Money 

Laundering Vehicle to Broker-Dealers, ACAMS, p4. http://www.acams.org/wp-content/

uploads/2015/08/Over-the-Counter-Pink-Sheet-Securities-the-Threat-they-Pose-as-a-ML-Vehicle-

to-BDs-H-Pleau.pdf 
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مالكــي األســهم، وُيعــدُّ أي شــخص يحمــل أو يحــوز علــى شــهادة الســهم هــو مالكــه، 
ويتمتــع باحلقــوق كافــة التــي مينحهــا القانــون للمالــك، وانتقــال ملكيــة الســهم تتــم مبجــرد 
التســليم املــادي لشــهادة الســهم، وهــذا يحــول دون معرفــة هويــة املســتفيد احلقيقــي ويحــّد 
مــن إمكانيــة تعقــب وتتبــع غاســل األمــوال واألطــراف املرتبطــني بــه؛ ألّن قيــد اســم املالــك 
ــهم  ــك األس ــكل بذل ــع، وُتش ــات التتب ــم حلق ــد أه ــّد أح ــهم يع ــة األس ــجالت ملكي يف س
حلاملهــا يف الــدول التــي مــا تــزال تســمح بإصدارهــا وتداولهــا أداًة مثاليــًة لغســل األمــوال.

صناديق االستثمار:
يصــدر صنــدوق االســتثمار أوراقــًا ماليــة علــى شــكل وحــدات اســتثمارية،   
ــإن  ــى اســتخدامه يف غســل األمــوال ف ــوح، وبالنســبة إل ــه نوعــان رئيســان مغلــق ومفت ول
ــه يســمح حلامــل/ ــة لغســل األمــوال؛ ألن الصنــدوق املفتــوح ينطــوي علــى مخاطــر عالي
مالــك الوحــدات االســتثمارية اســترداد قيمــة وحداتــه االســتثمارية يف أي وقــت ومــن دون 
ــترداد وال  ــة االس ــح إمكاني ــذي ال يتي ــق –ال ــتثمار املغل ــدوق االس ــا صن ــى١٧، أم ــد أعل ح
ــة  ــاهمة العام ــركة املس ــال الش ــه كح ــدات- حال ــي الوح ــع حامل ــر م ــكل مباش ــل بش يتعام
ــة. ــوق األوراق املالي ــق يف س ــدوق املغل ــدات الصن ــراء وح ــع وش ــم بي ــث يت ــة حي املدرج

حساب العميل المتوفّى:
ــتخدام  ــاءة اس ــة بإس ــاطة مالي ــركة وس ــدى ش ــني ل ــد العامل ــوم أح ــد يق ــًا ق أحيان  
حســاب عائــد لعميــل متوّفــى وإجــراء عمليــات تــداول يف الســوق لصالــح هذا احلســاب١٨، 
وتتــم هــذه العمليــات يف حــال عــدم وجــود ورثــة للعميــل املتوفــى أو عــدم دخــول احلســاب 
يف حصــر اإلرث الشــرعي لعــدم علــم الورثــة باحلســاب أو ألي ســبب مغايــر؛ هنــا ميكــن 
أن يقــوم وســيط متواطــئ مــع مجــرم صاحــب مــال غيــر مشــروع بعــد علمــه وتأكــده مــن 
وفــاة صاحــب احلســاب املتوفــى ووضــع الورثــة باســتغالل هــذا احلســاب يف غســل األمــوال 

عــن طريــق التــداول بــه لصالــح املجــرم.

عمليات التداول الوهمية:
يبقــى األســلوب األكثــر شــهرًة لغســل األمــوال عبــر األوراق املاليــة هــو عمليــات   
ــز ذلــك  التــداول الوهميــة لــألوراق املاليــة املدرجــة يف أســواق األوراق املاليــة، مــع مــا ميّي
ــتثمر  ــلوك املس ــع س ــق م ــر متواف ــراء غي ــع أو ش ــن بي ــليم م ــادي والس ــداول االعتي ــن الت م

االعتيــادي أو مخالــف الجتــاه الســوق، ومــن دون مســوغ واضــح.

ثانياً: آثار غسل األموال في قطاع األوراق المالية:
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يترتــب علــى ارتــكاب جرميــة غســل األمــوال يف قطــاع األوراق املاليــة آثــار ســلبية   
علــى الصعيديــن االجتماعــي واالقتصــادي بوجــٍه عــام وعلــى صعيــد قطــاع األوراق 

املاليــة نفســه بوجــٍه خــاص.

اآلثار على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي:
ــادة  ــد االجتماعــي مــن أبرزهــا زي ــى الصعي ــارًا ســلبية عل ــرك جرميــة غســل األمــوال آث تت
ــب  ــة كتهري ــالت مالي ــا متحص ــج عنه ــي ينت ــك الت ــيما تل ــم، ال س ــراف اجلرائ ــدل اقت مع
ــاًء  ــداول بن ــا الت ــن بينه ــة، وم ــالت األوراق املالي ــة مبعام ــم املتعّلق ــاد واجلرائ ــار والفس اآلث

ــوق. ــب يف الس ــداع والتالع ــة واخل ــات داخلي ــى معلوم عل
وألّن غســل األمــوال يشــكل قنــاًة خلــروج األمــوال غيــر املشــروعة املتحصلــة عــن اجلرائــم 
إلــى العلــن لدمجهــا باالقتصــاد فهــو يتــرك آثــارًا ســلبية علــى الصعيــد االقتصــادي 
أيضــًا، كحصــول منافســة غيــر متكافئــة بــني املســتثمرين مالكــي األمــوال غيــر املشــروعة 
واملســتثمرين اآلخريــن أصحــاب األمــوال املشــروعة١9، ويفضــي إلــى امتنــاع املســتثمرين 
ــد  ــوال وال توج ــل أم ــا غس ــر به ــي ينتش ــدول الت ــتثمار بال ــول واالس ــن الدخ ــب ع األجان

ــه. ــة ل مكافحــة فعال

اآلثار على صعيد قطاع األوراق المالية نفسه:
ــار ســلبية علــى القطــاع نفســه، ومنهــا  ــة آث جلرميــة غســل األمــوال يف قطــاع األوراق املالي
ــاع  ــة يف القط ــدان الثق ــى فق ــؤدي إل ــا ي ــة مب ــوق األوراق املالي ــة يف س ــتوى النزاه ــي مس تدن
وتقليــص عمليــات زيــادة رأس مــال الشــركات املدرجــة وتراجــع االســتثمار بالســوق مبــا 

ــه٢٠. ــًا بإيرادات ــس انخفاض ينعك
ــي جــرى اســتخدامها يف  ــة الت ــار الســلبية إضعــاف الشــركات واملؤسســات املالي ومــن اآلث
ــق  ــة أو صنادي ــاهمة مدرج ــركات مس ــت ش ــواء كان ــوال، س ــل األم ــات غس ــذ عملي تنفي
ــة بهــا وباملســاهمني  اســتثمار أو شــركات خدمــات ووســاطة ماليــة، وإحلــاق خســائر مالي
املســتثمرين فيهــا، والذيــن قــد ال يكــون لهــم، أو يف األقــل فئــًة منهــم، أي عالقــة بغســل 
األمــوال، ممــا يولــد لديهــم الرغبــة باخلــروج مــن االســتثمار بهــذا القطــاع واالنتقــال 
ــرة. كمــا تكــون أٌي مــن تلــك اجلهــات التــي جــرى غســل األمــوال عــن  لقطاعــات مغاي
ــرر  ــا كض ــلبية عليه ــارًا س ــرك آث ــا يت ــو م ــا، وه ــات بحقه ــرض عقوب ــة لف ــا معّرض طريقه
19  تقريــر التطبيقــات حــول غســل األمــوال عبــر الوســائل اإللكترونيــة، مجموعــة العمــل المالــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا (مينافاتــف)، 2017، ص 16.
 http://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/MLE-AR.pdf
٢٠  Australia’s  Securities  &  derivatives SECTOR  Money laundering and terrorism financing  risk 

assessment, JULY, 2017, P 21.

https://www.austrac.gov.au/sites/default/files/2019-06/securities-and-derivitives-ra-FINAL-2.pdf
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ــًا  ــرًا جوهري ــمعة أم ــّد الس ــالء، إذ تع ــم العم ــاض حج ــى انخف ــؤدي إل ــذي ي ــمعة ال الس
ــالء. ــذب العم ــا جل ــة يف عمله ــة واملصرفي ــات املالي للمؤسس

غاســلو األمــوال يبحثــون عــن مؤسســات تؤمــن ســرعة وُيســرًا يف انتقــال األمــوال، وهــذا 
ــروج  ــات خ ــّم عملي ــتثمار، ث ــات دخــول واس ــن عملي ــة م ــّره ســوق األوراق املالي ــا يوف م
ســهلة وســريعة، وقــد تكــون عمليــة اخلــروج مفاجئــة وغيــر متوقعــة، فــإذا كانــت بكميــات 
كبيــرة علــى ســهم محــدد أو أكثــر فتــؤدي إلــى وقــوع اختــالالت واضطرابــات يف ســوق 
األوراق املاليــة، أو حتــى إلــى انهيارهــا بســبب البيــع املفاجــئ لــألوراق املاليــة٢١، وإذ إن 
ــة لالســتثمار الســليم؛ ألّن  اســتثمار األمــوال بغــرض الغســل ال يتبــع األســاليب التقليدي
غاســل األمــوال ال يهتــم باجلــدوى االقتصاديــة لالســتثمار، وإمنــا بتدويــر املــال، فغرضــه 
ليــس الربــح، وإمنــا الغســل، ممــا يتــرك آثــارًا ســلبية علــى اســتقرار الســوق وســيولته 
ــتقٍر  ــتثماٍر مس ــروعة كاس ــر املش ــوال غي ــى األم ــل عل ــك ال ميكــن التعوي ــه، وبذل وكفايت

ــة. ــة ويدعــم قطــاع األوراق املالي يشــارك يف التنمي

المبحث الثاني:
الحماية القانونية لقطاع األوراق المالية من غسل األموال

 ”FATF“ ــي ــات األربعــون الصــادرة عــن مجموعــة العمــل املال أضحــت التوصي  
ــت  ــني ألزم ــات ح ــن توصي ــادية تتضم ــة إرش ــرد أدّل ــن مج ــر م ــيرية أكث ــا التفس ومذكراته
الــدول أنفســها بهــا، وأصبحــت معاييــَر تعّبــر عــن درجــة التزامهــا بالقيــام مبكافحــة غســل 
ــى  ــات عل ــض االختالف ــع بع ــا م ــًة معه ــة متوافق ــريعات الوطني ــدرت التش ــوال، فص األم
ــة  ــة، وقــد أكــدت املنظمــة الدولي ــكّل دول ــارات اخلاصــة ل ــي واالعتب وفــق النظــام القانون
لــألوراق املاليــة “IOSCO” تلــك التوصيــات يف مبادئهــا؛ لذلــك ســنقوم ببحــث احلمايــة 
ــات  ــذه التوصي ــوء ه ــوال يف ض ــل األم ــن غس ــة م ــاع األوراق املالي ــّررة لقط ــة املق القانوني

ــوري. واملبــادئ والتشــريع الس
ــه علــى  ــة مــن غســل األمــوال في ــة املقــّررة لقطــاع األوراق املالي ــة القانوني وتشــتمل احلماي
جانبــني، األول جتــرمي فعــل غســل األمــوال قانونــًا )مطلــب أول(، والثانــي مكافحــة هــذه 

اجلرميــة يف القطــاع )مطلــب ثــاٍن(.

المطلب األول:
تجريم غسل األموال في قطاع األوراق المالية

 
21  د. أديــب ميالــة، د. مــي محــرزي. اإلطــار التشــريعي لجريمــة غســل األمــوال فــي ســورية، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصادية 

والقانونيــة، المجلــد 25، العــدد الثانــي، 2009، ص 162.
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أوصــت مجموعــة العمــل املالــي “FATF” بضــرورة قيــام الــدول بتجرمي غســل األمــوال٢٢، 
فقامــت الــدول علــى وفــق مبــدأ “شــرعية اجلرائــم والعقوبــات” القاضــي بــال جرميــة وال 
عقوبــة إال بنــص بتجــرمي غســل األمــوال يف تشــريعاتها الوطنيــة، وقــد جــّرم القانــون 

ــم 33 لعــام ٢00٥. الســوري غســل األمــوال يف املرســوم التشــريعي رق
ــة، ال  ــب جرميــة غســل األمــوال جلهــة ارتكابهــا يف قطــاع األوراق املالي ولإلحاطــة بجوان
بــّد بدايــًة مــن دراســة اجلرميــة األصليــة التــي توّلــد عنهــا املــال غيــر املشــروع )أواًل(، ومــن 
ــوال  ــل األم ــة غس ــني جرمي ــة ب ــرًا العالق ــًا(، وأخي ــوال )ثاني ــل األم ــة غس ــّم أركان جرمي ث

ــًا(. ــة )ثالث ــة مبعامــالت األوراق املالي ــم املتعلق واجلرائ

أوالً: الجريمة األصلية:
إّن جرميــة غســل األمــوال يف حــال ارُتكبَــت يف قطــاع األوراق املاليــة - أو غيــره مــن 
القطاعــات األخــرى- هــي جرميــة تبعيــة جلرميــة أخــرى أصليــة )أولّيــة( ســبقتها يف الوقــوع، 
وحتّصــل عنهــا مــال غيــر مشــروع، فاقُتِرَفــت جرميــة غســل األمــوال بعدئــٍذ لتعمــل علــى 

إخفــاء املصــدر احلقيقــي لهــذا املــال وإكســائه صفــة املشــروعية.
ــواق  ــاع األوراق واألس ــت يف قط ــد اقترف ــها ق ــة نفس ــة األصلي ــون اجلرمي ــد تك ــه ق ــر أن غي
ــاًء  ــة بن ــوق األوراق املالي ــداول يف س ــرم الت ــوق، أو ج ــب يف الس ــرم التالع ــل ج ــة مث املالي
علــى معلومــات داخليــة لــم يفصــح عنهــا، أو جــرم بــث وتوزيــع الشــائعات يف الســوق، 
ــت يف قطــاع األوراق  ــة بغســل األمــوال ارُتكبَ ــة لهــا املتمثل وغيرهــا... واجلرميــة الالحق

ــر. ــاٍع آخ ــًا، أو يف أي قط ــة أيض املالي
وقــد أوصــت مجموعــة العمــل املالــي »FATF” بــأن تقــوم الــدول بالتوســع يف حتديــد 
ــة  ــًة، أو فئ ــم كاف ــواع اجلرائ ــمل أن ــث يش ــوال، بحي ــل األم ــرم غس ــة جل ــم األصلي اجلرائ
ــات احملــددة  ــداد الفئ ــت علــى وجــه التحديــد يف تع ــرة يف األقــل٢3، ونّص ــم اخلطي اجلرائ
ــرة  ــا املتاج ــة جرميت ــالت األوراق املالي ــة مبعام ــم املتعّلق ــني اجلرائ ــن ب ــة م ــم األصلي للجرائ
ــا  ــد أكّدهم ــوق، وق ــب بالس ــة( والتالع ــات داخلي ــى معلوم ــاًء عل ــداول بن ــة )الت الداخلي
القانــون االسترشــادي العربــي ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ٢4، فتوســعت 
ــا كّل  ــني اعتبرت ــر اللت ــت ومص ــة كالكوي ــم األصلي ــد اجلرائ ــة يف حتدي ــدول العربي ــض ال بع
فعــل يشــكل جرميــة مبوجــب قوانــني أٍي منهمــا جرميــًة أصليــة٢٥، وبذلــك تكــون قد شــملت 

22  التوصية الثالثة من توصيات FATF األربعين، 2018.

23  التوصية الثالثة من توصيات FATF األربعين، 2018.
24  المــادة 16 مــن القانــون العربــي االسترشــادي لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المعتمــد بقــرار مجلــس وزراء العــدل 

ــخ 2013/11/26. ــم 1000/د29 تاري ــرب رق الع
25  المــادة 1 مــن القانــون الكويتــي رقــم 106 لعــام 2013 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال، والمــادة 1 مــن القانــون المصــري رقــم 

80 لعــام 2002 المتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال.

جرمية غسل األموال يف قطاع األوراق املالية ووسائل مكافحتها



      الباحث العربي            العدد الثالث١٠٦

ــّدد  ــا ح ــة، بينم ــم األصلي ــات اجلرائ ــن فئ ــة ضم ــاع األوراق املالي ــة يف قط ــم املرتكب اجلرائ
القانــون الســوري ملكافحــة غســل األمــوال اجلرائــم األصليــة علــى ســبيل احلصــر٢٦، ولــم 
يــدرج اجلرائــم املتعّلقــة مبعامــالت األوراق املاليــة ضمنهــا، وقــد يرجــع الســبب يف ذلــك 
ــه  ــة، وانخفــاض حجــم التــداوالت في ــة تأســيس ســوق دمشــق لــألوراق املالي إلــى حداث

حــني صــدور آخــر تعديــل لهــذا القانــون يف عــام ٢0١3.

ثانياً: أركان جريمة غسل األموال في قطاع األوراق المالية:
 

تقوم جرمية غسل األموال على ركنني األول مادي والثاني معنوي.  
الركن المادي:

إّن العناصــر املؤّلفــة للركــن املــادي جلرميــة غســل األمــوال ثالثــة ســلوك ونتيجــة   
ــمل  ــدًا، وتش ــرة ج ــة كثي ــذه اجلرمي ــلوك يف ه ــور الس ــا، وص ــط بينهم ــببية ترب ــة س وعالق
إخفــاء املصــدر احلقيقــي للمــال غيــر املشــروع، أو حتويلــه أو اســتبداله أو حيازتــه أو متلكــه 
ــم  ــع عل ــة م ــر منقول ــة أو غي ــوال منقول ــراء أم ــتخدامه يف ش ــتثماره أو اس ــه أو اس أو إدارت
الفاعــل أّن هــذا املــال غيــر مشــروع، وكذلــك كّل فعــٍل ينطــوي علــى مســاعدة أي شــخص 
ضالــع بارتــكاب جرميــة غســل األمــوال علــى اإلفــالت مــن املســؤولية، ويرمــي الســلوك 
يف هــذه اجلرميــة إلــى حتقيــق نتيجــة متمثلــة بإخفــاء أو متويــه املصــدر احلقيقــي للمــال غيــر 

ــه مــال مشــروع. ــى أّن ــه وإظهــاره عل ــر هويت املشــروع وتغيي
وبالنســبة إلــى محــل اجلرميــة، جنــد أن القانــون يف تعريفــه للمــال قــد ذكــر علــى   
وجــه التحديــد األســهم واألوراق املاليــة والســندات ضمــن أنــواع املــال٢٧، والــذي يشــكّل 

محــاًل جلرميــة غســل األمــوال عندمــا يكــون غيــر مشــروع.
الركن المعنوي:

أّمــا فيمــا يتعلــق بالركــن الثانــي جلرميــة غســل األمــوال وهــو الركــن املعنــوي فإّنــه   
ــراف  ــروعة وانص ــر مش ــوال غي ــأن األم ــم ب ــر العل ــل بتوف ــام املتمث ــد الع ــى بالقص ال ُيكتف
ــة  ــة معّين ــق غاي ــاص بتحقي ــد خ ــر قص ــب توف ــا يج ــلها، وإمن ــى غس ــك إل ــع ذل اإلرادة م
ــاء  ــد ج ــا٢٨، وق ــه مصدره ــروعة أو متوي ــر املش ــوال غي ــة األم ــر هوي ــاء أو تغيي ــل بإخف تتمث
يف توصيــات »FATF” األربعــني بأنــه ينبغــي للــدول ضمــان جــواز اســتنباط عنصــري النيــة 
والعلــم املطلوبــني إلثبــات جرميــة غســل األمــوال مــن الظــروف الواقعيــة املوضوعيــة ٢9.  
ــول  ــون أص ــوال ويف قان ــل األم ــة غس ــون مكافح ــك يف قان ــوري بذل ــون الس ــذ القان ويأخ

26  المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2013 المعّدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
27  المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.

28  سماح اآلغا، قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، الموسوعة العربية، الموسوعة القانونية المتخصصة،
 http://arab-ency.com.sy/law/detail/164947

29  المذكرة التفسيرية للتوصية الثالثة من توصيات FATF األربعين، 2018.



١٠٧

ــة3٠. احملاكمــات اجلزائي
املعنــوي، وتكتفــي  الركــن  لتحقــق  العلــم  توفــر  الــدول ال تشــترط  وبعــض   
بتوفــر اإلغفــال )االمتنــاع( املتعمــد، وهــو التجنــب املتعمــد عــن معرفــة احلقائــق أو عــدم 
تــه احملاكــم مكافئــًا للمعرفــة الفعليــة باملصــدر غيــر املشــروع  االكتــراث املقصــود، وقــد عدَّ
لألمــوال أو املعرفــة بنّيــة وإرادة العميــل لغســل أموالــه3١، كإهمــال شــركة الوســاطة املاليــة 
رفــع تقريــر اشــتباه بوجــود حالــة غســل أمــوال إلــى هيئــة مكافحــة غســل األمــوال وهيئــة 
األوراق واألســواق املاليــة بداعــي عــدم علمهــا أو اشــتباهها بوجــود حالــة غســل أمــوال 

ــك. ــى ذل ــة عل ــتباه واضح ــرات اش ــود مؤش ــع وج م

ثالثــاً: العالقــة بيــن جريمة غســل األمــوال والجرائــم المتعلقــة بمعامالت 
المالية: األوراق 

ــة3٢،  ــراف جرميــة التالعــب بأســعار األوراق املالي ــر املــال الــالزم القت غســل األمــوال يوّف
فلتحقيــق ســعر عــاٍل ومصطنــع لســهم مــدرج يف الســوق يحتــاج املتالعــب إلــى رأس مــال 
كبيــر للســيطرة علــى الســهم، ورفــع ســعره إلــى املســتوى املســتهدف إلعــادة بيعــه، ومــن 

ثــم جنــي األربــاح علــى حســاب املســتثمرين املشــترين.
ــا  ــق عليه ــة ينطب ــاع األوراق املالي ــرف يف قط ــي ُتقت ــروعة الت ــر املش ــال غي ــن األفع ــٌد م عدي
ــة مــن  ــاًء علــى معلومــات داخلي كوصــٍف جرمــي جــرم التالعــب واخلــداع أو التــداول بن
جانــب، كمــا ينطبــق عليهــا وصــف جــرم غســل األمــوال من جانــٍب آخــر، ونكــون عندئٍذ 
ــم مــادي جلــرم غســل األمــوال وجــرم خــاص بقطــاع األوراق  ــة اجتمــاع جرائ ــام حال أم
املاليــة، ولكــن يبقــى معيــار التمييــز بــني اجلرمــني لتحديــد الوصــف اجلرمــي األنســب هــو 

هويــة األمــوال التــي ال بــّد أن تكــون غيــر مشــروعة لقيــام فعــل غســل األمــوال.
ومــن ثــم عنــد وجــود مكافحــة فعاّلــة جلرميــة غســل األمــوال بالقطــاع بــدًء   
ــد  ــم رص ــة، ث ــة الواجب ــل يف العناي ــى العمي ــرف ال ــراءات التع ــة كإج ــراءات الوقائي باإلج
احلــاالت غيــر االعتياديــة واإلبــالغ الفــوري عنهــا إلــى اجلهــات ذات الصلــة وتقصــي 
املعلومــات وغيــر ذلــك ســوف يــؤدي بشــكل غيــر مباشــر إلــى مكافحــة للجرائــم املتعلقــة 
ــاع  ــح فقط ــس صحي ــا، والعك ــؤولني عنه ــاب املس ــًا وعق ــة أيض ــالت األوراق املالي مبعام
منظــم وملتــزم بأحــكام التشــريعات النافــذة نســبة اقتــراف اجلرائــم املاليــة فيــه قليلــة ســتكون 

30  تقرير التقييم المشترك حول مكافحة غسل األموال في سورية، مينا فاتف، 2006، ص 47.
http://www.menafatf.org/sites/default/files/MutualEvaluationReportofSyriaA.pdf

31  تقرير التطبيقات حول غسل األموال عبر الوسائل اإللكترونية، مينافاتف، كانون أول/ديسمبر 2017، ص 11.
 http://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/MLE-AR.pdf
32  George Pemberton, Money Laundering in Securities Markets, The Money Laundering 

Bulletin, England, 2000, p5.http://216.55.97.163/wp-content/themes/bcb/bdf/articles/26_ML_
in_Security_Markets.pdf
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ــًا. ــة أيض ــه منخفض ــوال ب ــل األم ــبة غس نس
وتختلــف اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا هيئــة األوراق واألســواق املاليــة بعــد   
انتهائهــا مــن التحقيــق، فــإذا ثبــت لهــا أّن احلالــة احملقــق بهــا تؤلــف جرمــًا متعلقــًا مبعامــالت 
األوراق املاليــة عليهــا إحالــة ملــف احلالــة بشــكٍل مباشــر إلــى القضــاء33، أمــا يف حــال تبــنّي 
لهــا بــأن احلالــة تنطــوي علــى جــرم غســل األمــوال فتقــوم بإبــالغ اجلهــة العامــة املختصــة 
وهــي هيئــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب34 بــداًل مــن اإلحالــة إلــى القضــاء، 
وعلــى أي حــال يبقــى القضــاء صاحــب الكلمــة الفصــل يف تقريــر الوصــف اجلرمــي املالئــم 

ــة. ــد إصــدار حكمــه بالقضي عن

المطلب الثاني:
مكافحة جريمة غسل األموال في قطاع األوراق المالية 

واإلجراءات الرقابية

ُتعــّد جرميــة غســل األمــوال جرميــة اقتصاديــة كونهــا تنطــوي علــى أفعــاٍل يعاقــب   
عليهــا القانــون وتخالــف السياســة االقتصاديــة للدولــة، وتنــدرج ضمــن جرائــم األعمــال 
بوصفهــا فعــال غيــر مشــروٍع ُيرتَكــب يف مجــال األعمــال التجاريــة أو املاليــة أو املصرفيــة، 
ويــؤدي إلــى املســاس بســير هــذه األعمــال وإحلــاق الضرر بهــا3٥. وهي مــن اجلرائــم املنظمة 
ــًا، وأثرهــا الضــار ال يقتصــر علــى شــركة  ــي تتطلــب تخطيطــًا وتنظيمــًا عالي ــّدة الت واملعق
أو بورصــة أو مســتثمر أو مجموعــة مســتثمرين بــل ميتــد علــى صعيــد االقتصــاد الوطنــي، 
ومبــا ينعكــس علــى املجتمــع بكاملــه. لذلــك كّلــه وللوقايــة منهــا ومنــع اقترافهــا يف قطــاع 
األوراق املاليــة، وبغيــة كشــفها يف حــال مّت ذلــك فقــد فــرض القانــون التزامــات علــى بعــض 
ــص  ــوال )أواًل( ون ــل األم ــة غس ــرض مكافح ــة بغ ــاع األوراق املالي ــة بقط ــات العامل اجله
علــى مؤشــرات االشــتباه بوجــود غســل األمــوال بقطــاع األوراق املاليــة )ثانيــًا( وتضمــن 
ــة بغــرض مكافحــة  ــة بقطــاع األوراق املالي ــة علــى اجلهــات العامل ــًا يف الرقاب أيضــًا أحكام

غســل األمــوال )ثالثــًا( وتقصــي املعلومــات لــذات الغــرض )رابعــًا(.

أواًل: التزامات اجلهات العاملة بقطاع األوراق املالية بغرض مكافحة غسل األموال:
يقــع علــى عاتــق بعــض اجلهــات العاملــة يف قطــاع األوراق املاليــة التــزام بوضــع وتطبيــق 
برنامــج مكافحــة غســل األمــوال، والتــزام القيــام بإجــراءات العنايــة الواجبــة اجتــاه 

33  المادة 18 من القانون رقم 22 لعام 2005 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2009.
34  المــادة 7 مــن التعليمــات التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل األمــوال الســوري الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1311 

لعــام 2014.
35  د، عبود السراج، شرح قانون العقوبات االقتصادية، جامعة دمشق، 2010، ص 47، 61.
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العمــالء، والتزامــات متعلقــة بتعيــني وتدريــب العاملــني لديهــا، والتزامــات خاصــة 
مبكافحــة متويــل اإلرهــاب.

االلتزام بوضع برنامج مكافحة غسل األموال وتطبيقه:
يتعــنّي علــى صنــدوق االســتثمار وشــركة اخلدمــات والوســاطة املاليــة وضــع وتطبيــق 
ــة  برنامــج خــاص مبكافحــة غســل األمــوال يتضمــن سياســات وضوابــط وإجــراءات مبني
علــى مخاطــر عمليــات الصنــدوق أو الشــركة ملنــع غســل األمــوال، وترتيبــات إدارة 
االلتــزام واإلبــالغ، وبرنامــج تدريبــي مســتمر علــى مكافحــة غســل األمــوال للموظفــني 
ــنتني  ــم دوري كل س ــراء تقيي ــنّي إج ــني، ويتع ــني العامل ــة لتعي ــر عالي ــؤولني، ومعايي واملس

ــج3٦. ــة البرنام ــة وفعالي ــن كفاي ــد م ــل للتأك ــرة يف األق م
ــٍة  ــى جه ــوال إل ــل األم ــة غس ــج مكافح ــق برنام ــة تطبي ــة املالي ــوكل املؤسس ــد ت ــًا ق وأحيان
أخــرى، كأن يعهــد صنــدوق االســتثمار املفتــوح بالبرنامــج إلــى شــركة خدمــات ووســاطة 
ماليــة يجــري لديهــا فتــح حســابات شــراء واســترداد قيمــة الوحــدات االســتثمارية الصــادرة 
عــن الصنــدوق، فتقــوم الشــركة بإجــراءات التعــّرف الــى العميــل »KYC” لتحديــد هويــة 
العميــل والتحقــق منهــا عنــد فتــح احلســاب وغيــر ذلــك مــن متطلبــات البرنامــج، ولكــن 
يبقــى الصنــدوق ملتزمــًا باإلشــراف والرقابــة علــى تطبيــق البرنامــج وتقييــم أداء الشــركة 

للتحقــق مــن التزامهــا بأحــكام تشــريعات مكافحــة غســل األمــوال النافــذة3٧.
ــالغ  ــؤول إب ــني مس ــة تعي ــاطة املالي ــات والوس ــركة اخلدم ــتثمار وش ــدوق االس ــى صن وعل
ــات  ــا بيان ــا فيه ــى املعلومــات مب ــه ويحــق الوصــول إل ــة عمل ــع باالســتقاللية يف مزاول يتمت
العمــالء وســجالت العمليــات، وتلقــي التقاريــر مــن املوظفــني بشــكل مباشــر عــن 

ــة3٨. ــة املختص ــات الرقابي ــع الهيئ ــر م ــال املباش ــه االتص ــق ل ــبوهة، ويح ــات املش العملي

التزام القيام بإجراءات العناية الواجبة اتجاه العمالء:
ينبغــي لصنــدوق االســتثمار وشــركة اخلدمــات والوســاطة املاليــة القيــام بإجراءات   
العنايــة الواجبــة اجتــاه العميــل قبــل إنشــاء العالقــة التعاقديــة معــه وبعدهــا، ومــن ضمــن 
ــة العميــل ونشــاطه، أو املســتفيد احلقيقــي  مــا تشــمل هــذه اإلجــراءات التعــرف الــى هوي
ــدم  ــب ع ــل، ويتوج ــة الوكي ــن هوي ــا وم ــق منه ــادي(، والتحق ــق االقتص ــب احل )صاح
التعامــل مــع عميــل مجهــول الهويــة أو حامــل اســم وهمــي؛ وتنقســم العالقــات التعاقديــة 
36  المــادة 4 مــن تعليمــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي معامــالت األوراق الماليــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق 

ــخ 2017/06/15. ــم 85/م تاري ــورية رق ــة الس ــواق المالي واألس
37  Anti-Money Laundering Guidance for Collective Investment Schemes, Technical Committee 

of the International Organization of Securities Commissions «IOSCO», October 2005. p 19.
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD205.pdf

38  المادة 7 من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في معامالت األوراق المالية.
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بــني الوســيط وعميلــه علــى نوعــني عابــرة أو دائمــة، ويعــدُّ العميــل دائمــًا إذا قــام بأكثــر 
مــن عمليــة شــراء أو بيــع خــالل اثنــي عشــر شــهرًا وإال يعــّد عميــاًل عابــرًا، ويعــدُّ عابــرًا 
إذا قــام بفتــح احلســاب بهــدف بيــع أســهم اكتتــب بهــا ســابقًا مــن الســوق األوليــة فقــط، 
وعلــى الشــركة حتديــث البيانــات بشــكل دوري للعميــل الدائم فقــط دون العابــر39، ويجب 
علــى إدارة الشــركة مراقبــة حســابات العمــالء اخلاملــة غيــر النشــطة بســبب عالقــة عابــرة 
ــة بوجــود احلســاب أو  ــم الورث ــه أو عــدم عل ــة ل ــل دون وجــود ورث ــاة العمي أو بســبب وف
إهمالهــم إجــراء حصــر إرث شــرعي، والتأكــد مــن قيــام العاملــني املكلفــني لــدى الشــركة 
باالســتعالم عــن وضــع صاحــب احلســاب علــى وفــق اإلجــراءات املفروضــة قانونــًا بحيــث 
ال يتــم إســاءة اســتخدام هــذه احلســابات بعمليــات غســل مــال غيــر مشــروع لصالــح مجــرٍم 

مــا بعــد التأكــد مــن وفــاة العميــل صاحــب احلســاب ووضــع ورثتــه.
ويجــوز تبســيط العنايــة الواجبــة إذا كان خطــر التعامــل غيــر القانونــي بــاألوراق   
ــة يف  ــة كافي ــات فحــص ورقاب ــل لعملي ــاًل، أو خضعــت املعلومــات حــول العمي ــة قلي املالي
جهــة وطنيــة أخــرى، أو إذا كانــت املعلومــات املتصلــة بهويــة العميــل متاحــة للجمهــور4٠، 
كأن يكــون شــركة مدرجــة يف ســوق األوراق املاليــة بوصفهــا تخضــع ملتطلبــات احلوكمــة 
ــم  ــال تقيي ــا يف ح ــة4١، أّم ــات العام ــد اجله ــو أح ــل ه ــفافية، أو أّن العمي ــاح والش واإلفص
عالقــة العمــل بأنهــا ذات مخاطــر عاليــة، أو عنــد وجــود أحــد مؤشــرات االشــتباه بوقــوع 
عمليــة غســل أمــوال –املنصــوص عليهــا يف هــذا البحــث- فينبغــي تعزيــز العنايــة الواجبــة 

واإلبالغ عن العملية4٢.

التزامات متعلقة بتعيين العاملين وتدريبهم:
ــن يجــري تأســيس  ــني الذي ــد العامل ــوال عن ــات غســل األم إّن وجــود إدراك وفهــم لعملي
ــة  ــارة الداخلي ــدى وزارة التج ــاري ل ــجل التج ــن الس ــؤولني ع ــم أو املس ــركات لديه الش
ــي ترخــص وتشــرف علــى الشــركات  ــة املســتهلك، وموظفــي اجلهــات العامــة الت وحماي
ــالل  ــن خ ــوال م ــل األم ــاالت غس ــع ح ــف ومن ــارك يف كش ــاطها يش ــوع نش ــق ن ــى وف عل
تأســيس أو امتــالك شــركات وهميــة أو شــركات واجهــة. فقــد يتــم إنشــاء شــركة وســاطة 
تتــداول األوراق املاليــة بغــرض غســل األمــوال فقــط43، لذلــك تشــترط متطلبــات وضوابط 

39  المادتان 1، 9 من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في معامالت األوراق المالية.
40  Principles on Client Identification and Beneficial Ownership for the Securities Industry, 

IOSCO, 2004. p 4. https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD167.pdf

41  المادتــان 25، 33 مــن نظــام مراقبــة العمليــات الماليــة والمصرفيــة فــي ســورية الصــادر عــن هيئــة مكافحــة غســل األمــوال بالقرار 
رقــم 19 لعــام 2019.

42/ المادة 10 من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في معامالت األوراق المالية.
43  Money laundering and terrorist financing in the securities sector, FATF, October 2009, p 36.

https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20in%20the%20
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ــاء  ــركة وأعض ــو الش ــع مؤسس ــة أن يتمت ــاطة املالي ــات والوس ــركات اخلدم ــص لش الترخي
ــوا  ــة، وأن يتصف ــالت الضروري ــرات واملؤه ــون باخلب ــرون واملوظف ــس اإلدارة واملدي مجل
ــواق  ــة األوراق واألس ــي هيئ ــص –وه ــة الترخي ــة مانح ــق للجه ــة، ويح ــة والنزاه باألمان

ــة44. ــات املقدم ــات والبيان ــة املعلوم ــن صح ــق م ــتقصاء للتحق ــة- االس املالي
وملنــع اســتخدام مؤسســات القطــاع املصــريف أو املالــي يف عمليــات غســل األمــوال ينبغــي 
لــكل مؤسســة أن تنظــم برامــج تدريــب باســتمرار لضمــان معرفــة وفهــم جميــع العاملــني 
لديهــا لتشــريعات مكافحــة غســل األمــوال، ولتقنيــات وأســاليب واجتاهــات غســل 
األمــوال، وإجــراءات العنايــة الواجبــة للعمــالء، واإلبــالغ عــن العمليــات املشــكوك 
بهــا4٥، بحيــث مُيكنهــم كشــف حــاالت غســل األمــوال، أو االشــتباه بهــا، واإلبــالغ عنهــا 
ــم غســل  ــى احلــد مــن تورطهــم بجرائ ــؤدي إل ــة مكافحــة غســل األمــوال، مبــا ي ــى هيئ إل
ــر الــذي قــد  ــر مقصــوٍد كوجــه مــن وجــوه اإلهمــال والتقصي األمــوال، ســواًء بشــكٍل غي
يكــون ســببه ضعــف الكفايــة أو نقــص التدريــب، أو بشــكٍل مقصــوٍد كوجــه مــن وجــوه 
ــل  ــة غس ــة ملكافح ــات املفروض ــتوفية للمتطلب ــة ومس ــركة ملتزم ــون الش ــد تك ــاد، فق الفس
األمــوال كافــة، ولكــن أحــد العاملــني لديهــا متــورط دون علــم إدارة الشــركة يف مســاعدة 

مجــرم مــا علــى غســل أموالــه.
وكذلــك احلــال فيمــا يخــص ســوق األوراق املاليــة فإّنــه يتعــنّي عليــه اعتمــاد   
معاييــر عاليــة يف تعيــني العاملــني لديــه، وتدريبهــم بشــكل مســتمر علــى مكافحــة غســل 

 
األمــوال، مبــا يســاعد يف كشــف العمليــات املشــبوهة التــي تنطــوي علــى غســل أمــوال، 

ومــن ثــم اإلبــالغ عنهــا.
والتدريــب ينبغــي أال يقتصــر علــى موظفــي اجلهــات العاملــة بقطــاع األوراق املالية   
فحســب ألّن دورهــا ينتهــي عنــد اإلبــالغ ورفــع تقريــر العمليــة املشــتبه بهــا، وهنــا يبــدأ دور 
هيئــة مكافحــة غســل األمــوال والهيئــات الرقابيــة األخــرى، ومــن ثــم اجلهــات القضائيــة، 
ــى  ــون إل ــاة يحتاج ــون والقض ــرافية واحملقق ــة واإلش ــات الرقابي ــون يف اجله ــك فالعامل لذل
تدريــب مناســب علــى قضايــا غســل األمــوال بقطــاع األوراق املاليــة، حتــى يكــون لديهــم 
–كٌل حســب اختصاصــه- إمكانيــة حتديــد درجــة التــزام املؤسســة املاليــة، واملقــدرة علــى 
ــع  ــا م ــبوهة، ومقاطعته ــات املش ــر العملي ــواردة يف تقاري ــات ال ــات واملعلوم ــل املعطي حتلي
املعلومــات املتوفــرة لديــه مــن جهــات أخــرى، ال ســيما يف احلــاالت املعقــدة التــي تشــتمل 

Securities%20Sector.pdf
44/ المــواد مــن 3 إلــى 7 مــن نظــام الترخيــص لشــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة الســوري الصــادر بقــرار رئيــس مجلــس 

ــخ 2006/06/28. ــم 3942 تاري ــوزراء رق ال
ــوال  ــة مكافحــة غســل األم ــة الصــادر عــن هيئ ــة والمالي ــى المؤسســات المصرفي ــة عل ــة الميداني ــل اإلرشــادي بشــأن الرقاب 45/ الدلي

ــس، 2019. ــل الخام ــورية، الفص الس

جرمية غسل األموال يف قطاع األوراق املالية ووسائل مكافحتها
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ــى إحداهــا بشــكل  ــد النظــر إل ــي عن ــرة مترابطــة بعضهــا ببعــض، والت ــات كثي علــى عملي
ــة  ــر كاٍف لالشــتباه أو االدعــاء، ولكــن بالنظــر إليهــا جميعهــا كحال ــد يكــون غي منفــرد ق

واحــدة يتبــنّي أنهــا تشــكل اشــتباها بوجــود جــرم غســل أمــوال.

التزامات خاصة بمكافحة تمويل اإلرهاب:
ــق  ــى عات ــع عل ــه يق ــاب فإّن ــل اإلره ــة بتموي ــتخدام األوراق املالي ــص اس ــا يخ مب  
ــز  ــل مرك ــة مث ــألوراق املالي ــة ل ــجالت ملكي ــك س ــي متس ــاع والت ــة بالقط ــات العامل اجله
ــة  ــت أم خاص ــًة كان ــة عام ــر املدرج ــاهمة غي ــركات املس ــزي والش ــظ املرك ــة واحلف املقاص
ــة أو  ــني احمللّي ــم اإلرهابي ــماؤهم بقوائ ــورة أس ــخاص املذك ــات األش ــد ملكي ــام بتجمي القي
الدوليــة الصــادرة عــن جلــان مجلــس األمــن الدولــي ذات العالقــة4٦، وذلــك بعــد تعميــم 
القوائــم أصــواًل مــن هيئــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب4٧، كمــا يقــع علــى 
ــراء أوراق  ــع أو ش ــة بي ــذ أي عملي ــدم تنفي ــة ع ــاطة املالي ــات والوس ــركات اخلدم ــق ش عات
ماليــة ألي عميــل مــن األشــخاص الــوارد أســماؤهم يف قوائــم اإلرهابيــني وعــدم الســماح 
بســحب الرصيــد النقــدي ألٍي منهــم أو حتويلــه، وبذلــك يتــم جتميــد ملكيــة أي شــخص 
يشــتبه بضلوعــه بالقيــام بأنشــطة إرهابيــة أو بتمويلهــا وكان قــد جلــأ إلــى اســتخدام األوراق 
ــني. ــني احلقيقي ــة املمول ــل وهوي ــي للتموي ــدر احلقيق ــاء املص ــه وإخف ــة لتموي ــة كطريق املالي

شرات االشتباه بغسل األموال في قطاع األوراق المالية: ثانياً: موؤ
ــع  ــابه م ــا يتش ــة م ــاع األوراق املالي ــوال بقط ــل األم ــل غس ــرات ودالئ ــن مؤش م  
مؤشــرات غيــره مــن القطاعــات األخــرى كتقــدمي العميــل معلومــات مضّللــة أو غيــر 
ــع  ــة كبي ــواق األوراق املالي ــة ألس ــة اخلاص ــبب الطبيع ــف بس ــا يختل ــا م ــة، ومنه صحيح
وشــراء أوراق ماليــة بشــكل يخالــف ســلوك املســتثمر االعتيــادي أو اجتــاه الســوق، ومــن 

واضــح. مســوغ  دون 

شرات متعلّقة بتداول األوراق المالية: موؤ
ميكــن االســتدالل علــى مؤشــر غســل أمــوال يف ســوق األوراق املاليــة عبــر ســلوك   
ــرة ال  ــغ كبي ــداول متكــررة ال تتفــق مــع اجتــاه الســوق أو مببال ــات ت ــه بعملي ــل كقيام العمي
ــدل علــى  ــادة أو ي ــه الســنوي أو بشــكٍل يخالــف سياســته املعت تتــالءم مــع نشــاطه أو دخل
ــى أفضــل ســعر عــرض  ــه باحلصــول عل ــى حــٍس اســتثماري، أو عــدم اهتمام ــاره إل افتق
أو طلــب للورقــة املاليــة، أو إعطائــه للوســيط أوامــر شــراء مترافقــة بأوامــر بيــع علــى ذات 

46  ومنها لجنتا قراري مجلس األمن الدولي رقم 1267)1999) ورقم 1373 )2001(.
47  قرار رئيس مجلس الوزراء السوري رقم /851/ تاريخ 2014/03/13، ال سيما المادة 6 منه.
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ــم  ــرة ث ــغ كبي ــرر أو مببال ــكٍل متك ــابه بش ــدي بحس ــداع النق ــه باإلي ــة، أو قيام ــة املالي الورق
ــإدارة حســابات عــدة  ــاًل ب ــه وكي ــام شــخص بصفت ــذ أي صفقــة، أو قي الســحب دون تنفي
دون أي تســويغ أو ترابــط قانونــي أو جغــرايف بينهــا، أو فتــح العميــل حســابات عدة باســمه 
ــخاص  ــه أو أش ــراد عائلت ــماء أف ــدة بأس ــابات عدي ــاطة أو حس ــركة وس ــن ش ــر م ــدى أكث ل
اعتباريــة، ثــم إجــراء عمليــات بــني احلســابات مــن دون مســوغ4٨، كأن يتــم التواطــؤ علــى 
وضــع أوامــر بيــع علــى ورقــة ماليــة بســعٍر عــاٍل لصالــح أحــد احلســابات بشــكل ال يدفــع 
بقيــة املســتثمرين إلــى وضــع أوامــر شــراء عليهــا، فيمــا يوضــع ســعر شــراء مطابــق أو أعلــى 
لصالــح حســاب آخــر مــن هــذه احلســابات مبــا يــؤدي إلــى انعقــاد الصفقــات بــني احلســابات 

املرتبطــة مــع بعضهــا فقــط.

سسة المالية: شرات متعلّقة بتورط موظفي الموؤ موؤ
ــر ملحــوظ  ــة حــدوث تغّي مــن املؤشــرات املتعلقــة بتــورط موظفــي املؤسســة املالي  
ــغ  ــه إجــازة، أو اهتمامــه املبال ــاة املوظــف ال يتناســب مــع دخلــه، أو عــدم نيل يف منــط حي
ــر  ــة أكث ــآت املالي ــام املكاف ــز يف نظ ــركة ترك ــة الش ــا، أو أّن ثقاف ــابات بعينه ــالء أو حس بعم
ــركة  ــا الش ــوض به ــي تع ــة الت ــة4٩، فالطريق ــد التنظيمي ــات والقواع ــزام باملتطلب ــن االلت م
موظفيهــا قــد تشــكل باعثــًا قويــًا لهم بعــدم االلتــزام بالتشــريعات وسياســات الشــركة؛ ألّن 
نظــام األجــر املتغّيــر القائــم علــى تقاضــي املوظــف تعويضــات ومكافــآت أعلــى كّلمــا ازداد 
العمــالء وعملياتهــم لديــه يزيــد مــن حــاالت تعــارض املصالــح، وإذا كان ثّمــة قصــور يف 
نظــام املكافــآت فيشــكل -إضافــًة إلــى تعــارض املصالــح الناجــم عنــه- عالمــات حمــراء 

تــدل علــى ضعــف إجــراءات الشــركة يف مكافحــة غســل األمــوال٥0.
ــدى  ــة ل ــة كافي ــكل قناع ــاله ال يش ــواردة يف أع ــرات ال ــن املؤش ــًا م ــون أي ــد يك ق  
املؤسســة املاليــة لالشــتباه بوجــود حالــة غســل أمــوال، ومــع هــذا يتوجــب إبــالغ اجلهــات 
املعنيــة ألّنــه قــد يتوفــر لديهــا إبــالغ عــن مؤشــر إضــايف مــن مصــدر آخر، فيشــكل املؤشــران 

ــوال. ــل أم ــة غس ــوع حال ــة بوق ــة كافي ــًا قناع مع

دور التقنيات التكنولوجية الحديثة في االشتباه:
بــات مــن الثابــت أهميــة التقنيــات التكنولوجيــة والبرمجيــات املعلوماتيــة يف   

48   المادة 10 من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في معامالت األوراق المالية.
49  Money laundering and terrorist financing in the securities sector, FATF, October 2009, p 75

https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20in%20the%20
Securities%20Sector.pdf

50  Karl-Johan Karlsson, The Link between Money Laundering and Conflicts of Interests in the 
Investment Services Industry, ACAMS, p 7, p 11. http://files.acams.org/pdfs/2016/The-Link-
Between-Money-Laundering-and-Conflicts-of-Interest.pdf
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ــة  ــوق األوراق املالي ــداول بس ــاق الت ــام، ويف نط ــٍه ع ــة بوج ــم املالي ــة اجلرائ ــاق مكافح نط
ــأن يكــون عندهــا  ــًا ب ــة ملزمــة قانون بوجــٍه خــاص، وشــركات اخلدمــات والوســاطة املالي
ــر  ــات غي ــن العملي ــات ع ــدر تنبيه ــور يص ــي( متط ــب خلف ــام مكت ــي )نظ ــام معلومات نظ
االعتياديــة٥١، إضافــًة إلــى أّن أنظمــة التــداول اإللكترونيــة يف البورصــات تعطــي تنبيهــات 
ــر  ــداول غي ــبهة ت ــى ش ــوي عل ــد تنط ــي ق ــة، والت ــر االعتيادي ــداول غي ــات الت ــول عملي ح
ســليم ميكــن أن يشــكل جرمــًا معاقبــا عليــه بنــص القانــون كاخلــداع والتالعــب والصفقــات 
الوهميــة، ولــم يقتصــر تطــور احللــول التقنيــة يف مجــال البرمجيــات املعلوماتيــة والــذكاء 
االصطناعــي علــى حــاالت التــداول غيــر االعتياديــة بــل أصبــح هنــاك برامــج متخصصــة 
ــل  ــة غس ــي يف جرمي ــي اآلل ــق املال ــل والتحقي ــر والتحلي ــف املبك ــاعدة يف الكش ــر املس توف

األمــوال٥٢.
ــرًا إّن مــن أســباب انخفــاض مؤشــرات ودالئــل غســل أمــوال يف األســواق  وأخي  
ــة  ــه يجــري يف عملي ــة عــدم وجــود تعامــل نقــدي بــني شــركة الوســاطة والعميــل ألّن املالي
اإليــداع النقــدي –الــذي يتــم لــدى املصــارف- تركيــز غالبيــة مــوارد إنفــاذ القانــون وأنظمــة 
ــن  ــف؛ وم ــًة للكش ــر عرض ــل أكث ــون العمي ــا٥3 فيك ــكوك به ــالت املش ــن املعام ــالغ ع اإلب
ــارة  ــة خس ــى مخاف ــًة إل ــاطة، إضاف ــركات الوس ــدى ش ــتباه ل ــاالت االش ــة ح ــباب قّل أس
عمالئهــا، أنهــا قــد ال تقــوم بإجــراءات اعــرف عميلــك بالشــكل الــكايف باعتبــار أّن العميل 
خضــع لهــذه اإلجــراءات ســابقًا مــن قبــل املصــرف حــني قــام بإيــداع النقــد، ال ســّيما إذا 

ــدة. ــة واح ــة مالي ــان مجموع ــرف يتبع ــاطة واملص ــركة الوس ــن ش كان كاًل م

ــرض  ــة بغ ــاع األوراق المالي ــة بقط ــات العامل ــى الجه ــة عل ــاً: الرقاب ثالث
ــوال: ــل األم ــة غس مكافح

إّن تشــديد الرقابــة مــن قبــل املصــارف بغــرض مكافحــة غســل األمــوال، وكثــرة   
ــن  ــددا م ــا ع ــى فقدانه ــؤدي إل ــالء، ي ــاه العم ــة اجت ــة الواجب ــراءات العناي ــات وإج متطلب
عمالئهــا، ومــن ثــم خســارة جــزء مــن حصتهــا الســوقية عــالوًة علــى زيــادة التكاليــف٥4، 
ومــا ينطبــق علــى املصــارف يف هــذا الشــأن ينطبــق علــى املؤسســات األخــرى العاملــة بقطاع 
ــة  ــا الكامل ــة بواجباته ــاطة املالي ــات والوس ــركات اخلدم ــوم ش ــد ال تق ــة، فق األوراق املالي

51  المادة 4 من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في معامالت األوراق المالية.
52  أطلقت ناسداك في شهر أيلول من عام 2020 تقنية المحقق اآللي في مكافحة غسل األموال. لمعلومات أوفر حول التقنية:

 https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-automated-investigator-for-aml
53  George Pemberton, Money Laundering in Securities Markets, The Money Laundering 

Bulletin, England, 2000, p2.
http://216.55.97.163/wpcontent/themes/bcb/bdf/articles/26_ML_in_Security_Markets.pdf
54  وليــد محمــد مســاعدة وعبــد هللا طايــل الحســن، مــدى اســتجابة البنــوك العاملــة فــي األردن لتعليمــات مكافحة غســل األمــوال وتمويل 

اإلرهــاب، المجلــة األردنيــة فــي إدارة األعمــال، المجلــد 14، العــدد 3، 2018، ص 399.
https://eis.hu.edu.jo/Deanshipfiles/pub11148102850.pdf
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ــف أو  ــادة التكالي ــَة زي ــا مخاف ــكوك فيه ــات املش ــن العملي ــالغ ع ــّري واإلب ــة والتح بالرقاب
ــى شــركات  ــى انتقالهــم إل ــؤدي إل ــالغ عنهــم مبــا ي ــن ســتقوم باإلب خســارة عمالئهــا الذي
ــة ملكافحــة غســل األمــوال أو عــدم ورود عمــالء  أخــرى أقــل التزامــًا باملتطلبــات القانوني
ــن  ــها كٌل م ــي ميارس ــة الت ــرورة الرقاب ــة وض ــى أهمي ــا تتجّل ــن هن ــا، م ــل معه ــدد للتعام ُج
ســوق األوراق املاليــة مــن خــالل رقابتــه علــى التــداول ال ســيما جلهــة عــدم تأثــره بانتقــال 
ــة األوراق  ــها هيئ ــي متارس ــة الت ــة الرقاب ــرى، وأهمي ــى أخ ــاطة إل ــركة وس ــن ش ــل م العمي
واألســواق املاليــة كونهــا جهــة عامــة مــن أهدافهــا حتقيــق املصلحــة العامــة املتمثلــة بوجــود 
تــداول ســليم وشــفاف ال يشــكل محــاًل ألي جرميــة مبــا يف ذلــك غســل األمــوال، وتقــوم 
ــات  ــركات اخلدم ــى ش ــة عل ــًا أو الرقاب ــداول أيض ــى الت ــا عل ــر رقابته ــة عب ــة بالرقاب الهيئ
والوســاطة املاليــة بــدءًا مــن ترخيصهــا كرقابــة ســابقة، ورقابــة آنّيــة والحقــة برقابتهــا 
ــة  ــة املكتبي ــر الرقاب ــك عب ــا بأحــكام مكافحــة غســل األمــوال، وذل ــا والتزامه ــى عمله عل
أو الرقابــة امليدانيــة مــن خــالل اجلــوالت امليدانيــة املفاجئــة أو الدوريــة التــي جتريهــا الهيئــة 
ــد الشــركة مبكافحــة غســل األمــوال، وفيمــا إذا كان موظفوهــا  ــد مــدى تقّي بغــرض حتدي
أنفســهم متورطــني باملســاعدة يف عمليــات غســل األمــوال، وتقــوم بــكّل ذلــك بالتنســيق 
مــع وحــدة التحريــات )املعلومــات( املاليــة املتخصصــة مبكافحــة غســل األمــوال وغيرهــا 

مــن اجلهــات الرقابيــة.
ــه وبعــد االنتهــاء مــن مرحلــة إصــدار التشــريعات الالزمــة علــى وفــق  لذلــك كّل  
املعايــر الدوليــة علــى اجلهــات الرقابيــة االنتقــال مبســتوى الرقابــة إلــى مســتويات أعلــى ال 
ــا  ــوال مين ــل األم ــة غس ــة مبكافح ــة املعني ــة اإلقليمي ــن اجله ــات م ــد ورود مالحظ ــيما بع س
ــني  ــى التأم ــراف عل ــة اإلش ــراف يف هيئ ــة واإلش ــات الرقاب ــل مهم ــدم تفعي ــول ع ــف ح فات

وهيئــة األوراق واألســواق املاليــة”٥٥.
وتقــع الرقابــة أيضــًا علــى عاتــق مدقــق حســابات صنــدوق االســتثمار أو شــركة   
اخلدمــات والوســاطة املاليــة، فينبغــي للتحقــق مــن قيــام كل منهــا بتطبيــق أحكام تشــريعات 
مكافحــة غســل األمــوال، وتضمينــه يف تقريــره الســنوي، كمــا يتعــنّي عليــه اإلبــالغ عــن 

ــا٥٦. ــافه له ــور اكتش ــريعات ف ــذه التش ــة له أي مخالف

ــاع  ــي قط ــوال ف ــل األم ــة غس ــرض مكافح ــات بغ ــي المعلوم ــاً: تقص رابع
األوراق الماليــة:

ــجل  ــل س ــة نق ــألوراق املالي ــق ل ــوق دمش ــاهمة يف س ــركة املس ــب إدراج الش يتطل  
مســاهميها إلــى مركــز املقاصــة واحلفــظ املركــزي بالســوق، فيمكــن بســهولة مــن خــالل 

55  تقرير المتابعة الثالث عشر للجمهورية العربية السورية بشأن مكافحة غسل األموال، مينا فاتف، 2018، ص 20.
http://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/Syria%20Exit%20FUR_Ar.pdf

56  المادة 15 من تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في معامالت األوراق المالية.
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ــل  ــم بغس ــكوك يف قيامه ــخاص املش ــات األش ــة ملكي ــة معرف ــز اإللكتروني ــجالت املرك س
ــتخدمة يف  ــوال املس ــة األم ــب حرك ــك تعق ــا، وكذل ــة وجتميده ــن األوراق املالي ــوال م أم
تــداول األوراق املاليــة املدرجــة، أمــا بالنســبة لســجل مســاهمي الشــركات املســاهمة غيــر 
ــاهمني  ــجل مس ــاء س ــاهمة إنش ــركة املس ــاز للش ــركات أج ــون الش ــع أّن قان ــة، وم املدرج
إلكترونــي٥٧، بيــد أّنــه لــم يلزمهــا بذلــك، فقــد يكــون الســجل ورقيــًا، وحتــى لــو قامــت 
ــع  ــًا م ــه إلكتروني ــِزم ربط ــريعي ُيل ــص تش ــد ن ــال يوج ــي ف ــجل إلكترون ــك س ــركة مبس الش
جهــة رقابيــة بشــكل يجعلهــا قــادرة علــى الوصــول واالطــالع علــى معلوماتــه مباشــرة، 
ممــا يشــكل عقبــًة أمــام اجلهــات الرقابيــة واإلشــرافية وجهــات إنفــاذ القانــون لتعقــب حركــة 
األمــوال وتتبــع انتقــال حــق ملكيــة الورقــة املاليــة، أو يصّعــب ذلــك، لهــذا يتعــني ترحيــل 
ســجالت مســاهمي الشــركات مبــا فيهــا املســاهمة العامــة غيــر املدرجــة أو املســاهمة اخلاصــة 

ــة االختصــاص وهــي مركــز املقاصــة واحلفــظ املركــزي. ــى اجلهــة صاحب إل
وألّن جرميــة غســل األمــوال ذات طابــع عاملــي، فقــد يتــم تنفيــذ اجلرميــة يف أكثــر   
ــة،  ــذه اجلرمي ــة ه ــًا يف مكافح ــي دورًا مهم ــاون الدول ــؤدي التع ــك ي ــد لذل ــد واح ــن بل م
ــني  ــات ب ــادل املعلوم ــب وتب ــو طل ــال ه ــذا املج ــي يف ه ــاون الدول ــرز للتع ــيلة األب والوس
ــات  ــؤدي العالق ــا ت ــت٥٨، كم ــة إيغمون ــر مجموع ــدول عب ــة لل ــات املالي ــدات التحّري وح
ــة األوراق  ــاع -كهيئ ــة يف القط ــات العامل ــى اجله ــرافية عل ــات اإلش ــدة للهيئ ــة اجلي الدولي
واألســواق املاليــة- مــع الهيئــات الدوليــة النظيــرة دورًا مهمــًا يف التعــاون الدولــي أيضــًا، 
وكثيــرًا مــا ينظــم هــذه العالقــات مذكــرات تفاهــم تفيــد يف توفيــر وتبــادل املعلومــات 
ــن  ــة ع ــات املقدم ــة املعلوم ــة وصح ــة بدق ــك املتعلق ــوال كتل ــل األم ــة غس ــة ملكافح الالزم
مؤسســي الشــركات ونزاهتهــم ومالءتهــم املاليــة، أو املعلومــات الضروريــة حــول بعــض 
املســتثمرين وتداوالتهــم، كمــا تفيــد أيضــًا يف مشــاركة اخلبــرات والتدريــب وغيــر ذلــك.
أخيــرًا إّن الرقابــة وتقصــي عمليــات غســل األمــوال باســتخدام األوراق املاليــة ليــس أمــرًا 
يســيرًا، فعمليــات التــداول الوهميــة ألوراق ماليــة مدرجــة بالســوق ال ميكــن كشــفها 
ــب  ــي ُترتَّ ــات الت بســهولة وربطهــا مبخطــط غســل أمــوال٥9، وقــد تســتغرق بعــض العملي
ــون  ــخاص املكلف ــا األش ــى يتعقبه ــنواٍت حت ــّدة س ــام ع ــة أي ــون بضع ــر يف غض ــذ بيس وُتنفَّ

ــال٦٠. ــى كل ح ــا عل ــن تعقبه ــون، إذا أمك ــاذ القان بإنف
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ــي فــي مكافحــة  ــة بيــن هــذه الوحــدات لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، بمــا يعــزز التعــاون الدول والمعلومــات المالي

جريمــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. لمعلومــات أكثــر عــن المجموعــة:
https://egmontgroup.org/en
59  Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the financing of 

terrorism, 2003, P5.
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD181.pdf

60  George Pemberton, Money Laundering in Securities Markets, The Money Laundering 
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الخاتمـــــة:

أوالً: النتائج:
بعــد دراســة وحتليــل جرميــة غســل األمــوال يف قطــاع األوراق املاليــة، وكيفيــة كشــفها   

ومنــع وقوعهــا، تبــنّي لنــا النتائــج اآلتيــة:
ــالالت  ــات واخت ــى اضطراب ــي إل ــة يفض ــواق األوراق املالي ــوال يف أس ــل األم إّن غس  
فيهــا، وإلــى منافســة غيــر عادلــة بــني املســتثمرين وغاســلي األمــوال، لذلــك ال ميكــن التعويــل 
علــى أموالهــم غير املشــروعة كاســتثمار مســتقر يشــارك يف تنميــة ودعــم قطــاع األوراق املالية.
إّن العديــد مــن مؤشــرات االشــتباه مشــترك بــني جرمية غســل األمــوال بقطــاع األوراق   
املاليــة واجلرائــم املتعلقــة مبعامــالت األوراق املاليــة، لذلــك فاملكافحــة الفّعالــة ألي فئــٍة منهمــا 

ــرى. ــة األخ ــار الفئ ــن انتش ــد م ــارك يف احل يش
يتــم التركيــز يف مكافحــة غســل األمــوال علــى شــركات اخلدمــات والوســاطة املاليــة،   
بينمــا ال تأخــذ ســوق األوراق املاليــة القــدر نفســه علــى الرغــم مــن أهميــة دورهــا يف الرقابــة 

واالشــتباه بعمليــات غســل األمــوال وتقصــي املعلومــات واإلبــالغ.
ــى الرغــم مــن صــدور تشــريعات بغــرض مكافحــة غســل األمــوال علــى وفــق  عل  
ــة  ــة الفعالي ــى درج ــرقَ إل ــم ت ــة ل ــد أنّ املكافح ــة، بي ــة والدولي ــر اإلقليمي ــات واملعايي التوصي

املناســبة.
ثانياً: التوصيات:

ــاع األوراق  ــوال يف قط ــل األم ــة غس ــة جلرمي ــة فّعال ــق مكافح ــى حتقي ــال إل لالنتق  
ــة  ــة، وبغي ــوق األوراق املالي ــة س ــالمة ونزاه ــان س ــا، ولضم ــة منه ــز الوقاي ــة، وتعزي املالي

حمايــة حقــوق املســتثمرين فيــه نقتــرح مــا يلــي:
إضافــة اجلرائــم املتعلقــة مبعامــالت األوراق املاليــة إلــى فئــة اجلرائــم األصليــة املذكــورة يف 
قانــون مكافحــة غســل األمــوال بوصفهــا جرائــم خطيــرة ينجــم عنهــا متحصــالت ماليــة.
تفعيــل الرقابــة بنوعيهــا امليدانيــة واملكتبيــة بغــرض مكافحــة غســل األمــوال، والتركيــز يف 
الرقابــة علــى طبيعــة نظــام تعويضــات ومكافــآت العاملــني لــدى جهــات القطــاع وحــاالت 

تعــارض املصالــح كثغــرات ونقــاط ضعــف محتملــة يف غســل األمــوال.
إلــزام الشــركات املســاهمة بشــكليها العامــة غيــر املدرجــة واخلاصــة بــأن تكــون ســجالت 
مســاهميها إلكترونيــة، وضــرورة نقــل هــذه الســجالت إلــى مركــز املقاصــة واحلفــظ 
ــون -بســهولة  ــاذ القان ــة واإلشــرافية وجهــات إنف املركــزي ليكــون بوســع اجلهــات الرقابي

Bulletin, England, 2000, p2.
http://216.55.97.163/wp-content/themes/bcb/bdf/articles/26_ML_in_Security_
Markets.pdf
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وســرعة- تتبــع وتعقــب انتقــال حــق ملكيــة الورقــة املاليــة ومعرفــة ملكيــات األشــخاص 
املشــتبه بقيامهــم بغســل أمــوال مــن األوراق املاليــة لتجميدهــا، ولكــي ال يتمكــن الشــخص 
ــر يف املــدة  ــى الغي ــد أمــوال مــن التصــرف بهــا بقصــد تهريبهــا إل الصــادر بحقــه قــرار جتمي

الواقعــة مــا بــني تاريــخ إصــدار قــرار التجميــد وتاريــخ تنفيــذه مــن قبــل الشــركة.
القيــام بتقييــم مخاطــر غســل األمــوال علــى مســتوى قطــاع األوراق املاليــة لتحديــد نقــاط 
ــى  ــام عل ــم الع ــاز التقيي ــارك يف إجن ــا يش ــاع، ومب ــه القط ــي تواج ــدات الت ــف والتهدي الضع

املســتوى الوطنــي.
عــدم قصــر التدريــب علــى فهــم وإدراك ومكافحــة غســل األمــوال بقطــاع األوراق املاليــة 
ــة  ــات املعني ــمل اجله ــث يش ــه بحي ــع ب ــل التوس ــط، ب ــاع فق ــة بالقط ــات العامل ــى اجله عل

ــة. ــون ذات العالق ــاذ القان ــات إنف ــطتها وجه ــص أنش ــركات أو ترخي ــيس الش بتأس
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