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 اإلهداء

إلى رمش الزجىلح والتضحٍح إلى مه حصد األشىاك عه درتً لٍمهد لً طزٌق العلم إلى 

 القلة الكثٍز )أتً(

 ٍاج وسز الىجىد إلى مه كان دعائها سز وجاحً )أمً الحثٍثح(.إلى تسمح الح

إلى االوساوح التً علقت علٍها آمالً فً اجتٍاس هذا الدرب الطىٌل إلى رفٍقح درتً 

 )سوجتً الغالٍح(

 إلى سىدي وقىتً )إخىتً(

 إلى مالئكتً الصغار )محمد و رٌان (

 إلى صقىر الىطه )سمالئً(

 أهدي لكم ثمزج جهدي.
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 إلرار:

 
أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا ُقدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة 
بإستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا ألم 

 جامعة أك معيد.
  

   عمي محمد عمي حمامرةاالسـ: 

 التكقيع:

 ـ7107/    5/  6التاريخ: 
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 شىر وتمذَر

 الشكر هلل عز كجؿ الذم أنار لي الدرب كفتح لي أبكاب العمـ كأمدني بالصبر كاإلرادة.

كالشكر كالتقدير ألستاذم الفاضؿ الدكتكر: جياد الكسكاني لقبكلو اإلشراؼ عمى رسالتي 
رشاد كتكجييات طيمة فتر   ة إعداد ىذه الرسالة.كعمى ما قدمو لي مف نصح كا 

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لمدكتكر: عصاـ ممحـ الذم أمدني بالمراجع الالزمة كتكجيياتو 
 كنصائحو التي ساعدتني في إتماـ ىذه الرسالة.

 كما أشكر كؿ أساتذة الكمية عمى ما قدمكه لي مف عمـ طيمة مدة دراستي.

 ممة أك دعكة صالحة.كما أشكر كؿ مف ساعدني مف قريب أك مف بعيد كلك بك
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       :اٌمٍخص

السكؽ المالي مف أىـ أدكات تنمية الماؿ في الدكلة، كالثقة العامة في ىذه السكؽ ىك الباعث       
 سالمة تداكؿ األكراؽ المالية. كضمافكىك الباعث عمى تداكؿ األسيـ عمى إدراج أسيـ الشركات فييا، 

سكؽ المالي، كذلؾ مف خالؿ فرض رقابة إدارية كجزاءات مدنية، كأىميا تنكعت صكر الحماية لم      
الحماية الجزائية، كتكمف الحماية الجزائية فيما أقره المشرع مف قكاعد في القانكف الجزائي القسـ العاـ أك 

 القانكف الجزائي القسـ الخاص.

تكسع، كخركجيا عف بالالية الماتسمت ىذه القكاعد الضامنة لسالمة تداكؿ األكراؽ في السكؽ       
القكاعد العامة كأبرز ما في ذلؾ اعتبار الشركع كالجريمة التامة،  كبعدـ قدرتيا عمى خمؽ حماية 

 فاعمة، نتيجة عدـ تنظيـ دكر العالقة بيف الييئة كالسكؽ.

خزينة كاف األجدر أف يسطر المشرع في سبيؿ تدعيـ مكارد الدكلة المالية لما يتأتى لمصمحة       
الدكلة مف فكائد كعكائد مالية كؿ تداكؿ ىذه األكراؽ إلى التدخؿ بقكاعد حماية كربما تكجييية في سبيؿ 
ضماف سالمة التداكؿ، إف سالمة التداكؿ أبرز صكر المجكء إلى الحماية الجزائية، كما أظير 

 ة.خصكصيتيا مف حيث المالحقة، ككيفية التعامؿ مع جرائـ تداكؿ األكراؽ المالي

كفي سبيؿ ضماف سالمة تداكؿ األكراؽ المالية، تعددت العقكبات الكاقعة عمى مرتكب الجريمة، كالتي 
 تتمثؿ في العقكبات اإلدارية كالمدنية، كأبرزىا العقكبات الجزائية، كالتي تتمثؿ في الحبس كالغرامة.
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Penal Protection of financial markets to safety Securities trading  

Prepared by: Ali Mohammad Ali Hamamreh 

Supervised by: Dr. Jihad Alkiswani 

Abstract: 

The existence of financial market is one of the important factors of development and 

enhancement of an economy. Peoples’ trust in this market will attract companies to list 

their stocks, and motivate the trade of stocks and securities . 

The methods for protection of financial markets varies, some of them are Administrative 

oversight and Civil penalties and one of the most important is Penal Protection which are 

the rules passed by the legislature in General Penal Code or private Penal Code. 

These rules that guarantee the safety of trading securities, suffer from dispersion and over 

expansion also Contrary to the general rules and laws, which is obvious in Considering 

attempting a crime a full crime and failure in achieving real protection due to lake of 

coordination between authority and market. 

It was better for the legislature to put the laws that support government financial resources, 

as securities trading generate income and revenue for State Treasury. The safety of 

securities trading is one of the Penal Protection faces, which showed its uniqueness in 

terms of investigating and dealing with securities trading related crimes. 

To guarantee the safety of securities trading, Numerous civil and administrative penalties 

and punishment methods for the perpetrator of the crime is applied, most notably is penal 

punishment which includes imprisonment and financial penalties. 
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 اٌممذمــــة

حيث تعتبر ىذه األسكاؽ مؤشران عمى قكة  ،المالية األكراؽ سكؽداخؿ  ،األكراؽ المالية 1يتـ تداكؿ      
 ،الكطنية االقتصاديةكبذلؾ فإنو يعتبر مف أىـ القطاعات  ،الكطني قتصاداال آداء أك ضعؼ أداء

فقد تدخؿ المشرع  ،الحاصمة فيومف خالؿ عمميات التداكؿ  االقتصادمكبالنظر إلى دكره في النشاط 
ؿ امحرصان عمى ضبط التع ،غير المشركعة التي تضر بو أك تيدده بالضرر فعاؿلحمايتو مف األ

كلما  ،داء سكؽ األكراؽ الماليةكبما يحقؽ الكفاءة الالزمة أل ،بشكؿ سميـ فيو كتداكؿ األكراؽ المالية
حرص  فقد ،الكطني كدعمو قتصادبناء اال ركيزة أساسية في مف في سكؽ رأس الماؿ الكطني ويشكم

ة تداكؿ مأبرزىا الحماية الجزائية لسال ،الت مف عدة جكانبامالمشرع عمى حماية ىذه التداكالت كالتع
 األكراؽ المالية.

 اـبشكؿ ع االقتصادمالدكلة كفي دكرىا  اقتصادفي عصب  أىمية يحتؿ سكؽ رأس الماؿ      
كيمكف  ،داخؿ البالد عف طريؽ تداكؿ األكراؽ المالية المقيدة بو لماليةا السيكلة تداكؿجية  باعتباره

 إجماؿ جكىر ىذا السكؽ في اآلتي :

 المنتجة. االقتصاديةفي القطاعات  ستثمارحشد المدخرات الكطنية كتكجيييا لال -
 المختمفة. االقتصاديةتكفير مصادر التمكيؿ لممشركعات  -
بيف المدخريف  اتصاؿطريؽ إيجاد قنكات كاؿ عف محركة رؤكس اال انسيابتسييؿ  -

 كالمستثمريف.
 ية خاصة لصغار المدخريف.استثمار تكفير فرص  -

 أسكاؽ األكراؽ المالية إلى نكعيف ىما : تنقسـك 

 كلية.السكؽ األ -1

الجديدة مف األكراؽ المالية )أسيـ كسندات( لتمكيؿ  2اتصدار ؿ مع اإلاميختص ىذا السكؽ بالتع      
ت الفمسطينية أك أم شركة مساىمة االتصاالإذا أصدرت شركة  ،مثاؿ عمى ذلؾ ،مشركعات جديدة

                                                           
 مف قانكف األكراؽ المالية التداكؿ بأنو "بيع كشراء األكراؽ المالية". 2عرفت المادة  1
2

 : ػشض األٚساق اٌّب١ٌخ ٌإلوززبة اٌؼبَ.ِٓ لبْٔٛ األٚساق اٌّب١ٌخ اإلصذاس اٌؼبَ ثأٔٗ 7ػشفذ اٌّبدح  
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ألكؿ مرة فيما يسمى بالسكؽ  ،أك الخاص اـالع لالكتتابفيتـ طرح ىذه األسيـ  ،أسيمان إضافية
 .صدارحيث تحصؿ الشركة عمى صافي المتحصالت مف ىذا اإل ،األكلية

 السكؽ الثانكية. -2

ىا كتـ تداكليا بيف إصدار األسيـ كالسندات التي سبؽ ب ؿاميتـ فييا التعىي تمؾ السكؽ التي       
مف بكرصة  I.B.Mسيـ مف أسيـ شركة  100فمثال إذا رغب مستثمر الحصكؿ عمى  ،المستثمريف

نما إلى بائع ىذه األسيـ ؿ يتـ امكىذا يعني أف التع ،نيكيكرؾ فقيمة ىذه األسيـ ال تذىب إلى الشركة كا 
ىك  I.B.Mشركة  إصدارف كال دخؿ لمشركة في عممية التداكؿ كالتغيير الذم طرأ عمى بيف المستثمري

 .1 التغيير في حممة األسيـ

كتتميز  ،األكراؽ المالية 2كيطمؽ عمييا بكرصات ،كينقسـ السكؽ الثانكم إلى أسكاؽ منظمة      
مقيدة بيا مف خالؿ كسطاء مكف ببيع كشراء األكراؽ المالية الامبكجكد مكاف محدد يمتقي فيو المتع

الت فييا امكتخضع التع ،بيف البائعيف كالمشتريف االتصاؿالذيف يمثمكف حمقة  ،(السماسرة)السكؽ 
 كبكرصة نيكيكرؾ.  ،كبكرصة لندف ،3مثؿ بكرصة فمسطيف ،السكؽكانيف قكاعد لمق

                                                           
 ..41،ص2002عبد الغفار حنفي:بكرصات األكراؽ المالية،د.ط،دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية، 1
 يرجع إلى مصدريف : Brougesأصؿ كممة بكرصة  2
أم مصدر الماؿ،كاف  Trois Boursesكاجيتو مزينة بشعار عممة عمى ثالثة أكياس،بالفرنسية  Brougesفندؽ يقع في مدينة -أ

حيث كانت  Bourseيجتمع في ىذا الفندؽ التجار كالعمالء المصرفييف كالكسطاء المالييف،كقد أطمؽ عمى ىذا المكاف البكرصة 
 تتـ فيو عمميات البيع كالشراء.

كا كقد أطمؽ في بمجي Brougesفاف دم بكرس إسـ ألحد التجار الكبار كالذم كاف يقيـ في مدينة  Van Den Bourse-ب 
 عمى المكاف الذم يجتمع بو مع التجار لتصريؼ األمكاؿ سكاء بالبيع أك الشراء. Bourseإسمو أم 

كشركة مساىمة خاصة، لتبدأ أكلى جمسات  1995تأسست شركة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية"بكرصة فمسطيف" في العاـ  3
كاف التطكر الياـ في مسيرة السكؽ كتحكليا إلى شركة مساىمة  2010. كفي مطمع شباط مف العاـ 1997شباط  18التداكؿ في 

أطمقت السكؽ عف ىكيتيا المؤسساتية الجديدة لتصبح  2010عامة تجاكبان مع قكاعد الحككمة الرشيدة كالشفافية. كفي أيمكؿ 
   ."بكرصة فمسطيف" عالمتيا التجارية متخذة مف "فمسطيف الفرص" شعارا ليا

. كتسعى 2004( لسنة 12راؼ ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية، طبقان لقانكف األكراؽ المالية رقـ )تعمؿ البكرصة تحت إش
البكرصة إلى تنظيـ التداكؿ في األكراؽ المالية مف خالؿ رزمة مف القكانيف كاألنظمة الحديثة التي تكفر أسس الحماية كالتداكؿ 

 .اآلمف
عالميان،  33ى صعيد حماية المستثمريف، حصمت البكرصة عمى المركز الػ، كضمف تصنيؼ ألسكاؽ الماؿ عم2009في العاـ 

 .كالمركز الثاني بيف األسكاؽ العربية
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بالبكرصة في مكاف محدد  فال يتـ تداكؿ األكراؽ المالية غير المقيدة ،منظمةالغير ا األسكاؽ مأ      
نما يتـ التع كيتـ تحديد  ،اكف متفرقةامميف مشترييف كبائعيف في امؿ عمى ىذه األكراؽ بيف المتعامكا 

 . 1ؿ بالتفاكض كال يكجد أم كياف يضـ تجار األكراؽ المالية في ىذه السكؽامالتع أسعار

أنكاعيا  اختالؼـ كالسندات عمى المكاف المنظـ لتداكؿ األسي :كيعرؼ سكؽ األكراؽ المالية      
كالمممككة لمعديد مف فئات المستثمريف الذيف تتنكع  ،مة في القطاع الخاصامالخاصة بالشركات الع

ميمة سكؽ األكراؽ المالية ك  ،في تمؾ األكراؽ المالية استثماراتيـكتختمؼ مصالحيـ فيما يتعمؽ بقرارات 
 . 2ية بيف األفراد كمدخريف أك الشركات كمستثمريفكاؿ كالقكة الشرائمة تكمف في نقؿ االالرئيس

-2 ،األكراؽ المالية المتداكلة-1 :مالية مف ثالثة عناصر رئيسية كىيكيتككف سكؽ األكراؽ ال      
 ؿ بناءن عمييا.امالمعمكمات التي يتـ التع-3 ،مكفامالمتع

تكافؽ الييئة  ،أجنبية أـت محمية سكاء كان ،حقكؽ ممكية أك أدكات ديف :كُيقصد باألكراؽ المالية      
 .5كالسندات 4أ.األسيـ :بصكرة خاصة ما يمي ،اؽ الماليةكتشمؿ األكر  .3كذلؾ اعتمادىاعمى 

                                                                                                                                                                                

مميكف دكالر مكزعة  39390بقيمة سكقية تجاكزت  2016/12/31شركة كما بتاريخ  48بمغ عدد الشركات المدرجة بالبكرصة 
ميف، كاالستثمار، كالصناعة، كالخدمات. في حيف كصؿ عدد شركات عمى خمسة قطاعات ىي: البنكؾ كالخدمات المالية، كالتأ

 .شركات 8األكراؽ المالية األعضاء بالبكرصة إلى 
تتمثؿ القيـ كالمبادئ األساسية لمبكرصة في الحككمة الرشيدة، كتحقيؽ العدالة، كالشفافية، كالكفاءة، كتكفير الفرص المتساكية لكافة 

 .المستثمريف
 .26،ص2007ية عمميات البكرصة،د.ط،دار النيضة العربية،القاىرة،أشرؼ الضبع:تسك  1
 ،1998اإلسكندرية، ،دار الجامعة الجديدة،1محمد عبده مصطفى:تقييـ الشركات كاألكراؽ ألغراض التعامؿ في البكرصة،ط. 2

 .1ص
 .2004لسنة  12مف قانكف االكراؽ المالية رقـ  3المادة  3
أك ىي جزء مف عقد الشركة أك مجرد إنعكاس ليذا .كليا صفة الشريؾ في شركة مساىمةاألسيـ:مجمكعة الحقكؽ التي تخ 4

األخير،كبمجرد أف يتـ تقديـ الحصة كيتكفر عنصر اإلرادة فإف عقد الشركة يعطي لمقدـ الحصة حقا في الشركة. عصاـ عبد اهلل 
 اه غير منشكرة،جامعة محمد الخامس،الرباط،ممحـ:طرؽ تداكؿ أسيـ شركات المساىمة كالحقكؽ المرتبطة بيا،رسالة دكتكر 

 .7،ص2012المغرب،
عادة كرقة تعمف عف أف مالؾ السند دائف إلى  والسند ،االستثمار ذات قيمة معينة، كىي أحد أكعية ليةأكراؽ ما السندات ىي 5

كعادة تطرح ىذه السندات لمبيع في سكؽ الماؿ لتحصيؿ مبمغ مطمكب  .مشركع الجية المصدرة لمسند، سكاء حككمة أك شركة، أك
ئية أك لمشركع خاص، كليدؼ محدد، فقد تحتاج إحدل الشركات لشراء باخرة، أك تحتاج بمدية إحدل المدف إلى تمديدات كيربا

مائية جديدة، أك أف حككمة ما تحتاج إلى بناء مدارس أك جامعة، كلكف االعتمادات المالية غير متكفرة، كال يمكف تحقيقيا بسيكلة 
لكبر االحتياج. كفي الكقت نفسو، فإف صاحب الحاجة ال يرغب في أف يككف ىناؾ شريؾ لو فيما يعمؿ سكاء لعدـ إمكانية 

أك المدارس، أك أف الشركات ال ترغب في التكسع في خمؽ شراكات جديدة مع الشركاء  كالبمدية كميةالمشاركة، كاألعماؿ الحك

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ج.المشتقات المالية كمنيا األسيـ كالسندات  .االستثمارالصادرة عف صناديؽ  االستثماريةب.الكحدات 
 ء. د.العقكد آنية التسكية كالعقكد آجمة التسكية.القابمة لمتحكيؿ كعقكد خيار البيع كعقكد خيار الشرا

ىي األسيـ كالسندات التي تصدرىا الشركات المساىمة  :األكراؽ الماليةكبشكؿ مبسط يقصد ب      
مف الربح بالنسبة لألسيـ أك  كالدكلة كالتي تقتنييا المنشاة بقصد الحصكؿ عمى عائد يتمثؿ في نسبة

راؽ مالية ك كأ ،تقسـ األكراؽ المالية إلى أكراؽ مالية قصيرة األجؿ ات. كالفائدة السنكية بالنسبة لمسند
 . طكيمة األجؿ

-1 :مف أفراد كمؤسسات كشركات أبرزىـ ميف في سكؽ األكراؽ الماليةامكىناؾ العديد مف المتع      
 الشركات التي تعمؿ في مجاؿ-2 ،يفامكالتي تنشئيا البنكؾ أك شركات الت 1االستثمارصناديؽ 

الشركات كالمؤسسات -4 ،2شركات األكراؽ المالية-3 ،كشركات السمسرة ،ميفامالكساطة بيف المتع
 .4المستثمركف األفراد-5 ،3ةامالع

تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو يتميز المستثمركف الكبار بتكجيو جيكدىـ نحك الحصكؿ عمى ك       
كلذلؾ تككف  ،طريؽ مصادر مختمفةكيتـ ذلؾ عف  بأكؿ كرصد تحركات السكؽ، المعمكمات أكالن 

ذا  .ات لممستثمر الصغيركانمىذه اإل بينما ال تتكافر مثؿ ،تيـ عادة مبنية عمى أسس سميمةاقرار  كا 
فإف ذلؾ يكضح ضركرة نشر الكعي بيف ىذه الفئة أك  ،ماالستثمار أضفنا إلى ذلؾ عدـ كعييـ 

                                                                                                                                                                                

مف بنؾ كاحد  قرض كيمكف تحصيؿ ىذا المبمغ عف طريؽاألكليف. لذا فإف الحؿ ىك أف تطمب سمفة لتغطية المبمغ الذم تحتاجو. 
أك مجمكعة بنكؾ، كيمكف أيضا أف تطرح سندات بمبالغ صغيرة نسبيا ليككف شراؤىا في مقدرة الناس العادييف، كتككف ىذه السندات 

ىذه البمدية أك الحككمة أك الشركة، كتباع ىذه السندات عمى الناس ككسيمة لالستثمار المضمكف، فيقدمكا ما  بمثابة كرقة ديف عمى
 . .https://ar.wikipedia.org/wikiلدييـ مف أمكاؿ متكفرة بضمانات معينة مف قبؿ الجية المستفيدة مف القرض

بأنو: الشخص االعتبارم المرخص مف الييئة كالذم يقـك بتجميع مف قانكف األكراؽ المالية صندكؽ االستثمار  2عرفت المادة  1
رأس ماؿ مف مستثمريف كاستثماره نيابة عنيـ في محفظة أكراؽ مالية، أك أنكاع أخرل مف أصكؿ االستثمار بمكجب عقد التأسيس 

 كأنظمتو الداخمية.
ف نشاطيا الرئيس القياـ بأعماؿ متعمقة بتداكؿ األكراؽ مف ذات القانكف شركة األكراؽ المالية: الشركة التي يكك  2عرفت المادة  2

 .المالية لحساب اآلخريف أك لحسابيا الخاص، كالنشاطات األخرل كفؽ القانكف
مف ذات القانكف المؤسسات العامة: الشركات المساىمة العامة التي تمتمؾ الحككمة أغمبية األسيـ فييا أك التي  2عرفت المادة  3

 ييا سمطة فعمية.تمارس الحككمة عم
 المستثمر: الشخص الذم يتعامؿ باألكراؽ المالية بيعا أك شراء بيدؼ تحقيؽ الربح.  2عرفت المادة  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
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ضبط إيقاع السكؽ كعدـ تعرضو  إلمكاف ،االستثماركاليـ عف طريؽ صناديؽ مأ استثمارتكجيييـ إلى 
 . 1ليزات عنيفة

إذ تمثؿ المعمكمات العصب الرئيس الذم يتـ بناءن عميو تداكؿ  ،كالعنصر األخير ىك المعمكمات      
فإنو يجب أف تتكافر لديو كافة  ،م الصحيحاالستثمار فمكي يتخذ المستثمر القرار  ،األكراؽ المالية

قة المالية المراد شرائيا التي يمكف أف تؤثر عمى قيمتيا السكقية بالبيع أك المعمكمات المحيطة بالكر 
كىذا ما سنتطرؽ إليو  ،كتعد المعمكمات مف أبرز مياديف جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية كأخطرىا الشراء.

 في القادـ مف ىذه الرسالة.

ى العمميات شبو المصرفية لغرض ما بيف النيريف أكل دكقد عرفت بال ،ظير رأس الماؿ منذ القدـ      
كشيدت مدينة البندقية في  ،إقراض التجار كتسييؿ التجارة بيف بابؿ القديمة كأنحاء العالـ األخرل

كقد  ،إيطاليا عمميات مالية متطكرة تمثمت في عقكد المشاركة في تمكيؿ الحمالت التجارية عبر البحار
 اسـفتـ تأسيس أكؿ سكؽ مالي أطمؽ عميو  ،ىذه األعماؿ اـتطمب ذلؾ كجكد سكؽ دائمة إلتم

 . 2البكرصة

ا في إنجمترا فقد كاف بداية ظيكر ىذه السكؽ في القرف السابع عشر عندما بدأت الحككمة مأ      
كبيذا تطكرت  ،كاؿ عف طريؽ بيع األسيـ كالسنداتمالبريطانية كشركات تجارية كبرل بتجميع األ

. Royal Exchange3في مبنى  1806 اـأعماليا في لندف في ع كاستقرتالسكؽ المالي في إنجمترا 
كفي نفس الشارع الذم كانت تتـ فيو  1821 اـريكية أنشئت أكؿ سكؽ في عمكفي الكاليات المتحدة اال

 حتى كقتنا الحاضر. االسـفي نيكيكرؾ كالذم يعرؼ بيذا  .Wall Stالت كىك امىذه المع

ضخمة في الكاليات المتحدة  اقتصاديةحصمت أزمة حيث  1929 سنةكظيرت الحماية القانكنية       
نتشار البطالة ،كالتي ترتب عمييا إفالس العديد مف الشركات ،ريكية ُعرفت بالكساد العظيـماال كلقد  ،كا 

عف كجكد إنحرافات  ،ريكي لمعرفة أسباب ىذا الكسادمكشفت لجاف التحقيؽ التي شكميا الككنغرس اال
الكثير  اـكقي ،األكراؽ المالية أسعارلية تتمثؿ في العديد مف حاالت التالعب في في سكؽ األكراؽ الما

                                                           
 .43،ص2000،الدار الجامعية،اإلسكندرية،1طارؽ عبد العاؿ حماد:بكرصة األكراؽ المالية،ط. 1
،سمسمة كتاب األىرامات اإلقتصادم،عدد نشأت عبد العزيز معكض:بكرصات األكراؽ المالية كصناديؽ اإلستثمار 2

 .8-7،ص72،1992
 .46،ص2001،دار كائؿ لمنشر،عماف،1عبد النافع الزررم ك غازم فرح:األسكاؽ المالية،ط. 3
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كذلؾ كمو في ظؿ غياب  ،ؿ في المعمكمات غير المعمنةاممف أعضاء كمجالس إدارات الشركات بالتع
 .1اإلشراؼ الحككمي عمى ىذه األسكاؽ

بغرض ،كنية لسكؽ األكراؽ الماليةالتشريعات المختمفة إلى تكفير الحماية القان اتجيتكبذلؾ       
التي قد يقكـ بيا البعض بيدؼ تحقيؽ مكاسب عمى حساب  ،التصدم لمممارسات غير المشركعة

كفييا تبرز  ،كالرقابة القضائية ،الرقابة اإلدارية :فقد أرست نكعيف مف الحماية ،ة المستثمريفامع
 الحماية الجزائية.

 اـسكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية"بكرصة فمسطيف" في العا في فمسطيف فقد تأسست شركة مأ      
كبدأت ممارسة  ،1995شباط  18كشركة مساىمة خاصة، لتبدأ أكلى جمسات التداكؿ في  1995

شراؼ كزارة المالية ،1997 اـعمميا كسكؽ لألكراؽ المالية ع تأسست حتى  ،ككانت تخضع لمراقبة كا 
( مف قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ 2إلى المادة رقـ )رأس الماؿ الفمسطينية استنادان  ىيئة سكؽ

. كىي بذلؾ ىيئة تتمتع بالشخصية االعتبارية كاالستقالؿ المالي كاإلدارم كاألىمية 2004( لسنة 13)
كاؿ مالقانكنية لمباشرة كافة األعماؿ كالتصرفات التي تكفؿ ليا تحقيؽ أغراضيا بما في ذلؾ تممؾ اال

 .القانكف اـلة الالزمة لسير أعماليا كممارسة نشاطاتيا كالتصرؼ فييا كفؽ أحكالمنقكلة كغير المنقك 
 . 2كأصبح سكؽ األكراؽ المالية تحت إشراؼ ىذه الييئة

لمييئة ميمة اإلشراؼ كالرقابة عمى سكؽ رأس  2004لسنة  12كأسند قانكف األكراؽ المالية رقـ       
ككذلؾ إيقاع  ،ميف داخؿ ىذا السكؽامظمة لممتعكمنحيا صالحيات كضع التعميمات كاألن ،الماؿ

كلـ يكتفي المشرع الفمسطيني بذلؾ بؿ أصبغ عمى نشاط تداكؿ  ،العقكبات اإلدارية عمى المخالفيف
 .كبي جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةتتمثؿ في الحبس لمرتحماية جزائية  ،األكراؽ المالية

                                                           
 ،2006 مصر، فتحية محمد قكرارم:الحماية الجنائية لشفافية أسكاؽ األكراؽ المالية،مجمة الحقكؽ لمبحكث القانكنية اإلقتصادية، 1

 .173ص
تيدؼ الييئة إلى تييئة المناخ المالئـ لتحقيؽ استقرار كنمك رأس الماؿ،  مف قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ " 3نصت المادة  2

كتنظيـ كتطكير كمراقبة سكؽ راس الماؿ في فمسطيف، كحماية حقكؽ المستثمريف، كعمييا في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ القياـ بما 
اإلشراؼ عمى: أ. سكؽ األكراؽ المالية بما يكفؿ سالمة التعامؿ. ب. شركات التأميف. ج. شركات . 1يمي كفقا ألحكاـ القانكف: 

. التنظيـ كالرقابة كاألشراؼ عمى نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية 2التأجير التمكيمي. د. شركات تمكيؿ الرىف العقارم. 
. تنظيـ اإلفصاح عف أية بيانات أك معمكمات تخص القطاع 3المصرفية.  بما فييا تداكؿ األكراؽ المالية كالخدمات المالية غير

 "... مراقبة تطكر المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمف سالمة عمميا4المالي غير المصرفي. 
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مصطمح "المخالفة" في القكانيف كاألنظمة  استخدـطيني كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف المشرع الفمس      
 ،مشركعةالغير و ككصؼ لمممارسات امتطبيقان ألحك ،كالقكاعد المنظمة لنشاط تداكؿ األكراؽ المالية

إذ أكرد  ،كنجد أف ىذا المصطمح ال يستقيـ مع كصؼ الجرائـ المرتكبة داخؿ سكؽ رأس الماؿ
كأعمف المشرع عف مدل خطكرة ىذه الجرائـ كأكقع  ،التالعبكالغش كالتدليس ك  االحتياؿمصطمحات 

كبذلؾ فالمشرع حتما لـ يكف يقصد المخالفة كفقا لمعناىا  ،عمييا عقكبة الحبس لمدة ال تزيد عف سنة
بينما عاقب عميو المشرع في جرائـ  ،نعمؿ ذلؾ أنو ال عقاب عمى الشركع في المخالفات ،القانكني

بينما عاقب المشرع في جرائـ  ،في المخالفة االشتراؾككذلؾ ال عقاب عمى  ،تداكؿ األكراؽ المالية
بأف المشرع قد قصد بمفيكـ المخالفة معناىا  :كبذلؾ يمكف القكؿ ،الشريؾ كالمحرض كالمتدخؿ ،التداكؿ

إحدل  ارتكابب اـكبالتالي فالمخالؼ كفؽ ىذه األنظمة ىك مف ق ،المغكم كىك قصد الفعؿ المنيي عنو
  فعؿ حظر القانكف إتيانو. ارتكبأك  ،تداكؿ األكراؽ الماليةجرائـ 

في أف كجكد عقكبات جزائية تشجع  ،تداكؿ األكراؽ الماليةة ملسال تتمثؿ أىمية الحماية الجزائية      
كبالتالي  ،ميفامإذ أف ىذه الحماية تكجد نكعا مف الثقة لدل المتع ،األكراؽ المالية استثمارعمى تداكؿ ك 

ف مكبذلؾ تحقؽ الحماية الجزائية اال ،ميف عمى التقيد باألنظمة كالقانكف خكفا مف العقكبةاملمتعيحرص ا
 الت األكراؽ المالية.امكالشفافية في تع

 ،كظيكر أنكاع جديدة مف الجرائـ لـ تكف معركفة ،التطكر السريع ألسكاؽ األكراؽ المالية إف      
فالجزاءات اإلدارية كحدىا ال تكفي ألف تشكؿ  ،ليذه الجرائـيقتضي بالضركرة كجكد قانكف جزائي رادع 

 ميف داخؿ السكؽ.امالمتع ماـأرادعا قكيا 

 اـىك حماية النظ ،إف اليدؼ األساسي لتدخؿ القانكف الجزائي في نشاط تداكؿ األكراؽ المالية      
ز كتعمك عمى المصالح تتمي ة كالتيامىك المصمحة الع اـحيث أف معيار ىذا النظ ،االقتصادم اـالع

 .األخرل
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 أهمُة اٌذراسة:

السكؽ الحديث يؤدم دكران مؤثران  اقتصادسكؽ رأس الماؿ في ظؿ  ككفتبرز أىمية ىذه الدراسة       
كاؿ التي تحتاجيا الشركات لتمكيؿ ملرؤكس األ تجمععتبر حيث ي ،االقتصاديةفي عممية التنمية 

مف خالؿ تعبئة المدخرات  ،االقتصادممثؿ الركيزة األساسية لمنمك كما ت ،أنشطتيا اإلنتاجية كالخدمية
 .نظرم كعممي :في محكريف ية الدراسةكتتمحكر أىم ،1االستثماركتكجيييا بكفاءة إلى مختمؼ قنكات 

ة تداكؿ األكراؽ المالية في متبرز أىمية مكضكع الحماية الجزائية لسال :مف الناحية النظرية      
 قتصاداالكخمط كدمج لنظريتي  االقتصادمعبير عف تطكر في الفكر ككف السكؽ تسكؽ رأس الماؿ 

المقيد، كما أف المكضكع يعكس تطكران في مفيكـ الماؿ فمـ يعد العقار ىك أساس  قتصادكاال 2الحر
كباتت بعض األكراؽ المالية في السكؽ تعادؿ في قيمتيا أغمى كأثمف العقارات، كما أف الفقو لـ  ،الماؿ

، إذ عارض جانب فؽ عمى كجكب حماية جزائية أك عدـ كجكب حماية جزائية لتداكؿ األكراؽ الماليةيت
  . 3الت األكراؽ الماليةاممف الفقو تدخؿ القانكف الجزائي في تع

ان امفقد كاف لز الحر كظيكر أىمية األسكاؽ المالية،  قتصادمع ظيكر اال :كمف الناحية العممية      
لسنة  12فأصدر قانكف األكراؽ المالية رقـ  ،سطيني تفعيؿ كتنظيـ سكؽ رأس الماؿعمى المشرع الفم

ككضع ضكابط كقكاعد كجزاءات لمف  ،2004لسنة  13كقانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ  2004
فرز يمكف أف تُ  ،لنشاط تداكؿ األكراؽ الماليةأف الممارسة العممية  حيث ،ىذه القكانيف اـيخالؼ أحك
مما يقتضي رصد ىذه  ،الكطني قتصادالسمككيات الضارة التي قد تؤثر سمبا عمى االالعديد مف 

كىذا  ،ستقرار داخؿ سكؽ األكراؽ الماليةبيدؼ ترسيخ الثقة كاال ،السمككيات كالعمؿ عمى مكاجيتيا

                                                           
 ،2010 ة،القاىر  صبرم إبراىيـ الشافعي:سكؽ رأس الماؿ كأحد مقكمات التنمية اإلقتصادية،رسالة دكتكراه،جامعة عيف شمس، 1

 .2ص
مف القانكف األساسي الفمسطيني "يقـك النظاـ االقتصادم في فمسطيف عمى أساس مبادئ االقتصاد الحر.  21/1نصت المادة  2

 كيجكز لمسمطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظـ بقانكف".
خؿ القانكف الجزائي في تعامالت األكراؽ ىنالؾ إتجاه معارض لتدخؿ القانكف الجنائي في تداكؿ األكراؽ المالية،إذ يرل أف تد 3

المالية يؤدم إلى عرقمة سير سكؽ األكراؽ المالية السير الطبيعي،فتدخؿ القانكف الجزائي قد يؤدم إلى تعطيؿ كثير مف الصفقات 
 التي تقع عمى ىذه األكراؽ.

لمعامالت التجارية كالتي مكانيا الجزاءات كما يرل ىذا اإلتجاه إستبعاد العمؿ بالقانكف الجزائي في بعض المعامالت كمنيا ا
 المدنية،حيث ال مجاؿ إلعماؿ العقكبات الجزائية إال في حالة عدـ كفاية الجزاءات المنصكص عمييا في القكانيف األخرل.

 .13،ص1989،دار النيضة العربية،القاىرة،1حسني أحمد الجندم:القانكف الجنائي لممعامالت التجارية،ط.-
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مما يثرم  ،في األكراؽ المالية ستثمارلالشرط رئيسي في جذب مستثمريف سكاء محمييف أك أجانب 
 الكطني. ادقتصاال

 

 :اٌذراسة هذف

مالية مف تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف مدل تحقؽ الحماية الجزائية لنشاط تداكؿ األكراؽ ال      
حيث تتمثؿ ىذه الحماية في  ،مشركعة في سكؽ رأس الماؿ الفمسطينيالغير السمككيات كالممارسات 

مف خالؿ إجراءات إدارية كجزائية المخالفيف  المجرمة كالعقكبات المقررة ليا كتطبيقيا عمى فعاؿبياف األ
نزاؿ العقكبات  ،اـمتخذة طبقا لمنظ لمرقابة عمى حسف تطبيؽ األنظمة كضبط المخالفات كالتحقيؽ فييا كا 
كاؿ كالمدخرات كالمحافظة عمى تداكؿ األكراؽ المالية بشكؿ سميـ ملضماف صيانة اال ،بحؽ مرتكبييا
 داخؿ السكؽ.

 :مىهج اٌذراسة

لمنصكص القانكنية في التشريع الفمسطيني  ،عمى المنيج الكصفي التحميميىذه الدراسة  إتبعنا في      
ح كالجكانب المختمفة لمكضكع البحث مالمال استجالءبيدؼ  ،المنظـ لنشاط تداكؿ األكراؽ المالية
عدة مراجع عمى  االعتمادحيث تـ  ،ة تداكؿ األكراؽ الماليةمالمتمثؿ في الحماية الجزائية لسال

كما تـ التطرؽ لبعض التشريعات المقارنة أبرزىا بكرصة  ،كدراسات كأبحاث تناكلت ىذا المكضكع
 ككذلؾ التشريع المصرم كاألردني كالككيتي.  ،ريكيةماألكراؽ المالية في الكاليات المتحدة اال

 :اٌذراسة إشىاٌُة

 قتصادتعددة كالتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى االمف الجرائـ الم ،تعتبر جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية      
فيناؾ شخصيات إعتبارية  ،الفاعميف داخؿ سكؽ رأس الماؿ اختالؼكيعكد ىذا التعدد إلى  ،الفمسطيني

 ،ميف في بيع كشراء األكراؽ الماليةامكشخصيات طبيعية مثؿ األفراد المتع ،مثؿ الشركات المساىمة
مف خالؿ كضع  ،األكراؽ المالية ميف داخؿ سكؽامالمتع ؾسمك  كبذلؾ حاكؿ المشرع الفمسطيني ضبط

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع مف خالؿ تنظيمو  ،الفمسطيني قتصادة االمضكابط قانكنية تضمف سال
شراؼ ىيئة سكؽ رأس الماؿ ،لسكؽ رأس الماؿ كأككؿ إليو ميمة  ،جعؿ ىذا السكؽ تحت إدارة كا 

 مما يفرض التساؤؿ: .ابعة نشاط تداكؿ األكراؽ الماليةكمت
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يجاد حماية ة كالنصكص الخاصة مف إامىؿ َتمكف المشرع الفمسطيني كمف خالؿ القكاعد الع      
في حسف التكجو ة تداكؿ األكراؽ المالية في سكؽ رأس الماؿ مع عدـ اإلخالؿ مجزائية لما يضمف سال

 كتداكؿ ىذه األكراؽ؟ االستثمارنحك 

ة تداكؿ األكراؽ المالية في سكؽ مالقكاعد الجزائية لغاية حماية سال كضع المشرع الفمسطيني      
داخؿ سكؽ رأس الماؿ )الفصؿ  فعاؿرأس الماؿ، كاتسـ ىذا التدخؿ التشريعي بالتكسع في تجريـ األ

 عف جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية )الفصؿ الثاني(. المسؤكليةاألكؿ(، كبخصكصية في 
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 :األوي ٌفصًا

______________________________________________________ 

 ي.اٌما رأسخً سىق اد فااياألتجرَم تىسع فٍ 

 اردىاتنمية مك  إلىفكؿ دكلة تسعى  ،لدكؿات ك المجتمعات اىـ مقكمأمف  قتصادااليعد       
سف تعمؿ عمى ك  ،جنبيةاألت ااالستثمار لية ك المات المدخر اكجذب  ،ليةالما اتيااستثمار ك  االقتصادية

لمستحدثة في ىذه ا االقتصاديةت اقلعالاكتنظيـ كضبط  ،ؼاىداأللتحقيؽ ىذه  ،زمةلالات التشريعا
 ت.مجااللا

ئـ اصة لمجر اعد خاكيضع قك  ،تالعقكبا قانكفة في املعاعد القك المشرع عف اكقد يخرج       
سبب ت امم ،لكطنيا قتصاداالؤثر عمى لتي قد تاك  ،لخطرائـ امف جر  العتبارىا انظر  االقتصادية

 .الخركج منيالسيؿ التي ليس مف ارث الكك ا

 كأضفىة املعاعد القك الخركج عف اب ،االقتصادم البنياف حماية كلغاياتلمشرع ا اـكبذلؾ ق      
كذلؾ بتجريـ  اـلية كقالما األكراؽ تداكؿئـ التحديد جر اكب االقتصاديةلجريمة ا أركافخصكصية عمى 

لحاؽتيديد  شأنيالتي مف ات ارسالمماك  فعاؿاأل فةاك كيقكـ كذلؾ  ،االقتصاديةلمصمحة الضرر با كا 
 ،لعقكبةابينيـ في  ساكلو أنمف ذلؾ حتى  احدألـ يستثني  امم ،لمجرمةا فعاؿاألئميف بالقالتكسع في اب

كسع في حيث اتضح تكسع المشرع في محددات جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية )المبحث األكؿ( كت
 المجرمة )المبحث الثاني(. فعاؿمسؤكلية القائميف باأل
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 :ٌُةاٌما األوراق تذاويئم اجر محذدات فٍ تىسع: األويٌمثحث ا

كلذلؾ ال بد لخضكع الفعؿ لمتجريـ  ،ىك اإلباحة كرماألمف المتعارؼ عميو أف األصؿ في       
كىذا  ،1"ال جريمة كال عقكبة إال بنص"ة امستنادان لمقاعدة العا ،نص قانكني يجرمو مف كجكدكالعقاب 
كبالتالي  ،اـؿ مع الجريمة بشكؿ عامفي التع اتباعياة يتـ اميندرج تحتو معايير كقكاعد ع اـالمبدأ الع

المجرمة في قانكف  فعاؿكبالتالي حدد المشرع األ ،ال مجاؿ لمقياس أك الخركج عف ىذه القكاعد
كقد  ،كالمتمثمة في الركف المادم كالركف المعنكم ،ييا كؿ جريمةالعقكبات كبيف األركاف التي تقـك عم

 االقتصاديةا في التشريعات مأ ،شدد المشرع عمى كجكب تكافر ىذه األركاف في قانكف العقكبات
ة في امخرجت عف القاعدة الع قد نجدىافلنشاط تداكؿ األكراؽ المالية  الناظمةكباألخص التشريعات 

)مطمب  ،ف مف خالؿ التكسع فييا كعدـ التشديد عمييا كباألخص الركف المعنكمؿ مع ىذه األركاامالتع
 أكؿ(.

كيتضح أيضان أف التشريعات المنظمة لنشاط تداكؿ األكراؽ المالية تكسعت بشكؿ كبير في صكر       
بسير  كال صغيرة مف الممكف أف تسبب ضرران بحيث لـ تترؾ كبيرة  ،تحت مسمى المخالفات ،التجريـ

حتى أف المشرع أعطى  ،ة إال كنيت عنياامأك بالمصمحة الع ،ميفامأك بمصمحة المتع ،سكاؽ الماليةاأل
صالحية التجريـ لييئة سكؽ رأس الماؿ في حاؿ ظيكر أم جرائـ مستحدثة تضر بمصمحة السكؽ 

 )مطمب ثاني(. ،كالتداكؿ السميـ

 ٌُة:اٌما األوراق تذاويئم اجر أروان تىسع فٍ: األويٌمطٍة ا

يمكف تعريؼ الجريمة بأنيا: اإلتياف بفعؿ يتنافى مع المعايير الدستكرية كالقانكنية، تتمثؿ في       
نكف. االعتداء عمى حؽ أك مصمحة تتمتع بحماية القانكف، مما يترتب عمى ىذا الفعؿ عقاب بنص القا

ـ ضد األشخاص، درج الفقو عمى تقسيـ الجرائـ التي تحصؿ آلحاد الناس بحسب مكضكعيا إلى جرائ
كُتعرؼ جرائـ اإلعتداء عمى األمكاؿ بأنيا الجرائـ التي تناؿ باإلعتداء أك ، 2كجرائـ تقع عمى األمكاؿ

تيدد بالخطر الحقكؽ ذات القيمة المالية، أم التي تصيب العناصر االيجابية لذمة المجني عميو 
 .3األفراد، مثؿ حقو في الممكية المالية كالتي تككف محال لمتعامؿ االقتصادم بينو كبيف غيره مف

                                                           
مف القانكف األساسي الفمسطيني "العقكبة شخصية، كتمنع العقكبات الجماعية، كال جريمة كال عقكبة إال بنص  15 نصت المادة 1

 ."قانكني، كال تكقع عقكبة إال بحكـ قضائي، كال عقاب إال عمى األفعاؿ الالحقة لنفاذ القانكف
2

 .5،ص7101،د.ط،اٌمب٘شح،7زبِذ ساشذ:ششذ اٌمغُ اٌخبص فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد،ج. 
3

 .5،ص7101ػجذاٌشزّٓ ِسّذ خٍف:ششذ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمغُ اٌخبص،خشائُ االػزذاء ػٍٝ االِٛاي،د.ط،داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ،اٌمب٘شح، 
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 ،تعتبر مف جرائـ االعتداء عمى األمكاؿ كذات صبغة اقتصادية ،ف جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةإ      
 اـالخاصة بالنظ اـة كاألحكاميقع مخالفان لمقكاعد الع تناعامكؿ فعؿ أك  :االقتصاديةتعرؼ الجريمة ك 

 .1أك في القكانيف الخاصة  االقتصاديةي قانكف الجرائـ إذا نص عمى تجريمو ف ،لمدكلة االقتصادم

سكاء  ،عمى مصمحة معينة اعتداءيترتب عمى كقكعيا  ،مة األركافامتعد الجريمة كاقعة متك      
 ،كعند دراستيا ال بد مف اإلطالع عمييا ككحدة كاحدة متناسقة األعضاء ،ة أك الخاصةامالمصمحة الع

 اـبمعنى أنو ال بد لقي ،تقكـ ليا قائمة في القانكف كالتي بدكنيا ال ،ثـ تحميؿ كؿ ركف مف أركانيا
 بنيانيا القانكني مف جميع الجكانب أركاف كشركط. اكتماؿالجريمة 

 ،الركف الشرعي كفقا لقاعدة ال جريمة كال عقكبة إال بنص :ثالثة أركاف لجريمة عمىاكتقكـ       
لية الما األكراؽ تداكؿئـ اكجر  ،األركاففر ىذه ابتك  إالتقكـ  كىي ال ،لمعنكمالركف اك  ،دمالمالركف اك 

في  كالتكسع لخصكصيةالؾ بعض اكلكف ىن ،فر ىذه األركافاتك  ايامئـ يتعيف لقيالجر اقي اب أفش شأنيا
 .(فرع ثاني) المعنكمكالركف ،(فرع أكؿ) مف حيث الركف المادم ،اؿ معياملتعا

 :دٌاٌماٌروه ا:األويٌفرع ا

 ءن ارع كيفرض عمى مرتكبو جز الشايجرمو  2تناعام أكمف كؿ فعؿ  اتياديالجريمة في ماف تتكك       
 3س.الحك ادية فتممسو اكيككف لو طبيعة م كيانيايدخؿ في  كؿ ما أم ،ائياجن

يقصد بالركف المادم لمجريمة: السمكؾ المادم الخارجي الذم ينص القانكف عمى تجريمو، أم       
لجريمة كتككف لو طبيعة مادية فتممسو الحكاس كىك ضركرم لقياميا إذ ال كؿ ما يدخؿ في كياف ا

، مما يترتب عميو أف ال يعتبر مف قبيؿ الركف المادم ما يدكر 4يعرؼ القانكف جرائـ بدكف ركف مادم
في األذىاف مف أفكار كرغبات طالما لـ تتخذ سبيميا إلى الحيز الخارجي لمظير مممكس إلنعداـ الركف 

 فييا.المادم 

                                                           
محمد سميماف المحاسنة:الصمح كأثره عمى الجريمة اإلقتصادية،رسالة ماجستير غير منشكرة،الجامعة  1

 .3،ص2007األردنية،عماف،
 جريمة إال إذا ارتبط بكاجب قانكني. اإلمتناع،ال يشكؿ 2
 94.ص92006دار النيضة العربية9القاىرة19مظير فرغمي محمد:الحماية الجنائية لمثقة في سكؽ راس الماؿ جرائـ البكرصة9ط. 3
4

 .038ػٍٟ خٍف ٚ عٍطبْ اٌشبٚٞ:اٌّجبدئ اٌؼبِخ فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد،د.ط،اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ،ثغذاد،د.د،ص 
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 لية مفالما األكراؽ تداكؿئـ اجر  افيي اة بمامئـ عالنسبة لمجر ادم لمجريمة بالمالركف اكيتككف       
 ،لنتيجةالسمكؾ ك ابيف  السببية ماقة كعال ،يةامجر اإللنتيجة اك  ،ياماإلجر لسمكؾ ا :صر كىياعن ثالثة

لنتيجة اتخمفت  فا  ك  ،ةاملجريمة تادم كعدت المالركف اكتمؿ ا اصر جميعيالعناتحققت ىذه  فإف
 ارتكابب اقصة كيككف سمككو شركعالجريمة نافتككف  اعؿ يد لو فيياجنبية ليس لمفأ ألسباب يةامجر اإل

 .أشخاصعدة  ياارتكابرؾ في ايش أكحد الجريمة شخص ك ايرتكب  اكم ،جريمة

لركف افي بحث صعكبة  إلى أحياناتؤدم  ،صةابطبيعة خ ئـ تداكؿ األكراؽ الماليةاجر تتميز       
 أملصعكبة في تحديد اتظير  إذ ،لفنيةالخبرة ا إلىلمجكء ا فاحياألدم حيث يتطمب في معظـ الما

ضي القاىؿ اعمى ك ثقيال ايشكؿ عبئ ايعتبر كذلؾ مم ال ياأيك  ،ات يعتبر مشركعالسمككيا أك فعاؿاأل
 .1لسمكؾا اىذ أفر بشاقر  إلىلكصكؿ افي 

 لية:الما األكراؽ تداكؿئـ اعمى حدة في جر  م كالدالمالركف اصر اسنبيف عن اكىن

 .ياماإلجر لسمكؾ ا -1

لتي الح المصاعمى مصمحة مف  ان خطر  ضرران ك يشكؿ اي ماإلنسانلسمكؾ المشرع مف ايجـر       
 اآلثمة ايالنك اكتبقى  ،طاعؿ نشالفايصدر عف  أفكيقتضي ذلؾ  ،ان ضرر  ايسبب لي أك ،اتييايعنى بحم

إذا ما  تناعماال أكلترؾ ايعرؼ ب اكىك م ان كقد يككف سمبي إيجابيان لسمكؾ اكقد يككف  ،بالعقائرة ارج داخ
 كأخيرا ،)أ( كالسمكؾ السمبي )ب(اإليجابيالسمكؾ  دراسةكىذا يتبيف مف خالؿ  ،اقترف بكاجب قانكني

 .ياماإلجر لسمكؾ اطبيعة 

 .اإليجابيلسمكؾ ا - أ

 إراديةيتمثؿ في حركة عضكية  اإليجابيؿ لفعاك  2،إرادةلسمكؾ حركة عضكية تصدر عف ا      
 .الفاعؿدرة عف اص

 ؿالما رأسط سكؽ انش أكلية الما األكراؽ تداكؿلمتعمقة بائية الجز النصكص ا يتضح مف بعض      
يصدر  أف أم ،دم لمجريمةالمالركف ا ايتحقؽ بي ،إيجابيت سمكؾ اؿ ذالما رأسئـ سكؽ البية جر اغ أف

                                                           
1

 .007،ص92012دار الثقافة لمنشر كالتكزيع9عماف19مصاركة:تداكؿ االكراؽ المالية الحماية الجزائية9ط. سيؼ ابراىيـ 

 .302ص،1963شرح قانكف العقكبات،د.ط،دار النيضة العربية،القاىرة،محمكد نجيب حسني: 2
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 اكىذ ،القانكف اـحكأ الفامف قبمو مخ إراديةء عمى حركة عضكية اصدره بنمكقؼ ي أكفعؿ  الفاعؿعف 
 ظالفاأللتجريـ كمف ىذه ارع في نصكص الشا استعمميإلتي ات ار العباظ ك الفاألتدؿ عميو  ام
 .1"إعطاء،استخداـ،،إخفاء،بث"

 بياناتيمة تقديـ جر  ،ثمة الجرائـ ذات السمكؾ اإليجابي في جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةمأكمف       
ؽ ار أك كجريمة عرض  ،ليةالما األكراؽىيئة سكؽ  إلىلمقدمة ائؽ الكثامضممة في  أكغير صحيحة 

كجريمة  ،خميةالدات المعمكماء افشإكجريمة  ،مضممة أكغير صحيحة  بياناتء عمى ابن ابيعي أكلية ام
كرقة  أمتؤثر عمى سعر غير صحيحة قد  بيانات أكت امعمكم إعطاء أك اتركيجي أكت ائعالشابث 

 ايتداكلحجـ  أكلية الما األكراؽ أسعارعب في لتالاكجريمة  ،جية مصدرة أمعمى سمعة  أكلية ام
 .2لمشركعة"اربة غير المضا"

دم المالركف ابؿ يتعيف لتحقؽ  ،لترؾا أك تناعماال أكلسككت اتقع بمجرد  ئـ الالجر اكجميع ىذه       
مكقؼ يصدر عف  أكلسمكؾ بفعؿ ا اكيتمثؿ ىذ ،لجريمةا ارتكابنحك  يإيجاببسمكؾ  الفاعؿ اـقي افيي

دم لمجريمة المالركف اتحقؽ  إلىيؤدم  امم ،وجانبمف  إراديةء عمى حركة عضكية ابن الفاعؿ
ظيارىا  لكجكد.احيز  إلى كا 

 لسمبي.السمكؾ ا  - ب

 ،في ظركؼ معينةو إتيانلمشرع اجب عميو أك فعؿ  إتيافشخص عف  تناعاملسمبي ىك السمكؾ ا      
  3بو. اـلقيالشخص ا اىذ كافمإيككف في  أفكبشرط 

 اإلرادة أفبيد  ،اإلنسافطبيعية في  إرادة إلىسمكؾ يستند  اىمكال تناعماال أكلفعؿ ا فإكعميو ف      
 إرادة تناعماال ذابي إذ ،قعالك ا ادني إلىلعضمية ا أكلعضكية الحركة افعة حيث تدفع اد إرادةلفعؿ افي 
 .4رجيالخالـ العا إلىلظيكر الحركة مف اتمنع  الككني عةمان

ت ائـ ذالجر ابعض  ية،لالما األكراؽسكؽ ط المتعمقة بنشائية الجز النصكص ا يتضح مف بعض      
 ام إتيافلسككت عف ا أك تناعماالئـ بمجرد الجر ادم في ىذه المالركف ايتحقؽ  إذ ،لسمبيالسمكؾ ا
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2

 .7114ٌغٕخ  07ِٓ لبْٔٛ األٚساق اٌّب١ٌخ سلُ  99اٌّبدح  
 .955ص91990د.ط9د.د9 -القسـ العاـ-ىاللي عبد الاله احمد:شرح قانكف العقكبات 3
 .9184ص92011دار الثقافة لمنشر كالتكزيع9عماف39كامؿ السعيد:شرح االحكاـ العامة في قانكف العقكبات9ط. 4



06 

لممتنع اعة استطافي  كافك  ،ليةالما األكراؽ تداكؿلتي تتعمؽ با عماؿاألبو مف  اـلقيالمشرع اجب أك 
ذلؾ مف خالؿ عدـ االفصاح عف المتطمبات التي تطمبيا الييئة مف ك  ،بإرادتوو إتيانجب الك ا إتيافعف 

 المتعاممكف في السكؽ.

الذم  صلشخا تناعامجريمة  ،ؿالما رأسخؿ سكؽ السمبي دالسمكؾ ات ائـ ذالجر ا ثمةمأكمف       
يشترم أك يبيع األكراؽ المالية لمصدر ما بشكؿ مباشر أك غير مباشر )بما في ذلؾ الشراء أك البيع 
مف خالؿ حقكؽ المنتفعيف( كالتي قد تزيد عف العشرة في المائة مف األكراؽ المالية التي ليا حؽ 

ىيئة  إلىلتحقيؽ ا لمتعمقة بمكضكعات المستندائؽ ك الكثاعف تقديـ  تناعماالكجريمة  ،1التصكيت
كجريمة عدـ  ،لييئةا ماـأدة الشياب لإلدالءلحضكر اعف  تناعماالجريمة  اضأيك  ،ليةالما األكراؽ

 .اإلفصاح

دم عمى سمكؾ سمبي يتمثؿ في الما اتقكـ في ركني ايأنئـ نستخمص الجر اكفي جميع ىذه       
عيب  أميشكبو  ال اختياريا تناعماال اذيككف ى أفعمى  ،بو اـلقيالمشرع اجب أك  ام إتيافعف  تناعماال

 .اإلرادةمف عيكب 

 .ياماإلجر لسمكؾ اطبيعة  - ت

 ،فيةاك كدرايةلدقة كتتطمب خبرة فنية التي تتصؼ باشطة ألنالية مف الما األكراؽ تداكؿط ايعد نش      
تبر شطة يعألنا أك فعاؿاأل أملصعكبة في تحديد الية تظير الما األكراؽ تداكؿئـ اففي معظـ جر 

فية الكاعة القنا إلىضي لمكصكؿ القاىؿ اعمى ك ثقيال ايشكؿ عبئ امم ،يعتبر كذلؾ ال ياأيك  امشركع
 .2لتخميفالشؾ ك اليقيف كليس عمى ائية تبنى عمى الجز ا اـاألحك أف إذ ،لحكـالنطؽ با أجؿمف 

عمى  ،لمشركعةالمشركعة كغير ات ايلسمككالتفرقة بيف اصعكبة  التي تظير فييائـ الجر اكمف       
ففي ىذه  ،خمية غير معمنة لمجميكرات داء عمى معمكمالية بنالما األكراؽ تداكؿؿ جريمة المثاسبيؿ 

لتي يتعيف ات المعمكمالمعمنة ك اخمية غير الدات المعمكمالتفرقة بيف الصعكبة في الجريمة تظير بعض ا
لجـز ا كافلصعكبة بماو مف نإلية فاة مكرق مأل تداكؿبعممية  اـلقيافعند  ،قانكفلم اطبق انيع اإلفصاح

لتي تـ ات المعمكماء عمى ابن ـأخمية غير معمنة لمجميكر اء عمى معمكمة داقد تـ بن تداكؿلا بأف
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لجريمة في الضكء عميو بخصكص ىذه اسنمقي  ام اكىذ ،ىميفالمسالممستثمريف ك  اعني اإلفصاح
 لة.الرسادمة مف القالمرحمة ا

 .يةامجر اإللنتيجة ا -2

ئي عمى النيا العدكافكىي  ،ياماإلجر لسمكؾ الذم يترتب عمى اثر األىي  يةامجر اإللنتيجة ا      
يتمثؿ في  اـضرر ع الجزائيةعدة المق انتياؾكيترتب عمى كؿ  ،القانكف التي يحمييالمصمحة ا
ىذه كتبدك  ،ياماإلجر نتيجة لمسمكؾ  اـلعالضرر ا اعدة. كيعتبر ىذالقاىذه  التي تحمييالمصمحة ا
ي بغير امجر إسمكؾ  ال بأنولقكؿ اي بحيث يمكف امجر إية لصيقة بكؿ سمكؾ قانكنلنتيجة كحقيقة ا

 1نتيجة.

لـ العالذم يحدث في التغير ايعني  ،ديةاىرة ماظ بحسبانيادم امدلكؿ م :مدلكالفلنتيجة اكليذه       
ؿ الذم ينا العدكافكيعني  ،يةقانكنفكرة  باعتبارىاي قانكن. كمدلكؿ ياماإلجر لمسمكؾ  كأثررجي الخا
 2لمحمية.المصمحة ا

لسمكؾ ا اؿ ىذاو في حأنك  ،تككف نتيجة سمكؾ معيف أفىك  يةامجر اإلة لمنتيجة املعاعدة القاف فإذ      
 تداكؿ األكراؽ الماليةئـ اعدة عمى جر القاكلكف ىؿ تنطبؽ ىذه  ،جريمة فال يةامإجر نتيجة  إلىلـ يؤدم 
 ؟اخصكصية لي ؾاىن أف ـأؿ امبشكؿ ك

 امأ ،درار نمأفيك  3لخطرةائج النتاتجريـ  امأرة الضائج النتاىك تجريـ  اـلعا القانكفلب في الغا      
 االقتصاديةت التشريعا اتجيتحيث  ،4التي تغمب عمييالخطرة ىي ائج النتا فإف االقتصاديةئـ الجر افي 
كذلؾ  ،مستقبال التي قد تنجـ عنيا ألضرارادم ائج خطرة لتفانت التي ينجـ عنيا فعاؿاألتجريـ  إلى
 ،بسيكلة اركيايصعب تد ،لمدكلة اقتصاديةرث ايسبب كك  الكطني مما قتصادباالتضر  أفمف  اخكف

 ،االقتصاديةلح المصا حمايةك لضرر امف تحقؽ  اخكف الفاعؿلطريؽ عمى المشرع بقطع افبذلؾ يقكـ 
 .ةاملتالجريمة اب اقب عمييائـ يعالجر ادم ليذه المالركف ا أفكنجد 
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ة املعالمصمحة اب اضرر  ياماإلجر لسمكؾ ا التي يسبب فييائـ الجر الضرر تمؾ ائـ اكيقصد بجر       
لفعمي الضرر ائـ تتمثؿ في تحقيؽ الجر النتيجة في ىذه ا فإخرل فأرة اكبعب ،1ئيةالجز ا حمايةالمحؿ 

 أكلحؽ اثؿ في مجرد كقكع تيديد عمى لنتيجة تتما أف اقصد بيلخطر فيائـ اجر  امأ ،لمحميةالمصمحة اب
 .2لمصمحةاتمؾ  أكلحؽ ا الخطر عمى ىذالة او يكتفي بتحقؽ حأن أم ،ئيةالجز ا حمايةاللمصمحة محؿ ا

لعديد مف ادم في المالركف ا أفحظ نال 2004لسنة  12لية رقـ الما األكراؽ قانكف الرجكع إلىكب      
يحظر " 99/1دة المانص  اكمني ،لخطرةائج النتاسمكؾ ذم لالية يتمثؿ في الما األكراؽ تداكؿئـ اجر 

ت مضممة غير اتصريح أك بيانات أكت امعمكم إعطاء أكت ائعالشاتركيج  أكشخص بث  أمعمى 
.  لمصدرة"الجية اعمى سمعة  أكلسكؽ المدرجة في الية الما األكراؽ أسعارصحيحة قد تؤثر عمى 

طؤ مع التك اب أك الية منفردالما األكراؽؿ باميتع أف شخص أم/" يحظر عمى 2/ 99دة الماككذلؾ نص 
ربة غير المضا أعماؿب اـلقيالسكؽ. د/ اؿ عمى اشكاألشكؿ مف  أمب اسمب التأثيربقصد. ج/  هغير 
 لسريع".الربح الية بيدؼ تحقيؽ الما األكراؽ أسعارعمى  التأثيرلية بقصد الما األكراؽلمشركعة عمى ا

 لسببية.اقة عال -3

 كانت اإذ إال يةامإجر عف نتيجة  سأؿيُ  ال اإلنساف أفئية الجز ات التشريعالمقررة في ادئ المبامف       
 ام اكىذ الفاعؿسمكؾ  تجة عفان يةامجر اإللنتيجة اتككف  أفلي يجب التاكب ،طوانش أكنتيجة سمككو 

صمة تربط بيف  باعتبارىا ،دمالمالركف افي  السببية عنصر اقة لسببية. كبذلؾ تعد عالاقة لعالايسمى ب
 .لنتيجةالسمكؾ ك ا

تداكؿ ئـ النتيجة بخصكص جر السمكؾ ك السببية بيف اقة لعالاىؿ يشترط تكفر  اؤؿ ىناتسنك       
 ؟األكراؽ المالية

 النتيجة كفقالسمكؾ ك اقة سببية بيف تتطمب عال أفلطبيعي الية مف الما األكراؽ تداكؿئـ اجر  فإ      
خؿ سكؽ اد ابي اـق اقتصاديةشخص عف جريمة  مساءلةص حيث لاكلكف بشكؿ خ ،ةاملعاعد المقك 
 ،يةامجر اإللنتيجة ا إلى أدللذم السمكؾ ىك ايككف  أفك  ،لمجـرالسمكؾ ايتحقؽ  أفؿ ينبغي الما رأس
ىك ضعؼ  جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية في الخصكصية ىنا امأ ،لشخصا مساءلةيجكز  ذلؾ ال اعد
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لتي تكتمؿ الخطر ائـ الية مف جر الما األكراؽ تداكؿئـ اجر  ألفئـ كذلؾ الجر السببية في ىذه اقة لعالا
 ايتطمب لكقكعي ال تداكؿ األكراؽ الماليةئـ امعظـ جر  أفعف ذلؾ  اعد ،دمالمالسمكؾ اب اـلقيابمجرد 

 لية.الما األكراؽ تداكؿئـ الشركع في جر الضكء عميو في اسنمقي  ام انتيجة. كىذ

قة سببية تربط لنتيجة كعالالسمكؾ ك اصره كىي اعن اكتماؿلجريمة بادم في المالركف ايتحقؽ       
دية لمركف العالصكرة اكىذه  ،ةامعؿ عف جريمة تالفائؿ ادم كيسالمالركف اكبذلؾ يكتمؿ  ،ابينيم

لصكرة اب كىذه العقالنتيجة فيؿ يستكجب السمكؾ كلـ تتحقؽ اعؿ الفا ارتكابلة افي ح امأ ،دمالما
 لية.الما األكراؽ تداكؿئـ الشركع في جر ا كسندرس ىنا ،لشركعاتسمى 

لغربية الضفة المطبؽ في ا 1960لسنة  60رقـ  األردنيت العقكبا قانكفمف  68دة الماعرفت       
لـ  فإف ،جنحة أك جناية ارتكاب إلىلمؤدية اىرة الظا فعاؿاأللبدء في تنفيذ فعؿ مف اىك  :أنوبلشركع ا

 إلرادتودخؿ  ب الاسبألجنحة لحيمكلة ا أك جنايةلازمة لحصكؿ تمؾ لالا فعاؿاأل اـتماعؿ مف الفايتمكف 
لشركع جريمة اف ،لجريمةا اكتماؿكىي عدـ  ،لشركعاسية في اساأللفكرة التعريؼ ا ا. كيبرز ىذافيي
 .يةامجر اإللنتيجة اتحقؽ  اينقصي ،قصةان

لمسمكؾ  الفاعؿشرة اقص ىك مبالنالشركع اف ،اـلتالشركع اقص ك النالشركع المشرع بيف افرؽ  اكم      
لشركع ا امأ ،الفاعؿ إرادةرج عف السمكؾ لـ يكتمؿ لتكقفو لسبب خا اىذ أف إاللتحقيؽ نتيجة  اسعي

لنتيجة لـ تتحقؽ لسبب ا أف إال الامبو ك اـلذم قالسمكؾ ا الفاعؿلصكرة يستكمؿ اففي ىذه  ،اـلتا
 رجي.اخ

 كأكدلتنفيذ شركع ابقة عمى بدء الساحؿ المر المشرع لـ يعتبر ا أف ادة ىنالماكيظير مف نص       
لعـز عمى افي جريمة مجرد  ايعتبر شركع بقكلو "ال القانكفت امف ذ 69دة الماعمى ذلؾ في نص 

 ئية الاجر اإللجـر ا أفعاؿره عف اختياككؿ مف شرع في فعؿ كرجع ب ،لتحضيريةا عماؿاأل كال ياارتكاب
 جريمة". اتياتشكؿ في حد ذ كانت اإذ اقترفيالتي ا فعاؿاأل كألفعؿ اعمى  إالقب ايع

 

فقد سبؽ كذكرنا أف ىذه الجرائـ قد تككف ذات  ،ليةالما األكراؽ تداكؿئـ امشركع في جر ل كبالنسبة      
نما يكتفي بالسمكؾ الخطر، كبالتالي ال  نتائج خطرة كىذه ال يتطمب المشرع تحقؽ نتائج ضارة عنيا، كا 

ركع فييا. كتككف كذلؾ ذات نتائج ضارة كمف المتصكر كقكفيا عند حد الشركع بأف يبدأ يتصكر الش
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الجاني في تنفيذ الفعؿ المككف لمسمكؾ االجرامي، كلكف ال تتحقؽ النتيجة الضارة ألسباب خارجة عف 
 إرادتو.

      سنة، كقد كتعتبر جرائـ سكؽ رأس الماؿ مف الجنح كذلؾ ككف مدة العقكبة ال تتجاكز الحبس       
)ال يعاقب عمى الشركع في الجنحة إال  1960لسنة  16( مف قانكف العقكبات رقـ 71نصت المادة )

 في الحاالت التي ينص عمييا القانكف صراحة(.

مف ذات القانكف )يتناكؿ العقاب الشركع في ارتكاب الجرائـ المنصكص  437كقد نصت المادة       
مييا مف المكاد الكاردة في الفصؿ الرابع( كالمعنكف الغش في المعامالت كما ي 430عمييا في المادة 

 . 435كيتضمف ىذا الفصؿ جرائـ البكرصة في المادة 

 ام أكلشركع الفظ  عدـ كجكد 2004لسنة  12لية رقـ الما األكراؽ قانكفنصكص  يتضح مف       
عن قصد  اؤل ىناتسونرفض.."  أكلدعـ  محاكلة أم" ...  87/1دة المايستدؿ عميو سكل في نص 

أم أنو خروج عمى األحكام  لشروعادف لمفظ امر  استخداموىل ىو  ،1محاولةلالمشرع من لفظ ا
 العامة، وذلك بتجريم األعمال التحضيرية؟

الجنائي ال يمتد بالجزاء إلى األعماؿ التحضيرية، كذلؾ أصؿ راسخ مف يرل البعض أف المشرع        
بي ال ينبغي االلتفات عنو، فالمحاكلة كالشركع مسمياف لمعنى كاحد، كأف التكرار أصكؿ التشريع العقا

مف باب التأكيد، فكصؼ الفعؿ بأنو شركع كمحاكلة في آف كاحد، يعد تسميما بالتكسع في حدكد البدء 
 .2في التنفيذ

دكف الشركع آخر إلى أف المشرع قصد بذكر المحاكلة أف يمتد بالعقاب إلى ما ىك  كذىب رأم       
مف األعماؿ التحضيرية، آية ذلؾ أنو استعمؿ لفظيف مختمفيف لكؿ منيما مينى يغاير اآلخر، كبناء 
عميو تتألؼ المحاكلة مف األفعاؿ المادية السابقة عمى البدء في التنفيذ كالمؤدية إليو حاال كمباشرة 

 . 3كبالتالي تعتبر شكعا في الشركع

                                                           
1
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األنسب ىك القائؿ بأف الشركع كالمحاكلة مسمياف لمعنى كاحد، كذلؾ يمكف القكؿ: بأف الرأم       
كما لصعكبة كضع معيار يميز األعماؿ التحضيرية التي تعد محاكلة عف تمؾ التي ال تعد كذلؾ، 

يكتنفو مف صعكبة في اإلثبات، كيعد دعكة لمجاني باالستمرار في مشركعو اإلجرامي، كعدـ الكقكؼ 
، ألنو سيعاقب سكاء عدؿ عف تنفيذ جريمتو أـ لـ يعدؿ، عدا عمى أنو مف عند حد العمؿ التحضيرم

 .1المبادئ الدستكرية عدـ العقاب عمى نكايا لـ تقترف بأعماؿ تدخؿ في ماديات الجريمة أك الشركع فييا

ص الخا 2008لسنة  3ء رقـ الكزر ار مجمس امف قر  4/1دة الما كتجدر اإلشارة ىنا إلى نص      
 اـلمجنة ميانصت "تتكلى  إذلية الما األكراؽع اميف في قطاملمتعات عمى ااملغر ات ك اكبلعقا اـبنظ
 اـق اإذ ات لتحديد فيمابسمال أكت ارسامم أكت امعمكم أكت احيثي أكئع اكق أملتثبت مف التحقيؽ ك ا

ت تحضيرية اخطك  أكت اءاجر ا ةأي هاتخاذ أكلفة امخ ةأي ارتكاببلييئة ابة اشخص يخضع لرق أم
 ".يارتكابال

 ةأي ارتكبلمعني قد الشخص ا بأفتبيف لممجمس  اإذر " القر ات امف ذ 8/2دة الماككرد كذلؾ في       
 لفة ....".امخ ةأي ارتكاببشرع  أكلفة امخ

لتي تعتبر في حيز لفظ التحضيرية ك ا عماؿاأللنص عمى اتـ  بأنوضح اتقدـ نمحظ بشكؿ ك  امم      
، كننكه إلى أف العقكبات الكادرة دؽألجريمة بمعنى ا أكلفة امخ ةأي ارتكاب لشركع فياككذلؾ  ،محاكلةلا

 في ىذا القرار ىي عقكبات إدارية.

بيف  مساكاةلاعتبر ىؿ ت كبالتالي ،لشركعاة ك املتالجريمة ا في العقاب بيفلمشرع ا ساكل قدك       
 ة؟املعاعدة القا عف الية خركجالما األكراؽ تداكؿئـ الشركع في جر اة ك املتالجريمة ا

 اة لو ماملتالجريمة الية بعقكبة الما األكراؽ تداكؿئـ الشركع في جر اب عمى العقا فإ :لقكؿايمكف       
يتطمب كقكع  لمشرع الا أفيترتب عمى ذلؾ  امم ،ئج خطرةات نتائـ ذالجر اىذه  فإحيث  ،يسكغو

نمارة الضالنتيجة ا ىذه  أفضؼ أ ،ةاملتا الجريمة بصكرتياعف  ةالمسؤكلي اـلتنفيذ لقيالبدء بايكتفي ب كا 
فتيدد نمكه  ،لقكميا قتصادالاكخيمة عمى  بأضرارقد تتسبب  الخطكرة لمالي مف ائـ عمى قدر عالجر ا

عممت عمى  ايأنلية نجد الما األكراؽ تداكؿط المنظمة لنشائية الجز النصكص ا إلىلنظر اكب ،كاستقراره
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 ام إلزالةت طكيمة افتر  إلىج اكقعت قد تحت اإذلتي الجريمة اقكع منع ك  إلىييدؼ  ،ئيابدكر كق اـلقيا
 رة.ائج ضاتسببت بو مف نت

 :ٌماىىٌاٌروه ا :اٌثاوٌٍفرع ا

 إذ ،لمفاعؿلنفسي الذىني ك اط النشاحيث يتككف مف  ،لجريمةا اـلمعنكم ضركرم لقيالركف ا فإ      
 1لذم يقـك بو.الفعؿ اب الفاعؿتربط  أف اشأنيلتي مف ا يةامجر اإل اإلرادةط ىك النشا اجكىر ىذ فإ

 التي يتككف منيات اديالماتككف  أفلجريمة بحيث يجب ادم فقط في المالركف افر ايكفي تك  كال      
 ياماإلجر ط النشابطة نفسية بيف ابد مف كجكد ر  بمعنى ال الفاعؿفي نفسية  انعكاس الركف ليا اىذ
 لمعنكم.الركف ايسمى ب اط كىك مالنشا الذم صدر عنو ىذا الفاعؿئجو كبيف اكنت

 ،لجريمة مقصكدةاكبو تككف  اإلرادةلعمـ ك ائي بعنصريو الجنالقصد المعنكم صكرة الركف اكيتخذ       
 لجريمة غير مقصكدة.اكبو تككف  ،الخطألمعنكم صكرة الركف ا يأخذفي حيف 

 ؟اغير مطمكب فيي وأن ـأ ،ليةاملا األكراؽ تداكؿئـ الركف في جر ا افر ىذايتك  أفلي ىؿ يجب التاكب

 األنظمةكبذلؾ تنطبؽ  اـبشكؿ ع االقتصاديةئـ الجر امف  تداكؿ األكراؽ الماليةئـ اتعتبر جر       
لركف اؼ فقيي حكؿ طبيعة كقد ظير خال ،ليةالما األكراؽ تداكؿئـ اعمى جر  االقتصاديةئـ اة لمجر املعا
ئـ الجر المعنكم في الركف ا أفلفقو افي  اتجاهد اث سحي ،تداكؿ األكراؽ المالية ئـالمعنكم في جر ا

نما ،ئـالجر ائي غير متطمب في ىذه الجنالقصد اكيقصد بذلؾ  ضعيؼ االقتصادية يكتفي في تككيف  كا 
 2لعمدم.اغير  الخطأب ائمياجر 

 باألىمية الفاعؿؿ بثبكت تمتع الما رأسئـ سكؽ المعنكم يتحقؽ في جر الركف ا أف إلى أمر كذىب       
بعدـ تبصر  أك ،دم عف عمدالمالفعؿ ا ارتكاب إلى اإلرادةىذه  كبانصراؼ ،لحرةا اإلرادةك  الجزائية
ىماؿ  ئـ الاثمة جر  أفغير  ،لمعنكمالركف العمدية جكىر العمدية كغير افي صكرتيو  الخطأفيظؿ  ،كا 
 أكلعمدم ا الفاعؿ أخط إلىلمحرمة اقعة الك اد اسنإ اعني الجزائية المسؤكلية النعقادت التشريعاتستمـز 
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نما ،لعمدماغير   اء بكقكع ركنياكتفاب العقا الستحقاؽكشرط  الجزائية األىميةثبكت  شأنيايكفي في  كا 
 1دم.الما

 كبالتالي يمكف أف ترتكب جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية في صكرة القصد )أكال( كفي صكرة الخطأ )ثانيان(.

 لقصد.افي صكرة لية الما األكراؽ تداكؿئـ اجر  :أكال

لىشره ك الذم با ياماإلجر ط النشا إلى الفاعؿ إرادة اتجاهئي الجنالقصد اعرؼ يُ        لمترتبة النتيجة ا ا 
في  األردنيلمشرع اكعبر  2لجريمة.ا اـلقي القانكف التي يشترطياصر العنافة اكبك اعميو مع عممو بي

ئي الجنالقصد اعف  63دة الماربية في لغالضفة المطبؽ في ا 1960لسنة  16ت رقـ العقكبا قانكف
 ".القانكف اعرفي الجريمة عمى ما ارتكاب إرادةلنية ىي ا"اء فييالنية كجارة ابعب

 الماع الفاعؿيككف  أفبد مف  فال ،اإلرادةلعمـ ك القصد يقكـ عمى عنصرم ا إفلتعريؼ فا اكبيذ      
كمف  القانكفلذم نص عميو ا تناعماال أكلفعؿ العمـ باك ،دم لجريمتوالمالمككنة لمركف اصر العنافة ابك
 .كأثرىالنتيجة اثـ 

 ارتكابو عمى امقدإكقت  الفاعؿ الة يككف عميياح أكط نفسي ابة نشافيي بمث :اإلرادة امأ      
 3لمككنة لمجريمة.ا عماؿاألب اـلمقي العضكية كيدفعيات الحركالجريمة كيسيطر عمى ا

انكف العقكبات مف ق 63دة الماكقد عرفت  اصاخ أك اامع اصدئي قد يككف قالجنالقصد اك       
ص فقد الخالقصد ا امأ". القانكف اعرفي الجريمة عمى ما ارتكاب إرادة" وأنعمى  اـلعالقصد ا االردني
 ،"اىالتي يتكخالقصكل ا غايةلا أكلفعؿ اعؿ عمى الفالتي تحمؿ العمة او "أنعمى  67دة الماعرفتو 

لي( احتماشر )اغير مب أك اشر اكقد يككف مب ،اإلرادةلعمـ ك اه عنصرم ايافي ثنص الخالقصد افيتضمف 
صر السيطرة عمى عنافي  اإلرادةكقكة  ،لجريمةاصر العمـ بعنامحصكر في درجة  ابينيم ختالؼكاال
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أما الغرض فيقصد بو اليدؼ القريب الذم تتجو اليو االرادة أك االثر المترتب عمى النشاط المقصكد بالعقاب فالغرض في السرقة 
 ىك االستيالء عمى ماؿ الغير.
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تحقيؽ  إلى الفاعؿ إرادة اتجيت ام اإذلمحدد يتكفر القصد اغير محدد ك  أك الجريمة كقد يككف محددا
 إلى الفاعؿ إرادةتتجو  أفلمحدد فصكرتو القصد غير ا امأت الذافي مكضكع معيف ب يةامجر اإل لنتيجةا

 .ايحدد مكضكعي أفلنتيجة دكف امجرد تحقيؽ 

 تداكؿئـ البية جر اغ بأف ليةالما األكراؽئـ سكؽ اصة بجر الخالتجريـ انصكص  يتضح مف بعض      
ئـ عمى القائي الجنالقصد افر المعنكم بتك ا احقؽ ركنيلتي يتالمقصكدة ائـ الجر الية مف الما األكراؽ

 .اإلرادةلعمـ ك اعنصرم 

ئـ نص الجر انجد في معظـ  2004لسنة  12لية رقـ الما األكراؽ قانكف إلىلنظر او بنإحيث       
قصد  كاستبيافلنص ا كألفاظت ار اؿ عبلقصد مف خالا اص ىذستخالاب أكلقصد اصريح عمى عنصر 

لسكؽ ليذه ا أسعاركذبذبة  التأثيرت كىمية بنية الدخكؿ في صفقا/ج "88/2دة الماؾ ؿ ذلالمشرع كمثا
 . لتسبب بو"ا أكلتذبذب التعبير عف نية امجرد  أك اتضخمي أكلية الما األكراؽ

 التي تضمنيائـ الجر ا بأف 1992لسنة  95لمصرم رقـ اؿ الما رأسسكؽ  قانكفكيظير في  اكم      
بعنصريو  اـلعائي الجنالقصد افر المعنكم تك ا اركني اـلمشرع لقيايتطمب  حيث ،ئـ مقصكدةاىي جر 

 بياناتت اثبإكجريمة  ،ئـالجر العمد في بعض ىذه احة عمى عنصر النص صر اء اج إذ ،اإلرادةلعمـ ك ا
 أك التأسيسؽ ار أك  أك االكتتابت اؿ في نشر الما رأسسكؽ  قانكف اـألحكلفة امخ أكغير صحيحة 

غير صحيحة  بيانات إصدارلشركة كجريمة المتعمقة بات ااإلعالن أكئؽ الكثا أكرير اقلتا أكلترخيص ا
 .1االكتتاببتمقي  امف جية مرخص لي افيي االكتتابلتي تتمقى الية الما األكراؽعف 

 .الخطألية في صكرة الما األكراؽ تداكؿئـ اجر  :ثانيا

عؿ الفا ابسبب خط يةامجر اإللنتيجة اقعت ك  اإذ الخطأكيتكفر  ،لمعنكمالركف ا صكرمف  الخطأ      
 األنظمة أكئح المك ا أك القكانيفة اعاعدـ مر  أكرعكنة  أكط احتياعدـ  أك إىماال الخطأ اىذ كافأء اسك 
 .راماألك  أك

 ةاألخير رة العبانص في  اعندم 60لسنة  16ت رقـ العقكبا قانكففي  األردنيلمشرع اكقد عدد       
ة اعاعدـ مر  أك االحترازقمة  أك اإلىماؿر عف الضالفعؿ انجـ  اإذ لخطأا"كيككف  64دة المامف 

 ".األنظمةك  القكانيف
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لدكتكر محمكد ا األستاذع عمى تعريؼ اجمإكلكحظ  الخطألفقيية لعنصر ات التعريفاكتعددت       
تخذ اء اسك  القانكف التي يفرضيالحذر الحيطة ك ات اجباؿ شخص بك خالإعرفو " إذ لمخطأنجيب حسني 

 أفلذلؾ دكف  اكعدـ حيمكلتو تبع األنظمةئع ك الشر اة اعاعدـ مر  أك االحترازقمة  أك اإلىماؿصكرة 
عتو استطاذلؾ في  كاففي حيف  الـ يتكقعي كافأء اسك  يةامجر اإللنتيجة اث احدإ إلىيفضي تصرفو 

 1.ابياجتناو كانامب أفكلكنو حسب غير محؽ  اتكقعي أـجبو اكمف ك 

نمالحذر الحيطة ك ات اجباؿ بك خالاإليقكـ بمجرد  ال الخطأ أفلتعريؼ ا اىذحظ مف نال       بد  ال كا 
 .اإلجراميةلنتيجة اعؿ ك الفا إرادةلنفسية بيف اقة لعالافر امف تك 

 :اعمى عنصرييف ىم الخطأكيقـك 

 أك يةاإلنسانلخبرة ا التي تفرضيالحذر الحيطة ك ات اجباؿ بك خالاإليتمثؿ في  :دماعنصر م -1
 .القانكف ايفرضي

كمف غير ىذه ،لتي تحققتالنتيجة اك  الفاعؿ إرادةلنفسية بيف اقة لعالايتمثؿ في  :عنصر نفسي -2
 أف امإ :لصكرتيفا بإحدلقة تقـك لعالالجريمة كىذه الشخص عف ا مساءلةيمكف  قة اللعالا

مف  افكو أنمع  او لـ يتكقعيأن اما  ك تقع  ال بأف ؿمأيكلكف  ،اكيتكقع حدكثي ،الفاعؿ ايتكقعي
 .اجبو تكقعياك 

ىرة اظ عاـبشكؿ  االقتصاديةئـ الجر احظ في و يالأنف ،ليةالما األكراؽ تداكؿئـ افي جر  الخطأ اأم      
ة اعاعدـ مر  أك ،االحترازقمة  أك اإلىماؿك  الخطأت اثبإجب الك امف  كاف اإذ المشرع لماعدـ تحديد 

لجريمة افي  القانكف التي يتطمبيادية الماصر العنا كجكد إلثباتيكفي  كاف اإذ ام أك ،كاألنشطة القكانيف
ءت احيث ج ،ليةالما األكراؽ تداكؿط المنظمة لنشات التشريعاتسير  تجاهاال اكبيذ ،ائياتمق الخطأفيكجد 

 كاأللفاظت ار العبا أف اكم ،لجريمةاـز لتككيف لالالمعنكم الركف اصكرة  بيافئـ دكف الجر اببعض 
 .2لجريمةا اـئي لتمالجنالقصد اص تطمب ستخالا إلىتقكد  ع اللمشر المستخدمة مف قبؿ ا

                                                           
 .276سابؽ9صكامؿ السعيد9مرجع  1
2

 .057ع١ف ِصبسٚح:ِشخغ عبثك،ص 
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ئـ سكؽ اجر  أك ،ليةالما األكراؽ تداكؿئـ ابخصكص جر  الخطألفمسطيني مف المشرع امكقؼ  اأم      
 مساكاةت اؿ" عدت مر اغفإلمشرع لفظ "الية ذكر الما األكراؽ قانكفو في أن ،فنجد اـؿ بشكؿ عالما رأس

 ؿ.الما رأسخؿ سكؽ المرتكبة دائـ الجر افي  الخطألقصد ك ابيف  مساكاةلا إلىيؤدم  امم ،لقصداب

ميف املمتعات عمى ااملغر ات ك العقكبا اـبنظ 2008لسنة  3ء رقـ الكزر ار مجمس اكلكحظ في قر       
لجسيـ بقكلو "عمى المتعمد ا اإلىماؿو نص عمى أنمنو  10دة المالية في الما األكراؽع افي قط

 أف ،اـلنظا اىذ اـحكألؼ كفؽ المخالشخص اء بحؽ اجر إ أم اتخاذ أكعقكبة  أمفرض  لمجمس كعندا
بعيف  اخذآة املعالمصمحة ات اسب مع مقتضيايتن اإلجراءطبيعة  أكلعقكبة اتككف  أفره اعي في قر اير 

 أك ؿاالحتيا أكعب لتالا أكلتدليس ا أكع الخداليب اسأحد ألفة عمى المخا انطكاء -1يمي:  ام االعتبار
 قانكف أم أكه ادرة بمقتضالصات التعميماك  األنظمةك  القانكفنص عميو  الجسيـ كمالمتعمد ا اإلىماؿ

 آخر.رم اس

ؿ الما رأسشطة سكؽ أنتدكر حكؿ تنظيـ  ايأن ،ليةالما األكراؽ قانكفنصكص يتضح مف ك        
حكؿ  اتدكر جميعيترتكب كىي  أفلفة ممكف ايجكز" قبؿ كؿ مخ لفظ "ال اكذلؾ بقكلي ،اكضبطي

 ض تنظيمية.اغر أ

ب العقاف أمر فيو افمف س ،بو كااللتزاـعو اتباجب الك الطريؽ المشرع كجعمو التنظيـ كضعو ا اكىذ      
كر غير أمفيك سكؼ يقع في  راماألك عد ك القك امف خرج عف ىذه  اأم ،تالفالمخاو لف يرتكب نإحيث 

لخركج افمجرد  ،األنظمةك  القكانيفدـ تبصر في ؿ منو كعاىمإ أككقد يككف ذلؾ عف قصد  ،مشركعة
 لمعنكم لمجريمة.ا األساسلذم يشكؿ ا الخطأفر بو المشركع يتك السمكؾ اعف طريؽ 

ؿ افي ح ،الخطألقصد ك ام بيف اك كيس ،ئـالجر افي ىذه  امشركع اكحيد المشرع يضع طريقاف فإذ      
ت المككف لمعنكيالنفسي ا الخطأكع يمثؿ لمشر الطريؽ المشركع. كعدـ سمكؾ الطريؽ اعدـ سمكؾ ىذه 

 لجريمة.ا

لسمكؾ امف يخرج عف طريؽ  جانبفي  ،الخطأفر اية عمى تك قانكنلمشرع قرينة اكمف ثـ يضع       
تؽ اع إلىة املعابة النياتؽ امف عمى ع اإلثباتىذه ىي مجرد نقؿ عبء  اإلثباتكقرينة  ،لمشركعا
ككقكعو في غمط  ،وجانبمف  الخطأء اتيإن بإثبات اكيدحضي اىأيدر  أفمتيـ مو يمكف لأن أم ،لمتيـا
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عتو استطاو لـ يكف في حدكد أنك  ،طالمنظمة لمنشاية القانكنعدة القالعمـ باعدـ  أكئع الكقاجكىرم في 
 .1لعمـا افي مقدكره ىذ كال

 :ٌتجرَماتىسع فٍ صىر  :اٌثاوٌٍمطٍة ا

بينيـ في  مساكاةلاظ عمى حقكقيـ ك الحفاك  ،ؿالما رأسخؿ سكؽ اميف داملمتعا حماية لغايات      
لتعذر بعدـ اب ألحدىـ مجااليدع  ال امم ،لتجريـالمشرع في صكر اتكسع  ،لمعمكمةالحصكؿ عمى ا

جريمة  كأبرزىا ،ليةالما األكراؽ تداكؿفي  عماؿاألرسة ائـ متعمقة بمماؾ جر ابحيث ىن ،تجريـ فعمو
 . (ؿأك فرع ) ،ليةالما األكراؽ أسعاربعب لتالاة لتي تعرؼ بجريمالمشركعة ك اربة غير المضا

ت اء عمى معمكماؿ بناملتعاجريمة  كأبرزىا ،ميفاملمتعابيف  مساكاةلاسة بتحقيؽ ائـ ماؾ جر اكىن      
 .(ثانيفرع ) ،ؿستغالاء ك افشإمف  ،جكىرية غير معمنة

ف حيث إ ،انتشاراكأكثرىا  ألنيما أىـ كأخطر الجرائـ ،ليذيف النكعيف مف الجرائـ سكؼ أتعرضك       
ميف في سكؽ رأس الماؿ تنشأ مف ىذيف النكعيف مف امأكثر األضرار التي تقع عمى المساىميف كالع

ضرران  كلكف ال يترتب عمى ىذه المخالفات غالبا ،كمف جية أخرل ىناؾ مخالفات أخرل عديدة ،الجرائـ
  ة المساىميف.امجسيما عمى ع

 ٌمشروعة.اة غُر رتاٌمضا:جرَمة  األويٌفرع ا

 األسيـ أسعاررؽ بيف الفامف  االستفادة إلى تداكؿ األكراؽ المالية ؽاسك أربكف في المضايسعى       
 ارتفاعلمكجكدة في حكزتيـ عند ا األسيـربكف ببيع المضاحيث يقكـ  ،لسكؽا اخؿ ىذالمدرجة دا

 األرباحتحقيؽ  إلىرب اضلماؿ ذلؾ يسعى كمف خال ،2سعاراأل انخفاضعند  ايشتركني أك سعاراأل
ؿ مف خال قتصادااللكقت ينعش اكفي نفس  ،لمختمفةالية الما األكراؽء اؿ بيع كشر لشخصية مف خالا

خؿ سكؽ اد الية كىذه عممية طبيعية تتـ يكميالما األكراؽزنة بيف اد مك اجيإىـ في اكيس ،لسكؽاتحريؾ 
 شركعة.ربة مالشرعي كىي تسمى مضاي ك القانكن بإطارىاؿ الما رأس

                                                           
 .159-152.كسيؼ مصاركة9المرجع السابؽ9ص137لمزيد مف التفاصيؿ راجع:مظير فرغمي9المرجع السابؽ ص  1
ه غير منشكرة،جامعة محمد عصاـ ممحـ:طرؽ تداكؿ أسيـ شركات المساىمة كالحقكؽ المرتبطة بيا،رسالة دكتكرا 2

 197، ص 2012الخامس،المغرب،
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 ،عمميات بيع كشراء يقكـ بيا أشخاص ال يقصد تسمـ كتسميـ السمعة :كتعرؼ المضاربة بأنيا      
نما لجني الربح مف الفركؽ الطبيعية التي تحدث في  كقت آلخر كمكاف  مفالسمع كالصككؾ  أسعاركا 

 ،أك ىبكطيا سعاراأل ؿ المؤدية لصعكدامعمى تقديرىـ لمعك  كىـ يقكمكف بعممياتيـ ىذه اعتمادان  ،كغيره
بالتجارب الماضية  كاالسترشاد ،ؿ كتحميؿ نتائجياامكقدراتيـ الشخصية عمى تمحيص تمؾ العك 

 .1النفسية كاالعتبارات

 األكراؽ أسعارعمى  لمتأثيرقية خالأليب غير اسأ استخداـ إلىربيف المضابعض  أقد يمج اكىن      
 أسعارمصطنع في  انخفاضث احدإ شأنيامف  أفعاؿ إلىف أك فيمج ،لشخصيةائيـ اىك ألية حسب الما

مصطنع  ارتفاعث احدإ شأنيامف  أفعاؿ إلىف أك بؿ يمجالمقافي  أكء الشر ايـ باملية قبؿ قيالما األكراؽ
لمشركعة اربة غير المضاب فعاؿاألتسمى ىذه  اكىن ،لبيعايـ بامكذلؾ قبيؿ قي سعاراألفي تمؾ 

 لية".الما األكراؽ أسعاربعب لتالا"

عمى  التأثير أم األسيـ سعارألئؼ الز التكجيو ا :ابأنيلمشركعة اربة غير المضاكتعرؼ جريمة       
لطبيعية ات العمميالذم يحدث نتيجة السعر امف  أقؿ أك أعمىتشترل بسعر  أكع الكي تب األسيـسعر 

 2لطمب.المعرض ك 

ر مإذ أف في كاقع األ ،3كاؿماالمف جرائـ غسيؿ  ،األكراؽ المالية أسعار كيعتبر التالعب في      
كيعد سكؽ األكراؽ المالية كاحدان مف أىـ  ،أساليب جديدة باكتشاؼكاؿ كتتنكع متتعدد مجاالت غسيؿ اال

كؿ  استخداـاألسيـ ك  أسعارعمى التالعب في  ،4حيث تقكـ عصابات الجريمة المنظمة ،ىذه المجاالت
 راء كالتداكؿ داخؿ سكؽ األكراؽ المالية.قكتيا لمييمنة كالسيطرة عمى عمميات البيع كالش

                                                           
محمد لطفي عبد الفتاح:آليات الحماية الجنائية لنظاـ السكؽ المالية السعكدم في ظؿ التكجو نحك إلزامية حككمة الشركات،بحث  1

 .551،ص2010،جامعة المنصكرة،مصر،4منشكر في مجمة البحكث القانكنية كاإلقتصادية،العدد 
 .9128ص2000ليندم:العمميات المصرفية كالسكؽ المالية9الجزء االكؿ9المؤسسة الحديثة لمكتاب9لبناف9خميؿ ا 2
ـ بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ "يعد ماالن غير مشركع كمحال لجريمة غسؿ 2007( لسنة 9مف قرار بقانكف رقـ ) 3نصت المادة 3

 التالعب في أسكاؽ الماؿ ". 19.. ...:األمكاؿ كؿ ماؿ متحصؿ مف أم مف الجرائـ المبينة أدناه
الجريمة المنظمة:ىي الجريمة التي يمارسيا تنظيـ مؤسسي يضـ عددا كبيرا مف األفراد المحترفيف يعممكف في إطاره كفؽ نظاـ  4

يأخذ بالغ الدقة كالتعقيد كالسرية كيحكمو قانكف شديد القسكة يصؿ إلى حد القتؿ أك اإليذاء الجسدم عمى مف يخالؼ أحكامو،ك 
التنظيـ بالتخطيط الدقيؽ في ممارسة أنشطتو اإلجرامية التي تمتد عبر الدكؿ،كغالبا ما تتسـ بالعنؼ كتعتمد عمى إفساد ذمـ بعض 
المكظفيف ككبار شخصيات الدكلة،كتيدؼ إلى تحقيؽ أرباح طائمة كيتربع عمى قمة التنظيـ رئيس كاحد يديف لو الجميع بالكالء 

 .49،ص2012،مكتبة دار الفكر،القدس،1ؿ النيص:الجريمة اإلرىابية:ط.كما كالطاعة العمياء.
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 ،كالناشئة ،كاؿ تككف أفضؿ في أسكاؽ األكراؽ المالية الكليدةمكمما ال شؾ فيو فرص غسيؿ اال      
قد يشجع  ،كقمة األسيـ المتداكلة فييا عددان كقيمة ،فضيؽ نطاقيا مع ضعؼ الشفافية كأجيزة الرقابة

كتتعدد األساليب التي يمكف  ،كاؿمى التكرط في عمميات غسيؿ األالعديد مف الشركات المسجمة فييا عم
 . 1كاؿ عف طريؽ سكؽ األكراؽ الماليةممف خالليا تنفيذ مخطط لغسؿ األ

 لمشروعة.اربة غير المضاجريمة  أركان

 لشرعيالركن ا

لضفة المطبؽ في اك  435دة المافي  1960لسنة  16رقـ  األردنيت العقكبا قانكفكرد في       
ر كؿ مف تكصؿ ائة ديناتزيد عمى م ة الامتزيد عمى سنة كبغر  لحبس مدة الاقب با"يع بأنولغربية ا
جرائـ تداكؿ ة في تداكللماصة الخا أكة املعارية التجا األسيـ أكئع البضاتخفيض  أكلغش لرفع اب

 :اسيم كال األكراؽ المالية

 أك،كاذبةت اءادعا أكئع مختمفة اعة كقاإذب -1
 أك،سعاراألء قصد بمبمة الشر ا أكلمبيع بتقديـ عركض  -2
 لسكؽ.الطمب في العرض ك اعدة اد قافساو أنعمؿ مف ش أمعمى  اـباإلقد -3

قي ازؿ بايتن أفدكف  ،فقط األسيـقعة عمى الك المشركعة اربة غير المضادة الماجرمت ىذه  اكىن      
 12لية رقـ الما األكراؽ قانكفء اكذلؾ حتى ج رمااللسكؽ. كبقي اة في تداكللمالية الما األكراؽع اك أن

لية الما األكراؽؿ باميتع أفشخص  أممنو "يحظر عمى  2ؼ 99دة الماحيث نصت  2004لسنة 
 طؤ مع غيره بقصد:التك اب أك امنفرد

 .اؿ بياملتعاحثو ب أكلية اؽ مار أك  أمبؿ حقيقي املجميكر بكجكد تعا اـييإ - أ
 األكراؽط مفتعؿ في سكؽ الجميكر بنشا اـييإ ات كىمية كغير حقيقية يقصد بيابعممي اـلقيا  - ب

 لية.الما
 لسكؽ.اعمى  األشكاؿشكؿ مف  أمب اسمب التأثير  - ت

                                                           
 .7،ص2004،دار الشركؽ،القاىرة،1لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ ىذا المكضكع أنظر،محمكد شريؼ بسيكني:غسؿ األمكاؿ،ط. 1
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 أسعارعمى  التأثيرلية بقصد الما األكراؽلمشركعة عمى اربة غير المضا أعماؿب اـلقيا  - ث
 لسريع.الربح الية بيدؼ تحقيؽ الما األكراؽ

حد مف امف كسيط لنكع ك  ألكثرحد اك  ء متعددة مف قبؿ شخصاشر  أكر بيع امأك  إعطاء  - ج
 حدة.اك  تداكؿكفي فترة  األسيـ

 لترخيص.الحصكؿ عمى امضممة لمييئة بيدؼ  أك كاذبةت اتقديـ معمكم - ح
 .اتخفيضي أكلية الما األكراؽ أسعارلتضميؿ لرفع اع ك الخدالغش ك الكصكؿ بطريؽ ا - خ
 

 ديالمالركن ا

 ريف:مأمشركعة عمى لاربة غير المضافي جريمة  ياماإلجر ط النشايقـك 

لطبيعي لسكؽ السير ايؤثر عمى  امم الكرقة المالية أسعارعمى  التأثيرو أنعمؿ مف ش أم -1
 لية.الما األكراؽ

 لغير.العمؿ عمى تضميؿ او أنيككف مف ش أف -2

لركف ا اـلـ تحصر قي ايأن ،لمشركعةاربة غير المضالتي جرمت النصكص ا يتضح مف بعض      
نما ،عينةكصكر م أفعاؿبدم الما  فا  ك  ،لحصرا ؿ الالمثاعمى سبيؿ  امإن أفعاؿمف  اذكر فيي ام كا 
لطبيعي السير اعمى  أكلية الما األكراؽ أسعارعمى  التأثيرو أنط مف شانش أكفعؿ  أمبلجريمة تقع ا
 كأحسف ،تالعقكبا قانكفمف  435دة الماردة في الك ا اسيم رة الاضحتو عبأك  ام اد لمسكؽ كىذالمعتا
يستطيع  صكر عديدة ال انمكذج معيف فمي أك ،امحدد تتخذ شكال لجريمة الاىذه  أف إذ اىنلمشرع ا
 ي.قانكنفي نص  المشرع حصرىا

 لجريمة:اليذه  يةامجر اإلشطة األنعمى  ثمةماألكمف 

 الية صكرياؽ مار أك شخص ببيع  اـكقي ،قعالؼ لمك امخ اؿ صكرم نشط عمى سيـ مامء تعاجر إ -1
ليـك امف مرة في  ألكثر اتيالية ذاء كرقة كبيع كرقة ماشر  أك أقاربو أكرتو سأد افر أحد أ أكبنو ال
 إلىيؤدم  امم ،ليةالمالكرقة اعمى سعر  التأثيرؿ املتعا اتو ينتج عف ىذالشخص ذاحد مف الك ا

 سعر. أعمىبلبيع ارب مف المضالية ليستفيد المالكرقة ارفع سعر 
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 األكراؽتخفيض  أكلغش لرفع التكصؿ باصد بق ،كاذبةت اءادعإ أك ،ئع مختمفةاعة كقاإذ -2
لية الما األكراؽلشركة مصدرة ا اـقي ؿ عمى ذلؾ:امث ،جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةلية في الما

 بأفلكىمي ا اإلعالف أك ،كبيرة ككىمية احاربألنشرة السنكية بتضميف ىذه النشرة اعند نشر 
كبيرة كذلؾ بقصد جذب مزيد  احاربأ ائمياجر عقكد كبيرة ستحقؽ مف  اـبإبر  اـلقيالشركة بصدد ا

لي رفع التاكب تداكؿلشركة لرفع حجـ التي تخص تمؾ الية الما األكراؽء اميف لشر املمتعامف 
 1لكرقة.اسعر ىذه 

لمعركضة مف ات الكمياء كؿ العمؿ عمى شر اشخص ب اـكيقصد بو قي االحتكارء بغرض الشر ا -3
لسعر اب ائياغبيف في شر المر  ابعد مف بيعي اكف فيمكليتم ،احتكارىابقصد  ،لسكؽافي  األسيـ

 األسيـء افي شر  االحتكارمطو المذككر نشالشخص ايحصر  الحاالتكفي بعض  ،هالذم ير ا
 السكقية كيحقؽ ربحا افترتفع قيمتي ايتداكللمكشكؼ حتى يحتكر اعمى  اآلخركف التي يبيعيا

رب برد المضاربيف حيث يمتـز الممض ؿاالستغالقمة  االحتكارلنكع مف ا اكيعتبر ىذ ،امضمكن
يضطر  اكىن ،األسيـ بائعكقت يقرره  أملمكشكؼ في البيع عمى امحؿ صفقة  األسيـ

 2لمحتكر.الذم يحدده السعر اقبكؿ  إالو مامأكليس  السكؽ مشتريادخكؿ  إلىرب المضا

 ،كافساإلمتعمير ك ل ابيار آسيـ شركة أعب في حدث مف تال ام :لعممية عمى ذلؾا ثمةماألكمف       
جنيو  37ر عف صرؼ ككبكف بمبمغ اخباألك  اـىر األلشركة في كؿ مف جريدتي اعمنت ا اكذلؾ عندم

كذكرت في  ،1998بريؿ سنة ا 4فؽ المك السبت امف  ار اعتبائة جنيو ام االسميةلكؿ سيـ قيمتو 
كىك  ،مميكف جنيو 20لمصدر اؿ الما رأس أفك  ،مميكف جنيو 70لمرخص بو اؿ الما رأس أف اإلعالف
 الغ عددىالباك  31/12/1997في  األسيـلككبكف تخص حممة ا اقيمة ىذ ألف ،لؼ لمحقيقةامخ إعالف
مميكف جنيو فقط بقيمة  2،5ريخ التالمدفكع في ذلؾ الشركة اؿ ام رأس أفحيث ،لؼ سيـ فقطأ 25
ؿ الما رأسدة ازي اـمت إلىيشير  فابي أم اإلعالفلشركة في اكلـ تذكر  ،ئة جنيواسمية لمسيـ ما
ظيرت عنو أ ام إلى باإلضافة ،14/3/1998ريخ امميكف جنيو بت 30 إلى 20لمصدر لمشركة مف ا
 343500 ارة قدرىامف كقكع خس 31/12/1998لمنتيية في الية المالسنة الشركة عف ا أعماؿئج انت

لشركة الؾ لـ تقـ كمع ذ ،جنيو 73200 اقدرى 1999 اـمف ع األكؿلربع ارة عف اخس ضاأيك  ،جنيو
ميف عمى املمتعاو تضميؿ أنمف ش اكىذ ،تالمعمكماعف  اإلفصاحعد الفة بذلؾ قك اسبؽ مخ ابنشر م
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ئب رئيس مجمس التي تشغؿ منصب نالشركة كزكجتو ارة ادارئيس مجمس  اـق اكم ،لشركةاسيـ أ
لية اجمابقيمة  لشركةاسيـ أمف  اسيم 337734لصفكة كبركفنت ببيع عدد اؿ شركتي مف خال اإلدارة
 عممية. 668جنيو بمكجب  7.311338 اقدرى

دارةؿ الما رأسة لسكؽ املعالييئة اكقد تكصمت        جريت التي ات التحقيقاؿ لبكصة مف خالا كا 
ىك قيد سعر غير حقيقي لسيـ  ةاألخير لغرض مف ىذه ا أف إلىبقة السات العمميا أفبش اسطتيمابك 

ت تتـ بسعر غير العممياىذه  بأفعبيف لمتالافر عمـ امع تك  ،لسكؽا أسعارعمى  التأثيرك  ابيار اشركة 
 اإلقفاؿسعر يزيد عمى سعر  اء محدد بيات شر ايقدمكف طمب فكانكا ،ؽطالاإلحقيقي كغير مبرر عمى 

ء مرة الشر الفترة ات الامتع نيايةثـ يطمبكف في  ،لسعرالفترة لرفع ات الامتع بداية% في 5بؽ السا
لشركة في صعكد يكمي يبمغ اسيـ  بأفميف املمتعا اـييإكذلؾ بيدؼ  ،بعد ىبكطو لسعراخرل لرفع أ
عب لتالا افترتب عمى ىذ ،سعاراألعبيف بلمتالاغير مبرر بؿ كمصطنع مف قبؿ  ارتفاع% كىك 5

 لسيـ.ا% مف قيمة 5لسيـ بمغت اب اآلخريفميف امرة لممتعاخس

 ار اعتبالشركة اسيـ ألتي عقدت عمى ات العممياع ء جميالغإة لمسكؽ املعالييئة اكلذلؾ قررت       
ت مف العمميايترتب عمى ىذه  اكم 20/7/1999 تداكؿكحتى جمسة  8/6/1999 تداكؿمف جمسة 

بالغ ،اإلفصاح اـكأحكعد ابقك  اياملتز الشركة لحيف تنفيذ اسيـ اؿ عمى املتعاككذلؾ كقؼ  ،آثار بة اني كا 
دارةؿ الماة لسكؽ املعالييئة ات بو املتي قالتحقيؽ اتيجة قعة كنالك ارية بالتجالية ك المالشؤكف ا جرائـ  كا 

  1.سعاراألعبيف بلمتالازمة ضد لالات ااإلجراء تخاذال تداكؿ األكراؽ المالية

 لمعنويالركن ا

لمتمثؿ ا اـلعائي الجنالقصد افر المشركعة بتك اربة غير المضالمعنكم في جريمة الركف ايتحقؽ       
 أسعارعمى  التأثير شأنيامف  أفعاالرس ايم بأنو المايككف ع أف لمفاعؿبد  فال ،اإلرادةك  لعمـابعنصريو 
لنظر السمكؾ بغض اب مقياـدتو لار إتتجو  أفك  ،ؿالما رأسلطبيعي لسكؽ السير الية كعمى الما األكراؽ
 لخطر.ائـ ائـ مف جر الجر ار ىذه اعتباب يةامجر اإللنتيجة اعف 
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 لجريمة؟افي ىذه  اصاخ افر قصداتك  ىؿ يجب اؤؿ ىناكيثكر تس

لقصد افر المشرع لـ يكتفي بتك ا أفلية نجد الما األكراؽ قانكفمف  99دة المانص  إلىلنظر اب      
 األكراؽعمى  التأثير إلىتتجو  الفاعؿتككف نية  أففيجب  اضأي اصاخ ابؿ تطمب قصد اـلعائي الجنا
لذم اص الخالقصد ا امأ ،لكرقةاىذه  تداكؿحجـ صكرة غير صحيحة عف سعر ك  إعطاءلية بقصد الما

 األكراؽتخفيض سعر  أكلغش لرفع التكصؿ بافيك متمثؿ ب 435دة المات في العقكبا قانكفتطمبو 
 لسكؽ.اة في تداكللمالية الما

لية الما األكراؽ قانكف/ب مف 109دة المافي نص  األردنيلمشرع ا اضأيذلؾ  إلىكذىب       
 أمصكرة غير صحيحة عف سعر  إعطاءطؤ مع غيره بقصد التك اب أك اء منفردا...سك : "ابقكلي األردني
 قة".ت عالاخرل ذالية اؽ مار أك  أم تداكؿحجـ  أكعف سعر  أك ايتداكلحجـ  أكلية اكرقة م

لقصد اتطمب  أف إذ ،اإلرادةلعمـ ك ابعنصريو  اـلعائي الجنالقصد اب االكتفاء ،األسمـكلعمو مف       
لصعكبة ا غايةو في أن إذ ،بالعقاة مف الجنات فالإىـ في الفمسطيني يسالمشرع اطمب  اص كمالخا
لمؤثمة ائية الجز النصكص الي تفقد التاكب ،إثباتوضي القاليسير عمى اص كليس بالخالقصد ات اثبإ

 .اليتيالمشرعة فعاربة غير الممض

 :ةت جىهرَة غُر ماٍىاء عًٍ ماٍىماً تىامٌتاا:جرَمة  اٌثاوٌٍفرع ا

ميف في حصكليـ عمى املمتعابيف  مساكاةلاؿ الما رأسسكؽ  التي يقكـ عمييادئ المبامف       
 ،صةالمستثمريف بصفة خاة كعف املية بصفة عالما األكراؽع سكؽ اضأك حة عف المتات المعمكما

 سكاؽاألفظ ىذه اكلكي تح ،ليةالما األكراؽفر في سكؽ اتتك  أفلتي يجب الثقة افظة عمى اكذلؾ لممح
خمية غير معمنة ات داء عمى معمكماؿ بناملتعايعد  ،االقتصادم ازمة لتؤدم دكرىلالاءة الكفاعمى 

 التي تمثؿ خركجاك  ،تداكؿ األكراؽ المالية خؿ سكؽالتي تقع دالمشركعة ك اغير  فعاؿاأللمعمكـ مف 
لمعمكمة لجميع اكصكؿ  ميف فياملمتعافية بيف الشفاك  مساكاةلالمتمثمة بضركرة اة ك املعاعدة القاعمى 

 حد.اميف في كقت ك املمتعا
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 :اىميأئص ات جكىرية غير معمنة بعدة خصاء عمى معمكماؿ بناملتعاكتختص جريمة 

 لتي الاك  ،لجميكرا ايعمـ بي لتي الات المعمكما اكيقصد بي :لمعمكمة غير معمنةاتككف  أف - أ
محدكديف  أشخاصبحكزة ت المعمكماحيث تككف ىذه  ،ىي سرية الماط الكشؼ عنيايجكز 

 لسرية.ابع ات طالمعمكمابحيث يضفى عمى ىذه  ،ككظيفتيـبحكـ طبيعة عمميـ 
لية المالمصدرة لمكرقة الشركة التي تتعمؽ بات المعمكما :ابأنيلسرية ات المعمكمالبعض اكعرؼ 
قة لكر اضحة في سعر استؤثر بطريقة ك  اعني اإلعالفلتي لك تـ اك  ،فةاتككف معمنة لمك أفدكف 

  1دم.العالمستثمر اتعتبر كذلؾ في نظر  أفلممكف امف  أك ،لشركةاصة بالخالية الما
لـ  اإذخمية اتككف د لمعمكمة الالمعمكمة محددة ك اتككف  أفبد  ال :لمعمكمة محددةاتككف  أف  - ب

ت التكقعاف حمايةة غير محددة محؿ لماممعمكمة ع ةأي بأفلقكؿ ايجكز  فال ،2تكف محددة
 فضال اآلراءمف قبيؿ  ايألنخمية ات داتعتبر معمكم لية معينة الاسعر كرقة م تفاعار لصحفية با

 أكلية معينة معمكمة محددة ات حكؿ كرقة مائعالشاتعتبر  كذلؾ ال ،غير مؤكدة اعف ككني
 مؤكدة.
 ،ـ1997 سنة. كذلؾ في sec.v.Mayhewفي قضية  اعمى ىذ ريكيماالء القضاكد أكقد 

قد  Wall streetلمحرر في صحيفة ا Mayhewلسيد امدعى عميو لا أفلتي تتمخص في اك 
تو اضاكعند مق NCRكشركة  AT&Tشركة  باندماجخمية غير معمنة تفيد ات دانشر معمكم

لمحكمة ا أف إال ،إشاعةمجرد  كانت التي تـ تسريبيات المعمكما بأف MAYHEWلسيد احتج ا
لمدعى ا امإن ،إشاعةليس مجرد  رماال أف اثبت لديي ابعد م ،جاحتجاإل ابيذ األخذقررت عدـ 

 .3اإلندماجتؤكد عممية  NCRر رئيس شركة ات سرية مف مستشاقد تمقى معمكم كافعميو 
 اإذلية الما األكراؽ أسعارفي  تأثيرت المعمكمة ذاتككف  أف أم :لمعمكمة جكىريةاتككف  أف  - ت

لنصكص ا يتضح مف بعض ،ليةالمالكرقة اخفض سعر  أكرفع  شأنيايككف مف  أفعمنت ك أ ام
مف  2دة المالجكىرية في المعمكمة ارؼ لفمسطيني عَ المشرع ا أفلخصكص ا التشريعية بيذا

عمى  التي يؤثر نشرىالمعمكمة ا أكقعة الك ا": ابأني 2004لسنة  12لية رقـ الما األكراؽ قانكف
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 أك ابيعي أك ايب اإلحتفاظ أكلية المالكرقة اء الشخص لشر ار افي قر  أكلية المالكرقة اسعر 
 ."  التصرؼ بيا

 اكثر تحقيقألجكىرية كذلؾ المعمكمة افي مضمكف  حيث تكسع اىن لمشرعاليو ا ذىب ام اكحسن
ىذه  استخداـلمتكرطيف في اطة بجميع احاإلو أنخمية كمف شالدات ائية لممعمكمالجز ا حمايةلم
 لمعمنة.اخمية غير الدالمعمكمة ا
الك  ،لمعمكمة صحيحة كمؤكدةاتككف  أفكجب  :لمعمكمة صحيحةاتككف  أف  - ث  ماـأ اصبحنأ ا 

لمتعمقة ات ائعالشاجريمة بث  أكت مضممة اء عمى معمكماؿ بناملتعاخرل كىي جريمة أجريمة 
 لية.الما األكراؽب

ء عمى ذلؾ يثكر المطمعيف كبنا شخاصاأللجريمة مف اغمب مرتكبي ىذه أ فإحظ تقدـ نال امم      
 ؟امرتكبي أك اعمياصة في فالجريمة صفة خاط في ىذه كىك ىؿ يشتر  اؤؿ ىناتس

ت المعمكمالذم يطمع عمى الشخص ا :بأنولمطمع الية الما األكراؽ قانكفمف  2دة الماعرفت       
شرة بمف يحكز اغير مب أكشرة اقتو بشكؿ مبعال أكممكيتو  أككظيفتو  أكخمية بحكـ منصبو الدا
 ت.المعمكما

ؿ مكقعو لمميزة لممطمع ىي قدرتو مف خالالسمة ا بأفلقكؿ اؼ يمكف لتعريا اؿ ىذمف خال      
 لسكؽ.ا أكفة المعمنة لمكات غير المعمكما إلىلتكصؿ السكؽ عمى ا أكلشركة اخؿ الكظيفي دا

لشركة كممثمييـ ا أعماؿبة ارة كرقادإلمنكط بيـ ار اطإقع في الك البحث يدكر في ا فإكلذلؾ ف      
ت ائؽ ذالكثات ك المعمكماك  بياناتلانقؿ بعض خرل فقد تُ أحية اكمف ن ،أصدقائيـك تيـ ئالاكع كمعاكنييـ

لتي تتصؿ ائفيـ الشركة بحكـ كظار اطإرجيف عف الخا شخاصاأللسرية بعمـ بعض الطبيعة ا
 1لشركة.الصدفة بعمؿ ىذه اعف طريؽ  أكلضركرة اب

خمية غير معمنة ات دامى معمكمء عامكف بنامذيف يتعلا شخاصاألء عمى ذلؾ يمكف تقسيـ اكبن      
 ت:اث فئثال إلى
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صبيـ مف اذيف تمكنيـ منلاك  كرماألطف الميف ببك العالرئيسيف ا شخاصاأل:ىـ  ىاألكللفئة ا      
كمف في  اـلعا الشركة كمديرىارة ادإمجمس  كأعضاءكرئيس  ،حمايةاللمعمكمة محؿ الحصكؿ عمى ا

لفقو اكقد عرفيـ  ،لمعمكمة مف غيرىـاحصكؿ عمى قرب لماأل شخاصاألء حيث يعتبر ىؤال  حكميـ
 باألسرار. كذلؾ ليبرز مدل معرفتيـ 1لسراخؿ افسيـ دأنيـ أن أم dans le secretـ بأنيلفرنسي ا

 .االقتصاديةلسمطة ار بحكـ مكقعيـ عمى قمة القر اذيف يممككف سمطة لايـ ىـ ألن

لنسبة الصعكبة بافي  غايةلسرية ىك ات اليـ لممعمكمستغالاحقتيـ بسبب مال أف احظ ىنكنال      
لبحث الميمة  لفرنسي تسييالالمشرع ا اـفق ،لسكؽات اعمى عممي كاإلشراؼبة الرقائمة عمى القالمسمطة 

 .2لمعرفة(اض افتر النسبة ليـ قرينة )التحرم كضع باك 

ذيف يحكزكف عمى لا شخاصاأللفئة اكتشمؿ ىذه  يفثانكيال كرماالطف المكف ببك العاة: الثانيلفئة ا      
بقة اكقد حصمت س ،لشركةامثؿ مكظفي  ،مينتيـ أكئفيـ ائيـ لكظادآسبة ات سرية متميزة بمنامعمكم
صفة  يأخذ أفلبسيط او يمكف لممكظؼ أنيثبت  ريكيماالء القضا المكضكع قدميا ائية في ىذاقض
 لجكىرية.اخمية الدالمعمكمة الـ بالعا

 ،لزنؾاس ك النحاجـ ضخمة مف امن TGSحثيف بشركة البامف كتشؼ فريؽ ا 1959 اـففي ع      
لفريؽ ا استغؿ ىذاكقد  ،األرضلحصكؿ عمى ىذه احتى يتـ  اإلكتشاؼ الشركة بسرية ىذاحتفظت اكقد 

 أفلشركة قبؿ اسيـ المحصكؿ عمى  ،تالمعمكمالمكظفيف ىذه ار المككف مف مديريف كعدد مف صغا
كنصحكىـ  كألصدقائيـ ألقاربيـلسر ا اىذ افشك أ اكم ،لكشؼا اعف ىذ اإلعالفبعد  اىأسعار ترتفع 

لخبر كقد ا إعالفر بمجرد دكال 37 إلىلذم قفز سعره ار لمسيـ دكال 19لشركة بسعر اسيـ اء ابشر 
لستة امنيـ سبعة مديريف ك  اثة عشر شخصثال إلى اـتياالة ريكيماال األكراؽ الماليةىيئة  SECكجيت 
 .3لجكىريةاخمية الدات المعمكماب يفثانكياللميف العايدخمكف في فئة  ممف ،مجرد مكظفيف اآلخركف

كمع  ،شراغير مب أكشر المعمكمة بشكؿ مبالمذيف يحصمكف عمى ا شخاصاأل:ىـ  لثةالثالفئة ا      
ء الية بنالما األكراؽؿ باملتعائية عمى الجز المسؤكلية الحظر تقكـ المشمكليف با شخاصاألعدـ تحديد 

                                                           
ت.ز  slconf.uaeu.ac.aeث منشكر عمى االنترنت لمدكتكر صالح البربرم عمى مكقع مذككر ىذا التعريؼ في بح 1

30/7/2016. 
2

 .370ِظٙش ِسّذ:ِشخغ عبثك،ص 
مذككر في بحث لمدكتكر صالح البربرم9 مقدـ الى مؤتمر أسكاؽ االكراؽ المالية كالبكرصات 9بعنكاف سكؽ االكراؽ المالية  3

 .7طة العالميف ببكاطف االمكر9 صكاستغالؿ المعمكمات الداخمية بكاس
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ى األكللفئة المذككريف مف ا شخاصاألحد أعف طريؽ  اشخص عمـ بي أمخمية عمى ات داعمى معمكم
لغير عمى احمؿ  أك اء عميياؿ بناملتعايجكز  كال حمايةلمعمكمة محؿ اىذه  أفة كىك يعمـ الثانيك 
 .اؿ بياملتعا

 اـلذم قا باءاألطحد أ أداف اعندم ريكيماألء القضاقدمو  ام ،1ئية عمى ذلؾالقضا سكابؽالكمف       
لمطبعة اؿ امع اضأي أدافك  ،هاحد مرضأمف  اىات جكىرية غير معمنة تمقاء عمى معمكماؿ بناملتعاب
 اـق اعندم السكؽ الماليةفي  الي اسيمألتي تطرح ات الشركا إلحدلت امستند بإعداديقكـ  كافلذم ا
 كافلذم اتب الكا أدافؾ ككذل ،لشركةاصة بيذه ات جكىرية غير معمنة خاء عمى معمكماؿ بناملتعاب

 فة.الكاعمى  ات قبؿ نشرىاؿ عمى معمكمامم تعلذالصحؼ ك احدل إيعمؿ في 

لجريمة اصة في مرتكب ىذه اصفة خ اشتراطو يجب عدـ أنلقكؿ اتقدـ يمكف  اء عمى ماكبن      
لسبب في ذلؾ اك  ،لتجريـ بدكف مسكغاؽ اعؿ يعمؿ عمى تضييؽ نطالفاصة باط صفة خاشتر ا أفحيث 

 األكراؽميف في بكرصة املمتعابيف  مساكاةلاعؿ ىك تحقيؽ الفاصة في اصفة خ اشتراطىك عدـ 
لجريمة ممف اعؿ اف كافء اتنتيؾ سك  حمايةالىذه  أفشؾ  ؾ تمييز بينيـ كالايككف ىن بحيث ال ،ليةالما

 .ال ـأصة افر فييـ صفة خاتتك 

 لجريمة:اىذه  التي تقوم عمييا األركان

 لشرعي.الركف ا -1
إلى نشكء  ،المعمكمات الداخمية قبؿ اإلعالف عنيا لعمكـ الجميكر استغالؿ انتشارأدل       

كلذلؾ حرصت أنظمة كقكانيف  ،عصفت بالعديد مف أسكاؽ الماؿ العالمية اقتصاديةأزمات 
عمى مف يحكزكف تمؾ المعمكمات بعدـ  التزاماتأسكاؽ األكراؽ المالية المعاصرة إلى فرض 

 ،منيا بأم شكؿ قبؿ اإلعالف عنيا لعمـك الجميكر االستفادةأك  استغاللياأك اإلفصاح عنيا 
 في الحصكؿ عمى تمؾ المعمكمات.تحقيقا لمعدالة كالمساكاة 

مطمع  مأليجكز  ال" الفمسطيني ليةالما األكراؽ قانكفمف  89/1دة المانصت كبذلؾ       
 أكبو اشر لحساغير مب أكشر اشكؿ مبيبيع ب أكيشترم  أفت غير منشكرة ازتو معمكماء حياثنأ

                                                           
 .140ص،2006،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية،1الحماية الجنائية لبكرصة األكراؽ المالية،ط.رسكؿ: عبد محمد فاركؽ 1
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لمطمع ا أفيعتبر  ت كالالمعمكماقة بيذه مصدر ذم عال أمبصة الية خام اقار أك ب غيره الحس
 دة:المالؼ ىذه اقد خ

 جة لمنشر.ات بحات ليست معمكمالمعمكما أفبيف  اإذ - أ
 ت.الممعمكم فعال المصفقة مدرك اآلخرلطرؼ ا كاف اإذ - ب

 أك امسئكليي أك امديريي أكيجكز لمسكؽ  ال" القانكفت اف ذم 13دة المانصت  اكم      
 األكراؽت ات شركالاملمتعمقة بمعات المعمكماشخص عف  مأل اإلفصاحلممركز  أك امكظفيي

ت الاممع أك اتيالمدرجة كممتمكات الشركات الاممع أك اتياكممتمك األعضاءلية الما
ىذه  كانت اإذ إال ،لسكؽاعد اقك  أك القانكف ايسمح بو ىذ اء ماستثناتيـ بالمستثمريف كممتمكا
 المييئة بمكجب ىذ المطمكب تكفيرىات المعمكمالحظر عمى ا اينطبؽ ىذ كال ،ةامت عالمعمكما

 . "ئيار قضابقر  أكئح المك ا أك القانكف

 دم.المالركف ا -2
ء ابن ليةاؽ مار أك ء اشر  أكط يتخذ صكرة بيع الجريمة في نشادم في ىذه المالركف ايتمثؿ       

 لمجميكر. العمـ بيالية كلـ يصؿ الما األكراؽ أسعارعمى  تأثير اخمية ليات داعمى معمكم
ت اء عمى معمكماؿ بناملتعالذم تقكـ بو جريمة السمكؾ ابعض صكر  89دة الماكقد كرد في 

 :اخمية غير معمنة نذكر منياد
 أفلسمكؾ يفترض ا اىذ خمية:ات داء عمى معمكمالية بنالما األكراؽ تداكؿب الفاعؿ اـقي - أ

ء عمى ابن تداكؿلا ايتـ ىذ أفك  ،صالخابو الية لحسالما األكراؽ تداكؿبنفسو ب الفاعؿيقكـ 
 ت.المعمكمامعرفتو بتمؾ  لشخص لكالا اىذ اليقكـ بي كاف اخمية غير معمنة مات دامعمكم

مية غير خات دامعمكم إلى الية مستندالما األكراؽ تداكؿلغير عمى ابحمؿ  الفاعؿ اـقي  - ب
مصمحة  كانت اكميم ،لغيراب الحس ـأص الخابو الحس تداكؿلا اىذ كافأء امعمنة سك 

لسمكؾ عف طريؽ تقديـ اب الفاعؿيقكـ  أفدم المالركف ا اـفيكفي لقي ،في ذلؾ الفاعؿ
 أم لمفاعؿلـ تكف  فا  لية حتى ك الما األكراؽؿ باملتعالمغير ب االستشارة أكلنصيحة ا

 لنصيحة. اء تمؾ اية جر معنك  أكدية امصمحة م
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طريقة  ةأيب اليستغالاقد تـ  حمايةاللمعمكمة محؿ اتككف  أفدم المالركف ا اـكيكفي لقي      
لركف كقكع نتيجة ا اىذ اـيفترض لقي ال اكم ،لغير مرجع مختص اؤىافشإ أك ،ايتداكل أك ،كانت
 .1لخطرائـ ائـ مف جر الجر ار ىذه اعتبالسمكؾ با اـلب بؿ يكتفي بقيالغافي 

لمجرمة ليذه النظر لمنصكص او بأنحيث  ،لمصرمالمشرع اليو اذىب  اكذلؾ عكس م      
مف قانكف سكؽ رأس الماؿ  64مف خالؿ نص المادة  حظنال ف المصرمالقانك لجريمة في ا

ء ادم يتمثؿ في تحقيؽ منفعة مف كر المالركف او يشترطك لتحقؽ أن 1992لسنة  95رقـ 
لنظر في ىذه ا بإعادة المصرم لمشرعا يقكـ أف األسمـكلعمو مف  ،خميةادلات المعمكماؿ ستغالا
لمعمنة دكف تعميؽ كقكع اخمية غير الدات المعمكماؿ ستغالايقكـ بتجريـ فعؿ  أفلة ك ألمسا
ذك  ،لمنفعةالجريمة عمى تحقيؽ ا  .2الفاعؿئرة التكسع في دابد يجب عميو  ال كاف اا 
 

 لمعنكم.الركف ا -3
لمعنكم لجريمة الركف ا أف األردنيلفمسطيني ككذلؾ المشرع افي نص  ايظير جمي      

بعنصريو  اـلعائي الجنالقصد او يتطمب أن ،ت جكىرية غير معمنةاء عمى معمكماؿ بناملتعا
ت التي بحكزتو ىي معمكمات المعمكما بأفلعمـ ا الفاعؿ لفر لدايتك  أففيمـز  ،اإلرادةلعمـ ك ا

لركف ايتطمب  اكم ،يشكؿ جريمة اياستخدام أك اؤىافشإ أفسرية غير معمنة بعد لمجميكر ك 
لؼ ايخ ات بمالمعمكماؿ ىذه ستغالا إلى الفاعؿ إرادةتتجو  أفكىي  اإلرادةلمعنكم عنصر ا

 .القانكف
 

 

 

 

                                                           
1

خشائُ خطش خشائُ اٌخطش:ٟ٘ اٌزٟ ٠ىزفٟ ثزسمك زبٌخ اٌخطش ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌسك أٚ اٌّصٍسخ ِسً اٌسّب٠خ اٌدضائ١خ، ٚرمغُ خشائُ اٌخطش إٌٝ  

 فؼٍٟ ٚخشائُ خطش ِفزشض، فبالٌٚٝ ٠زطٍت ف١ٙب اٌّششع ٌم١بَ اٌدش٠ّخ اثجبد رسمك زبٌخ اٌخطش، أِب اٌثب١ٔخ فبٌّششع ف١ٙب ٠فزشض ِٓ خبٔجٗ

١خ اٌّغؤٌٚ رسمك اٌخطش ثّدشد اسرىبة اٌغٍٛن دْٚ أْ ٠ٍضَ اٌمبضٟ ثبثجبد اٌخطش اٌفؼٍٟ ِٚثبٌٙب ِؼظُ خشائُ اٌّخبٌفبد. أٔٛس ِغبػذح:

 .075،ص7116,داس اٌثمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ,ػّبْ,0اٌدضائ١خ ػٓ اٌدشائُ االلزصبد٠خ,ط.
2

"...وً ِٓ أفشٝ عشا ارصً ثٗ ثسىُ ػٍّٗ رطج١مب ألزىبَ ٘زا  0997ٌغٕخ  95ِٓ لبْٔٛ عٛق سأط اٌّبي اٌّصشٞ سلُ  64ٔصذ اٌّبدح  

 اٌمبْٔٛ أٚ زمك ٔفؼب ِٕٗ ٘ٛ أٚ صٚخٗ أٚ أٚالدٖ".
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 :ٌمجرمةا فااياألئمُه تاٌماتىسع فٍ مسؤوٌُة  :اٌثاوٌٍمثحث ا

ميف في مجاؿ امنظرا لتعدد الع المجرمة، ؿفعايعكد تكسع المشرع في مسؤكلية القائميف باأل       
يـ عف بعضيـ البعض فيناؾ الشخص المعنكم كالشخص الطبيعي، اختالفتداكؿ األكراؽ المالية، ك 

ككذلؾ صعكبة إثبات المتسبب الرئيسي في  ،معو ؿامو كطريقة معينة في التعامككؿ شخص لو أحك
حيث أف سكؽ األكراؽ المالية أشبو بخمية  المخالفات الحاصمة عمى نشاط تداكؿ األكراؽ المالية،

 الت فيو إلكتركنية.امالنحؿ، عداؾ عف أف أغمب التع

 ،وامأحكلؼ المف يخ القانكف التي يقررىا الجزاءاتبتحمؿ  اـاإللتز ىي  ،اـلمسؤكلية بشكؿ عاك        
ؾ كالتمييز كأنيا كتكافر اإلدرا االختياركمف الُمسمـ بو أف المسؤكلية ال تتحقؽ إال مع كجكد حرية 

 ،كىذه المسؤكلية لـ يكف متصكرا قديما نزكليا بغير اإلنساف ،شخصية ال تكقع إال عمى مرتكب الجريمة
أصبحت المسؤكلية تقع عمى عاتؽ  ،االقتصاديةكتعاظـ دكر المؤسسات  قتصادكلكف أدل تطكر اال

 مطمب أكؿ(.الأيضا) المعنكمالشخص 

مف خالؿ التكسع في معاقبة  لطبيعيالشخص اسبة اة في محاملعاعد القك المشرع عف اكخرج كذلؾ  
ىميف في كساكل في العقاب بيف جميع المسا ،كؿ شخص شارؾ في الجريمة سكاء مف قريب أك بعيد

  الجريمة ككأنيـ شخص كاحد )المطمب الثاني(.

 :ٌُةاٌما األوراق تذاويئم افٍ جر ىىٌٌمااٌشخص اوٌُة مسؤ :األويٌمطٍة ا

 ايمنحي ،تحقيؽ غرض معيف إلىتيدؼ  ،كاألمكاؿ شخاصاألمجمكعة مف  :لمعنكماشخص لا      
شخصية مستقمة عف شخصية  اكيقرر لي ،لغرضا اـز لتحقيؽ ىذلالالقدر اية بالقانكنلشخصية ا القانكف
ىي  أك 1.اضياغر أزمة لتحقيؽ لالائؿ الكسا اكيمنحي الح فييالمصا كأصحاب المككنيف ليا األفراد
بمة افتككف ق ،لمستقمةاية القانكنلشخصية اب القانكف ايعترؼ لي كاؿماأل أك شخاصاألة مف مجمكع

 .2االلتزاماتلحقكؽ كتحمؿ اب اكتسال

                                                           
 .927ص2001اهلل الشاذلي:المسؤكلية الجنائية9د.ط9دار المطبكعات الجامعية9االسكندرية9فتكح عبد 1
 .9480ص1989محمكد نجيب حسني:شرح قانكف العقكبات المبناني9القسـ العاـ9د.ط9دار النيضة العربية9بيركت9 2
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لية امستقؿ يسعى لتحقيؽ ىدؼ معيف كلو ذمة م كيافلمعنكم ىك الشخص ا بأف :لقكؿاكيمكف       
يترتب عمى  امم ،سمواكيعممكف ب الكياف ايديركف ىذ شخاصاألمستقمة كيتككف مف مجمكعة مف 

 ؿ معو.املتعابو ك  االعتراؼ القانكف

لشخص ا أفو شأنش ،ةالحياىذه  الو لحظة تنتيي بي اتو كماحي ابي ألمعنكم لحظة يبداكلمشخص       
لمختصة السمطة ا أك ،لمشرعابو مف قبؿ  االعتراؼلمعنكم مف لحظة الشخص اة احي كتبدأ ،لطبيعيا

ة امع المشرع بتحديد شركطايقكـ  أفلة افي ح اامع افاعتر اقد يككف  االعتراؼ اكىذ ،لدكلةافي 
 المشرع شركطاتطمب  اإذ اصاخ افاعتر اقد يككف  اكم ،يةالقانكنلشخصية المعنكم الشخص اب اكتسال
لصريح عف منح التشريعي ا اإلفصاحبد مف  لة الالحاكفي ىذه  ،ةاملعالمشركط  باإلضافةصة اخ
 1ية.القانكنلشخصية ا لمعنكمالشخص ا

لغرض ابتحقيؽ  أك ،لمنشئ لوالسند المحدد لو با جؿاأل بانتياء ،لمعنكمالشخص اة اكتنتيي حي      
لحؿ ا اىذ كافأء اسك  ،لحؿاب أك ،لغرض مستحيالا ايصبح تحقيؽ ىذ اعندم أك ،وجمألشئ أنلذم ا
 االعتراؼسحب  أك ،نشئ لولمالترخيص اككذلؾ بسحب  ،ائياقض كافو أن أك ائيارض أك ان رياختيا

 2منو.

 ،إف زيادة عدد الذكات المعنكية في العصر الحديث أصبح يشكؿ ظاىرة محققة ال ينازع فييا أحد      
فالذات المعنكية أصبحت  ،كسكؽ رأس الماؿ بشكؿ خاص اـبشكؿ ع االقتصادمكبالذات في الميداف 

لما تؤديو  ،اتخذتوي بالنظر إلى الحجـ الذم عمى الصعيد الكطني كالعالم االقتصاديةعصب الحياة 
ففي الكقت الحاضر تكجد حقكؽ  ،بتصاعد مستمر االقتصادممف خدمات ضركرية لجعؿ النمك 

كبما أف القانكف يحمي التصرفات التي  ،لمذكات المعنكية تتجاكز في أىميتيا حقكؽ الشخص الطبيعي
 . 3 غير مشركعةأفعاالن ينما يقترؼ فإف لو الحؽ في مؤاخذتو ح المعنكميقكـ بيا الشخص 

يف اتجاى إلىلفقو اقسـ أنلمعنكية حيث ا شخاصلألئية الجز المسؤكلية افكرة  أفؼ في شر خالاكث      
 .يؤيد كجكده :ايمثانيك  ،لمعنكيةا شخاصلألئية الجز المسؤكلية ينكر ا :اليمأك 

                                                           
 .9382صمرجع سابؽأنكر محمد صدقي مساعدة: 1
 .382سابؽ ص انكر مساعده : مرجع  2
 .12،ص2011د زياد تيـ:جزاء الجريمة اإلقتصادية،رسالة ماجستير غير منشكرة،جامعة النجاح الكطنية،نابمس،فمسطيف،مرا 3
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 إلىلمعنكية ا شخاصلألئية از لجالمسؤكلية اب االعتراؼفض فيذىب في تبرير رفض الر ا امأ      
عمى و املمعنكم لقيالشخص ا إلىلجريمة اد اسنإ استحالة، 1اىميأىيف البر الحجج ك امجمكعو مف 

 اي كليس لو كجكد حقيقي، كليس ليذقانكنض افتر ا إاللمعنكم ليس الشخص اف ،زالمجاك  االفتراض
و ارتكابية كاناممعنكم يحكؿ دكف لالشخص اتخصص  مبدأ فا  ك  ،ماليةذمو  ىميو كالأ ده كالار إلشخص ا

ؽ تخصص معيف اتقررت في نط امنإ يةالقانكنىميتو أ أفقصة ذلؾ ان ىميةأحيث تعتبر بذلؾ  ،لمجريمة
لذم اك  ،لعقكبةا شخصية مبدأرض مع الشخص يتعا ائية ليذالجز المسؤكلية اب االعتراؼ أف اكم ،اقانكن

 فإكلذلؾ ف ،عف فعؿ غيره ائياشخص جز  سأؿي كال ،هاقترفت يدا ايككف كؿ مسئكؿ عم بأفيقضي 
لعقكبة عمى اتكقيع  أفك  ،مبدألا اعف ىذ المعنكييف يشكؿ خركجا شخاصلألئية الجز المسؤكلية اتقرير 

كعدـ  ،ميف لديواملعالمككنيف لو ك الطبيعييف ا شخاصاألتصيب جميع  المعنكم سيجعميالشخص ا
تحقؽ  لمعنكم الالشخص اقبة امع فا  ك  ،معنكملالشخص ائية لمتطبيؽ عمى الجز ات العقكباسب اتن
 إلىيعكد  لجريمة حتى الاص لمرتكب اتحقيؽ ردع خ إلىلتي تيدؼ ابية كىي العقاسة السياؼ اىدأ

كيصعب  ،لمجـر عبره لغيرها احتى يككف ىذ بأكممولممجتمع  اـكتحقيؽ ردع ع ،أخرلجريمتو مره 
 .لمعنكمالشخص اتطبيؽ  ذلؾ عمى 

سمكب أ المعنكية متبعا شخاصلألئية الجز ا مساءلةلافيذىب قي تبرير كجكب  ،لمؤيدا اهتجاال امأ      
لفعمي اي ك القانكنلكجكد اية تصكر كانمإ 2 ،لقكؿا إلىرض المعا تجاهاالىيف الرد عمى حجج كبر ا

زم امج أكي قانكن افتراضو مجرد أنلمعنكم عمى الشخص التي تصكر النظرية اف ،لمعنكمالمشخص 
فمو  ،يةالقانكنحية النالمعنكم لو كجكد حقيقي مف الشخص ا أفلذم يرل اك  ،لحديثالفقو ا ابي يسمـ ال

ئية لمشخص الجز المسؤكلية اة افاعدـ مج ،لية مستقمةاصة بو كلو ذمة مالح خامتميزة كلو مص إرادة
 غايةلمعنكم تخصص لمالشخص ا بأفلتقميدم المذىب ار اصأنحيث يرل  ،لتخصصا مبدألمعنكم لا
لطبيعي لـ ا فإلنساف ،و غير صحيحأن اط كمافر إلقكؿ فيو ا افيذ ،رع شخصيةالشامنحو  ايأجملتي مف ا

لشخص اؿ يطبؽ عمى الحابطبيعة  كاألمر ،او لمجريمة يعد خرقارتكابك  ،ئـالجر ا رتكاباليخمؽ 
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 احدكثييحتمؿ  اؽ تخصصو كمافي نط او يتصكر حدكثيألن ،د جريمة لواسنا احتماؿؾ افين ،لمعنكما
ت العقكباعدـ تعذر تطبيؽ  ضاأيك  ،لعقكبةاشخصية  مبدأمع  ارضياكعدـ تع ،ؽالنطا ارج ىذاخ
 ايتصكر تطبيقي ال الجزائيةت التشريعاردة في الك ات العقكبا بأفلقكؿ اف ،لمعنكمالشخص ائية عمى الجز ا

ت تخضع العقكبا بأففيرد عميو  اـاإلعدلطبيعييف فحسب مثؿ عقكبة ا شخاصاألعمى  إال اكتنفيذى
ذلتطكير ك المتغيير ك  ء الجز الية افع كأخيرا ،ادفيالحؿ مر افتككف عقكبة  اـاإلعدعمى عقكبة  اسياسيتـ قي اا 

 بية.العقاسة السياؼ اىدألمعنكم مع المقرر لمشخص ا

دت أحيث  ،األسمـىك  ائيالمعنكم جز الشخص المؤيد لمسئكلية ا تجاهاال بأفلقكؿ ايمكف       
 أففبعد  ،لدكؿاة كؿ افي حي االقتصاديةت المؤسسادكر  كانتشارظـ اتع إلى االقتصاديةت التطكر ا

صبح أ ،لطبيعييفا شخاصلأللفردم اط النشاسية عمى اسأتقكـ بصفة  االقتصاديةة الحيا كانت
 شخاصاألظـ دكر اتع إلى أدل ات ممات في شكؿ شركالثرك اك  األفراديرتكز عمى تجميع  االقتصاد

 لمعنكية.ا

ء تحت اكتككف غط ،ئـالجر ا ارتكاب ،معنكية بقصد أشخاصء اشنإو يمكف لمعديد نإكبذلؾ ف      
 إيقاعيا أفحيث  ،لمعنكمالشخص ائية عمى الجز العقكبة ا إيقاعكلذلؾ كجب  ،ر مشركع صكرماست

تستمر  أففيمكف بذلؾ  ،لبتةافي المعنكية ليس كالشخصية ائـ عمى ىذه القالطبيعي الشخص اعمى 
لعقكبة عمى ا إيقاعلحؿ يكمف في اك  ،لجـراخريف كيستمر آ أشخاصلعمؿ بيد المعنكية بالشخصية ا
ليتـ كقؼ  ،لية بحقوات ماامغر  إصدار أك ،ؿاملكاحمو ب أكطو انش إيقاؼمثؿ  ،لمعنكم نفسوالشخص ا
 ؼاالعترابد مف  كلذلؾ ال األخرللمعنكية ات الشخصيالشخصية عبرة لجميع الجـر كتصبح ىذه ا
 لمعنكم.ائية لمشخص الجز ا المسؤكليةب

فمف ىذه  ،لمعنكيةا شخاصلألئية الجز المسؤكلية ات مف التشريعاقؼ امك  تباينتككذلؾ       
ككذلؾ في  اإليطالي،لتشريع اي ك نالماأللتشريع المسؤكلية كار تمؾ اقر إعدـ  إلىيذىب  ات مالتشريعا
 ،لمسؤكليةاخرل بيذه أت اخذت تشريعأفي حيف  ،رؾالدنمالنركيج ك السكيد ك اثة لثالافية اسكندنااللدكؿ ا
ئية الجز المسؤكلية اقر أ :اليأك  ،تااتجاىثة ثال الي كانتف ،ابي األخذختمفت في مدل اقد  كانت فا  ك 

ي انلمبناك  األردنيك  كاألمريكي اإلنجميزملتشريع ائـ كالجر افة اة كفي كامعدة عالمعنكية كقا شخاصلأل
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 يعتد ال :الثيماكث ،لفرنسيالتشريع ائـ كالجر المسؤكلية في معظـ اخذ بيذه أ :ايثانيك  ،اراتيماال
  .1لمصرمالتشريع اة كاملعاعد القك اء مف استثنا إاللمعنكية ا شخاصلألئية الجز المسؤكلية اب

لمعنكم ائية لمشخص الجز المسؤكلية التشريعي بخصكص الفقيي ك ا ختالؼاال اىذ أفكيتضح       
 الجزائيةلمسؤكلية ار اقر إت نحك التشريعاك  اآلراءكتتجو  ،االقتصاديةئـ ابة لمجر لنساتخؼ حدتو ب

 اضأيلدكلية ات المؤتمر اكظير ذلؾ في  ،بأخرل أكئـ في صكرة الجر المعنكية عف ىذه ا شخاصلأل
 .االقتصاديةئـ الجر المعنكية عف ا شخاصلألئية الجز المسؤكلية ابتقرير 

لمنعقد في ات العقكبا قانكفدس لالسالدكلي المؤتمر ات ا/ب مف تكصي لثةالثالتكصية افقد نصت       
 كأشكاؿعؿ الفافي فكرة  اتكسع االقتصاديةئـ الجر اقبة عمى المعا"تتطمب  :أفعمى  1953سنة  اركم

مكاف ،الجزائيةىمة المسا لتكصية انصت  المعنكية". كما شخاصاألعمى  الجزائيةت اءالجز اتطبيؽ  كا 
عمى  1958لمنعقد في برككسؿ سنة ارف المقا قانكفس لماملخالدكلي المؤتمر ات الثة مف تكصيالثا

 قانكفة لاملعاعد القك ا إلى اساسأ االقتصادمت العقكبا قانكفيرجع  أفلفرد تتطمب احقكؽ  إنفاذ: "أف
 ،اـلعات العقكبا قانكفعد المركنة في قك انعترؼ ببعض  أفلميـ اكمع ذلؾ فمف  ،اـلعات العقكبا
 2لمعنكية".ا شخاصاألكلية يتعمؽ بمسؤ  افيم صةاخ

ؿ ك اكبذلؾ سنتن ،االقتصاديةئـ الجر الية تندرج مف ضمف الما األكراؽ تداكؿئـ اجر  أفلمعمـك اكمف       
لية في الما األكراؽ تداكؿئـ المعنكم عف جر ائية لمشخص الجز المسؤكلية الفمسطيني مف المشرع امكقؼ 

 .(ثانيفرع )لمعنكية في ا شخاصلألئية الجز المسؤكلية اكشركط ،(ؿأك فرع )

 األوراق تذاويئم اٌماىىَة عه جرا شخا ٌألئُة اٌجزاٌمسؤوٌُة اٌمشرع مه امىلف  :األويٌفرع ا

 :ٌُةاٌما

لمسؤكلية الغربية الضفة المطبؽ في اك  1960لسنة  16رقـ  األردنيت العقكبا قانكفؿ ك اتن      
لـ يكف قد  احد بعقكبة مايحكـ عمى  ال-1نصت " إذمنو  74دة المالمعنكية في ا شخاصلألئية الجز ا
رادةلفعؿ عف كعي ك اقدـ عمى ا  كأعضاء امديريي أعماؿعف  ائيالمعنكية مسئكلة جز ات الييئا أف-2 ا 
 ابصفتي ائمياكس بإحدل أكلمذككرة ات الييئاسـ اب عماؿاألىذه  يأتكف اعندم الياكعم اكممثميي ارتيادا

ذدرة ك المصا أكة املغر اب إاللمعنكييف ا شخاصاأليحكـ عمى  ال-3 امعنكي اشخص ينص  القانكف كاف اا 
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لمعنكييف ا شخاصاألزلت بأنلمذككرة ك العقكبة اة عف املغر استعيض باة املغر اصمية غير اعمى عقكبة 
 .24-22د المك المعينة في الحدكد افي 

ف لمشخص لمككنيالطبيعييف ا شخاصاألءلة اتنفي مس ال ائيالمعنكم جز الشخص ا مساءلةك       
 قانكفمف  442دة المانصت عميو  ام اكىذ ،إليولمنسكبة ا فعاؿاأل ارتكابفي  اىمك الذيف سالمعنكم ا
بير الشركة تستيدؼ لمتداىذه  أفف ابيالحس أكسـ شركة الجريمة بات ارتكب اإذ: "ات بقكليالعقكبا

في  المسئكلكف شخاصاألبقة السادة املافي  المنصكص عمييات ايستيدؼ لمعقكب اية كماإلحتراز 
 و عف قصد منيـ".ارتكابيتيحكف  أكيسيمكف  أكلفعؿ اىمكف في الذيف يسالشركة ا

 ادتيار ا كأعضاءلمعنكية ات الييئامديرم  أفلخصكص "ا اة بيذاألردنيلتمييز اكقد قضت محكمة       
 بإحدل أكلمذككرة ات الييئاسـ اب اييعم اقبامع أعماال يأتكف ائية عندمالجز المسؤكلية ايعفكف مف  ال
نما ائمياكس رادةلفعؿ عف كعي ك اعمى  اقدمك أقد  اك امد اعميف مستقميف مايعتبركف مسؤكليف كف كا   ،ا 

قبة انص عمى مع المشرع لـ يقصد عندما ألف ،ضاأي التي يمثمكنيالشركة امسؤكلية  إلى باإلضافة
 1لمسؤكلية".ايف مف ياألصمعميف الفاج اخر إلمعنكية الييئة ا

ت التشريعافة المعنكية في كا شخاصلألئية الجز المسؤكلية الفمسطيني بالمشرع اخذ أكقد       
لشخص اة منو كممة الثانيدة المافعرفت  2004لسنة  12لية رقـ الما األكراؽ قانكف اكمني االقتصادية

 .اإلعتبارم أكلطبيعي الشخص ا ايأنعمى 

ميف املمتعات عمى ااملغر ات ك العقكبا اـبنظ 2008لسنة  3ء رقـ ازر لك ار مجمس اء قر اككذلؾ ج      
تعميؽ -1ئمة: "المعنكم قالشخص ا/ب بعقكبة تخص 11/2دة المانصت  إذ ،ليةالما األكراؽع افي قط
لييئة المرخصيف مف ا شخاصاأل أك اشطتيأنجميع  أكتعميؽ ترخيص بعض  أكلعضك الشركة ا تداكؿ

 اجيادر إتعميؽ  أك تداكؿلالمدرجة عف الشركة اؼ اقيإ-2 ا،سبالمجمس مناه اير  الفترة مؤقتة حسب م
 ".اسبالمجمس مناه اير  الفترة مؤقتة حسب م

لمكظفكف انكف ك املمتضاء الشركالمديريف ك اىيئة  كأعضاء اإلدارةلس اء مجاعضأكيعتبر       
 ،ياارتكاببعدـ عمميـ لـ يثبت  الفة مالمخالؼ مسؤكليف عف المخا المعنكملشخص المعينكف لدل ا

ء الشركاء ك المدر اكؿ مف " لية يعتبر مسؤكالالما األكراؽ قانكفمف  95/3دة الماكرد في نص  ام اكىذ
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 اإذ إال ،اإلعتبارملفة لمشخص امخ أعماؿ ةأيرم مسؤكلكف عف اعتبإلشخص  اإلدارةر مسئكلي اككب
 لفة".المخاعمى عمـ بيذه  اك يككن أفعتيـ استطاعمى عمـ كلـ يكف ب ايـ لـ يككنك أن اثبتك ا

 شخاصلألئية الجز المسؤكلية ار اقر إلفمسطيني كىك المشرع اليو اذىب  امع م اكنذىب ىن      
لدكر احظ يال إذ ،اـؿ بشكؿ عالما رأسكسكؽ  ،ليةالما األكراؽ تداكؿئـ ات في جر الذالمعنكية كبا
 األدكاتىي  ،ليةالما األكراؽت ك اسندلاك  األسيـ أفحيث  ،لسكؽا المعنكية في ىذا شخاصلأللكبير ا
 لية.الماطة الكسات اىمة كشركالمسات الشركاصة بالسكؽ كىي خاخؿ اد اؿ بياملتعالتي يتـ الرئيسية ا

ت الشخصيامف  ايككن ام البالية غالما األكراؽت ك السنداك  األسيـميف في ىذه املمتعا فا  ك       
 .اـبشكؿ ع االستثمارت اف كشركياملتات اىمة كشركالمسات المعنكية مثؿ شركا

ظـ دكر ايعني تع اكىذ ،لفردمالشكؿ ارل فيو اعي كيتك الجما أكلمؤسسي ابع الطاكعميو يغمب       
ط امأنظيكر  كافاملي التاكب ،ليةالما األكراؽلتي تتـ في بكرصة ات الاملتعالمعنكية في ا شخاصاأل

لمستثمريف كمف ثـ اميف ك املمتعالتي قد تضر باك  ،تالمؤسسات ك الشركا التي ترتكبيائـ الجر اجديدة مف 
 1لقكمي.ا قتصادالالسمب عمى اب التأثير

ئـ لمالامف  ونا  لب مف قبؿ شخص معنكم ك الغالية قد تتـ في الما األكراؽ تداكؿئـ اف فجر إذ      
مكانية ،ائية عميياة مسؤكلية جز امقإلضركرم اك   ارىاطإلتي ترتكب ضمف ائـ الجر اعف  ائمتيامس كا 

 .العقكبة عمييا إيقاعية كانمإ إلى باإلضافة اكتحت مظمتي

 :ٌماىىَةا شخا ٌألئُة اٌجزاٌمسؤوٌُة اشروط  :اٌثاوٌٍفرع ا

لتي تقرر ىذه ات التشريعافي  ،لجريمةالمعنكم عف الشخص ائية عف امسؤكلية جز  اـيشترط لقي      
 :افر شرطيف ىماتك  ،لمسؤكليةا

 ممثؿ لو. أكلمعنكم اسطة عضك لمشخص ابك  لجريمةاكقكع  :األكؿلشرط ا

لشرطيف كؿ عمى اكنكضح ىذيف  ،لمعنكمالشخص اب الجريمة لحساؼ اقتر ايتـ  أف :الثانيلشرط ا
 حدة.
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 ممثؿ لو. أكلمعنكم اسطة عضك لمشخص الجريمة بك اكقكع  :األكؿلشرط ا

لمرتكبيف لمجـر ىـ مف اف لطبيعييا شخاصاأليككف  أفلمعنكم الشخص ا مساءلةل القانكفيشترط       
ت العقكبا قانكفمف  74/2دة المانصت عميو  ام اكىذ باسميا أكلمعنكم الشخص اميف لدل املعا

 اكممثميي ارتيادا كأعضاء امديرى أعماؿعف  ائيالمعنكية مسؤكلة جز ات الييئا أف" 60لسنة  األردني
 ".امعنكي اشخص ابصفتي ائمياكس بإحدل أكلمذككرة ات الييئاسـ اب عماؿاألىذه  يأتكف اعندم الياكعم

جمعية ككؿ ىيئة  أكبة ككؿ شركة ا"يمكف كقؼ كؿ نق القانكفت امف ذ 36دة المانصت  اكم      
 اسمياب أك الياعم أك اممثمكى أك ارتيادإء اعضأ أك اقترؼ مديركىا اإذة املعا اإلدارات خال ارية ماعتبا
 ".قؿاألبسنتي حبس عمى  اقب عمييايعجنحة مقصكدة  أك جناية ائمياكس بإحدل أك

 ائيالمعنكم جز الشخص ا يسأؿلذيف ا شخاصاألؽ او تكسع في نطأن المشرع ىنايتضح مف نص       
ة كانم أقؿمكظفيف  إلىبؿ تمتد  ،ممثميو أكلمعنكم الشخص اء اعضاتحصرىـ في  شطتيـ فالأنعف 
 و.بعيف لالتاؿ ك العمار ك الصغالمكظفيف اك ،بطيـ معوافي رك 

 1994لسنة  281لغش رقـ التدليس ك اقمع  قانكففي  اضأيلمصرم المشرع اليو اذىب  ام اكىذ      
 ام اإذ القانكف افي ىذ المنصكص عمييائـ الجر اعف  ائيالمعنكم جز الشخص احيث تقكـ مسؤكلية 

 ميف لديو.املعاحد ا أكممثميو  أكجيزتو احد اسطة اسمو بك اب أكبو اكقعت لحس

لمعنكية عمى ا شخاصلألئية الجز المسؤكلية اؽ ات تقصر نطالؾ تشريعالعكس مف ذلؾ ىنا كعمى      
لتشريع اعمى ذلؾ  ثمةماألكمف  ،ممثميو أكلمعنكم الشخص اء اعضأحد ألمرتكبة مف ائـ الجر ا

ئميـ كيجسدكف المعنكم عف جر الشخص ا يسأؿلذيف الطبيعييف ا شخاصاأل فإف ،لو افكفق اإلنجميزم
شطة مف يترخصكف أنعف  إال يسأؿ ال إذ ،باسموت ار القر ا اتخاذلمنكط بيـ ا األعضاء دتو ىـار إ
 ت مف عضك الارتكب ام اإذلمعنكم الشخص ا إلىلجريمة اد اسنايصح  دتو حيث الار إلتعبير عف اب

 او فيمأن إلى اإلشارةكتجدر  ،بوالمعنكم كلحسالشخص اسـ إب اقترفياكلك  ،إرادتولتعبير عف ايممؾ 
مف  أمميف لديو املعاحد أت مف ارتكبكلك  اعني يسأؿلمعنكم الشخص ا فإدية فالمائـ الجر اعمؽ بيت

 1مكظؼ بسيط.
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ىذه  أىميةكتبدك  ،التفرقة بينيماكتدؽ  ،لممثؿاكصفة  ،لعضكابيف صفة  رمااليختمط  ام اككثير       
كليس مجرد  ،لمعنكمالشخص اء اعضأحد ألمؤثـ مف الفعؿ ا ارتكابيشترط  ان أير ثمة  أفلتفرقة في ا

لمشخص  اعضك  أك لفعؿ كضركرة ككنو ممثالامشكمة تحديد صفة مرتكب  أفلذكر اكجدير ب ،ممثؿ لو
 إذ ،لشرطا اىذ ايتطمب فيي فال تناعماال أكلترؾ ائـ اجر  امأ االيجابية،ئـ الجر المعنكم تثكر فقط في ا

لشخص ا إلى سنادىاكالجريمة ايو كقكع يترتب عم القانكفجبو أك  ام إتيافعف  تناعماالمجرد  أف
 قانكفئدة عممية في ات فالتفرقة بيف مصطمح عضك كمصطمح ممثؿ غير ذا فإف ،ا. كعمكم1لمعنكما
لتي الجريمة المعنكم عف ائية لمشخص الجز ا المسؤكليةكقرر  ،ابينيم ساكللذم ا األردنيت العقكبا

 ممثميو. أكئو اعضأحد أسطة ابو بك اترتكب لحس

حدكد  تجاكزؿ الممثؿ في حا أكلعضك المعنكم عف فعؿ الشخص اعف مسؤكلية  اؤؿ ىناتسنك       
 ؟ال اـلة الحافي ىذه  لمعنكم مسؤكالالشخص افيؿ يعتبر  ،صواختصإ

 تجاكزالمممثميو  أكئو اعضأحد ألمعنكم عف فعؿ ائية لمشخص الجز المسؤكلية البعض ايؤيد       
عدـ  فإف ،خرلأحية اكمف ن ،معيف مف قبمو ،حيةاو مف نألن ،ةلذم يشكؿ جريماك  ،اختصاصوحدكد 
ئية الجز المسؤكلية ا النتفاء اسعاك  مجاالينشر  أفو أنلة مف شالحالمعنكم في ىذه الشخص ا مساءلة

 2لمعنكية دكف مبرر.ا شخاصلأل

ممثميو  أفعاؿلمعنكم عف الشخص اعدـ مسؤكلية  إلى -بحؽ– اآلخرلبعض افي حيف يذىب       
 أكلعضك ايككف تصرؼ  أففيتعيف  ،خميالدا اـلنظاك  قانكفلم اتيـ كفقاصاختصاحدكد  تجاكزلتي ا
رج اخ أفعاالتى ألمدل ك ا اىذ جاكز اإذف ،صواختصإلمعنكم قد صدر منو في حدكد الممثؿ لمشخص ا
سبة لنار باغياألكيضحى مف  ،لمعنكماممثؿ لمشخص  أكو يفقد صفتو كعضك نإف ،لمرسكمة لوالحدكد ا
لمعنكم الشخص اكيعتبر  ،لشخصيةاليو بصفتو اكينسب  ،لمعنكماد فعمو لمشخص اسناكيمتنع  ،لو

 أكر امأك  إعطاء أكعؿ الفاعد ات تسادك ا أكئؿ الة تقديـ كسافي ح جناية أكمجرد شريؾ في جنحة 
 3لجرمي.ا االشتراؾئؿ اكسيمة مف كس أم أك ،ت تحرضواتعميم
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 لمعنكم.الشخص اب الجريمة لحسا ؼاقتر ايتـ  أف: الثانيلشرط ا

ئية الجز المسؤكلية اتنعقد  و النإف ،لمنفذ لمجريمةالطبيعي الشخص المتعمقة بالمشركط  باإلضافة      
 أكلعضك اتككف لمصمحتو كليس لمصمحة  أف أم ،بوالجريمة لحسات ارتكب اإذ إاللمعنكم المشخص 

ت لتحقيؽ مصمحة ارتكبلمعنكم كقد اشخص لاب الجريمة لحسا ارتكابيككف  أفيجب  أم ،لممثؿا
 لضرر بو.اؽ الحاتكخي  أكلو  األرباحكجمب  ،لمعنكمالمشخص 

لشخص اسـ المرتكب بالمجـر الفعؿ ا بأف ابكرغ في حكميسراكقد قضت محكمة جنح ست      
 1لمعنكم.الشخص اعنو  يسأؿ لشخص الا اب ممثؿ ىذالمعنكم كلكف لحسا

لشخص ا باسـلجريمة ا ارتكابيتـ  أفلمعنكم الشخص ا مساءلةط لت تشتر اؾ تشريعاكىن      
 األردنيت العقكبا قانكفمف  74/2دة الماك  36دة الماكضحتو  ام ائمو كىذاكس بإحدل أكلمعنكم ا
 لذكر.ات الفالغربية سالضفة المطبؽ في ا

س اسأعمى  ،وسمإل ياارتكابلمعنكم ك الشخص اب الجريمة لحسا ارتكابلبعض بيف ا ساكلكقد       
 باسـت ارتكبلجريمة قد اتككف  أفضركرة  إلىخر آ جانبيذىب  ابينم ،لمعنىالمفظيف في اؽ اتفإ
 2.ايف معر ماألط اشتر ابد مف  و الأن أمبو المعنكم كلحسالشخص ا

لشخص ا باسـت ارتكبلجريمة قد اتككف  أفئؿ بضركرة القاك  ،األخير أمر لا اتخاذ األنسبمف       
 أكئو اعضأحد أسطة المعنكم كبك الشخص اسـ الجريمة با ارتكابئز الجافمف  ،بواسلمعنكم كلحا

لة الحاففي ىذه  ،لمعنكمالشخص اكليس لمصمحة  ،لشخصيةالجريمة اكلكف لمصمحة مرتكب  ،ممثميو
 .3لطبيعيالشخص اعف تصرؼ  أملجريمة اعف ىذه  ائيالمعنكم جز الشخص ا يسأؿ ال

رة ادإيقكـ عضك مجمس  أف ،ؿالمثالية قد يحدث عمى سبيؿ الما ؽاألكراؿ بكرصة اففي مج      
رساليا القانكف ائؽ يتطمبيالشركة بممىء كثا  ،ؿالما رأسلمتمثمة بييئة سكؽ ابية ك الرقات الجيا إلى كا 

ففي  ،التي يقكـ بيات الصفقاء بعض اخفائؽ بقصد الكثاغير صحيحة في ىذه  بيانات بإدخاؿكيقكـ 
ئدة الفالشركة بايعكد عمى  و الأنضح الك اكلكف مف  ،لكظيفةاؽ اخؿ نطالعمؿ تـ دا فإلة فالحاىذه 
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نما لفعؿ بصفتو ا او يككف مسؤكؿ عف ىذنإلي فالتاكب ،لطبيعيالشخص ا ائد عمى ىذالفك اتعكد  كا 
 لمعنكم.الشخص الح المجـر لصالفعؿ ا ارتكابيككف  أف اشتراطيظير ضركرة  اكمف ىن ،لشخصيةا

 قانكفلمصرية لمالجمعية ا التي نظمتيالمعنكية ا شخاصلأل الجزائيةلمسؤكلية اصت ندكة أك كقد       
ئية لمشخص الجز المسؤكلية ا التي تتقرر فييات الالحافي  بأنو 1995ئي في ديسمبر سنة الجنا
 ليو.إلمسؤكلية اد اسنابو حتى يمكف الجريمة لحساترتكب  أفلمعنكم يجب ا

 ؟ائياجز  ائمتيالمس المعنكيةلمعنكم لمشخصية الركف افر اط تك ىؿ يشتر  ىناؿ ئاتسنك       

لتي ات التصرفاحرة كعمـ ب إرادةتككف لو  أفلقدرة عمى المعنكم المشخص  أف :لقكؿايمكف       
رادةؿ عمـ ك مف خال المعنكم يمكف تحققيالركف اصر اعن أف إذ ،باسموترتكب  لطبيعييف ا شخاصاأل ا 

 شخاصاألؿ لمعنكم مف خالالشخص احيث يعمؿ  ،لمعنكمالشخص ا افي كجكد ىذ اسيمك ألذيف ا
رادةلذيف يتصرفكف عف كعي ك اك  ،ادتو كيعبركف عنيار إلذيف يمثمكف الطبيعييف ا فية اك ةيار حرة كعمى د ا 
 لمعنكم.المسؤكلية لمشخص ار اقر إبد مف  و النإف ،المنيي عنيا كاألمكرلتشريعية النصكص اب

 األعضاءبة الذيف يعدكف بمثالطبيعييف ا شخاصاأل إرادةشرعية كىي  إرادة لمعنكم لوالشخص اف      
 اكم ،يةامجر اإل اإلرادةكىذه  ،قانكفلؼ لمافعؿ مخ رتكابالتتجو  أفيمكف  اإلرادةىذه  فا  ك  ،لنسبة لواب

غير  الخطأقد تككف في صكرة  اضأي اينإف ،جريمة عمدية رتكابالئي الجنالقصد اقد تتحقؽ في صكرة 
  1جريمة غير عمدية. ارتكاب أممدم لعا

 74/1دة الما" أفعمى  ،ءاتمييز جز  178/85رقـ  ارىاة في قر األردنيلتمييز اكقد قضت محكمة       
لفعؿ عف كعي امف يقدـ عمى  أفلمسؤكلية كىك اس اسا اعدة بينت فييارست قات قد العقكبا قانكفمف 

رادةك  لمعنكية ات الييئاعتبر ا امني الثانيلبند ا فا  ك  ،قانكفاللمقررة في العقكبة اقب عمى فعمو بايع ا 
 كافلذم الفقيي ارع مف ذلؾ كضع حد لمجدؿ الشا... كقد قصد  امديرى أعماؿئية عف امسؤكلة جز 

 ؟ائياجز  اإلنسافغير  يسأؿكىؿ  ،ال ـأ كاإلنساف إرادةلمعنكية المشخصية  كانت اإذ ايدكر حكؿ م
ي قانكنتتمتع بكجكد  ايأنس اسألمسؤكلية عمى افر عنصر اد تك عن اقبتياعمى مع اصاخ ارد نصأك ف

 .2ية"القانكن اآلثارفة اتتحمؿ ك أفلي التاب اعميي أفك  ،لصفةابيذه  اطيارس نشاكتم
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تية مستقمة عف الح ذالية مستقمة كمصاتو لو ذمة مابذ مستقال كيانالمعنكم المشخص  فإف فإذ      
 إرادةمتميزة كمستقمة عف  إرادةلو  أف افذلؾ يعني حتم ،ف لولمككنيا شخاصاأل أك األفرادلح امص
 لمعنكم.المككنيف لمشخص ا شخاصاأل

 :ئُة"اٌجزاهمة اٌمساٌُة "اٌما األوراق تذاويئم اٌجرمٍ فٍ جرا االشتران :اٌثاوٌٍمطٍة ا

 أف يعني امم ،حدةاجريمة ك  ارتكابب أشخاصعدة  اـىمة قيالمسا أكلجرمي ا االشتراؾيقصد ب      
نما ،حدةاك  رادةكلـ تكف كليدة إل ،حداط شخص ك الجريمة لـ تكف ثمرة لنشا ف بيف ك اج تعانت كانت كا 

رادتودم الماىـ كؿ منيـ بدكره اس أشخاصعدة  كيتضح بذلؾ  ،لكجكداحيز  إلى ازىابر إفي  يةامجر اإل كا 
 احقؽ لمجريمة كحدتيكتت ،لجريمةاككحدة  ،ةالجناتعدد  :اىم لجرمي يقكـ عمى ركنيفا االشتراؾ أف

ط ابنش كارتباطيا ،يةامجر اإللنتيجة ادم تتطمب كحدة المالركف اككحدة  ،لمعنكمادم ك الما ابكحدة ركنيي
لقصد افي  االشتراؾفر المقصكدة بتك ائـ الجر المعنكية فتككف في الكحدة ا امأ ،لسبييةابطة اىـ بر اكؿ مس

لكحدة بشمكؿ المقصكدة تككف ىذه ائـ غير الجر اكفي  ،اىميف جميعالمسالمشترؾ بحؽ القصد ا أم
لنتيجة ا أكلجريمة اىمكف معو في المسا التي يرتكبيا فعاؿلألىـ افر لدل كؿ مسالذم يتك ا الخطأ

 1.اجمة عنيالنا

في  يةاألصم الجزائيةىمة المساكيقصد ب ،صمية كقد تككف تبعيةأقد تككف  الجزائيةىمة المساك       
 ،خريف لمجريمةآمع  عالاصيؿ يجعؿ كؿ منيـ فأبدكر  ياارتكابفي  أشخاصعدة  اـسيإلجريمة ا
لجريمة بدكر الشخص في ا اـسيإ التبعية فيقصد بيا الجزائيةىمة المسا امألشريؾ. اك  ياألصمعؿ الفاك

ىمة عف تمؾ ىك المسالذم يفصؿ ىذه اف ،يككف متدخال كاف ياارتكابيجعؿ منو مجرد شريؾ في  ثانكم
بو اقتر ا أكدم لمجريمة المالركف اىـ كمدل دخكلو في المساه اتألذم الفعؿ ا أىمية أم اـاإلسيدرجة 

في  التصميـ عمييالفكرة ك اىـ عمى خمؽ المساكقد يقتصر دكر  2ده عنو.ابتعا أكمنو كمدل خركجو 
لمشرع اخذ بو أ ام اكىذ ،لمحرضايسمى ب اىمة يظير مالمساكبيذه  ،امني الياخ األصؿفي  كافذىف 
 لفمسطيني.ات العقكبا قانكفكمشركع  نياألرد
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كلكف ىؿ  ،ئـالجر امف  الية كغيرىالما األكراؽ تداكؿئـ افي جر  االشتراؾ اـلطبيعي قياكمف       
 أف اعمم ،ليةالما األكراؽ تداكؿئـ افي جر  االشتراؾلمطبقة عمى الجرمي ىي اؾ اشتر ة لالاملعاعد القك ا

ؾ شخص طبيعي مع شخص معنكم في اشتر الممكف اف و مأنصة ائـ خالجر اؾ خصكصية ليذه اىن
 حدة؟اجريمة ك 

 ،(اثاني)لمتدخؿ اك  ،(الأك )لشريؾ اعؿ ك الفاؿ تكضيح كؿ مف ت مف خالؤالالتساسنجيب عمى ىذه 
  (.اسامخ)ب العقاك  ،(ابعار )لمحرض اك 

 لشريؾ.اعؿ ك الفا :الأك 

 إلىبرز ألجريمة "ىك كؿ مف ا عؿاف 60لسنة  األردنيت العقكبا قانكفمف  75دة الماعرفت       
 ".اشرة في تنفيذىاىـ مباس أكلجريمة التي تؤلؼ اصر العنالكجكد احيز 

 عالاو "يعد فأنعمى  2011 اـلفمسطيني لعات العقكبا قانكفمف مشركع  37دة الماكعرفتو       
 اصميأ اشريك كاف أككحده  ايارتكبء ادم سك الما المككنة لركنيا عماؿاألمف  تى عمالألمجريمة كؿ مف 

 ".افيي

 أشخاصعدة  ارتكب اإذو أنعمى  60لسنة األردنيت العقكبا قانكفمف  76دة المانصت  اكم      
 كؿ شخص منيـ فعال فأتى أفعاؿلجنحة تتككف مف عدة ا أك جنايةلا كانت أك ،جنحة أك جنايةمتحديف 

 اء فيياجميعيـ شرك اعتبركانحة لجا أك جنايةلابقصد حصكؿ تمؾ  المككنة ليا فعاؿاألكثر مف أ أك
 .الي مستقال عالاف كافلك  اكم القانكففي  المعينة ليالعقكبة احد منيـ باكعكقب كؿ ك 

 عؿ يشمؿ صكرتيف:الفاكصؼ  فإف اكعمى ىذ

 مع غيره. أكلكحده  امف يرتكبي :ىاألكللصكرة ا

لركف ايتكلى بمفرده تنفيذ  أفلجريمة كحده بمعنى ا ارتكب ام اإذلة افي ح عالاف الفاعؿيعتبر       
 األكؿلكجو ا اكىذ ،أعماؿمف عدة  أكحد الركف مككف مف عمؿ ك ا اىذ كافء اسك  ،المككف ليادم الما

يرتكب  أفه اكمقتض ،عميف لمجريمةالفالة تعدد اص في حاو خنإف ،الثانيلكجو ا امأى األكللصكرة امف 
كلكف  افي تنفيذى يبدأ أك ،دمالما اى تنفيذ ركنييتكل أفبمعنى  ،لمتقدـالكجو الجريمة عمى ا الفاعؿ
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كثر مف أيقكـ  أفلسرقة اؿ ذلؾ جريمة اكمث ،ةالجناكثر مف أ أكحد اتو ك الكجو ذامعو عمى  ايرتكبي
 .اتو معامنزؿ كسرقة محتكي إلىلدخكؿ اشخص ب

 اعمد فيأتي أعماؿ أك أفعاؿتتككف مف جممة  كانت اإذلجريمة ا ارتكابمف يدخؿ في  :ةالثانيلصكرة ا
 .المككنة ليا عماؿاألمف  عمال

ببعض  اـبؿ ق ،لجريمةا ارتكاب التي يتطمبيا عماؿاألحتى كلك لـ يقـ بكؿ  عالاف الفاعؿيعتبر       
لفرض في اف ،لمذككرةا عماؿاألببقية  اـلقيايف اآلخر ة الجناكثر مف أ أكحد اك  كتكانىفقط  عماؿاألىذه 
كقعت  ام اإذف ،ةالجناعدد مف  ياارتكابىـ في اكيس أعماؿمف جممة  لجريمة تتككفا أفلصكرة اىذه 

ؿ اكمث ،المككنة ليا عماؿاألعمؿ مف  بإتياف ياارتكابة في الجناكؿ مف تدخؿ مف  عالاعتبر فاة امت
لمنزؿ ا إلى الثانيرج كيدخؿ الخالمنزؿ مف اقبة ابمر  األكؿلسرقة منزؿ فيقكـ  فايتكجو لص أفذلؾ 

 لسرقة.امرتكب لجريمة  اىن اىمفكال ،سرقةلاكيقكـ بفعؿ 

قد  اعؿ منفرد كماقد ترتكب مف قبؿ ف ،ئـالجر اقي اب أفش شأنيالية الما األكراؽ تداكؿئـ اكجر       
ة املعا اـاألحك اؿ فتطبؽ عمييالمجا اصة في ىذاخ اـبأحكتتميز  كال ،عميفاترتكب مف قبؿ عدة ف

لسمكؾ ات ائـ ذالجر ات مثؿ الالحاقد تتميز في بعض  ايأن إال ،لشريؾ(اعؿ ك الفا) ياألصمؾ اشتر لال
عؿ الفاصة في الية صفة خالما األكراؽ تداكؿئـ افي بعض جر  القانكفتطمب  إلى باإلضافة ،لسمبيا
 .1لمرتكب لمجريمةا

ال يتصكر إتيانيا إال مف ذم صفة خاصة،  ليةالما األكراؽ تداكؿئـ امف جر  اؾ عدداحيث ىن      
يتعمؽ منيا باإلحجاـ عف تنفيذ التزاـ أكجبو القانكف، كىذا االلتزاـ يقع عمى عاتؽ أشخاص كذلؾ ما 

لمصدر كعرفت ا تناعامئـ الجر اىذه  ثمةمأكمف  ،دم عمى سمكؾ سمبيالما ايقكـ ركني معينيف، كالتي
 األكراؽ لذم يصدرا اإلعتبارملشخص ا– بأنوصدر لمُ ا الفمسطيني ليةالما األكراؽ قانكفمف  2دة الما
ئج اتقرير عف نت أكنصؼ سنكم  أكعف تقديـ تقرير سنكم  -ىاإصدار عمف عف رغبتو في يُ  أكلية الما

 لييئة.ا ماـأدة الشياب لإلدالءلحضكر اعف  تناعماالككذلؾ  ،ليةالما األكراؽىيئة  إلىية األكلو أعمال

 إال ايإتيانيتصكر  لية الالما األكراؽ تداكؿئـ اؾ عدد كبير مف جر اىن أفيتضح  ،عف ذلؾ اعد      
 اضأي ةإيجابيئـ الجر اكقد تككف ىذه  ،عمى ذلؾ القانكفكلك لـ ينص  ،عؿالفاصة في امف ذم صفة خ
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لمطمع ايككف  أففيي تفترض  ،لمغير اؤىافشإ أكلسرية اخمية الدات المعمكماؿ ستغالاجريمة  ،اكمني
مكظؼ صغير  أمتقع مف  لي الالتاكب ،بحكـ عممو اتصؿ بيالمميزة قد السرية المعمكمة اعمى 

نما ،لشركةاب  .1لمعمنةاخمية غير الدات المعمكمالكظيفة عمى ا أكلمينة المطمعيف بحكـ ائفة امف ط كا 

 األكراؽ تداكؿئـ اكثر في جر أ أكفي شخص  ياألصمعؿ الفافر صفة اتتك  أفككذلؾ يمكف       
ط مفتعؿ في سكؽ الجميكر بنشا اـييإر حقيقية بقصد ت كىمية كغيابعممي اـلقيافي  االشتراؾك ،ليةالما

 إلىيؤدم  اء سيـ معيف ممادؿ بيع كشر اكثر عمى تبأ أك فاشخص اتفاؽدؽ أبمعنى  ،ليةالما األكراؽ
 لحقيقي.امف سعره  أعمىءه بسعر الجميكر فيقكـ بشر ا اماـسعره كيصبح نشط  ارتفاع

 ايككف ىذ أفيتصكر  لجريمة فالال مرتكب لمتطمبة لداصة الخالصفة ا انتفاءؿ اكفي ح      
نما ،لمجريمة عالالشخص فا لصفة افرت فيو ىذه اخر تك اىـ مع شخص اس ام اإذ افيي يككف متدخال كا 
ء اسك  ياألصمىـ المساط المشركعة مف نشالصفة غير المتدخؿ يستمد ا ألف ،لمشرعا التي يتطمبيا

. عمى 2فيو اقانكنلمتطمبة الصفة افر الكصؼ بتك ا الذم ثبت لو ىذالجريمة افي  اشريك أك عالاف كاف
عف  يسأؿو أنف ايجيمي كاف اإذ امأ ،لجريمةافي  ياألصمىـ المسالمتدخؿ بصفة الشخص ايعمـ  أف

 لكصؼ.ا ابيذ اقب عمييايع القانكف كافو متى أفعال

 لمتدخؿ.ا: اثاني

 اتنفيذي لعمؿ عمالا ايشكؿ ىذ أفلجريمة دكف اعد عمى كقكع اعمؿ يس ارتكابلتدخؿ ايقصد ب       
 ط عمالالنشا ايشكؿ ىذ أفدكف  اعد عمى تنفيذىالجريمة ليساىـ في المسالذم يرتكبو العمؿ ا أك ،الي

 .3لشريؾاك  ياألصمعؿ الفالمجريمة كفعؿ  اتنفيذي

 ايتضمف تنفيذ و الألن ثانكمطو افنش ،اكتبعي اثانكي اطارس نشايم األحكاؿلمتدخؿ في جميع اك       
نما ،لمجريمة  عؿالفاط اعمى عكس نش ،تواو يعد في ذألنط تبعي اكىك نش ،أىمية أقؿط اىك نش كا 
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 ،ياألصمعؿ الفادر عف الصالجرمي الفعؿ اب ارتباطوكلكف بسبب  ،أصموفي  امشركع اطانش ،ياألصم
 .1رتبط بوالذم ا ياألصملجرمي الفعؿ امف  يةامجر اإلفيك يستمد صفتو  ،امجرم اطايصبح نش

ئمو الجريمة ككسا ارتكاببلتدخؿ اصكر  األردنيت العقكبا قانكفمف  80/2دة الماكقد بينت       
 جنحة: أك جنايةفي  و يعد متدخالأنحيث نصت عمى 

 .ادمة لكقكعيالخا بإرشاداتوعد عمى كقكع جريمة امف س - أ
 .لجريمةاع اقيإعد عمى ايس اخر ممآشيء  أم أكت ادك أ أك احعؿ سالالفاعطى أمف   - ب
تقكية تصميـ  أكيف مك المقاب ارىإلجـر بقصد افيو  ارتكبلذم ا كافلمافي  امكجكد كافمف   - ت

 لمقصكد.الجـر ا ارتكاب فاضم أك ياألصمعؿ الفا
 .ياارتكابتمت أ أك اسيمتي أكلجريمة ات ألتي ىيا فعاؿاألعؿ عمى الفاعد امف س  - ث
 أك المياء معاخفإىـ في اة كسلجريما ارتكابلمتدخميف قبؿ ا أكعؿ الفامع  امتفق كافمف   - ج

كثر مف أ أكء شخص اخفإ أك ابعضي أك اجميعي ياارتكاببصمة الحا األشياءتصريؼ  أكتخبئة 
 لة.العداعمى كجو  افيي اشتركك الذيف ا

ف مألعنؼ ضد ا أعماؿ ارتكابلطرؽ ك اقطع  دأبيـلذيف ا الجزائيةر اشر األبسيرة  الماع كافمف  - ح
 أكل أك م أك اامت كقدـ ليـ طعالممتمكا أك شخاصاألضد  أك ،ةاملعاة ملسالا أكلدكلة ا

 ع.اجتملال اكانم أك امختبئ

 ،ؿالمجا اصة في ىذاخ اـبأحكتتميز  ال ايأنلية فنجد الما األكراؽ تداكؿئـ اجر  إلىلنظر اكب      
لية مف الما األكراؽ تداكؿئـ افي جر  فيعد متدخال ،لتدخؿ(التبعي )اؾ اشتر ة لالاملعا اـلألحككتخضع 

 ،2القانكفلمحددة بنص ائؿ الكساحدل إ ،ئـالجر اسب مع طبيعة ىذه الذم يتنالقدر اب ،يتخذ سمككو
 اإلشاعاتلحديثة لبث التقنية ائؿ احدل كسإ استخداـ إلىعؿ الفا بإرشادلمتدخؿ ايقكـ  أف ،ؿ ذلؾاكمث
 .3ليةالما األكراؽلمتعمقة بالمضممة اك  كاذبةلات المعمكماك 
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عدة المسالية عف طريؽ الما األكراؽ تداكؿئـ التدخؿ في جر اية كقكع كانامؤؿ عف اتس يثكرك       
 ؟1تناعماالب

 ايجابيا اطالتدخؿ يتطمب نشا ألف تعتبر تدخال ال تناعماالعدة بالمسا أف إلىفقيي  أمر يذىب       
 امم ،غالفر العدـ ك ا إاليتكلد عنو  كال ،غافيك عدـ كفر  ،تناعمااليتحقؽ في  ال ام اكىذ ،عدالمسايبذلو 
لجريمة. في حيف يذىب ا ارتكابتسييؿ  التدخؿ كلك قصد بيا افر بيايتك  لسمبية الا عماؿاأل أفيعني 

 اكيضـ عنصر  ،ياإلنسانصكرة لمسمكؾ  تناعماال أفحيث  ،تناعمااللتدخؿ با اـية قيكانام إلىخر آ أمر 
 كأضؼ ،2رجيالخالـ العافي  غايةسيمة لبمكغ و ك أن اكم ،لمتجية عمى نحك معيفا اإلرادةىك  ايجابيا

بة سلناكذلؾ ب رمااليككف  أفيتعيف معو  امم اسمبي أك اإيجابيعؿ قد يككف الفاط انش أفذلؾ  إلى
 عماؿاألعؿ مف افع لمفأنجدل ك ألظركؼ السمبية في بعض ا عماؿاألقد تككف  إذ ،3لشريؾا أكلممتدخؿ 
 .4ياماإلجر عترض تنفيذ مشركعو ت كانتلتي ات العقبافتزيؿ  االيجابية،

ت العقكبا قانكفمف  80/2دة المانص  إلىلرجكع افب ،تناعمااللتدخؿ با اـقي كانيةامبلقكؿ ايمكف       
لكسيمة ايستمـز كجكد  القانكف بأفيقطع  ام او ليس فييأنلتدخؿ نجد ائؿ التي حددت كساك  األردني
 اإذلتدخؿ الشخص عف ا مساءلةيمنع مف  ايكجد فيو م ه الالنص كمبناىر افظ ،لتدخؿا اـلقي ةاإليجابي

تنع عف امكمع ذلؾ  ابمنع كقكعي التزاـتقو اعمى ع كافك  ،لنتيجةاث احدإلسمبي في اطو اىـ بنشاس ام
 لجريمة.اكقكع  إلى أدل امم االلتزاـ ابيذ اـلقيا

 لمحرض.ا: الثاث

مف حمؿ  ا"يعد محرض بأنولمحرض ا 60لسنة  األردنيت العقكبا قانكفمف  80/1دة الماعرفت       
لحيمة اب أكلتيديد اعميو ب التأثيرب أكبتقديـ ىدية لو  أك انقكد بإعطائوجريمة  ارتكابغيره عمى 

 لكظيفة".افي حكـ  االستعماؿ بإساءة أكلنقكد ابصرؼ  أكلدسيسة اك 

 ا"يعد شريك بأنو 2011لفمسطيني لسنة ات العقكبا قانكفمف مشركع  38/1دة الماككذلؾ عرفت       
 لتحريض".ا اء عمى ىذافكقعت بن ،ياارتكابمف حرض عمى : لجريمةافي  اتبعي
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 عماؿاأللحصر اقد بيف عمى سبيؿ  األردنيت العقكبا قانكف أفلنصيف يتضح اؿ ىذيف مف خال      
ترؾ لذم الفمسطيني ات العقكبا قانكفلتحريض عمى عكس مشركع ا اسطتيايتـ بك  أفلممكف التي مف ا

لتعريؼ  التحريض كفقا ايتـ بي أفلممكف التي مف ا عماؿاأل امأ ،لمكضكعاضي التقدير ق رماال
تقديـ  ،لجريمةا رتكاباللنقكد ا الفاعؿ إعطاءىي:  60لسنة  األردنيت العقكبا قانكفلتحريض في ا

 أكلدسيسة ا أكلحيمة الجـر )بالشخص لجعمو يرتكب اعمى  التأثير ،لجريمةا رتكابال لمفاعؿىدية 
 لكظيفة(.افي حكـ  االستعماؿ بإساءة

لفعؿ ا ارتكابعمى  أم) الجريمة بنفسياينصب عمى  أم ،اشر التحريض مبايككف  أفكيتعيف       
 .1ايعد تحريض شرة فالالتحريض في صكرة غير مبا كاف اإذ امأ ،لمككف لمجريمة(ا

فيي تخضع  األخرل،ئـ الجر ارنة بامق أفلشا الية في ىذالما األكراؽ تداكؿئـ اتختمؼ جر  كال      
مف  ،ليةالما األكراؽ تداكؿئـ التحريض في جر اعمى  ثمةماألكمف  ،تالعقكبا قانكفة مف املعاعد المقك 

 األكراؽلمتعمقة بالصحيحة ات غير المعمكما أك اإلشاعاتجريمة بث  ارتكابيقكـ بتشجيع غيره عمى 
لمستثمريف احد أيقكـ بتحريض  أف أك ،لجريمةاىذه  رتكابالزمة لالالنقكد الية عف طريؽ تقديـ الما

 خمية غير معمنة.ات داء عمى معمكمالية بنالما األكراؽ تداكؿعمى 

لمحرض يستغؿ منصبو افي ككف  ،ليةالما األكراؽ تداكؿئـ المحرض في جر اكتكمف خطكرة       
 اما  ك منو  ائـ خكفالجر ا ارتكاببقكمكف لذيف يار لديو ك الصغالمكظفيف اميف ك املعاعمى  تأثيرككظيفتو لم

 لمتقرب منو. اطمع

 ب.العقافي  مساكاةلا: ابعار 

ص عمى الية بشكؿ خالما األكراؽ تداكؿئـ اكفي جر  اـبشكؿ ع االقتصاديةت التشريعاخرجت       
ىميف المسالذم تفرضو عمى اب العقائية بخصكص الجز ات التشريعالمطبقة في اة املعاعد القك ا
 أم ،بالعقامف حيث  االقتصاديةلجريمة اىميف في المسافة ابيف ك مساكاةلا إلىذىبت  إذ ،ةلجريماب
 .2بالعقالمحرض في المتدخؿ ك الشريؾ ك اك  ياألصمعؿ الفابيف  مساكاةلا

                                                           
 كما بعدىا. 390لمزيد مف التفصيؿ أنظر كامؿ السعيد9المرجع السابؽ9ص 1
2

 .045ِشخغ عبثك،صع١ف ِصبسٚح: 
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في العقكبة بيف الفاعؿ  1993لسنة  11األردني رقـ  االقتصاديةحيث ساكل قانكف الجرائـ       
/د منو "يعاقب المحرض كالمتدخؿ بعقكبة الفاعؿ 4خؿ إذ نصت المادة كالشريؾ كالمحرض كالمتد

 األصمي".
لمحرض المتدخؿ ك الشريؾ ك الية "يخضع الما األكراؽ قانكفمف  100/2دة الماحيث نصت       
 دة"المامف ىذه  4لبند ا( ك )ب( مف الفقرتيف )ا اـألحك
في ىذه  المنصكص عمييات ااملغر افرض  إلى باإلضافة" القانكفت ابع مف ذالر البند اكقد نصت       

عد امف قك  أم أكت التعميما أكئح المك ا أك القانكف ات ليذالفامخ ةأيلييئة مف اتثبتو  ادة كبعد مالما
 يمي: ابم اـلقيا اضأيلسكؽ يجكز لممحكمة ا

ت مستقبمية مف ادفع ةأيفية لتغطية اؿ كاك مأفر اتك  لضمافلشخص اصكؿ أبتجميد  تأمر أف - أ
 .األضرار أكت اامر لغا
 صكؿ.األئي ليذه ارس قضاتعييف ح  - ب
كاؿ مكتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الفمسطيني لـ يساكم في العقكبة في قانكف مكافحة غسيؿ األ      

منو "عقكبة كؿ  37/3إذ نصت المادة  ،كعالقتيا مع نشاط سكؽ رأس الماؿ ،رغـ خطكرة ىذه الجرائـ
ىذه الجريمة بنصؼ  ارتكابكاؿ أك ساعد أك سيؿ أك تشاكر حكؿ امجريمة غسيؿ  ارتكاببمف شرع 

 العقكبة التي يعاقب عمييا الفاعؿ األصمي".
مف قانكف ضريبة الدخؿ  37/1/2بعكس ذلؾ ساكل المشرع الفمسطيني في العقكبة في المادة       

غيره بقصد  أك ساعد اتفؽأك حاكؿ أك حرض أك  ارتكبعمى كؿ مف  ،2004لسنة  17المعدؿ رقـ 
 التيرب مف ضريبة الدخؿ.

 لو ليةالما األكراؽ تداكؿئـ المتدخؿ في جر الشريؾ ك اك  ياألصمعؿ الفاب بيف العقافي  مساكاةلاك       
 إلىلذم يقد يؤدم ا ،لكطنيا قتصادااللخطكرة عمى ائـ مف قدر كبير مف الجر اليذه  افم ،ايبررى ام
د كبيرة مف اعدأتجكيع  إلى اضأيكيؤدم  ،دلبالار استقر اكتيدد  اـلعالح الصائج كخيمة تضر بانت
بعد كقت طكيؿ مف  إال ،االقتصادية األزمةلخركج مف ىذه ا ايصعب جد اكمم ،ؿالعمالمكظفيف ك ا
ت ارسالممانتيجة  1997 اـفي ع اسيازمة دكؿ جنكب أ ابرزىأعدة عمى ذلؾ  ثمةمألؾ اكىن ،لزمفا

 .1اىاقتصادذلؾ تدمير  ترتب عمى امم ،لدكؿاىذه  لية فيالما األسكاؽلمشركعة في اغير 
 
 

                                                           
1

 .046شبطشٔب اٌشأٞ  د.ع١ف ِصبسٚح:ِشخغ عبثك،ص 
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 اٌفصً اٌثاوٍ:

______________________________________________________ 

 عه جرائم تذاوي األوراق اٌماٌُة. اٌمسؤوٌُةخصىصُة فٍ 

تتطمب  ،خاص كجرائـ تداكؿ األكراؽ المالية بشكؿ ،اـبكجو ع االقتصاديةإف مكاجية الجرائـ       
أكثر تطكران كفعالية لمحد مف ظاىرة الممارسات غير المشركعة في سكؽ  ،إجراءات كعقكبات متنكعة

 رأس الماؿ.

نشاط تداكؿ األكراؽ المالية عمى عدد مف المصالح كالحقكؽ التي يجب عمى المشرع  يشتمؿ      
عديد مف صكر الحماية القانكنية التي كىناؾ ال .تى يمكف تحقيؽ حماية قانكنية لياح ،التدخؿ لحمايتيا

كالحماية  ،الحماية الجزائية :كمف أبرزىا ،يمكف عف طريقيا ضماف تداكؿ سميـ كمشركع لألكراؽ المالية
 كالحماية المدنية. ،اإلدارية

إجراءات ضبطيا كالتحقيؽ  فيخصكصية  مفية كنظرا لما تتميز بو جرائـ تداكؿ األكراؽ المال      
 كبالتالي تظير خصكصية ليا مف حيث المالحقة )المبحث األكؿ(. ،ؾ الدعكل الجزائيةككذل ،فييا

كبذلؾ تظير  ،جزائيةالغير ك فمنيا الجزائية ،كتتعد صكر الحماية لنشاط تداكؿ األكراؽ المالية
 ؿامكىي تطبيؽ العقكبات ككيفية التعكليا خصكصية أخرل  ،خصكصيتيا مف حيث تنكع العقكبات

 المبحث الثاني(.ة )امتطبيؽ ككنيا جرائـ تضر بالمصمحة العمعيا في ال
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 :خصىصُة مه حُث اٌمالحمةاٌمثحث األوي: 

كذلؾ في حاؿ التثبت أك  ،تعتبر المالحقة الجنائية مف أىـ إجراءات التحقيؽ االبتدائي كالنيائي      
كقد تبدأ ىذه  ،عيفاالشتباه بكجكد المتيـ أك بعض متعمقات الجريمة مف محؿ كأدكات في مكاف م

عمى حسب  ،أك حتى بعد صدكر الحكـ الجزائي فييا ،أك في منتصفيا ،المالحقة منذ فجر التحقيقات
أك مف المجني  ،كعمى حسب الجيد المبذكؿ مف قبؿ المحقؽ المختص ،ظركؼ كؿ كاقعة عمى حدة

ذ المالحقة الجنائية مف كىذا مع عدـ إغفاؿ دكر األجيزة المختصة باإلشراؼ عمى تنفي ،عميو أك ككيمو
 .كمف خالؿ األساس القانكني المتكافر ،خالؿ اإلجراءات المتبعة في ذلؾ

كلكف نقصد ىنا بالمالحقة ىك مالحقة الجـر نفسو  ،اـىذا ما يقصد بالمالحقة الجنائية بشكؿ ع
ثباتو ـ حيث أف أغمب مرتكبي الجرائـ داخؿ سكؽ رأس الماؿ ى ،كمف ثـ التحقؽ مف مرتكبو ،كا 

كمف ىـ المختصكف بالمالحقة في ىذه الجرائـ كىنا تظير الخصكصية مف حيث  ،معنكيةأشخاص 
 المالحقة.

لييئة سكؽ رأس الماؿ نجد أف المشرع منحيا سمطات  الناظمةالقكانيف  استقراءمف خالؿ       
جميع  حيث ال بد مف عبكر ،في مجاؿ مراقبة الفاعميف كالمتدخميف في السكؽ ،كصالحيات كاسعة

كىذه الصالحيات ال شؾ تمكنو مف رصد جميع  ،المعمكمات المتعمقة بعمميات التداكؿ مف خالليا
 ارتكاببأحد األعضاء  اـكفي حاؿ قي ،عمميات التداكؿ كالمتغيرات التي تطرأ عمى جميع األعضاء

ؿ إجراءات ؿ مع ىذه المخالفة مف خالامخدـ الييئة ىنا صفة الضابطة القضائية في التعتمخالفة تس
متبعة تختمؼ عف االجراءات المتبعة في ضبط الجرائـ العادية المتعارؼ عمييا كبذلؾ نجد خصكصية 

 .في الجكانب اإلجرائية لضبط جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية )مطمب أكؿ(

لجريمة ة لمتحقيؽ في ىذه اامالييئة مف إجراءاتيا لضبط الجريمة يأتي دكر النيابة الع انتياءكبعد       
حالتيا لمقضاء المختص متابعة جرائـ  اـككمت مية أيضا إذ أامية لدكر النيابة العكنجد خصكص ،كا 

كىي المخكلة بتحريؾ الدعكل العمكمية )مطمب  االقتصاديةتداكؿ األكراؽ المالية الى نيابة الجرائـ 
 ثاني(.
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 :اٌجــىاوة اإلجــرائُة اٌمطٍة األوي:

ككضع مضمكنيا مكضع التنفيذ  ،ة ىي كسيمة لتفعيؿ قكاعد قانكف العقكباتاإلجراءات الجزائي      
قانكف  لذلؾ يعتبر ،كتنفيذ عقكباتيا عمى مرتكبييا ،كاف إثباتياامكحتى  ،ياارتكابلمكاجية الجريمة منذ 

اإلجراءات الجزائية بمثابة اإلطار الفعمي لحماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية بشكؿ يكفؿ صيانة 
. كيحدد ىذا القانكف 1عمييا أك الحرماف منيا االعتداءكيضمف عدـ المساس بمكانتيا أك  ،تمؾ الحقكؽ

 ،كالتحقيؽ معو ،و لمجريمةارتكابعمى المتيـ المشتبو بو  االستدالؿالقكاعد اإلجرائية التي تحدد طرؽ 
ان لحرية األفراد أك انتياك بما ال يشكؿ في كافة األحكاؿ ،كمحاكمتو بيدؼ تقرير برائتو أك كشؼ إدانتو

 . 2لحقيـ في الدفاع انتقاصا

نما قد  ،التي تحكـ قكاعد اإلجراءات الجزائية ال تختمؼ بحسب نكع الجرائـ االعتباراتكىذه        كا 
 الطبيعة الخاصة لبعض الجرائـ. االعتباريغاير المشرع في بعض القكاعد التفصيمية كاضعا في 

ليس فقط  ،خاصة في اإلجراءات الجزائية اـفإنيا تستقؿ بأحك االقتصاديةائـ كنظران لطبيعة الجر       
نما أيضا في القكاعد األساسية ،في مسائؿ تفصيمية ثمة عمى ذلؾ جرائـ تداكؿ األكراؽ مكمف األ ،كا 

تستكجب الخركج لذلؾ  ،المالية حيث أنيا تعتبر مف الجرائـ المعقدة كالمتشعبة كالتي يصعب إثباتيا
 ة.املقكاعد الععمى ا

الت في السكؽ امالمخمة بالشفافية كبحسف سير المع ،يقتضي ضبط جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية      
 اختالؼميف عمى اممتابعة مستمرة عف قرب ألنشطة مختمؼ المتدخميف كتحميؿ دقيؽ لسمككيات المتع

ؿ امالمرتبطة بالتع اـبعض الميأنكاعيـ. كىذه المؤىالت ال يمكف أف تتأتى إال لألشخاص الممارسيف ل
كلذلؾ منح القانكف  ،كفاءات عممية كتقنية في الميداف المالي ممككفكالذيف ي ،في سكؽ األكراؽ المالية

كذاتية إجراءات  ،ت )فرع أكؿ(االستدالالكأصبحت بذلؾ ذاتية جمع  ،الييئة صفة الضبطية القضائية
 التحقيؽ )فرع ثاني(.

 

 

                                                           
،د.ط،كمية الشرطة 2أحمد ضياء الديف خميؿ:قكاعد اإلجراءات الجنائية كمبادئيا في القانكف المصرم،ج. 1

 .11-10المصرية،القاىرة،ص
 .19،ص2013،دار كائؿ لمنشر،عماف،1جياد الكسكاني:قرينة البراءة،ط. 2
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 :االستذالالتع راتُة جم اٌفرع األوي:

ىك مجمكعة مف اإلجراءات التمييدية السابقة عمى تحريؾ الدعكل الجزائية بقصد  االستدالؿ      
التثبت مف كقكع الجريمة كالبحث عف مرتكبييا كجمع األدلة كالعناصر الالزمة لمتحقيؽ كي تتخذ 

 .1ال اـتحريؾ الدعكل الجزائية سمطات التحقيؽ بناء عمييا القرار فيما إذا كاف مف الجائز أك المالئـ 

كر مكىدفو ىك جمع المعمكمات كغايتو تكضيح األ االستدالؿكيتضح مف التعريؼ أف فحكل       
كليست غايتو تكضيح عناصر الدعكل لمقاضي لكي  ،لسمطة التحقيؽ كي تتصرؼ عمى كجو معيف

 .االبتدائيفتمؾ ميمة التحقيؽ  ،يحكـ عمى كجو معيف

ارز في اإلجراءات الجزائية ت أىمية كبيرة في كشؼ الحقيقة كدكر باالستدالالمع كلمرحمة ج      
 ،مرتكبيا اكتشاؼإلى جمع التحريات كالمعمكمات عف الجريمة ك  االستدالؿ: تيدؼ أعماؿ 2أىميا

كىذه اإلجراءات تتيح لسمطة التحقيؽ أف تتصرؼ في شأف تحريؾ الدعكل الجزائية كىي عمى بينة 
ت بفاعمية كنشاط أكثر مما تتسـ بو االستدالالكر. كتتسـ سمطات جمع مبحقائؽ األ كعمـ كافييف

ىا متصفا ر مأكيتيح ليا ذلؾ أف تحصؿ عمى معمكمات في شأف الجريمة التي ما زاؿ  ،سمطات التحقيؽ
 بالخفاء أك الغمكض.

مف  19/2ادة كذلؾ كفقا لنص الم ،كرك الضبط القضائيمأت ماالستدالالكيتكلى مرحمة جمع       
الضبط القضائي البحث  مأمكركإذ تنص "يتكلى  2001لسنة  3قانكف االجراءات الجزائية رقـ 

 ت التي تمـز لمتحقيؽ في الدعكل".االستدالالعف الجرائـ كمرتكبييا كجمع  كاالستقصاء

مف ذات القانكف الفئات الممنكحة صفة الضبط القضائي حيث نصت  21كقد نصت المادة       
 الضبط القضائي: مأمكرمككف مف "ي

 ة.اممدير الشرطة كنكابو كمساعدكه كمديرك شرطة المحافظات كاإلدارات الع -1
 .اختصاصوكؿ في دائرة  ،ضباط كضباط صؼ الشرطة -2
 رؤساء المراكب البحرية كالجكية. -3

                                                           
 .507،ص2008-2007،د.ط،دار النيضة العربية،1ة:اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم،ج.مأمكف سالم 1
محمد عبدالمطيؼ فرج:شرح قانكف االجراءات الجنائية في جمع االستدالالت كالتحقيؽ االبتدائي،د.ط،كمية الشرطة  2

 .11،ص2009المصرية،القاىرة،
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 المكظفكف الذيف خكلكا صالحيات الضبط القضائي بمكجب القانكف". -4

ألكراؽ المالية مف حيث إجراءات التحرم كالبحث عف الجرائـ العادية التي كتتميز جرائـ تداكؿ ا      
كبذلؾ فإننا نحتاج إلى  ،قد ال تتطمب مكاصفات خاصة في القائميف عمييا مف رجاؿ الضبط القضائي

رجاؿ ضبط قضائي متخصصيف كجية متخصصة مف الناحية الفنية كالقانكنية تككف قادرة عمى ضبط 
 ىذه الجرائـ.

كلما تتطمب مف خبرة  ،كنظرا ليذه الطبيعة الخاصة التي تتميز بيا جرائـ تداكؿ االكراؽ المالية      
لسنة  12منح المشرع الفمسطيني في قانكف األكراؽ المالية رقـ  ،كمف ثـ ضبطيا الكتشافيافنية خاصة 

"لغايات  صفة الضبط القضائي لمكظفكا ىيئة سكؽ رأس الماؿ إذ تنص 1ؼ  98في المادة  2004
تطبيؽ ىذا القانكف يتمتع مكظفكا الييئة المختصكف بصالحيات الضابطة القضائية" كىذه المادة مستقاة 

الضبط  مأمكرممف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي تنص "يككف مف  4ؼ  21مف نص المادة 
 المكظفكف الذيف خكلكا صالحيات الضبط القضائي بمكجب القانكف". -4القضائي .... 

إجراءات بحث حكؿ كقائع محددة تبعا لممعمكمات التي يحصؿ عمييا  اتخاذحيث يحؽ لمييئة ب      
و في المراقبة كالتأكد مف تقيد المتدخميف بالمقتضيات التشريعية كالتنظيمية المطبقة امو بميامأثناء قي
ممارسات غير كال شؾ أف ىذه الميمة ستسيؿ عمى الييئة في كضع يدىا عمى كثير مف ال ،عمييـ

ريف مكىكية اآل سعاراأل تجاهالت المنجزة في السكؽ كالامعف طريؽ تتبعو ألنكاع المع ،المشركعة
 ،1الت المشبكىةامبالسحب كعالقتيـ باألكساط المطمعة التي يمكف أف يككف ليا يد في بعض المع

مما قد تظير  ،التاماز المعميف ككيفية إنجامكتقكـ الييئة بتحميؿ المعمكمات المتكافرة مف ىكيات المتع
 الت غير المشركعة.امبعض المع

يـ اممف قي اـالع االختصاصالضبط القضائي ذكم  مأمكرم اختصاصكال يحكؿ ذلؾ دكف       
يشمؿ ضبط جميع  اـأعضاء الضبط القضائي الع اختصاصكيرجع ذلؾ إلى أف  ،بضبط ىذه الجرائـ

بأم قيد أك لـ  اختصاصيـيد الضبطية القضائية لـ يق خكليـ صفةأف القانكف الذم  اـالجرائـ ما د
 االقتصادمة تختص ىيئة الشرطة في المجاؿ ام. كبصفة ع2يقصره عمى نكع معيف مف الجرائـ

                                                           
 .413،ص2006،مطبعة المعارؼ الجديدة،الرباط،المغرب،1الي المغربي،ط.أحمد آيت الطالب:التنظيـ القانكني لمسكؽ الم 1
فتكح الشاذلي:الحماية اإلجرائية مف الغش التجارم في النظاـ السعكدم،مطبكعات معيد االدارة العامة )إدارة البحكث( بالمممكة  2

 .24،ص1992العربية السعكدية،الرياض،
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لمدكلة مف خالؿ حماية أركاح المكاطنيف  االقتصادم كاألمف االقتصادم اـبالمحافظة عمى النظ
 .كأمالكيـ

مكظفي سكؽ األكراؽ المالية كمف ذلؾ  الضبطية القضائية عمىفاء صفة ت التشريعات بإضامق      
نصت عمى أف "يككف لمكظفي الييئة  1992لسنة  95مف قانكف رأس الماؿ المصرم رقـ  49المادة 

مع الكزير صفة الضبطية  باالتفاؽالذيف يصدر بتحديد أسمائيـ أك كظائفيـ قرار مف كزير العدؿ 
ىذا القانكف كالئحتو التنفيذية كالقرارات الصادرة  اـتقع بالمخالفة ألحك القضائية في إثبات الجرائـ التي

 تنفيذا لو".

سمطة البحث كالتحقيؽ في  SECريكي بمنح لجنة األكراؽ المالية كالبكرصة مالمشرع األ اـكق      
ىذه كمنحيا السمطات الالزمة التي تمكنيا مف ضبط ،الممارسات غير المشركعة التي تقع في البكرصة

المكائح التنفيذية لمكاجية ما يقرره الكاقع العممي مف ثغرات  إصداركمنحيا أيضا سمطة  ،الممارسات
 .1نظرا لما تتسـ بو أسكاؽ األكراؽ المالية مف سرعة التغيير كالتطكر ،قانكنية

 بتخصيص ىيئة مستقمة تسمى ىيئة سكؽ اـريكي المشرع الفمسطيني إذ قمحذا حذك المشرع اال      
المالي كاإلدارم كاألىمية القانكنية لمباشرة جميع  كاالستقالؿ االعتباريةرأس الماؿ تتمتع بالشخصية 

كاؿ المنقكلة كغير المنقكلة ماألعماؿ كالتصرفات التي تكفؿ ليا تحقيؽ أغراضيا بما في ذلؾ تممؾ األ
 . 2القانكف اـالالزمة لسير أعماليا كممارسة نشاطيا كالتصرؼ فييا كفؽ أحك

 ،3ؿامة التعمىذه الييئة اإلشراؼ عمى سكؽ األكراؽ المالية بما يكفؿ سال اـكمف ضمف مي      
لى قانكف األكراؽ المالية نجد أنو أعطى الييئة صفة الضبطية القضائية ك صالحيات كاسعة كبالنظر إ

الجيات الخاضعة تنظيـ كمراقبة أعماؿ كنشاطات  ،األكراؽ المالية إصدارتنظيـ كمراقبة  ،مف ضمنيا
لرقابتيا كضع األنظمة كالتعميمات كالقكاعد المتعمقة بأعماؿ كنشاطات الجيات الخاضعة  ،لرقابة الييئة

شرافيا مف أجؿ تحقيؽ أ  .4ىدافياكا 

                                                           
 .300محمد فاركؽ عبدالرسكؿ:مرجع سابؽ،ص 1
 .2004لسنة  13مف قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ  2المادة  2
 /أ مف القانكف سالؼ الذكر.3/1المادة  3
 .2004لسنة  12مف قانكف األكراؽ المالية رقـ  11المادة  4
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 5/6أخضع قانكف األكراؽ المالية سكؽ رأس الماؿ لرقابة الييئة أيضا كذلؾ في نص المادة       
شرافيا كالتفتيش عمييا كيجكز لمييئة التدقيؽ في سجالتيا"."تخضع السكؽ لرقابة الييئة   كا 

 ت مف خالؿ عدة محاكر كىي:االستدالاليتمحكر دكر الييئة في جمع 

 .كاكتشافياأكال :التحرم عف الجرائـ 

الضبط القضائي مف مكظفي الييئة أف يقكمكا بعمؿ التحريات عف جرائـ  مأمكرميتعيف عمى       
أك عف طريؽ  ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ مراقبة عمميات التداكؿ التي تجرم في السكؽ ،كاكتشافياالبكرصة 

، أك عف طريؽ اـع اكتتابمراجعة التقارير التي تقدـ مف الشركات التي تطرح أكراقا مالية في 
كتسييال لذلؾ أكجب القانكف عمى جميع شركات األكراؽ المالية فتح دفاترىا  ،البالغات كالشكاكم

 .1متدقيؽ كتكفير الكثائؽ كالمعمكمات التي تطمبيا الييئةكسجالتيا ل

 ثانيا :اإلطالع عمى السجالت كالمستندات.

مف قانكف األكراؽ المالية "تخضع كافة الدفاتر كالسجالت كالنشرات  3ؼ  46تنص المادة       
لممراجعة كالتدقيؽ  االستثماركالكثائؽ كالمراسالت كالعقكد الخاصة بشركات األكراؽ المالية كمستشارم 

كيجكز لمييئة الحصكؿ عمى نسخ عف ىذه المستندات". كاإلطالع عمى المستندات  مف قبؿ الييئة.
يساعد في الكشؼ عف الجريمة كيتكجب عمى الييئة  االستدالؿكالسجالت يعتبر إجراء مف إجراءات 

عمكمات كال يجكز بسرية ىذه الم االحتفاظعمى معمكمات سرية  اطمعتفي نفس الكقت أنيا إذا 
 .2اإلفصاح عف ىذه المعمكمات إال بقرار مف المحكمة أك بطمب مف المجمس التشريعي 

الضبط القضائي مف مكظفي الييئة التقيد  مأمكركنظرا لحساسية ىذه اإلجراءات يجب عمى       
 اـز كمف أىـ ىذه الضكابط اإللت ،اختصاصاتيـببعض الضكابط التي يجب مراعاتيا عند ممارسة 

ة مكذلؾ مف أجؿ ضماف سال ،بمشركعية الكسائؿ التي نص عمييا القانكف في الكشؼ عف الجرائـ
عممية الضبط كخمكىا مف الطعكف التي يمكف أف تثار بعد ذلؾ في المراحؿ التالية لمدعكل الجزائية 

ذا بطؿ الضبط لعدـ مشركعية كسائؿ الكشؼ عف الجريمة ،كتؤدم الى بطالف الضبط كؿ بطؿ  ،كا 

                                                           
1

ؽ الحقك شيماء عبدالغني عطااهلل:ذاتية اإلجراءات الجنائية كاإلدارية في جرائـ سكؽ األكراؽ المالية،بحث منشكر في مجمة  
 .175ص،2014، 2ع 38الككيت،العدد مج

 مف القانكف سالؼ الذكر. 46/4المادة  2
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ألنو كؿ ما يترتب عمى اإلجراء الباطؿ يككف مشكبا بعيب  ،إجراء ترتب عمى الضبط الباطؿ
 كبالتالي زكاؿ جميع آثاره القانكنية.  ،1البطالف

الضبط القضائي مف مكظفي ىيئة  لمأمكرمطالع مقررة فقط كمف الجدير بالذكر أف سمطة اال      
 .االقتصاديةالقضائي مثؿ ضباط مباحث الجرائـ  الضبط مأمكرمسكؽ رأس الماؿ دكف غيرىـ مف 

 ثالثا :تحرير المحاضر.

الجريمة بكتابة محضر يتضمف ما  اكتشاؼالضبط القضائي مف مكظفي الييئة بعد  مأمكريقكـ       
ثبات الكاقعة االستدالؿبو مف إجراءات  اـق  مأمكركما كيقـك  ،كذلؾ بعد إجراء المعاينة آلثار الجريمة كا 

كيشترط أف يتضمف المحضر  ،الكسائؿ التحفظية لممحافظة عمى أدلة الجريمة اتخاذالقضائي ب الضبط
بأىؿ الخبرة  االستعانةالضبط القضائي مف مكظفي الييئة  لمأمكر. كيمكف 2تكقيع الشيكد كالخبراء
كر مأم ماـأالشيكد أك أم شخص لإلدالء بأقكالو  استدعاءكقد أجاز القانكف  ي.إلعطائيـ رأييـ الفن

 .3 اـالضبط القضائي كفي حاؿ رفض الحضكر يتـ ذلؾ بمعاكنة النائب الع

 

 :راتُة إجراءات اٌتحمُك اٌفرع اٌثاوٍ:

مرحمة مف مراحؿ الدعكل الجزائية تختص بو سمطة التحقيؽ لكشؼ عف حقيقة  :يقصد بالتحقيؽ      
قانكنية التي تساعد عمى معرفة كالتنقيب عف مختمؼ األدلة الكاقعية كال ،ر في كاقعة محددةماال

 .4رىا عمى القضاء مف عدمومأصالحية عرض 
 ،بتقديـ مرتكب الجريمة إلى المحاكمة ،لى ضماف مصمحة المجتمعاالبتدائي إكييدؼ التحقيؽ       

القضاء بدعكل جزائية لـ يقـ  ماـأ اـكضماف مصمحة الفرد بحيث يقيو مف خطر الكقكؼ مكقؼ اإلتي
 .5ال تصؿ إلى حد الجريمة المنصكص عمييا في القانكف أفعاؿأك محاسبتو عمى  ،فييا الدليؿ

                                                           
البطالف:ىك أف يمغى اإلجراء الذم أتخذ مخالفة لمقكاعد كاألصكؿ اإلجرائية المحددة في القانكف،فيك جزاء لتخمؼ كؿ أك بعض  1

كمات الجزائية األردني،د.ط،دار شركط صحة اإلجراء الجزائي. ممدكح خميؿ بحر:مبادئ قانكف أصكؿ المحا
مف قانكف االجراءات الجزائية "يعتبر اإلجراء باطال اذا نص القانكف صراحة  474.كنصت المادة 133،ص1988الثقافة،عماف،

 عمى بطالنو أك إذا شابو عيب أدل إلى عدـ تحقيؽ الغاية منو".
 .176،صمرجع سابؽشيماء عبدالغني عطااهلل: 2
 .2004لسنة  12انكف األكراؽ المالية رقـ مف ق 98/3المادة  3
 .54،ص2012،مكتبة آفاؽ،غزة،1عبدالقادر صابر جرادة:دستكر اإلستدالؿ كالتحقيؽ الجنائي في التشريع الفمسطيني،ط. 4
 .87جياد الكسكاني:مرجع سابؽ،ص 5
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مف قانكف األكراؽ المالية "لمييئة صالحية إجراء التحقيؽ كمما رأت  98/2نصت المادة لذلؾ       
 اـذلؾ ضركريا حاؿ حصكؿ أم مخالفة مف قبؿ أم شخص أك عند تكقع حصكؿ أم مخالفة ألحك

 كائح كالتعميمات الصادرة بمقتضاه".ىذا القانكف أك الم

ة دكف غيرىا اممف قانكف اإلجراءات الجزائية "تختص النيابة الع 55/1فيما نصت المادة       
 بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فيو".

ؿ مع جرائـ اممما سبؽ يتضح أف المشرع منح سمطة التحقيؽ لييئة سكؽ رأس الماؿ في التع      
تـ  ،أف ىنالؾ مقصد آخر لممشرع ـأفيؿ ىذا يعني أف ىناؾ تخبط تشريعي  ،ماليةتداكؿ األكراؽ ال

آخر كىك ىؿ  استفساركتكجيو  ،مدير الشؤكف القانكنية لييئة سكؽ رأس الماؿ ماـأطرح ىذا التساؤؿ 
ؿ مع جرائـ تداكؿ امة مف قبؿ الييئة بالفعؿ في التعاميتـ مزاكلة سمطة التحقيؽ الممنكحة لمنيابة الع

إف التحقيؽ الذم يقصده المشرع ىنا ىك التحقيؽ األكلي كىك نعتبره مف مراحؿ  :أجاب ،األكراؽ المالية
 ،ةامت كآخر خطكة في ىذه المرحمة ىك سماع أقكاؿ المخالؼ كمف ثـ إحالتو لمنيابة العاالستدالالجمع 

 1كال نتجاكز في ذلؾ صفة الضابطة القضائية .

كصالحية اإلشراؼ كالرقابة  ،2حظ أف المشرع أعطى السكؽ صالحية إجراء التحقيقأيضالك ك       
ة كأعضاء السكؽ ىـ شركات امفالسكؽ شركة مساىمة ع ،كىذه تعتبر إشكالية ،عمى األعضاء فيو

بأف صالحية  ،أجاب مدير الشؤكف القانكنية لييئة سكؽ رأس الماؿ بيذا الخصكص ،ةاممساىمة ع
كالتي حتى ال ترقى ألف تككف  ،لمسكؽ ىك فقط في المخالفات اإلدارية البسيطة جدا إجراء التحقيؽ

عمما أنو يتـ إحالة المخالؼ مع التكصيات لمييئة كىي التي تقرر في النياية كقد تنقض  ،مخالفة
 العقكبة أك تكافؽ عمييا.

( لسنة 3راء رقـ )( مف قرار مجمس الكز 18بالتدقيؽ في ىذه المسألة نالحظ نص المادة )      
ميف في قطاع األكراؽ المالية إذ تنص "إذا كجدت امات عمى المتعامالعقكبات كالغر  اـ( بنظ2008)

و الشخص يحمؿ في طياتو مخالفات جزائية كفؽ قانكف العقكبات ارتكبالييئة أف الفعؿ المخالؼ الذم 

                                                           
 .13/12/2016اريخ مقابمة شخصية مع مدير الشؤكف القانكنية لييئة سكؽ رأس الماؿ األستاذ أمجد قبيا بت 1
 .2004لسنة  12مف قانكف األكراؽ المالية رقـ  102المادة  2
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كالنتائج التي تكصمت الييا إلى  تحيؿ الييئة كفقا لألصكؿ الممؼ ككافة الكثائؽ كالمستندات،السارم
 ".االستعجاؿالجيات القضائية أك المحكمة المختصة لمنظر فيو بصفة 

جريمة مف جرائـ تداكؿ األكراؽ  ارتكاببالشخص  اـيتضح مف نص ىذه المادة أنو في حاؿ قي      
دات كالنتائج التي ككانت ىذه الجريمة تستمـز عقكبتيا الحبس يتـ إحالة الممؼ ككافة المستن ،المالية

المقتضى القانكني حسب  الستكماؿت إلى الجيات القضائية االستدالالتكصمكا إلييا مف خالؿ جمع 
 األصكؿ.

بأف التحقيؽ الممنكح لييئة سكؽ  :يمكف القكؿ ،إذف ما ىك التحقيؽ الذم يقصد المشرع بو ىنا      
ية أك الجرائـ المنصكص عمييا في قرار أم في المخالفات اإلدار  ،رأس الماؿ ىنا ىك تحقيؽ إدارم

عمما أف  ،ميف في قطاع األكراؽ الماليةامات عمى المتعامالعقكبات كالغر  اـمجمس الكزراء الخاص بنظ
كسنتطرؽ  ،ىذه العقكبات تتكافؽ الى حد كبير مع العقكبات المنصكص عمييا في قانكف األكراؽ المالية

 ىذا الفصؿ. إلى ىذه العقكبات في المبحث الثاني مف

أنو ينص عمى إجراءات إيقاع عقكبات عمى المخالفيف مف خالؿ نصكص  في ىذا القرار كنجد      
 نكردىا تمخيصا عمى النحك التالي :

لصالحية الضابطة القضائية التي يتمتع بيا مكظفكا الييئة  استنادامف القرار " 3تنص المادة       
 :لجنة تحقيؽ تضـ في عضكيتيا كؿ مفدل الييئة تنشأ ل ،مف القانكف 98بمكجب المادة 

 إدارة الرقابة عمى األكراؽ المالية بصفتو مقررا. اـمدير ع -1
 مسؤكؿ الشؤكف القانكنية لدل إدارة الرقابة عمى األكراؽ المالية. -2
 مسؤكؿ الدائرة المختصة". -3

معمكمات أك ممارسات أك  كمف ثـ تتكلى ىذه المجنة التحقيؽ كالتثبت مف أية كقائع أك حيثيات أك      
خطكات  اتخذأية مخالفة أك  ارتكاببأم شخص يخضع لرقابة الييئة  اـمالبسات لتحديد فيما إذا ق

مما  ،نالحظ في ىذه المادة أنيا نصت أف يككف الشخص المخالؼ يخضع لرقابة الييئة ،1يارتكابال

                                                           
 .2008لسنة  3مف قرار مجمس الكزراء رقـ  4/1المادة  1
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رقابة الييئة فيتـ إحالتو إلى  نو في حاؿ كاف الشخص المخالؼ خارج عفكا   ،يؤكد أنو تحقيؽ إدارم
 الجيات القضائية.

أم شخص يعتقد بأف لو عالقة بالمخالفة لمتحقيؽ معو كسماع  استدعاءكيجكز كذلؾ لمجنة       
كيحؽ ليا تدقيؽ أية مستندات أك كثائؽ أك قيكد أك سجالت خاصة بأم  ،1أقكالو كتنظيـ محضر بذلؾ

نالحظ ىنا أنو يجب لكي تحصؿ الييئة عمى  ،2شخص خاضع لمييئة كالحصكؿ عمى نسخ منيا
مستندات أك كثائؽ ألحد األشخاص أف يككف خاضع لمييئة كغير ذلؾ يككف بإذف أك طمب مف النيابة 

 ة.امالع

إلى  كاالستماعكلمييئة طمب حضكر الشيكد أك الخبراء أك أية أشخاص خاضعيف لمييئة       
يتضمف كقائع كحيثيات المخالفة  اـطيا مفصال إلى المدير العكمف ثـ ترفع المجنة تقريرا خ .3شياداتيـ

برفع التقرير  اـكمف ثـ يقكـ المدير الع ،كما تكصمت إليو مف نتائج كتكصياتيا تجاه المخالؼ
 .      4كالتكصيات لممجمس

خبرة بأم جية خارجية كالشيكد كأصحاب ال باالستعانةكلممجمس ك بعد تمقيو تقرير المخالفة يقـك       
ذا ثبت بأف الشخص المعني قد  ،كمكظفي الشخص المخالؼ لمكقكؼ عمى المخالفة كاالختصاص كا 

يا كمنصكص عمييا في القانكف فإنو يحؽ لو فرض العقكبة المكصى ارتكاببأية مخالفة أك شرع  ارتكب
 .5اـاإلجراء الذم يراه مناسبا بمكجب ىذا النظ اتخاذبيا مف المجنة المختصة أك 

كيتضح بذلؾ أف التحقيؽ الذم يقصد بو المشرع ىك  ،6ما سبؽ ىي إجراءات جريمة إدارية إذف      
جية اإلدارة كالمتمثمة في ىيئة سكؽ  اـحيث تتميز جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية بقي ،التحقيؽ اإلدارم

جرائـ  ؼاختالكىنا يثار تساؤؿ عف  ،رأس الماؿ بتكقيع جزاءات عمى المخالفيف الخاضعيف لمييئة
تداكؿ األكراؽ المالية كجرائـ إدارية عف الجريمة الجزائية مف حيث اإلجراءات التي تمر بيا كؿ 

                                                           
 .2008لسنة  3مف قرار مجمس الكزراء رقـ  5/1المادة  1
 مف ذات القرار. 6/1المادة  2
 مف ذات القرار. 6/2المادة  3
 مف ذات القرار. 7المادة  4
 مف ذات القرار. 8المادة  5
في ألمانيا إذ عرفو "العمؿ غير المشركع المعاقب عميو كفقا لمقانكف  1975فبراير لسنة  2كرد تعريؼ لمجريمة اإلدارية في قانكف  6

 بغرامة إدارية".
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جراءات المحاكمة.االستدالالبإجراءات جمع  اـفتختص اإلدارة بالقي ،جريمة كما أف  ت كالتحقيؽ كا 
ض أك الحبس التحقيؽ الجزائي يختمؼ عف التحقيؽ اإلدارم مف حيث أف األخير ال يشمؿ القب

كبذلؾ تختمؼ عف اإلجراءات  ،كما ال يشمؿ التفتيش البدني ،اإلحتياطي أك تسجيؿ المحادثات الخاصة
بيف  ختالؼكيتضح اال ،التي تمر بيا الجريمة الجزائية المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية

ة اإلدارة بفرض جزاءات فتعاقب سمط ،الجريمتيف كذلؾ مف خالؿ الجزاءات المكقعة عمى المخالؼ
 . 1تيازات فقطممالية كحرماف مف الحقكؽ كاال

بذلؾ فإف إجراءات التحقيؽ الممنكحة لييئة سكؽ رأس الماؿ في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية ىي       
بيذه الجزاءات بدالن مف  االكتفاءة كيتـ امإجراءات إدارية لفرض جزاءات إدارية ال تحاؿ إلى النيابة الع
كلكف في الكاقع فإنيا تتماثؿ مع بعض  ،الجزاءات الجزائية في حاؿ كاف المخالؼ خاضع لمييئة

ات الجزائية مف حيث امات ال تقؿ عف الغر امة ككقؼ النشاط بؿ أف الغر امالجزاءات الجزائية مثؿ الغر 
 إجراءات إدارية تحؿ محؿ العقكبات الجزائية. ماـألذا نتكاجد  ،قيمتيا

بتغيير كصؼ الجريمة مف جزائية إلى إدارية دكف النص عمى ذلؾ  اـبأف المشرع ق :قكؿيمكف ال      
إذ أف الجريمة  ،لحقكؽ كضمانات المتيـ انتياؾكلعؿ ىذا  ،ؿ معيا عقابياامبيدؼ تسييؿ التع ،صراحة

ة كأف المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف المحمية جميعيا تنص عمى الضمانات القانكني ،مف طبيعة جزائية
 المقررة في المسؤكلية الجزائية.

المجمس خالؿ  ماـأيجكز لمشخص الذم فرضت عميو العقكبة مف قبؿ الييئة أف يتظمـ  ،كأخيرا      
كينظر المجمس في  ،مدة التظمـ يعتبر قرار المجمس نيائيا كبانقضاء ،يـك مف تاريخ فرض العقكبة 21

كفي جميع األحكاؿ  ،يكـ مف تاريخ تقديمو 15تتجاكز  التظمـ كيصدر قراره النيائي بشأنو خالؿ مدة ال
القضاء كذلؾ بعد مركر مدة التظمـ أك صدكر قرار نيائي  ماـأيحؽ لمشخص الطعف في قرار المجمس 
 .        2مف المجمس كفقا لمقكانيف المعمكؿ بيا

 

 

                                                           
 .16غناـ محمد غناـ:القانكف اإلدارم الجنائي،د.ط،دار النيضة العربية،القاىرة،د.ت،ص 1
 .2008لسنة  3مف قرار مجمس الكزراء رقـ  16المادة  2
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 :فٍ جرائم تذاوي األوراق اٌماٌُة اٌمطٍة اٌثاوٍ :اٌذعىي اٌامىمُة

ككجدت أف الفعؿ  ،ما انتيت ىيئة األكراؽ المالية مف إجراءات التحقيؽ كالتفتيش كالتدقيؽ إذا      
تحيؿ  ،و الشخص يحمؿ في طياتو مخالفات جزائية كفؽ قانكف العقكبات السارمارتكبالمخالؼ الذم 

القضائية  الييئة كفؽ األصكؿ الممؼ ككافة المستندات كالكثائؽ كالنتائج التي تكصمت إلييا إلى الجيات
كلـ يحدد ىنا المشرع المحكمة المختصة بعكس قانكف األكراؽ المالية األردني  ،1أك المحكمة المختصة

 .2الذم حدد المحكمة المختصة بنظر المخالفات داخؿ سكؽ رأس الماؿ كىي محكمة بداية عماف

الييئة الممؼ إلى  تحيؿ ،3كبذلؾ في حاؿ كانت المخالفة جزائية كفؽ قانكف العقكبات السارم      
ككنيا ىي التي تممؾ سمطة التحقيؽ في الجرائـ الجزائية كفؽ  ،ة لمتحقيؽ في المخالفةامالنيابة الع

ة دكف ام"تختص النيابة الع 55/1إذ نص في المادة  2001لسنة  3قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ 
ة التحقيؽ فإنو تحريؾ لمدعكل امالع إجراء النيابة رغيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فييا". كفك 

 العمكمية.

بخصكص جرائـ  ،تساؤؿ ىنا عف دكر ىيئة سكؽ رأس الماؿ في تحريؾ الدعكل العمكميةن ك      
كلكف  ،ةامالنيابة الع اختصاصمع العمـ أف تحريؾ الدعكل العمكمية ىك مف  ،تداكؿ األكراؽ المالية

لنيابة في تحريؾ قيد ا ـأ ،أعطى المشرع ليا طبيعة خاصة في حالة جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية ىؿ
 مثؿ ىذه الدعاكم )فرع أكؿ( كىؿ يجكز اإلدعاء المباشر في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية )فرع ثاني(.

 

 

 
                                                           

 بنظاـ العقكبات كالغرامات عمى المتعامميف في قطاع األكراؽ المالية. 2008لسنة  3مف قرار مجمس الكزراء رقـ  18المادة  1
 .2002لسنة  76مف قانكف االكراؽ المالية االردني رقـ  2المادة  2
 سنة عمى تزيد ال مدة بالحبس كالمطبؽ في الضفة الغربية "يعاقب 1960لسنة  16مف قانكف العقكبات رقـ  435تنص المادة  3

 المتداكلة الخاصة أك العامة التجارية األسيـ أك البضائع تخفيض لرفع أك بالغش تكصؿ مف كؿ دينار مائة عمى تزيد ال كبغرامة
 :سيما كال البكرصة في

 أك كاذبة، ادعاءات أك مختمفة كقائع بإذاعة - 1
 أك األسعار، بمبمة قصد الشراء أك لمبيع عركض بتقديـ - 2
 ".السكؽ في كالطمب العرض قاعدة إفساد شأنو مف عمؿ أم عمى باإلقداـ - 3
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 :حك تحرَه اٌذعىي اٌامىمُة اٌفرع األوي:

جيات التحقيؽ أك  ماـأ ااستعماليأك إجراء مف إجراءات  اتخاذيعنى تحريؾ الدعكل الجزائية       
أك طمبيا مف  ،ة أحد أعضاء الضبط القضائي إلجراء بعض التحقيقاتامالنيابة الع كانتداب ،الحكـ

كيختمؼ ذلؾ عف  ،يا بالتحقيؽ بنفسياامأك قرارىا بقي ،رئيس المحكمة ندب قاضي إلجراء تحقيؽ
جميع اإلجراءات الالحقة  اذاتخيشمؿ تحريؾ الدعكل كمباشرتيا ب اـالدعكل كىك معنى ع استعماؿ

 . 1كالالزمة لمكصكؿ إلى حكـ بات

كيقصد بتحريؾ الدعكل الجنائية أيضا "اإلجراء الذم ينقؿ الدعكل مف حاؿ السككف التي كانت       
 .2إجراءاتيا التالية" اتخاذعميو عند نشأتيا إلى حاؿ الحركة بأف يدخميا في حكزة السمطات المختصة ب

حؽ المجتمع  اقتضاءة تيدؼ إلى امكالدعكل الع ،المجتمع كطمأنينتو بأمفمة مساسان تقع الجري      
ىذه الدعكل كيتـ ذلؾ عف طريؽ السمطة  استعماؿفإنو يرجع إلى المجتمع كحده  ،في معاقبة الجاني

 ة.امالممثمة لو كىي النيابة الع

ة ام"تختص النيابة الع 2001 لسنة 3مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  1كقد نصت المادة       
مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف كال  اـة الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقامدكف غيرىا بإق

عمييا إال في الحاالت  3يجكز كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيا أك تركيا أك تعطيؿ سيرىا أك التصالح
 الكاردة في القانكف".

تحتاج بعد كقكعيا إلى مجمكعة مف  ،ألكراؽ المالية شأنيا شأف الجرائـ األخرلكجرائـ تداكؿ ا      
كاألصؿ أف تحريؾ الدعكل الجزائية  ،اإلجراءات يحددىا القانكف بيدؼ الكصكؿ إلى حكـ قضائي

ة بمجرد كقكع الجريمة يجب أف تتخذ اإلجراءات الالزمة امفالنيابة الع ،ةامأصيؿ لمنيابة الع اختصاص
حالة مرتكبييا إلى المحكمة المختصة كمباشرة الدعكل  لمتحقيؽ القضاء  ماـأفي الكاقعة الجرمية كا 

 .اـككذلؾ اإلشراؼ عمى تنفيذ األحك ،كالطعف في الحكـ الصادر

                                                           
 .55،ص2010،دار النيضة العربية القاىرة،2،ط.1فكزية عبد الستار:شرح قانكف اإلجراءات الجنائية،ج. 1
 .108،ص1995،دار النيضة العربية،القاىرة،3ة،ط.محمكد نجيب حسني:شرح قانكف االجراءات الجنائي 2
3

ٌشئ١ظ ا١ٌٙئخ  0997ٌغٕخ  ٠95ؼذ اٌزصبٌر طش٠ك ِٓ طشق إٔٙبء إٌّبصػبد ثبٌطشق اٌٛد٠خ،ٚلذ أخبص لبْٔٛ عٛق ساط اٌّبي اٌّصشٞ سلُ  

ائُ ٔظشا ٌخطٛسرٙب ػٍٝ اٌّصٍسخ ػٍٝ خشائُ رذاٚي األٚساق اٌّب١ٌخ،أِب اٌّششع اٌفٍغط١ٕٟ فٍُ ٠د١ض اٌزصبٌر ػٍٝ ٘زٖ اٌدشاٌزصبٌر 

ِسّذ أزّذ ػّبسٔخ:سلبثخ ١٘ئخ عٛق سأط اٌّبي ػٍٝ اٌششوبد اٌّغبّ٘خ،سعبٌخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح،خبِؼخ  اٌؼبِخ،ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفص١ً ساخغ،

 .466-464،ص7107اٌمب٘شح،ِصش،
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قد ف ،ة ىي السمطة المختصة بمكجب القانكف في تحريؾ الدعكل الجزائيةامكبما أف النيابة الع      
 ،منيا تطمب كجكد شككل أك طمب أك إذف ،في بعض األحياف قيكد معينةأكرد القانكف عمى تحريكيا 

مف قانكف اإلجراءات  4/1إذ تنص المادة  .ةامكأساس ىذه القيكد مف أجؿ حماية المصمحة الع
ة الدعكل الجزائية التي عمؽ القانكف مباشرتيا امة إجراء التحقيؽ أك إقامالجزائية "ال يجكز لمنيابة الع

دعاء مدني أك طمب أك إذف إال بناءن عمى شككل كتابية أك شفيية مف المجني عميو أك عمى شككل أك ا
 ككيمو الخاص أك ادعاء مدني منو أك مف ككيمو الخاص أك إذف أك طمب مف الجية المختصة".

ة في تحريؾ امعمى تقييد سمطة النيابة الع 2004لسنة  12لـ ينص قانكف األكراؽ المالية رقـ       
كعميو فإف تحريؾ الدعكل الجزائية يخضع لمقاعدة  ،الجزائية في جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةالدعكل 

ة ليا السمطة التقديرية في تحريؾ الدعكل الجزائية بخصكص جرائـ امة التي تقضي بأف النيابة العامالع
 دارة.كأنيا تمارس تمؾ السمطة دكف تدخؿ مف قبؿ األفراد أك اإل ،تداكؿ األكراؽ المالية

يتـ تحريؾ الدعكل الجزائية المتعمقة بجرائـ تداكؿ  ،أنو في الكاقع العممي ،كتجدر اإلشارة ىنا      
 اـألنو ىك مف يتكلى تنفيذ أحك ،مف ِقبؿ ىيئة سكؽ رأس الماؿ 1بناء عمى طمب خطي ،األكراؽ المالية

مـز مف إجراءات لمتابعة تنفيذ ما ي اتخاذكيقكـ ب ،كيشرؼ عمى عمميات التداكؿ ،القانكف داخؿ السكؽ
 القانكف. اـأحك

كلعمو مف األنسب أف ينص المشرع عمى تقييد  ،رغـ أف المشرع لـ ينص عمى ذلؾ صراحة      
ة في تحريؾ الدعكل الجزائية في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية بناءن عمى طمب مف امسمطة النيابة الع

مف ممارستيـ  اكتسبكىاكا الييئة مف خبرة فنية كقانكنية كظفم لما يتمتع بو ،ىيئة سكؽ رأس الماؿ
 .2لعمميات التداكؿ التي تتـ في األسكاؽ المالية

                                                           
كىك أحد القيكد التي تحد مف .لدعكل الجنائيةيقصد بالطمب:إجراء تعبر فيو إحدل ىيئات الدكلة العامة عف إرادتيا في تحريؾ ا 1

سمطة النيابة العامة في تحريؾ كمباشرة الدعكل الجزائية.عبد الرؤكؼ ميدم:شرح القكاعد العامة لإلجراءات الجنائية،د.ط،دار 
 .654،ص2003النيضة العربية،القاىرة،

بيعة الجرائـ التي عمؽ القانكف حرية النيابة العامة في ذىب البعض إلى أف الحكمة مف كراء تقييد حرية النيابة العامة ألى ط 2
شأنيا عمى تقديـ طمب كتابي،فيذه الجرائـ تتسـ بطبيعة خاصة تمس في الكاقع مصالح عميا كحيكية في الدكلة،كيحتاج النظر في 

لنيابة العامة مقاديرىا،كمف ىنا أمر الدعكل الجنائية عنيا أك تحريكيا إلى مالحظة العديد مف اإلعتبارات اليامة التي ال تممؾ ا
دارية ميمة المكازنة كتقدير مالئمة رفع الدعاكم الجنائية مف عدمو عمى مصالح الدكلة مجتمعة  أسند إلى جيات أخرل سياسية كا 

 بإعتبارىا األقدر عمى المكازنة النيا تممؾ مختمؼ عناصر التقدير. عبدالمعطي عبدالخالؽ:شرح قانكف اإلجراءات الجنائية
 .89-88،ص2010"الدعاكم الناشئة عف الجريمة"،الكتاب الثاني،دار النيضة العربية،القاىرة،
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خصكصا أنو ال يكجد نيابة متخصصة في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية أك القضايا المالية بشكؿ       
ي ليا ثالثة كالت ،1كاؿمكغسيؿ اال االقتصاديةحيث تتكفؿ في ىذه القضايا نيابة الجرائـ  ،اـع

 :أساسية كىي اختصاصات

 كاؿ.ممكافحة جرائـ غسيؿ اال -1
 مكافحة التيرب الضريبي كالجمركي. -2
اإلضرار  ،الغش ،مخالفة التسعيرة ،كالمتعمقة بحماية المستيمؾ االقتصاديةمكافحة الجرائـ  -3

ة معمى عال كاالعتداءإلى متابعة القضايا ذات الطابع التجارم  باإلضافة ،بصحة المكاطف
 تجارية كالتقميد.

نيابة الجرائـ  اختصاصم لذا تدخؿ ضمف اقتصادكتعتبر جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية ذات طابع       
كلكف ىذا ليس كافي حيث كما سبؽ كذكرنا أف جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية تتميز بطابع  ،االقتصادية

كلكحظ أف ىناؾ ضعؼ  ،ة في ىذا المجاؿالغمكض كصعكبة اإلثبات كبحاجة إلى نيابة متخصص
لذا لعمو مف األنسب إنشاء نيابة  ،ؿ مع جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةامة في التعاملدل النيابة الع

 متخصصة في القضايا المالية.

كال شؾ أف التخصص كفيؿ بأف يحقؽ لعضك النيابة القدر الالـز مف الخبرة الفنية في المسائؿ       
و عمى أكمؿ كجو يتفؽ مع مقتضيات اممما يساعده عمى تأدية عممو كمي ،فييا التي يتخصص
 ة.امالمصمحة الع

بؿ  ،كقد ذىب المشرع الككيتي في ىذا الجانب إلى إنشاء نيابة خاصة لسكؽ األكراؽ المالية      
"تنشأ  2010لسنة  7مف قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ  114حيث نصت المادة  ،كمحكمة أيضا

نيابة خاصة تسمى نيابة سكؽ الماؿ تختص دكف غيرىا بالتحقيؽ كالتصرؼ كاإلدعاء في الجرائـ التي 
 الصادرة فييا" . اـتختص بنظرىا محكمة سكؽ الماؿ كالطعف في األحك

فأنو ال مانع  ،أنو طالما ال يكجد نيابة متخصصة في قضايا األكراؽ المالية: كعميو يمكف القكؿ      
ا في حاؿ تـ مأ ،ة في تحريؾ الدعكل الجزائية بناءن عمى طمب مف الييئةامطة النيابة العمف تقييد سم

 .اـإنشاء نيابة متخصصة في ىذا المجاؿ فيجب عدـ الخركج عف األصؿ الع
                                                           

 .28/2006تـ إنشاء نيابة مكافحة الجرائـ اإلقتصادية بقرار مف النائب العاـ رقـ  1
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ضرار تي تككف ظاىرة كالتي تؤدم إلى اإلا في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية الكبرل كالمأ      
ة في تحريؾ امفال قيد عمى النيابة الع ،القكمي قتصادكتؤثر عمى اال ،كبيرة بشكؿ امبالمصمحة الع

 بحيث ال تنتظر الييئة إلرساؿ طمب لكي تقكـ بتحريؾ الدعكل الجزائية. ،الدعكل العمكمية

ة عمميا في جريمة تداكؿ األكراؽ المالية عندما تتـ إحالة امكفي جميع األحكاؿ تباشر النيابة الع      
كحينيا تقكـ النيابة  ،مخالؼ مع الممؼ ككافة الكثائؽ إلييا مف ِقبؿ ىيئة سكؽ رأس الماؿالشخص ال

ذا تبيف لمنيابة أف الفعؿ يؤلؼ جرما جنحيان يقرر تكجيو امالع  االتياـة مف التحقؽ مف الممؼ كا 
حالة الدعكل إلى المحكمة لمحاكمتو ذا تبيف لمنيابة أف الفعؿ ال يؤلؼ ،لمشخص المخالؼ كا  جرما أك  كا 

سقاط  ،أنو لـ يقـ دليؿ عمى الشخص المخالؼ يتـ حفظ التيمة عف الشخص أك منع محاكمتو كا 
 الدعكل عنو.

ة ىي صاحبة القرار النيائي بشأف تحريؾ الدعكل الجزائية في مثؿ ىذه امكبذلؾ تككف النيابة الع      
 ئة سكؽ رأس الماؿ بيذا القرار.فيي التي تنفرد بسمطة تحريؾ تمؾ الدعكل كال شأف ليي ،المخالفات

ة تحريؾ الدعكل امفإنو يجكز لمنيابة الع ،عمما أف جميع جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية مف الجنح      
مف قانكف  53كفقا لنص المادة  ،المحكمة المختصة اماـالجزائية عف طريؽ تكميؼ المتيـ بالحضكر 

ة في مكاد المخالفات كالجنح أف الدعكل صالحة امالعاإلجراءات الجزائية إذ تنص "إذا رأت النيابة 
 ".المحكمة المختصة اماـت تكمؼ المتيـ بالحضكر مباشرة االستدالالتيا بناءن عمى محضر جمع امإلق

ر يتطمب إجراء كثير مفإف األ ،كلما كانت جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية تتضمف مسائؿ فنية معقدة      
 االستعانةة امكلمنيابة الع ،ة فتح تحقيؽ في ىذه الجرائـامب عمى النيابة العفإنو يتكج ،مف التحقيقات

كر الشائكة مكتفكيضو في بعض اال ،الضبط القضائي مف مكظفي ىيئة سكؽ رأس الماؿ مأمكرمبأحد 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية  55/2لنص المادة  استنادان لممساعدة في إثبات كاقعة الجريمة كذلؾ 

 اـة المختص تفكيض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيامأك ككيؿ النيابة الع اـالع"لمنائب 
 المتيـ في مكاد الجنايات" . استجكابكذلؾ عدا  ،بأم عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ في دعكل محددة

 101/2أنو نظران لصعكبة إثبات جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية نصت المادة  ،كتجدر اإلشارة ىنا      
يجكز اإلثبات بقضايا األكراؽ  ،مف قانكف األكراؽ المالية "عمى الرغـ مما كرد في أم تشريع آخر
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الت التي تتـ لدل الييئة كالسكؽ بكاسطة البيانات اإللكتركنية أك الصادرة عف الحاسكب امالمالية كالمع
 . 1كتسجيالت الياتؼ كمراسالت أجيزة التمكس كالفاكسيممي"

 ،اعتبارهف الجريمة ضرر خاص يصيب فردا مف األفراد في شخصو أك مالو أك قد ينشأ ع      
كحقو ىذا يباشره  ،ة دعكل يطمب فييا تعكيض ىذا الضررامكحينئٍذ ينشأ ليذا المتضرر الحؽ في إق

كالتي تعرؼ بأنيا حؽ كؿ مف أصابو ضرر مف جراء الجريمة في  ،عف طريؽ دعكل الحؽ المدني
 .2لمحكـ لو بالتعكيض عف الضررإلى القضاء  االلتجاء

نظرا لمطبيعة الخاصة التي تتميز  ،ىؿ ىذا يطبؽ عمى جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية ،تساؤؿ ىنانك       
كىؿ  ،كككنيا تتطمب خبرة فنية كافية ،مف صعكبة في اإلثبات كمركنتيا العالية ،بيا ىذه الجرائـ

سندرس ذلؾ مف  باشر ضد مرتكب ىذه الجرائـ ؟اإلدعاء الم المعنكميستطيع الشخص الطبيعي أك 
 خالؿ اإلدعاء المباشر.

 :اإلدعاء اٌمثاشر اٌفرع اٌثاوٍ:

جريمة باإلدعاء المباشر  ارتكابأجاز قانكف اإلجراءات الجزائية لمف أصيب بضرر مف جراء       
"عمى  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  3المادة كفقا لنص  ،المحكمة المختصة ماـأ

المتضرر نفسو مدعيا بالحؽ المدني كفقا لمقكاعد المعينة  اـة تحريؾ الدعكل الجزائية إذا أقامالنيابة الع
 في القانكف".

ة كتحريؾ الدعكل العمكمية متى تـ اإلدعاء بالحؽ المدني امة إقامكيتكجب عمى النيابة الع      
الجريمة  ارتكابي أف يككف قد أصابو ضرر مف المشرع ىنا عمى المدعي بالحؽ المدن كاشترط

 .3كيطالب بالتعكيض عف جبر ىذا الضرر ليكسب صفة اإلدعاء بالحؽ المدني
بحيث ال يككف لممدعي  ،ةامأنيا جاءت خاصة بالنيابة الع ،يالحظ مف نص ىذه المادة أيضا      

كال  ،تممؾ تحريؾ الدعكل الجزائية ة ككنيا كحدىا ىي مفامالنيابة الع ماـأبالحؽ المدني اإلدعاء سكل 
 . 4يا بالحؽ المدني لتحريؾ الدعكل الجزائيةمامأدعاء االلتجاء إلى المحكمة لاليككف لو حؽ 

                                                           
اإلماراتي في المادة  /ج مف قانكف األكراؽ المالية،ككذلؾ المشرع113كفي ذات اإلتجاه يسير المشرع األردني في نص المادة  1

 في شأف ىيئة كسكؽ االمارات لالكراؽ المالية كالسمع. 2000لسنة  4مف القانكف اإلتحادم رقـ  45
 .141،دار الثقافة،عماف،د.ت،ص1محمد صبحي نجـ:الكجيز في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية،ط. 2
 غير منشكر. 31/5/2009بتاريخ  314/2008قرار محكمة النقض الفمسطينية رقـ  3
 .34،ص2013،د.ف،1،ط.1أيمف ظاىر:شرح قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني،ج. 4
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ة تحريؾ الدعكل الجزائية في حيف إدعاء المضركر بالحؽ امكقد أكجب القانكف عمى النيابة الع      
 يا.مامأالمدني 

بحيث  ،كانية اإلدعاء المباشر في جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةامدل يثار تساؤؿ عف م ،مما تقدـ      
أك قبكلو مدعيا  ،تحريؾ الدعكل الجزائية بالطريؽ المباشر ،ىؿ يمكف لممتضرر مف إحدل ىذه الجرائـ

 القضاء المختص؟ ماـأة امحاؿ تحريؾ الدعكل الجزائية مف قبؿ النيابة الع

كاإلدعاء  ،بعدـ جكاز قبكؿ اإلدعاء المباشر :لحالة إلى القكؿالفرنسي في ىذه اذىب القضاء       
مستندان  ،االقتصاديةكمنيا الجرائـ  ،ةامالمحاكـ الجنائية في الجرائـ المتعمقة بالمصمحة الع ماـأ ،المدني

كالمالية في مجمكعيا إنما تستيدؼ تحقيؽ مصالح  االقتصاديةفي ذلؾ إلى أف نصكص القكانيف 
 .1ال يمكف أف يتصكر أف ينشأ عنيا ضرر ألحد األفراد كعمى ذلؾ ،ةامع

كبالتالي فيي مف الجرائـ  ،االقتصاديةكال شؾ في أف جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية ىي مف الجرائـ       
ة كشفافية مة في حماية سالامكتتجسد ىذه المصمحة الع ،ةامعمى مصمحة ع اعتداءالتي تمثؿ 

ال  ،القضائي الفرنسي االجتيادكعمى ذلؾ ككفقا لما سار عميو  ،ماليةالت في سكؽ األكراؽ الامالتع
 . 2يمكف اإلدعاء المباشر مف قبؿ األفراد أك المتضرريف مف الجريمة

 ،القضاء الجزائي ماـأا في التشريع الفمسطيني فإننا ال نجد ما يمنع مف اإلدعاء المباشر مأ      
جريمة مف  ارتكابنتيجة  ،مباشر الذم يمحؽ بالمتضررلممطالبة بالتعكيض عف الضرر الشخصي كال

 جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية.

ميف في امسكؽ مفتكحة تشمؿ العديد مف المتع ،أنو نظران ألف سكؽ رأس الماؿ :يمكف القكؿ      
ا ميف إلى أية جريمة مف الجرائـ المرتكبة داخؿ ىذامفإنو كفي حالة تعرض أحد المتع ،األكراؽ المالية

ؿ إثبات الضرر الشخصي كالمباشر الذم لحقو مف اميككف مف الصعب عمى ىذا المتع ،السكؽ

                                                           
 .423،ص2000محمد محمكد سعيد:حؽ المجني عميو في تحريؾ الدعكل العمكمية،د.ط،دار النيضة العربية،القاىرة، 1
ائـ متعمقة بالمصمحة العامة ك أخرل متعمقة كقد ذىب البعض إلى إنتقاد ىذا الرأم عمى أساس أنو ال يصح التمييز بيف جر  2

بالمصمحة الخاصة،فيذا التميز غير قانكني ألف جميع الجرائـ تمس بالمصمحة العامة حتى كلك كاف بعضيا يمس مباشرة مصالح 
ا كحده ال يكفي األفراد. كمف ناحية أخرل فإذا كانت الجرائـ االقتصادية تراعي فييا المصمحة العامة في المقاـ االكؿ،إال أف ىذ

كحجة لعدـ قبكؿ الدعكل المدنية أك االدعاء المباشر فييا،فقبكؿ الدعكل منكط بما إذا كانت الجريمة قد ألحقت أك لـ تمحؽ ضررا 
 .371-370بالمدعي. محمد فاركؽ:المرجع السابؽ،ص 
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مع العمـ أف نصكص التشريعات المتعمقة بسكؽ رأس الماؿ تتسـ  ،الجريمة الذم تضرر منيا ارتكاب
ماؿ كمعرفة الحدكد الفاصمة بيف األع ،ؿ العادم فيمياامكبالتالي يصعب عمى المتع ،بطابع فني كتقني

مع  ،ؿ قد ال يعي بحدكث ضرر لوامكبالتالي فإف ىذا المتع ،المشركعة كغير المشركعة داخؿ السكؽ
كبالتالي فإف الضرر الذم يحدث  ،ميفامالعمـ أنو يمكف أف يككف الضرر عمى مجمكع مف المتع

 .1ؿ الفرد قد يككف ضرر يسير ال يشعر بواملممتع

 ،الضرر الذم يمكف أف ينشأ مف جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةكنتيجة ليذه الصعكبات في إثبات       
يتطمب لرفع دعكل مدنية أف تتـ عف  األمريكية،فإف قانكف بكرصة األكراؽ المالية في الكاليات المتحدة 
 . Class Action2طريؽ الدعاكم التي يقيميا جماعة حممة األكراؽ المالية 

تح طريؽ اإلدعاء المباشر خاصة في مجاؿ جرائـ تداكؿ ف استثماركما يخشى البعض أف يتـ       
بحيث يستطيع األكثر مكران كدىاءن أف يستبعد  ،في تصفية الحسابات الشخصية ،األكراؽ المالية

 . 3اآلخريف

حيث  ،الفرد باإلدعاء المباشر في حاؿ تعرضو لمضرر اـيمكف القكؿ أف ما سبؽ ال يمنع مف قي      
كأف طبيعة اإلنساف حاؿ تعرضو  ،ةامحقؽ مف الضرر ىي الييئة كالنيابة العأف ميمة اإلثبات كالت

 اد حقو.دستر كبالتالي يقكـ بإجراء اإلدعاء ال لضرر معيف فإنو يشعر بو كيممسو

 ،كما ىك مكقؼ المشرع مف ذلؾ ،دكر ىيئة سكؽ رأس الماؿ مف اإلدعاء المباشر كبذلؾ ما ىك      
 قيع الجزاءات اإلدارية عمى المخالفيف؟مع العمـ أنو أعطاىا سمطة تك 

المالي كاإلدارم كاألىمية القانكنية  كاالستقالؿ ،المعنكيةتتمتع ىيئة سكؽ رأس الماؿ بالشخصية       
 لمباشرة جميع األعماؿ كالتصرفات التي تكفؿ ليا تحقيؽ أغراضيا .

لجريمة ضرران شخصيا مباشران أف يرفع الدعكل المباشرة إذا أضرت بو ا المعنكمكيحؽ لمشخص       
كم فال يجكز لو اإلدعاء المباشر ا الضرر المعنمأ ،اختالسكما إذا كقعت عميو جريمة سرقة أك  ،ماديان 

                                                           
 .371محمد فاركؽ،مرجع سابؽ،ص.207ذىب في نفس اإلتجاه:عصاـ ممحـ،مرجع سابؽ،ص  1
 .372مد فاركؽ عبد الرسكؿ:المرجع السابؽ،صمح 2
عمر سالـ:الحماية الجنائية لممعمكمات غير المعمنة لمشركات المقيدة بسكؽ األكراؽ المالية،د.ط،دار النيضة  3

 .178،ص1999العربية،القاىرة،
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ة امالذم يقع عمى النيابة الع اـالع االجتماعيألف ىذا النكع مف الضرر يختمط بالضرر  ،ستنادان عميوا
 عبء مالحقتو.

حؽ  اـمف أف ُيقرر نص خاص لشخص مف أشخاص القانكف الع كلكف ليس ىناؾ ما يمنع      
عمى نحك ما ىك مقرر في فرنسا مف تخكيؿ  ،اإلدعاء مدنيا عف الضرر المعنكم الناشئ عف الجريمة

جريمة مف الجرائـ التي  ارتكاببعض اإلدارات حؽ اإلدعاء مدنيا لتعكيض الضرر المترتب عمى 
 . 1يترتب عمييا حدكث أضرار معنكية ليا

سكل النص عمى حؽ  ،ينظـ ىذه المسألة ،لـ يرد أم نص قانكني في التشريعات المختصة      
لمبت بو بإجراء  االختصاصر إلى المحكمة ذات مشخص بمخالفة القانكف إحالة األ اـالييئة في حاؿ ق

باشر كلكف مف خالؿ النظر إلى الكاقع نجد أف ىيئة سكؽ رأس الماؿ تقكـ باإلدعاء الم . 2عاجؿ
 لممطالبة بالتعكيض لصالح الشركات كالمساىميف عف األضرار التي تنتج عف مخالفة القانكف. 

المحاكـ  ماـأإف السماح لييئة سكؽ رأس الماؿ برفع الدعاكم لممطالبة بالتعكيض  :يمكف القكؿ      
الشركات الجزائية كدخكليا طرفا في الدعكل حتى لك كاف اإلدعاء لممطالبة بالتعكيض لصالح 

 حقكؽ الدفاع. احتراـيخؿ بمبدأ المساكاة بيف األطراؼ ك  ،كالمساىميف الذيف يقع عمييـ الضرر

التي تقع بالمخالفة  فعاؿكذلؾ ألف القانكف يخكؿ لمييئة فرض جزاءات إدارية عف بعض األ      
حكمة الجنائية عف فعؿ الم ماـأفكيؼ تصبح طرفا في الدعكل المدنية المرفكعة  ،لقانكف األكراؽ المالية

إذا كاف ىذا الفعؿ يشكؿ جريمة في نفس الكقت كيتـ إحالتو إلى  ،ت بتكقيع جزاء إدارم عنوامق
 المحكمة الجزائية.

إلييا المجمس الدستكرم في فرنسا في قراره  استندكقد كاف ىذا السبب مف ضمف األسباب التي       
كالتي  ،1987لمادة التي أقترح إضافتيا إلى مرسكـ بعدـ دستكرية نص ا 1989يكليك  28الصادر في 

كانت تنص عمى منح رئيس لجنة عمميات البكرصة الحؽ في اإلدعاء المدني بالنسبة لمجرائـ 

                                                           
 .453محمد محمكد سعيد:مرجع سابؽ،ص 1
 .2004 لسنة 12مف قانكف األكراؽ المالية رقـ  91أنظر المادة  2
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الخاص بالجنة عمميات  1967المنصكص عمييا في قانكف الشركات التجارية أك كفقا لمرسكـ 
 . 1البكرصة

ذا ما        يكتنفو صعكبة تتمثؿ في إثبات الضرر  ،اشر عف طريؽ األفرادأف اإلدعاء المب انتييناكا 
السكؽ كأف اإلدعاء المباشر عف طريؽ ىيئة سكؽ رأس الماؿ يشكبو  التساعالذم يقع عمى الفرد نظران 

 فما ىك الحؿ إذا؟ ،عيب عدـ الدستكرية ألنو يخؿ بمبدأ المساكاة بيف األطراؼ

السماح كذلؾ مف خالؿ  األمريكي،لفمسطيني حذك المشرع أف يحذك المشرع ا ،لعمو مف األنسب      
حماية  ياالكاحد تككيف جماعة يككف غرض صدارألصحاب السندات كالصككؾ كاألسيـ ذات اإل

يباشر ما تقتضيو مصمحة الجماعة  اختيارهكيككف ليا ممثؿ قانكني يتـ  ،المصالح المشتركة ألعضائيا
تحاط الدعكل في ىذه الحالة بالضمانات الالزمة حتى ال عمى أف  ،القضاء ماـأفي مكاجية الغير 

 يا. استخداميساء 
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 :ابخصىصُة مه حُث اٌام اٌمثحث اٌثاوٍ:

تيدؼ العقكبات إلى حماية المصالح الجكىرية لمجماعة كالتي عمى ىدييا تتحد العمة التشريعية       
عايير تقيـ بيا سمكؾ األفراد فتفرض عمييـ فيي تسعى إلى كضع م ،مف القكاعد الجزائية التجريمية

 عف إتياف سمكؾ معيف. تناعماالإتياف سمكؾ معيف أك 

إلى صيانة المصالح كالحقكؽ التي ُيقدر المشرع جدارتيا  -بالتجريـ كالعقاب -كيسعى القانكف       
عمى المصالح الخاصة  ،كال تقتصر الحماية الجزائية التي تضيفيا القاعدة القانكنية ،بالحماية الجزائية

 . 1ةاملألفراد بؿ تتعدل ذلؾ لحماية المصمحة الع

ىي الجزاء الذم يفرضو القانكف لمصمحة المجتمع عمى كؿ مف يثبت  :كتعرؼ العقكبة بأنيا      
ة عمى مف امالذم يكقعو المجتمع بكاسطة سمطاتو الع االجتماعيةأك ىك ردة الفعؿ  ،و جريمةارتكاب
كىي تقكـ عمى إجراءات فييا معنى القسر تتخذ ضد مرتكب الجريمة كتمثؿ حرمانا  .2الجريمة اقترؼ

 .اعتبارهلو مف حؽ مف الحقكؽ سكاء كانت ماسة لشخصو أك حريتو أك مالو أك حقكقو السياسية أك 

فالعقكبة ىي النتيجة القانكنية المترتبة عمى مخالفة نصكص التجريـ الكاردة في قانكف  ذفإ      
كمنيا النصكص المتعمقة بنشاط  ،االقتصاديةككذلؾ النصكص القانكنية المنظمة لألنشطة  ،اتالعقكب

حيث أف السبيؿ لضماف تطبيؽ النصكص الجزائية المنظمة لنشاط تداكؿ  ،تداكؿ األكراؽ المالية
ءة األكراؽ المالية كصكال إلى تنظيـ كضبط سكؽ رأس الماؿ كتطكيره بما يكفؿ تحقيؽ العدالة كالكفا

ميف في ىذا السكؽ ىك كضع الجزاء المناسب كتطبيقو عمى كؿ مف يخالؼ امكالشفافية كحماية المتع
 .3ر المشرع كنكاىيوامىذه النصكص كينتيؾ أك  اـأحك

كقد تضمنت التشريعات المنظمة لنشاط تداكؿ األكراؽ المالية مجمكعة مف الجزاءات التي تُفرض       
إذ أنيا لـ  ،ة الفعؿ المرتكبامتيا مع جسامتندرج في شدتيا كصر  كالتي ،عمى مف يخالؼ مضمكنيا

نما جاءت بالتدابير  ،تقتصر عمى العقكبات الجزائية ككذلؾ الجزاءات المدنية كالتأديبية  االحترازيةكا 

                                                           
محمد السعيد عبدالفتاح:شرح قانكف العقكبات )القسـ الخاص،الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة(،د.ط،دار النيضة  1
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كقد جاءت ببعض القكاعد الخاصة بشأف تطبيؽ ىذه الجزاءات نظرا لطبيعة جرائـ  ،كالمينية كاإلدارية
 راؽ المالية .تداكؿ األك 

مطمب أكؿ( كقكاعد خاصة الكبالتالي يظير تنكع العقكبات في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية )      
 مطمب ثاني(.النظرا لمطبيعة الخاصة لجرائـ تداكؿ األكراؽ المالية ) ،بشأف تطبيؽ ىذه العقكبات

 :تىىع اٌامىتات فٍ جرائم تذاوي األوراق اٌماٌُة اٌمطٍة األوي:

التشريعات الحديثة إلى الجمع بيف العقكبات الجزائية كالغير جزائية فيما يخص نشاط  اتجيت      
 ة.امنظرا لخطكرة جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية عمى المصمحة الع ،أسكاؽ األكراؽ المالية

لنسبة كالذم يجب أف يتصدر األكلكية با اـحيث تساعد العقكبات الجزائية عمى تحقيؽ الردع الع      
بأىمية  اـكذلؾ ألف أفراد المجتمع ال يتكافر لدييـ شعكر ع ،لمجرائـ المستحدثة كالجرائـ المصطنعة

عف الجريمة عف طريؽ التيديد  تناعماالمما يقتضي إذكاء ركح  ،المصمحة المحمية في ىذه الجرائـ
 فرع أكؿ(.ال) ،1بالعقاب

في  اكتسبياركنة إجرائية كخبرة فنية كتقنية كنظرا لما تحظى بو ىيئة سكؽ رأس الماؿ مف م      
إجراءات كتدابير  اتخاذمما يمكنيا في حاؿ ثبكت المخالفة مف ،مجاؿ التحرم كالكشؼ عف الجريمة

 .فرع ثاني(الُشرع ليا ىنا تكقيع العقكبات غير الجزائية )،ذات طبيعة كقائية كعالجية عمى كجو السرعة

اٌفرع األوي :اٌامىتات اٌجزائُة 
2
: 

إلى خطكرة ىذه الجرائـ كما قد  ،تظير أىمية العقكبات الجزائية في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية      
ىذه الجرائـ ما لـ يكف ىناؾ مانع قكم  ارتكابمما قد يشجع عمى  ،كاؿ طائمةمأتدره عمى الجناة مف 

 العقكبة التي يفرضيا المشرع يحكؿ دكف كقكعيا. يكى ،األثر

كمنيا التشريعات  االقتصاديةب البعض في تأكيد أىمية العقكبات الجزائية في التشريعات كقد ذى      
المنظمة ألسكاؽ األكراؽ المالية إلى القكؿ بأف الصدمة الحادة القصيرة الناجمة عف الحبس مف الممكف 
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ؤالء في ،االقتصاديةأف تككف رادعا فعاال في حالة المجرميف غير التقميديف في مجاؿ األعماؿ 
إال أنيـ سيككنكف أكثر تأثرا بفقداف  ،االجتماعيالمجرميف ال يعكزىـ حقا إعادة التكافؽ كالتأىيؿ 

 . 1الدنيا االجتماعيةحريتيـ مف المجرميف التقميديف ذكم المراكز 

ة ال تزيد عمى مائة ألؼ اممف قانكف األكراؽ المالية "يعاقب بغر  100/1تنص المادة       
أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا أك الحبس مدة ال تزيد عف سنة أك  ( دينار100000)

ىذا القانكف أك المكائح أك التعميمات أك األنظمة  اـبكمتا ىاتيف العقكبتيف كؿ شخص يخالؼ أحك
الشخص المخالؼ بإعادة الربح الذم حققو أك تضمينو قيمة  اـالصادرة بمقتضاه باإلضافة إلى إلز 

 ارة التي كقعت عمى الغير".الخس

نجد مف خالؿ نص المادة سالفة الذكر أف المشرع نص عمى عقكبتيف أصميتاف كىما الحبس       
 ة )عقكبات مالية( ثانيا.امكالغر ،)عقكبات سالبة لمحرية( أكال

 أكال :عقكبات سالبة لمحرية.

داكؿ األكراؽ المالية ىي عقكبة الحبس جرائـ تل المقررةكحيدة لمعقكبات السالبة لمحرية الصكرة ال      
كالتي تبدأ مف األربع كعشركف ساعة كال تزيد عف  ،كالحبس ىي عقكبة الجنح ،مدة ال تزيد عف سنة

 ثالثة سنكات.

الحبس بأنو "ىك كضع المحكـك  1960لسنة  16مف قانكف العقكبات رقـ  21كعرفت المادة       
كثالث سنكات إال إذا نص  أسبكعكـ بيا عميو كىي تتراكح بيف عميو في أحد سجكف الدكلة المدة المحك

 القانكف عمى خالؼ ذلؾ".

نجد أف المشرع أكجب  ،مف قانكف األكراؽ المالية سالفة الذكر 100/1كبالتدقيؽ في نص المادة       
بات حيث لـ يحدد أك يتدرج في عقك  ،ة لجميع جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةامعقكبة الحبس أك الغر 

 ر لسمطة القاضي التقديرية.مالحبس لكؿ جريمة عمى حدة كترؾ ىذا اال

بعكس ذلؾ نجد أف التشريع الفرنسي نص عمى عقكبة الحبس كلكنو أخذ بالتدرج الجنائي في       
فمثال جاءت جريمة إفشاء المعمكمات  ،بحيث قرر لكؿ جريمة عقكبتيا المالئمة كالمناسبة ليا ،العقكبة
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ككذلؾ جريمة نشر معمكمات  ،معمكمات سرية مميزة استغالؿا جريمة مأ ،تيا ستة أشيرلمغير عقكب
 .1مزكرة أك خادعة فعقكبتيا الحبس مدة ال تزيد عف سنتيف

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع في قانكف األكراؽ المالية جعؿ عقكبة الحبس في جرائـ تداكؿ       
ة بدال امبحيث تستطيع المحكمة بأف تقضي بالغر  ،ةامكبة الغر مع عق اختياريةعقكبة  ،األكراؽ المالية

 .مف عقكبة الحبس أك بكمتا العقكبتيف معا

 ،مف قانكف األكراؽ المالية 100/1أف يقـك المشرع بإعادة النظر في المادة  ،لعمو مف األسمـ      
فيذه األخيرة  ،ليةة في جرائـ تداكؿ األكراؽ المااممع الغر  اختياريةبخصكص جعؿ عقكبة الحبس 

طائمة عمى  كأمكاالباإلضافة إلى أف ىذه الجرائـ تدر أرباحا  ،القكمي قتصادتشكؿ خطكرة عمى اال
مع  ،ة عمى ىؤالء الجناة أم أثر في ردعيـامكبالتالي فإنو قد ال يككف لتكقيع عقكبة الغر  ،مرتكبييا

في حيف يككف  ،د يحققكف أكثر مف ذلؾة المقررة ال تزيد عف مائة ألؼ دينار كىـ قامالعمـ أف الغر 
عمى  اـكمنع اآلخريف كذلؾ مف اإلقد ،لفقدانيـ الحرية بسبب عقكبة الحبس عظيـ األثر في ردعيـ

 ىذه الجرائـ. ارتكاب

 ثانيا :العقكبات المالية.

شاران العقكبة المالية بصفة أصمية تصيب الجاني في ذمتو المالية، كىي أىـ العقكبات كأكثرىا انت      
يقصد بالعقكبة المالية  ، ك2في مجاؿ التجريـ االقتصادم، حيث تككف العقكبة مف جنس العمؿ المجـر

فيي العقكبة المالية الكحيدة التي تعتبر مف العقكبات األصمية عمى الرغـ مف  ،ةامكعقكبة أصمية الغر 
كالتعكيض كدفع الربح غير كالمصادرة كالرد  ،3كانية النص عمييا كعقكبة إضافية في بعض األحيافام

 الشركع.

المحكـك عميو بأف يدفع إلى خزينة  اـة بأنيا "إلز اممنو الغر  22كعرؼ قانكف العقكبات في المادة       
الحككمة المبمغ المقدر في الحكـ كىي تتراكح بيف خمسة دنانير كمائتي دينار إال إذا نص القانكف عمى 

 خالؼ ذلؾ ...".
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كمنيا  االقتصاديةنتشاران في التشريعات ف أىـ العقكبات المالية كأكثرىا امة امكتعد الغر       
كمنيا  االقتصاديةكالسبب في ذلؾ يتمثؿ في أف معظـ الجرائـ  ،التشريعات لنشاط تداكؿ األكراؽ المالية

 ترمي إلى تحقيؽ الربح ،كخاصة تمؾ التي يرتكبيا األشخاص المعنكية ،جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية
 ،كلذا كاف مف الضركرم أف يككف لمعقكبة المفركضة أثر عمى الذمة المالية لمجاني ،غير المشركع

 .1كىذا نيج سميـ في السياسة الجنائية أف تككف العقكبة مف جنس العمؿ

( دينار أردني أك ما 100000ة ال تزيد عمى مائة ألؼ )ام"يعاقب بغر  100/1كتنص المادة       
 المتداكلة قانكنا أك الحبس مدة ال تزيد عف سنة أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف... ".يعادليا بالعممة 

ة امإذ قد تأتي الغر  ،ة محددة في قانكف األكراؽ الماليةامنجد ىنا أف المشرع الفمسطيني جعؿ الغر       
المشرع  كجاء ،ة المحدد تمؾ التي يحددىا المشرع بمبمغ معيفامكيقصد بالغر  ،محددة كقد تأتي نسبية

 22تاركا تحديد الحد األدنى لقانكف العقكبات الذم ينص في المادة  ،ةامىنا كقد حدد الحد األعمى لمغر 
 منو أف الحد األدنى لمجنح ىك خمسة دنانير .

ة بيف الشخص امنالحظ بيذا الخصكص أف المشرع لـ يتطرؽ إلى التفرقة في عقكبة الغر       
يكليك سنة  2مف قانكف  82المشرع الفرنسي إذ نص في المادة بعكس  ،كالشخص الطبيعي المعنكم
إلى اآلخريف بطريقة معتادة بدكف  االستثمارة المقررة لجريمة تقديـ خدمات ام"الحد األعمى لمغر  1996

فرنؾ فرنسي  12500،000كمبمغ ،فرنؾ فرنسي لمشخص الطبيعي 2500،000ترخيص بمبمغ 
 .2لمشخص المعنكم

 المعنكمبيف عقكبة الشخص  فمسطيني أف يعيد النظر في التفرقةالمشرع ال ندعك ،كعميو      
يحقؽ أرباحا  المعنكمخاصةن بأف الشخص  ،ات الماليةامكالشخص الطبيعي في مكضكع مقدار الغر 

 أكثر مف الشخص الطبيعي.
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ك الفائدة فيي التي يتـ تحديدىا عمى أساس الضرر المترتب مف الجريمة أ ،ة النسبيةاما الغر مأ      
أم ال يعمـ مقدارىا مقدمان بؿ  ،التي حصؿ عمييا الجاني مف الجريمة أك التي أراد الحصكؿ عمييا

 . 1ا مع الضرر أك الفائدةمإألنيا يجب أف تتناسب  ،تختمؼ تبعا لظركؼ كؿ كاقعة

 ،المالية مف قانكف األكراؽ 100/1ة النسبية في نص المادة امكقد أخذ المشرع الفمسطيني بالغر       
الشخص المخالؼ بإعادة الربح الذم حققو أك تضمينو قيمة الخسارة  اـ..باإلضافة إلى إلز إذ نصت "..

 التي كقعت مف الغير ".

لى جانبيا الغر امكبذلؾ يككف المشرع قد قرر الغر        ة المحددة السابؽ بيانيا كالتي ال امة النسبية كا 
كالطبيعي كلجميع جرائـ تداكؿ األكراؽ  المعنكمبة لمشخص كذلؾ بالنس ،تزيد عمى مائة ألؼ دينار

 المالية.

ة المحددة بشأف امة النسبية إلى جانب الغر امكحسنان ما ذىب إليو المشرع الفمسطيني بإقرار الغر       
ة المحددة كحدىا ال تكفي لتحقيؽ الردع المطمكب لمثؿ ىذه امألف الغر  ،جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية

فقد ما ينجـ عف ىذه الجرائـ مف مكاسب مادية ضخمة أك ما  ،يا حب الماؿارتكابـ كالدافع في الجرائ
 ة المحددة التي نص عمييا القانكف.اميمكف تفاديو مف خسائر قد ال يتناسب مع قيمة الغر 

نحقؽ ة المحددة فإننا نتفادل ىذه اآلثار السمبية ك امة النسبية إلى جانب الغر اما بكجكد الغر مأ      
كتصبح بذلؾ رادعا قكيا  ،ميف كالمستثمريف في مجاؿ تداكؿ األكراؽ الماليةامالحماية المطمكبة لممتع

كبذلؾ  ،كاؿ غير مشركعةمأكؿ مف تسكؿ لو نفسو أف يقكـ بإحدل الجرائـ بدافع الحصكؿ عمى  ماـأ
لمخالؼ أك ة تصؿ إلى قيمة الربح الذم حققو الشخص ااميستطيع قاضي المكضكع أف يحكـ بغر 

 تضمينو قيمة الخسارة التي لحقت أك كقعت عمى الغير.

كيحكـ ذلؾ قرار مجمس الكزراء رقـ  ،ات عمى المخالفيفامعمما أف القانكف أجاز لمييئة إيقاع الغر       
كقد تكصمنا سابقا  ،ميف في قطاع األكراؽ الماليةامات عمى المتعامالعقكبات كالغر  اـبنظ 2008لسنة  3

 كسنتطرؽ ليذه العقكبات في الفرع الثاني. ،جزاءات إدارية اـىذا نظإلى أف 

 

                                                           
 .123،ص2009،د.ط،د.ف،2حامد راشد:شرح قانكف العقكبات،النظرية العامة لمعقكبة،ج. 1
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 :اٌامىتات غُر اٌجزائُة :اٌفرع اٌثاوٍ

عمى تدعيـ دكر األجيزة  ،التشريعات الحديثة كالمتعمقة بنشاط تداكؿ األكراؽ المالية اتجيت      
ان في إيقاع العقكبات الغير بتخكيميا سمطات كاسعة نسبي ،الرقابية كبالتحديد ىيئة سكؽ رأس الماؿ

 اتخاذحيث تقكـ ب ،عمى مرتكبي السمككيات الغير مشركعة التي تقع داخؿ سكؽ رأس الماؿ ،جزائية
كأبرزىا الجزاءات ذات  ،تدابير متنكعة كأكثر تطكرا كفعالية في مكاجية جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية

 ة )أكال(.كىي ما ُتعرؼ بالجزاءات اإلداري ،الطبيعة الكقائية

كلجبر  ،المعنكييفكينجـ كذلؾ عف جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية ضرر باألشخاص الطبيعييف أك       
 ىذا الضرر أكجب المشرع كذلؾ المسؤكلية المدنية )ثانيا(.

 .1أكال :الجزاءات اإلدارية

شاطات الجيات تضع ىيئة سكؽ رأس الماؿ األنظمة كالتعميمات كالقكاعد المتعمقة بأعماؿ كن      
شرافيا مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا كال يجكز مخالفة ما تقرره الييئة كتشمؿ  ،2الخاضعة لرقابتيا كا 

األكراؽ المالية  أسعار استقرارصالحياتيا كضع القكاعد كتحديد اإلجراءات اليادفة لممحافظة عمى 
 المعركضة لمجميكر كالتداكؿ السميـ كالمشركع ليا.

كىذا الدكر المسند إلى السمطة التنفيذية  ،ييئة دكرا في مجاؿ التجريـ كالعقابكبذلؾ تمعب ال      
ر تجيزه القكاعد التي تحكـ مبدأ امكىك  ،إلى السمطة التنفيذية 3يشكؿ نكعان مف التفكيض التشريعي

 الشرعية في المكاد الجزائية.

                                                           
الجميكر أك  يقصد بالجزاءات اإلدارية اإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة لمتكقي مف كقكع الجريمة لممحافظة عمى النظاـ أك حماية 1

منع اإلضطرابات،فيي بيذا تختمؼ عف العقكبات التي تنطكم عمى معنى التكفير عف الذنب كتقكيـ المجـر كردع الغير. محمكد 
 .147محمكد مصطفى:المرجع السابؽ،ص

 .2004لسنة  12/ك مف قانكف األكراؽ المالية رقـ 11/2المادة  2
كراؽ المالية لو ما يسكغو،نظرا ألف التشريع في ىذا المجاؿ يتطمب دراية فنية لمتفكيض التشريعي في مجاؿ جرائـ تداكؿ األ 3

عالية،قد ال تتكافر إال لدل السمطة المفكضة،كخاصة أف ىذا المجاؿ يتسـ بالتعقيد كيحتاج إلى خبرة كاسعة لفيـ تفاصيمو 
رعة عالية في التشريع. كقد إنتيج المشرع كخفاياه،كأضؼ أف ىذا المجاؿ في تطكر مستمر كمتغير كبذلؾ فيك يتطمب مركنة كس

( دينار 100000مف قانكف األكراؽ المالية " يعاقب بغرامة ال تزيد عمى مائة ألؼ ) 100/1الفمسطيني ذلؾ مف خالؿ نص المادة 
ص يخالؼ أحكاـ ىذا أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا أك الحبس مدة ال تزيد عف سنة أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف كؿ شخ

القانكف أك المكائح أك التعميمات أك األنظمة الصادرة بمقتضاه باإلضافة إلى إلزاـ الشخص المخالؼ بإعادة الربح الذم حققو أك 
 تضمينو قيمة الخسارة التي كقعت عمى الغير".
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عندما قضت برفض  1981مايك سنة  9كقد أكدت المحكمة الدستكرية العميا في مصر في       
مف الدستكر المصرم الذم ينص عمى أنو "ال جريمة كال عقكبة إال  66الدفع بعدـ دستكرية المادة 
كقد أسست المحكمة حكميا عمى أنو يجكز لممشرع أف يفكض السمطة  1بنص إال بناء عمى قانكف"

 182مف القانكف رقـ  32ة التنفيذية بنص في القانكف في تحديد عناصر في التجريـ كما فعؿ في الماد
الخاص بالمخدرات عندما أجاز لكزير الصحة إدخاؿ أك حذؼ مكاد مف جداكؿ المخدرات  1960لسنة 

 . 2الممحقة بالقانكف

فقد منح قانكف األكراؽ المالية ىيئة سكؽ رأس  ،كفيما يتعمؽ بالجزاءات اإلدارية الممنكحة لمييئة      
العقكبات  اـبنظ 2008لسنة  3ككذلؾ قرار مجمس الكزراء رقـ  ،الماؿ تكقيع الجزاءات اإلدارية

 3ميف في قطاع األكراؽ المالية كىك الذم ُيتبع في تكقيع العقكبات مف ِقبؿ الييئةامات عمى المتعامكالغر 
 كمف أبرز ىذه الجزاءات :  .

مف قرار مجمس الكزراء كصنفيا عقكبة مف  11/1كنصت عمييا المادة  :اإلنذار الخطي -1
 الدرجة األكؿ.

بإيقاع  االكتفاءمف ذات القرار أنو يحؽ لممجمس  13كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو نصت المادة       
 فعاؿة األامعقكبة مف الدرجة األكلى في الحاالت التي ال ترقى فييا طبيعة المخالفة إلى جس

 .4 اـمف ىذا النظ 12المنصكص عمييا في المادة 

                                                           
قكبات الجماعية، كال جريمة كال عقكبة إال العقكبة شخصية، كتمنع الع مف القانكف األساسي الفمسطيني " 15يقابميا نص المادة  1

 بنص قانكني، كال تكقع عقكبة إال بحكـ قضائي، كال عقاب إال عمى األفعاؿ الالحقة لنفاذ القانكف."
شيماء عبد الغني عطا اهلل:السياسة الجنائية لممنظـ السعكدم في حماية تداكؿ األكراؽ المالية في السكؽ المالية،بحث منشكر في  2

تمر العممي السنكم الثالث عشر لكمية الحقكؽ جامعة المنصكرة،بعنكاف "الجكانب القانكنية اإلقتصادية لألزمة العالمية" المؤ 
 .829،ص2009مصر،

صدار  مف القانكف األساسي " 70نصت المادة  3 لمجمس الكزراء الحؽ في التقدـ إلى المجمس التشريعي بمشركعات القكانيف كا 
 راءات الالزمة لتنفيذ القكانيف.المكائح كاتخاذ اإلج

مف القرار "مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة أشد منصكص عمييا في أم قانكف سارم آخر، يفرض المجمس  12كنصت المادة  4
( مف ىذا النظاـ كذلؾ في حاؿ تكرار المخالفة 11العقكبات مف الدرجة الثانية اك الثالثة اك الرابعة المنصكص عمييا في المادة )

كؿ -2كؿ شخص باشر نشاطان مف األنشطة الخاضعة ألحكاـ القانكف دكف الحصكؿ عمى ترخيص الييئة. -1ى النحك التالي: عم
شخص طرح أكراقان مالية لالكتتاب العاـ أك الخاص أك تمقى أمكاالن نتيجة أم اكتتاب بصكرة مخالفة ألحكاـ القانكف أك األنظمة أك 

ؿ شخص قاـ عمدان بتضميف نشرات اإلصدار أك التقارير السنكية كالمالية أك شيادات التسجيؿ ك -3التعميمات الصادرة بمقتضاه. 
الرسمية أك أية كثائؽ متعمقة بالشركة المدرجة بيانات غير صحيحة أك مخالفة ألحكاـ القانكف أك أدخؿ أية تعديالت عمى تمؾ 
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أنو تـ تكجيو إنذار خطي إلحدل شركات  ،و في إيقاع العقكبات حيث لكحظكىذا غير معمكؿ ب      
عمما أف  ،مف قانكف األكراؽ المالية 99/2/ب ك 88/2/ب ك 88/1رغـ أنيا خالفت المكاد  التأميف،

 مف القرار كقد تككف مخالفات أجسـ منيا. 12ىذه المكاد تتفؽ مع بعض المخالفات في المادة 

كىي تعتبر مف أىـ الجزاءات اإلدارية الممنكحة لييئة  :ةامة كتتمثؿ في الغر لدرجة الثانيعقكبة ا -2
دكف تحديد أية جريمة لكؿ قسـ  اـة إلى أربعة أقسامكقد قسـ القرار الغر  ،سكؽ رأس الماؿ

( كال تزيد عمى 500ة مالية ال تقؿ عف خمسمائة دينار أردني )امغر -1إذ تبدأ مف  ،فييا
ة مالية ال امغر -2( اك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان. 10.000عشرة آالؼ دينار اردني )

( اك ما 30.000تقؿ عف عشرة آالؼ دينار أردني كال تزيد عمى ثالثيف آالؼ دينار اردني )
ة مالية ال تقؿ عف ثالثيف ألؼ دينار أردني كال تزيد امغر -3يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان. 

ة امغر  -4( اك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان. 60.000ر اردني )عمى ستيف آالؼ دينا
( كال تزيد عمى مائة ألؼ دينار أردني 60.000مالية ال تقؿ ستيف ألؼ دينار أردني )

 .( اك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 100.000)

فرضيا ىي مبمغ مائة ألؼ دينار الييئة  باستطاعةة التي امكيالحظ ىنا أف الحد األعمى لمغر       
 مف قانكف األكراؽ المالية. 100/1كىك نفس المبمغ الممنكح لمقضاء فرضو مف نص المادة  ،أردني

                                                                                                                                                                                

بث أك تركيج الشائعات أك إعطاء معمكمات أك بينات اك كؿ شخص يقـك ب -4البيانات كالكثائؽ بعد إعتمادىا مف الييئة. 
تصريحات مضممة أك غير صحيحة قد تؤثر عمى أسعار األكراؽ المالية المدرجة في السكؽ أك عمى سمعة الجية المصدرة أك ينتج 

إبياـ الجميكر بكجكد  -أ كؿ شخص يقـك بالتعامؿ باألكراؽ المالية منفردان أك بالتكاطؤ مع غيره بقصد: -5عنيا إثراء بال سبب. 
القياـ بعمميات كىمية كغير حقيقية يقصد بيا إبياـ الجميكر بنشاط مفتعؿ -تعامؿ حقيقي بأم أكراؽ مالية أك حثو بالتعامؿ بيا. ب

ية القياـ بأعماؿ المضاربة غير المشركعة عمى األكراؽ المال -التأثير سمبان بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى السكؽ. د -في السكؽ. ج
إعطاء أكامر بيع أك شراء متعددة مف قبؿ شخص كاحد  -بقصد التأثير عمى أسعار األكراؽ المالية بيدؼ تحقيؽ الربح السريع. ق

الكصكؿ بطريؽ الغش كالخداع كالتضميؿ لرفع أسعار  -ألكثر مف كسيط لنكع كاحد مف األكراؽ المالية كخالؿ فترة تداكؿ كاحدة. ك
كؿ شخص مطمع أك أم شخص عمى عالقة مباشرة أك غير مباشرة بأم شخص مطمع أك طرؼ  -6ضيا. األكراؽ المالية أك تخفي

ذك عالقة يقـك بإستغالؿ المعمكمات غير المنشكرة لشراء أك بيع بشكؿ مباشر أك غير مباشر، لحسابو أك لحساب غيره، أكراقا 
شارؾ في إعداد أك أشرؼ عمى إعداد أك أقر بيانات كؿ شخص أعد أك  -7مالية خاصة بأم مصدر ذم عالقة بيذه المعمكمات. 

كؿ مدقؽ حسابات معتمد مف قبؿ الييئة إعتمد بيانات مالية غير  -8مالية غير صحيحو لمشركة العضك أك لمشركة المدرجة. 
العمالء كؿ شخص قاـ بالتالعب في حسابات  -9صحيحو أك مضممة أك مخالفة لمعايير المحاسبة كمعايير التدقيؽ المعتمدة. 

كؿ شخص لـ يسدد الرسـك المفركضة عميو بمكجب القانكف أك االنظمةاك -10بقصد أك كاف مسؤكال عف التالعب بيا بعممو. 
كؿ شخص لـ يمتـز بتطبيؽ أم حكـ أك نص مف نصكص القانكف أك االنظمة أك  -11التعميمات أك القرارات الصادرة بمقتضاه. 

 .قتضاهالتعميمات أك القرارات الصادرة بم
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أجاز المشرع لمييئة كقؼ تداكؿ أك أم أكراؽ مالية أصدرىا  :تعميؽ التداكؿ أك الترخيص -3
اؽ المالية أك كقؼ األكر  إصدارأم كقؼ  ،1الشخص المخالؼ ككانت ذات عالقة بالمخالفة

ككذلؾ تعميؽ الترخيص في  ،تداكليا إذا ما كانت ىذه األكراؽ المالية ذات عالقة بالمخالفة
 حاؿ تقديـ معمكمات غير صحيحة.

لمييئة إيقاؼ الشركة المدرجة عف التداكؿ أك تعميؽ إدراجيا لفترة مؤقتة حسب  :كقؼ النشاط -4
مخالفة مف  ارتكابت الشركة أك حاكلت ارتكبا كذلؾ في حاؿ إذا م ،2ما يراه المجمس مناسبا

كيبقى ىذا اإلجراء المؤقت نافذان إلى  ،ة أك بالمستثمريفامشأنيا إحداث ضرر بالمصمحة الع
ما لـ يتـ إلغاء ىذا  ،بيا كتنفيذىا اـاإلجراءات التي يتكجب عمى الييئة القي استكماؿحيف 
 القرار.

حيث  ،خيص الخاص بالشركة تابع لقرار كقؼ النشاط:يعتبر جزاء إلغاء التر  3إلغاء الترخيص -5
مدة الكقؼ  كانتياءالشركة بإزالة األسباب التي أدت إلى كقؼ نشاطيا  اـأنو في حاؿ عدـ قي

كيعد ىذا الجزاء مف أقسى الجزاءات اإلدارية التي  ،دكف إزالة األسباب يتـ إلغاء الترخيص
جزاء ينتيي عمؿ الشركة كال يجكز ليا ممارسة إذ بيذا ال ،يمكف لمييئة تكقيعيا عمى المخالؼ

 أم مف األعماؿ المتعمقة باألكراؽ المالية.
في سابقة ىنا أجاز قرار مجمس الكزراء في  :(اـعف التداكؿ بشكؿ نيائي )اإلعدإيقاؼ الشركة  -6

لمييئة إيقاؼ الشركة المدرجة عف التداكؿ بشكؿ نيائي كالطمب مف السكؽ  2/ج/11/2المادة 
 .راجياشطب إد

مف قرار مجمس الكزراء  10كر ذكرتيا المادة مأكيجب عمى الييئة قبؿ إيقاع العقكبة مراعاة عدة       
أم إجراء بحؽ الشخص المخالؼ  اتخاذكعند فرض أم عقكبة أك  ،إذ تنص عمى أنو "عمى المجمس

يتناسب مع مقتضيات أف يراعي في قراره أف تككف العقكبة أك طبيعة اإلجراء  ،اـىذا النظ اـكفؽ أحك
المخالفة عمى أحد أساليب الخداع أك التدليس  انطكاء-1 خذان بعيف االعتبار ما يمي:ة آامالمصمحة الع

أك اإلىماؿ المتعمد الجسيـ كما نص عميو القانكف كاألنظمة كالتعميمات  االحتياؿأك التالعب أك 
ي لحقت بأم شخص بشكؿ مباشر حجـ األضرار الت-2الصادرة بمتقضاه أك أم قانكف سارم آخر. 

                                                           
 .2008لسنة  3/ب مف قرار مجمس الكزراء رقـ 11/2/أ مف قانكف األكراؽ المالية،ككذلؾ المادة 91المادة  1
 مف قرار مجمس الكزراء. 2/ب/11/2/ب مف قانكف األكراؽ المالية،ككذلؾ المادة 91المادة  2
 جمس الكزراء.مف قرار م 1/ج11/2/ج مف قانكف األكراؽ المالية،ككذلؾ المادة 91المادة  3
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حجـ اإلثراء غير المشركع أك االنتفاع الذم حققو الشخص -3أك غير مباشر نتيجة المخالفة. 
أم معيار آخر تقتضيو -4المخالؼ مع مراعاة ما إذا كاف ىناؾ أم تعكيض سيتـ دفعو لممتضرر. 

 .قكاعد العدالة كاإلنصاؼ"

نو يتكجب عمى اإلدارة  ،إلدارية إلى الرقابة القضائيةتخضع العقكبات ا ،كلكف في النياية       كا 
عطائيـ ميمة لمعدكؿ عنيا ك إزالة أسبابيا  ،ياارتكابإلييـ  ةإحاطة األفراد بأكجو المخالفة المنسكب كا 

كتبطؿ العقكبة إذا  ،بإخطار يكجو إلى الجية المنسكب إلييا المخالفات قبؿ تكقيع العقكبة اإلدارية
 . 1كقعت دكف إخطار

ات إذ نصت "عمى الرغـ مما كرد في امالعقكبات كالغر  اـمف نظ 14كىذا ما ذىبت إليو المادة       
يجكز لمييئة أف تطمب مف الشخص المخالؼ إزالة المخالفة كتصكيب األكضاع الناجمة  ،اـىذا النظ

مخالفة خالؿ  أم رتكاباإلجراءات التحضيرية ال اتخاذيا أك التكقؼ عف ارتكابعنيا أك التكقؼ عف 
يكمان دكف المساس بحقيا في  30مدة يحددىا المجمس حسب طبيعة المخالفة عمى أف ال تتجاكز 

 .فرض العقكبة"

كبالتالي  ،المعنكمعممان أف أفضؿ ما في العقكبات اإلدارية ىك سيكلة تطبيقيا عمى الشخص       
الجمة التي ممكف أف  االقتصاديةضرار بسبب مركنتيا العالية كسرعة تكقيعيا لتكخي األ ،السيطرة عميو

 تترتب نتيجة ىذه المخالفات.

 . 2ثانيان :الجزاءات المدنية

كىذا األخير ىك الركف الثاني لممسؤكلية المدنية بعد  ،تجد الدعكل المدنية أساسيا في الضرر      
ى بعض الجزاءات كقد نص قانكف األكراؽ المالية عم ،3الفعؿ المادم المنشئ لممسؤكلية أك الخطأ 

 و أىميا:امالمدنية المترتبة عمى مخالفة أحك

 

                                                           
 .37،ص2008عبد العزيز عبدالمنعـ خميفة:ضمانات مشركعية العقكبات اإلدارية العامة،د.ط،منشأة المعارؼ،االسكندرية، 1
 .كىك جزاء مخالفو قكاعد القانكف الخاص مثؿ القانكف المدني كالقانكف التجارم كقانكف العمؿ كالقانكف الزراعي :الجزاء المدني 2

 .زاءات المدنيو بحسب ما اذا كانت تتعمؽ بتصرفات قانكنيو اك بحقكؽ ماليو اك بحقكؽ غير ماليوكيمكف تقسيـ الج
 .165،ص2012،دار الفكر القانكني لمنشر كالتكزيع،المنصكرة،1حاـز الجمؿ:المسؤكلية الجنائية عف جرائـ سكؽ رأس الماؿ،ط. 3
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 التعكيض . -1

مف قانكف األكراؽ المالية "يككف الشخص الذم كقع طمبا لترخيص بمكجب  92/1نصت المادة       
عف أية أضرار  ،صدارحاز أكراقا مالية مف مصدر كفقا لنشرة اإل ،ىذا القانكف مسئكالن تجاه أم شخص

معمكمات جكىرية غير صحيحة أك أغفمت ذكر  صدارنشرة اإل احتكاءالشخص مف جراء تسببت ليذا 
 معمكمة جكىرية مطمكب ذكرىا فييا أك تككف ضركرية لجعؿ البيانات غير مضممة".

كمف ىذا المنطمؽ يحؽ ألم شخص تعرض ألضرار مالية نتيجة عدـ صحة أك دقة المعمكمات       
كفقا  ،فقاتيا أك التقارير الكاجب تقديميا إلى ىيئة سكؽ رأس الماؿأك مر  صدارالكاردة في نشرة اإل

مطالبة أم شخص كَقع عمى أم منيا بالتعكيض عف األضرار التي  ،قانكف األكراؽ المالية اـألحك
 كانت تحكم معمكمات جكىرية غير صحيحة. صدارشريطة أف يثبت بأف نشرة اإل ،لحقتو

ت القانكف عمى تعكيض المتضرر إذ نصت "يككف المحكـك مف ذا 100/3كقد أكدت المادة       
عميو بأم مخالفة مسئكال عف تعكيض أم شخص تضرر مف جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي 

 تكبدىا ذلؾ الشخص كما فاتو مف ربح".

أنو في حاؿ كاف المتسبب في الضرر أكثر مف  96كما أكجب قانكف األكراؽ المالية في المادة       
ف إذ نصت "إذا كاف شخصاف أك أكثر مسؤكليف بمكجب امخص فيككنكف مسؤكليف بالتكافؿ كالتضش

 ،ف تجاه الشخص المتضررام( فيككنكف مسؤكليف بالتكافؿ كالتض95/1/2/3( ك)93( ك)92/1المكاد )
 ة المرعية بمكجب القانكف المدني".امكتككف مسئكليتيـ فيما بينيـ خاضعة لمقكاعد الع

 اإللغاء. -2

 ،يترتب عمى تقديـ معمكمات زائفة أك مضممة في طمب الحصكؿ عمى الرخصة أك في أم تقديـ      
أك  ،أك كاف الترخيص لـ يِؼ بالمؤىالت أك المتطمبات المحددة في ىذا القانكف كالمكائح كالتعميمات

كظؼ تنفيذم أك فشؿ في مراقبة عمؿ أم م ،أك خالؼ قكاعد السكؽ ،ىذا القانكف كالمكائح اـخالؼ أحك
أك حكـ عميو بجنحة أك جناية  ،ىذا القانكف اـأك أم شخص تحت إشرافو مما أدل إلى مخالفة أحك

 . 1بإلغاء الترخيص الصادر أك تقييده ،ياارتكب

                                                           
 .2004لسنة  12مف قانكف األكراؽ المالية رقـ  46أنظر المادة  1
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أنو يجكز لممحكمة بمكجب طمب مف  ،/أ مف قانكف األكراؽ المالية100/5كما نصت المادة       
 ة أك تككيؿ تـ الحصكؿ عميو نتيجة لمخالفة ىذا القانكف.ر أك مكافقمأالييئة أف تمغي أم 

إذ  2002لسنة  76مف قانكف األكراؽ المالية رقـ  39كذلؾ المشرع األردني في المادة  كاتجو      
القانكف كاألنظمة  اـالعقكبات بحؽ المخالفيف ليذه التعميمات كذلؾ كفقان ألحك اتخاذنصت "لمبكرصة 

 اـبما في ذلؾ إلغاء العمميات التي جرت خالفا ألحك ،الصادرة بمقتضاهكالتعميمات كالقرارات 
 التشريعات المعمكؿ بيا".

كيمكف  ،تجدر اإلشارة ىنا أف المشرع عمؽ اإللغاء مف ِقبؿ المحكمة بناءن عمى طمب مف الييئة      
ف كؿ إجراء مخالؼ كالتثبت م كاكتشافياأف الييئة ىي الجية المخكلة بالبحث عف الجرائـ  ،تعميؿ ذلؾ
 لمقانكف.

 البطالف. -3

 ،القانكنية يترتب عميو البطالف اـبيف طرفيف أك أكثر يقع مخالفان لألحك اتفاؽإف كؿ عقد أك       
تتعمؽ بالمصمحة  1رةامفإذا كانت قاعدة  ،طبيعة القاعدة القانكنية ختالؼكيختمؼ نكع البطالف طبقان ال

تحقؽ مصمحة  ،ا إذا كاف يقصد بالقاعدة القانكنيةمأ ،طالف مطمؽفإنو يترتب عمى مخالفتيا ب ،ةامالع
 . 2فالبطالف يككف حينئذ نسبيان  ،الخصكـ

/ب مف قانكف األكراؽ المالية عمى أنو يجكز لممحكمة بمكجب طمب 100/5كقد نصت المادة       
نتيجة لمخالفة ىذا تـ تنفيذه أك سيتـ تنفيذه  إصدارمف الييئة إنياء أك إبطاؿ أم شراء أك بيع أك 

 القانكف.
                                                           

القكاعد اآلمرة:ىي القكاعد التي ال يجكز لألفراد مخالفتيا أك اإلتفاؽ عمى عكسيا أك عمى إستبعاد حكميا،أم القاعدة اآلمرة ىي  1
قاعدة مطمقة التطبيؽ،تنعدـ حرية األفراد فيما يتعمؽ بكؿ ما يمسيا بالتعديؿ أك التغيير أك اإلستبعاد،كتتفؽ بعض القكاعد اآلمرة مع 

العاـ في أنيا تشمؿ المصمحة العامة كتككف المخالفة ليذه القكاعد مكجبة لمبطالف،كيحؽ لكؿ شخص إثارة البطالف،كتتعمؽ  النظاـ
القكاعد اآلمرة بالنظاـ األساسي لممجتمع فمثال،القاعدة التي تحـر الجريمة كالقتؿ كالسرقة ال يجكز إستبعاد حكميا كلك برضا 

فييا المحافظة عمى نظاـ المجتمع كمقكماتو ككجو اإلختالؼ بيف القكاعد اآلمرة كقكاعد النظاـ المجني عميو،كىي قكاعد ممحكظ 
العاـ في أف ىناؾ قكاعد آمرة تيدؼ إلى حماية مصالح خاصة كعد إقرارىا يؤدم إلى البطالف النسبي الذم ال يمكف إثارتو إال مف 

نية آمرة أف ترد في صيغة األمر كالنيي إنما يشترط إلعتبارىا كذلؾ أف طرؼ األطراؼ المحمية،كال يشترط إلعتبار القاعدة القانك 
 يمتنع األفراد عف مخالفتيا،نظرا النيا تنظـ أمرا كثيؽ الصمة بالمجتمع بالغ األثر في كيانو. جياد الكسكاني:الحماية الجزائية لمنظاـ

 .6،ص1996،العاـ في العقكد المدنية،رسالة ماجستير غير منشكرة،جامعة تكنس،تكنس
 .219سابؽ،صآماؿ عثماف:مرجع  2
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كقد ذكر المشرع  ،القانكف اـكبذلؾ فإنو يترتب البطالف عمى أية عممية بيع أك شراء مخالفة ألحك      
 ىنا لفظ )إنياء( كيقصد بو إزالة آثار ىذه العممية الباطمة ككأنيا لـ تكف.

لية تيدؼ إلى ضماف حسف سير القانكف المتعمقة بنشاط تداكؿ األكراؽ الما اـكلما كانت أحك      
أك عممية  اتفاؽكبالتالي فكؿ  ،ةامفيي بذلؾ قكاعد متعمقة بالمصمحة الع ،في الدكلة االقتصادمالنشاط 

 ىذا القانكف تعتبر باطمة بطالنا مطمؽ. اـتقع بالمخالفة ألحك

 .1الحرماف مف التصكيت -4

كز لممحكمة بمكجب طمب مف الييئة /ج مف قانكف األكراؽ المالية أنو يج100/5نصت المادة       
 أف تقـك بمنع ممارسة حقكؽ التصكيت المكتسبة خالؿ صفقة تمت نتيجة لمخالفة القانكف.

.يجب أف تبمغ السكؽ الييئة عف أم 1مف قانكف األكراؽ المالية عمى " 82كقد نصت المادة       
الية لممصدر التي ليا حؽ % أك أكثر بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف األكراؽ الم10شخص يممؾ 

. يجب عمى كؿ شخص يشترم 2التصكيت خالؿ أربع كعشريف ساعة مف حصكليا عمى المعمكمة. 
أك يبيع األكراؽ المالية لمصدر ما بشكؿ مباشر أك غير مباشر )بما في ذلؾ الشػراء أك البيع مف 

المالية التي ليا حؽ  خالؿ حقكؽ المنتفعيف( كالتي قد تزيد عف العشرة في المائة مف األكراؽ
 .عمؿ " اـأف يبمغ الييئة كالسكؽ خالؿ سبعة أي ،التصكيت

كذىب كذلؾ أيضا  ،كفي حاؿ تـ مخالفة المادة السابقة يترتب عمى ذلؾ الحرماف مف التصكيت      
شخص عف اإلبالغ باألسيـ  تناعامالمشرع الفرنسي بإيقاع عقكبة الحرماف مف حؽ التصكيت في حاؿ 

خالؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ عقد العممية التي ترتب عمييا تجاكز أحد األنصبة  ،بحكزتو الزائدة
 المقررة قانكنا بعدد إجمالي األسيـ التي يحكزىا.

 ،ف الجزاءات المدنية تتميز في أنيا ليست حصران عمى األشخاص الطبيعييفإ :يمكف القكؿ ىنا      
ككفيمة بإحقاؽ  ،كبالتالي يجعميا جزاءات ذات طبيعة مرنة ،المعنكييفشخاص بؿ تتطبؽ أيضان عمى األ

                                                           
مف قانكف األكراؽ المالية "يقصد باألكراؽ المالية المؤىمة لمتصكيت ألغراض ىذا الفصؿ األكراؽ المالية التي  81نصت المادة  1

ة أخرل مؤىمة . كيجكز أف تحدد الييئة بمكجب تعميمات أكراقا مالي2ليا حؽ التصكيت في اجتماع الييئة العامة لممساىميف. 
 ."لمتصكيت
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فيي بذلؾ تشكؿ رادعا قكيا بجانب العقكبات اإلدارية  ،ال سيما أنيا تمتد إلى كرثة المدعى عميو ،الحؽ
 كالجزائية. 

 

 :تطثُك اٌامىتات :ٍاٌمطٍة اٌثاو

ال بد مف دراسة مكضكع  ،ؽ الماليةبعد اإلطالع عمى العقكبات المترتبة عمى جرائـ تداكؿ األكرا      
حيث أف نص التجريـ عادةن ما يحدد مقدار العقكبة عمى أساس  ،كثيؽ الصمة بو كىك تطبيؽ العقكبات

كلكنو مف الممكف أف  ،فيذه العقكبة تطبؽ عمى الشخص العادم ذم الظركؼ العادية ،ة الضررامجس
بيؽ العقكبة أك أخذه بالشدة أك التخفيؼ يرتكبيا شخص في ظركؼ غير عادية تستمـز إعفائو مف تط

 كبذلؾ تككف العقكبة العادية غير مناسبة. ،عنو

مة العقابية بيف امكلذلؾ يتعيف تمكيف القاضي كسمطات التنفيذ مف تحقيؽ التفاكت في المع      
 كىذا ما يسمى بمبدأ تفريد العقاب. ،المجرميف تبعان لظركفيـ

العقكبات  اـمنيا األخذ بنظ ،لتفريد تمجأ التشريعات إلى كسائؿ متعددةكلتمكيف القاضي مف ىذا ا      
كيحكـ بعقكبة تكميمية أك يعزؼ عنيا إذا كاف الجزاء  ،ةامفيختار القاضي بيف الحبس كالغر  ،التخييرية

كالمالحظ في الجرائـ  ،كمنيا أيضا تعييف حد أعمى كحد أدنى لمعقكبة ،األصمي مف كجية نظره كافيان 
أنو يغمب أف يككف الفارؽ بيف الحديف كبيران بحيث تتسع معو سمطة القاضي التقديرية  صاديةاالقت

 .1لمكاجية الظركؼ المختمفة التي تحيط بالجريمة كمرتكبيا

الكاردة  اـكبالتالي ىؿ يخضع تطبيؽ العقكبات المقررة لجرائـ تداكؿ األكراؽ المالية لذات األحك      
ليا قكاعد خاصة تتميز بيا نظران لطبيعة ىذه الجرائـ كآثارىا السمبية عمى  ـأ ؟لعقكباتفي قانكف ا

 الكطني ؟ قتصاداال

كىؿ يؤخذ بنظاـ تشديد العقكبات في جرائـ التداكؿ )الفرع األكؿ(، أـ أف األغمب يتـ تخفيؼ       
 العقكبات لجمب االستثمارات )الفرع الثاني(.

 

                                                           
 .201،ص1987،د.ف،بغداد،2فخرم عبد الرزاؽ الحديثي:قانكف العقكبات الجرائـ اإلقتصادية،ط. 1
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 :تشذَذ اٌامىتة اٌفرع األوي:

ُتعرؼ أسباب تشديد العقاب عمى أنيا ظركؼ قرر القانكف كجكدىا كأكجب فييا عمى المحكمة       
الحكـ بتجاكز الحد األقصى الذم كضعو القانكف لعقكبة -عمى النادر-أك أجاز ليا فييا–في الغالب 
 يعتبر كيعني ذلؾ أنو كما ال ،أك الحكـ بعقكبة مف نكع أشد مما يقرره القانكف لمجريمة ،جريمة معينة

 .1فإنو ال يعتبر تشديدان الحكـ بالحد األقصى المقرر لمعقكبة ،تخفيفا الحكـ بالحد األدنى المقرر لمعقكبة
إلى ظركؼ مشددة  ،بحسب ما كرد في قانكف العقكبات اـكتنقسـ أسباب التشديد إلى عدة أقس      

ظركؼ مؤثرة كظركؼ غير كما تنقسـ مف حيث أثرىا في نكع الجريمة إلى  ،مادية كأخرل شخصية
 مؤثرة.
فتشمؿ  ،ا الظركؼ المشددة المادية ىي التي تتعمؽ بعنصر مف عناصر الركف المادم لمجريمةمأ      

كأف تتـ السرقة  ،و كمحمو كزمانو كنتائجوارتكابي كنكعو كطريقة امما يتصؿ منيا بطبيعة السمكؾ اإلجر 
فتتصؿ بمدل  ،فيي تتعمؽ بالجانب المعنكم لمجريمة ا الظركؼ الشخصيةمأ ،ليالن أك أف تتـ باإلكراه

 . 2كسبؽ اإلصرار في القتؿ العمد ،ة خطئوامكثافة قصد الجاني كنكع قصده أك جس
ىي الظركؼ التي تغير مف كصؼ الجريمة كأف ترفع  :ا الظركؼ المؤثرة في نكع الجريمةمأ      

فيي  :مةا الظركؼ التي ال تؤثر في نكع الجريمأ .ككقكع السرقة باإلكراه ،العقكبة مف جنحة إلى جناية
 ككقكع السرقة ليالن. ،التي تزيد مف مقدار العقكبة دكف أف تغير مف الكصؼ القانكني لمجريمة

كىي التي تشمؿ جميع الجرائـ أك أغمبيا كظرؼ التكرار الذم  ،ةامكىنالؾ ظركؼ مشددة ع      
كتكرار في  ،3العقكبات التكرار إلى تكرار في الجناياتكقد قسـ قانكف  ،يشدد العقكبة في حاؿ تكافره

 . 4الجنح

                                                           
 .587سابؽ،صمرجع ، حكاـ العامة في قانكف العقكباتكامؿ السعيد :شرح األ 1
 .1960لسنة  16مف قانكف العقكبات رقـ  328المادة  2
 أك عقكبتو مدة أثناء في ارتكب ثـ مبرمان  حكمان  الجنائية العقكبات بإحدل عميو حكـ قكبات " مفمف قانكف الع 101نصت المادة  3

 المؤقتة الشاقة عقكبة األشغاؿ تستمـز جريمة - القانكنية األسباب بأحد عنو سقكطيا بعد أك قضاىا أف بعد سنكات عشر خالؿ في
 التضعيؼ ىذا يتجاكز ال أف عمى الثانية جريمتو التي تستمزميا عقكبةال ضعفي تتجاكز ال مدة عميو حكـ - المؤقت االعتقاؿ أك

 سنة". عشريف
 مدة أثناء في أك فيو العقكبة ىذه إنفاذ قبؿ ارتكب ثـ مبرمان  حكمان  بالحبس عميو حكـ مف ذات القانكف " مف 102نصت المادة  4

 - األكلى مماثمة لمجنحة جنحة - القانكنية األسباب دبأح عنو سقكطيا بعد أك قضاىا أف بعد سنكات ثالث خالؿ في أك عقكبتو
 ".سنكات خمس التضعيؼ ىذا يتجاكز ال أف عمى الثانية، جريمتو تستمزميا التي العقكبة ضعفي تتجاكز ال بمدة عميو حكـ
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المتعمقة بتشديد  ،لـ نجد أم نص لمظركؼ السابقة ،نصكص قانكف األكراؽ المالية لرجكعكبا      
 ،ان خاصة بشأف تشديد العقكبات في جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةامبحيث لـ يضع المشرع أحك ،العقكبة

في قانكف العقكبات عمى جرائـ تداكؿ  ،ؽ أسباب أك ظركؼ تشديد العقكبة المقررةكبذلؾ أجاز تطبي
 األكراؽ المالية.

الذم يطبؽ عمى كافة  اـالتكرار الكاردة في قانكف العقكبات ىي األصؿ الع اـكعميو كبما أف أحك      
فيمكف القكؿ بأنو ال  ،اـكما كأنو ال يكجد أم نص في قانكف األكراؽ المالية يخالؼ ىذه األحك ،الجرائـ

لتشديد العقكبة  اـالكاردة في قانكف العقكبات بشأف التكرار كظرؼ ع اـيكجد ما يمنع مف تطبيؽ األحك
 عمى جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية.

 اـمف قرار مجمس الكزراء الخاص بنظ 12التكرار نجد أف المادة  اـكقبؿ الخكض في أحك      
أكجبت عقكبة الدرجة الثانية كالثالثة  ،ميف في قطاع األكراؽ الماليةامالمتع ات عمىامالعقكبات كالغر 

كنصت كذلؾ في نفس المادة مع عدـ  ،كالرابعة في حاؿ تكرار إحدل جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية
أف التكرار ىك ظرؼ لتشديد  اـىذا النظ اعترؼكبذلؾ  ،اإلخالؿ بأم عقكبة أشد في قانكف آخر سارم

 في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية. العقكبة

لجريمة ثانية بعد الحكـ عميو بجريمة  ،الشخص الطبيعي أك المعنكم ارتكاب كالتكرار أك العكد:      
ألف عكدتو لمجريمة تدؿ عمى أف العقكبة  ،كيترتب عميو جكازان تشديد العقكبة في المرة الثانية ،سابقة

صراره  ،األكلى لـ تكف كافية لردعو  .1الجرائـ ارتكابعمى كا 

 كلكي تشدد العقكبة عمى المكرر يجب أف تكافر عدة شركط أىميا :

جريمة سابقة كصدر بشأنيا  ارتكاببو امأم قي ،أف يككف ىناؾ حكـ سابؽ عمى الجاني نفسو -1
 أم ال يقبؿ أم طريؽ مف طرؽ الطعف. ،كأف يككف ىذا الحكـ مبرما ،حكـ باإلدانة كالعقاب

و لجريمة تالية ارتكابك  ،الجاني مكرران  اعتباركيعد ىذا الشرط عمة  ،ريمة تاليةالجاني ج ارتكاب -2
كيشترط أف تككف  ،كىك ما يبرر تشديد العقاب عميو ،بالحكـ السابؽ ارتداعويكشؼ عف عدـ 

                                                           
امعة النجاح رامي يكسؼ ناصر:المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف الجرائـ اإلقتصادية،رسالة ماجستير غير منشكرة،ج 1

 .100،ص2010الكطنية،نابمس،فمسطيف،
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كأف تككف الجريمة التالية مستقمة عف الجريمة السابقة التي  ،تمؾ الجريمة جناية أك جنحة
.صدر في شأنيا حكـ   مبـر

كتتمثؿ ىذه العالقة  ،أف تقكـ عالقة معينة يحددىا القانكف بيف الحكـ السابؽ كالجريمة التالية -3
كىذا ما نصت عميو المادة  ،الجريمة التالية خالؿ فترة زمنية معينة ارتكابفيما إذا كاف يشترط 

ة السابقة التي أك إذا ما كاف يشترط تماثؿ الجريمة التالية بالجريم ،مف قانكف العقكبات 101
 مف قانكف العقكبات. 102صدر بشأنيا حكـ مبـر كىذا ما نصت عميو المادة 

ات عمى امالعقكبات كالغر  اـمف قرار مجمس الكزراء بنظ 15نجد نص المادة  تجاهكفي نفس اال      
ا عاد إلى مخالفة عمى سبيؿ التكرار إذ ارتكبميف في قطاع األكراؽ المالية "يعتبر المخالؼ قد امالمتع

يا كصدر بحقو قرار ارتكبفعالن مف ذات طبيعة المخالفة التي كاف قد  ارتكبذات المخالفة أك  ارتكاب
 . "نيائي عف الييئة بشأنيا

مف ناحية فمسفية نجد ىناؾ بعض النصكص  وكبالعكدة إلى قانكف األكراؽ المالية كبالتدقيؽ في      
 ،التي سبؽ ذكرىا 100/1منيا نص المادة  ،في العقاب التي مف الممكف تفسيرىا عمى أنيا تشديد

ة المالية التي ال تزيد عف مائة ألؼ دينار مع امحيث أنيا أجازت لممحكمة أف تعاقب بعقكبة الغر 
 أم جمعت بينيما. ،عقكبة الحبس مدة ال تزيد عف سنة

حيث أنيا  ،لمحرضالتي ساكت في العقاب بيف الشريؾ كالمتدخؿ كا 100/2ككذلؾ نص المادة       
 ة لقانكف العقكبات.امبذلؾ خرجت عف القكاعد الع

أف يأتي المشرع الفمسطيني بنص صريح في قانكف األكراؽ المالية عمى  ،كلعمو مف األسمـ      
الخاصة بيذا الصدد بما يتالئـ مع  اـككضع األحك ،حاالت تشديد العقكبة كبالتحديد في ظرؼ التكرار

 كذلؾ لضماف تحقيؽ الردع المطمكب. ،كمرتكبيياطبيعة ىذه الجرائـ 

منو  28إذ نصت في المادة  2004لسنة  9كذلؾ إسكةن بقانكف مزاكلة مينة تدقيؽ الحسابات رقـ       
دينار أردني أك ما يعادليا  500ة مالية ال تزيد عمى ام"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أك بغر 

ىذا  اـزاكؿ المينة دكف الحصكؿ عمى الرخصة المقررة بمقتضى أحك بالعممة المتداكلة قانكنا كؿ مف
 ،القانكف أك زاكؿ المينة خالؿ مدة إيقاؼ رخصتو أك بعد شطب اسمو مف سجؿ المدققيف المزاكليف

 ".كفي حالة العكد يعاقب بالعقكبتيف معا
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عقكبتيف معا كىما الحكـ بال ،حيث نالحظ مف نص ىذه المادة أنيا أكجبت عمى قاضي المكضكع      
 كلـ تترؾ مجاال لقاضي المكضكع التخفيؼ في ذلؾ. ،في حاؿ التكرار ،ةامالحبس كالغر 

 :تخفُف اٌامىتة اٌفرع اٌثاوٍ:

كذلؾ بنزكؿ  ،يقصد بتخفيؼ العقكبة الحكـ بعقكبة تقؿ عمى العقكبة المقررة ليا في القانكف      
كميز  100-95ات مكضكع تخفيؼ العقكبة في المكاد كتناكؿ قانكف العقكب ،العقكبة عف حدىا األدنى

أعذار محمة مف  ،فبالنسبة لألعذار القانكنية فيي عمى نكعيف ،بيف األعذار القانكنية كاألسباب المخففة
 كأعذار مخففة لمعقاب )ثانيا(.،العقاب )أكال(

 أكال :األعذار القانكنية المعفية مف العقاب.

ىي أسباب لإلعفاء مف العقاب بالرغـ مف خركج كافة أركاف  ،باألعذار المحمة مف العقا      
 كىي محدكدة حصران في القانكف فال تتقرر إال بنص صريح ينص عمييا. ،الجريمة إلى حيز الكجكد

 العقكبة مف إذ نصت "يعفى 109/1كمف تطبيقات ىذه األعذار في قانكف العقكبات نص المادة       
ككذلؾ ما  ،لمتنفيذ" مييأفعؿ  بأم البدء قبؿ بيا السمطة كأخبر الدكلة فمأ عمى رةاممؤ  في اشترؾ مف

الجـر اإلجرائية ال  أفعاؿعف  باختيارهمف ذات القانكف "مف شرع في فعؿ كرجع  69نصت عميو المادة 
 يعاقب ...".

قـ مف قانكف الكسب غير المشركع ر  27/1نص المادة  االقتصاديةكمف التطبيقات عمى الجرائـ       
إذ نصت "إذا بادر مرتكب جريمة الكسب غير المشركع أك الشريؾ فييا إلى إبالغ  2005لسنة  1

ة امة عف الجريمة قبؿ كشفيا كعف الماؿ المتحصؿ منيا أعفي مف عقكبتي السجف كالغر امالسمطات الع
 المقررتيف ليذه الجريمة".

كاؿ "يعفى مبشأف مكافحة غسيؿ اال 2007لسنة  9مف قرار بقانكف رقـ  38ككذلؾ نص المادة       
كاؿ قبؿ ممف العقكبة المقررة في ىذا القانكف كؿ مف بادر مف الجناة بإبالغ الكحدة عف جريمة غسؿ اال

أف ،فإذا حصؿ اإلبالغ بعد العمـ بالجريمة تعيف لإلعفاء،عمميا بيا أك أم مف السمطات المختصة
 كاؿ محؿ الجريمة".ميككف مف شاف اإلبالغ ضبط باقي الجناة أك اال
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نص  ،كبقراءة قانكف األكراؽ المالية نجد في الفصؿ العاشر منو كالمعنكف بالمسؤكليات المدنية      
( أم شخص 93( ك)92/1إذ تنص "يعفى مف المسؤكلية المنصكص عمييا في المكاد ) 94المادة 

 ُيثبت ما يمي :

أك الرأم أك التقرير أك الدراسة أك  صدارإلأنو قد اتخذ جميع الخطكات الالزمة لضماف أف نشرة ا-1
 الشيادة ال تحتكم تحريفا جكىريا خاطئا أك إغفاال لذكر معمكمة جكىرية.

أف الشخص الذم حاز عمى األكراؽ المالية كاف عمى عمـ أك يجب أف يككف عمى عمـ بأف نشرة -2 
جكىريا خاطئا أك إغفاال لذكر أك الرأم أك التقرير أك الدراسة أك الشيادة تحتكم تحريفا  صداراإل

 معمكمة جكىرية.

أف الشخص الذم حاز عمى األكراؽ المالية قد حاز عمييا بعد اإلبالغ بالتعديؿ الذم يصحح -3 
 .ىذا القانكف اـالتحريؼ الخاطئ كفقا ألحك

ف يتضح مف نص ىذه المادة أف قانكف األكراؽ المالية أعفى المخالؼ مف المسؤكلية المدنية ع      
 كىذا محؿ نظر. ،إذا ثبت ما كرد ذكره في المادة السابقة ،الضرر الذم تسبب فيو

ككذلؾ التشريعات المقارنة  ،ا مف منظكر جزائي لـ يرد أم نص في قانكف األكراؽ الماليةمأ      
مالية عمى عذر اإلعفاء مف العقكبة نظران لطبيعة جرائـ تداكؿ األكراؽ ال ،لنشاط تداكؿ األكراؽ المالية
 كاألضرار الناجمة عنيا .

ستنادان كذلؾ ا ،إلى جكاز تطبيؽ العذر المحؿ عمى جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية ،1ذىب البعض      
إذ نصت "ُيعفى مف  1993لسنة  11األردني رقـ  االقتصادية/أ مف قانكف الجرائـ 7إلى نص المادة 

ىذا القانكف كؿ مف  اـكالمعاقب عمييا كفؽ أحك،اامعالعقكبة المقررة لمجرائـ التي يككف محميا ماالن 
يا بتبميغ السمطات المختصة بالجريمة ارتكاببادر مف الشركاء في الجريمة مف غير المحرضيف عمى 

 كأدل ىذا التبميغ إلى رد الماؿ محؿ الجريمة ". ،اكتشافياقبؿ 

                                                           
 .192-191سابؽ،صمرجع :أنظر أحمد المكزم 1
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أف تككف الجريمة  ،آنفة الذكرإذ مف ضمف شركط تطبيؽ العذر الُمحؿ مف العقاب كفؽ المادة       
كالجرائـ الكاقعة عمى تداكؿ األكراؽ المالية مف بيف ىذه  ،االقتصاديةمعاقبان عمييا كفؽ قانكف الجرائـ 

 /أ مف ىذا القانكف.3الجرائـ كذلؾ كفقا لممادة 

قكبة ألم أنو لمف الخطكرة إعفاء مرتكب إحدل جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية مف الع :يمكف القكؿ      
ميف في قطاع األكراؽ المالية ليـ عمى عمـ كفطنة بما ىك مشركع كغير امحيث أف المتع ،سبب كاف

 الكطني. قتصادكلما ليذه الجرائـ مف خطكرة عمى اال ،مشركع

 ثانيا :األعذار المخففة مف العقاب.

كالتي مف شأنيا  ،مةالظركؼ كالدكافع التي ترافؽ الجري ،يقصد باألعذار المخففة مف العقاب      
ا أف تككف أعذارا مخففة امحسب حاالت محددة كىي  ،العمؿ عمى تخفيؼ العقكبة المقررة عمى الجاني

 .1أك أعذاران قانكنية خاصة محددة لكؿ جريمة عمى حدة ،ة تنطبؽ عمى جميع الجرائـ كصغر السفامع

يستفيد مف العذر المخفؼ فاعؿ إذ نصت " 98كمف تطبيقاتيا في قانكف العقكبات نص المادة       
الجريمة الذم أقدـ عمييا بصكرة غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ كعمى جانب مف الخطكرة أتاه 

 المجني عميو".

 عمى القانكف ينص مف ذات القانكف "عندما 97كفيما يتعمؽ بمقدار تخفيؼ العقكبة نصت المادة       
 المؤبد االعتقاؿ أك المؤبدة الشاقة األشغاؿ أك اـإلعدا تكجب جناية الفعؿ كاف إذا-1 :مخفؼ عذر

 كاف األخرل الجنايات إحدل يؤلؼ الفعؿ إذا كاف-2األقؿ.  عمى سنة الحبس إلى حكلت العقكبة
 أك أشير ستة الحبس العقكبة تتجاكز فال جنحة الفعؿ كاف إذا-3 .سنتيف إلى أشير ستة مف الحبس

 .ديناران" كعشريف خمسة ةامالغر 

مف قانكف الكسب غير المشركع "إذا أعاف مرتكب  27/2نص المادة  االقتصاديةكمف التطبيقات       
جريمة الكسب غير المشركع أك الشريؾ فييا أثناء التحقيؽ معو عمى كشؼ الجريمة كمرتكبييا تخفض 

 .ة"امالعقكبة إلى الحبس كيعفى مف عقكبة الغر 

                                                           
 .434،ص2005،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،عماف،1نظاـ تكفيؽ مجالي :شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ،ط. 1
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كعمى الرغـ مف التشدد  ،ريكيمنجد أف المشرع اال ،ؽ الماليةا فيما يتعمؽ بنشاط تداكؿ األكرامأ      
الذم فرضو في العقكبات الجزائية عمى مرتكبي جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية لتصؿ إلى السجف لمدة 

إال أنو خفؼ مف العقكبة إذا ما  ،ة إلى خمسة مالييف دكالر أك العقكبتيف معاامأك الغر  ،اامعشريف ع
يمة ليس لديو عمـ باألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجب القانكف حيث نص عمى ثبت أف مرتكب الجر 

 .1ة امبالغر  كاالكتفاء ،اإلعفاء مف عقكبة السجف

فمـ نجد ما ينص عمى أعذار مخففة في جرائـ  ،ا بخصكص قانكف األكراؽ المالية الفمسطينيمأ      
إلى التشديد في العقاب نظران لما تشكؿ ىذه حيث يتضح أف المشرع ىنا يميؿ  ،تداكؿ األكراؽ المالية

 الكطني. قتصادالجرائـ مف خطكرة عمى اال

فممقاضي  ،ر تحديدىا لفطنة القاضي كخبرتومأفقد ترؾ المشرع  ،ا بالنسبة لألسباب المخففةمأ      
كىذا  ،تقدير الظركؼ التي تبرر تخفيؼ العقكبة كلو أف يقدر المدل الذم ينزؿ إليو في تخفيؼ العقكبة

 .2ما أخذ بو قانكف العقكبات األردني 

لـ نجد ما يمنع باألخذ باألسباب المخففة في تطبيؽ  ،كبالرجكع إلى قانكف األكراؽ المالية      
كبالتالي فإنو مف الممكف األخذ باألسباب التقديرية  ،العقكبات عمى مرتكبي جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية

 ؿ األكراؽ المالية.المخففة في شأف جرائـ تداك 

إذ ترؾ مجاالن لقاضي المكضكع في أف يقـك بتخفيؼ العقكبة  ،3كحسنا ما ذىب إليو المشرع ىنا      
 ،الكطني قتصادبالرغـ مف خطكرة ىذه الجرائـ عمى اال ،عمى مرتكب إحدل جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية

كأف لو خصكصية  ،يني حديث النشأةكلكنو ال يمكف أف نغض النظر في أف سكؽ رأس الماؿ الفمسط
 ،سياسية مستمرة اضطراباتك  احتالؿإذ أننا نعيش تحت  ،تختمؼ عف باقي أسكاؽ الماؿ في العالـ

ميف في ىذا امكبالتالي تؤثر سمبان عمى المتع ،تؤثر بشكؿ كبير عمى نشاط تداكؿ األكراؽ المالية

                                                           
 .193كزم،مرجع سابؽ،ص/أ مف قانكف بكرصة األكراؽ المالية األمريكي،مذككر لدل أحمد الم32نص المادة  1
 .1960لسنة  16( مف قانكف العقكبات االردني رقـ 99،100أنظر المادتاف ) 2
خالفنا الرأم لمدكتكر سيؼ مصاركة إذ رأل عدـ األخذ باألسباب المخففة في نطاؽ الجرائـ اإلقتصادية،كمنيا جرائـ تداكؿ  3

ة عمى االقتصاد الكطني،باإلضافة إلى أف الدافع إلى إرتكابيا مادم كقد األكراؽ المالية نظرا لخطكرة ىذه الجرائـ كآثارىا السمبي
تحقؽ لمرتكبيا أمكاال طائمة،مما قد يدفع ىؤالء الجناة كغيرىـ إلى معاكدة أرتكاب الجريمة كسمكؾ الطريؽ المخالؼ ألحكاـ القانكف 

بة المناسبة لدرجة خطكرة ىذه الجرائـ.سيؼ مصاركة،مرجع لتحقيؽ المزيد مف المنافع،ما لـ يجدك أماميـ مانعا قكم األثر كىك العقك 
 .401-400سابؽ،ص
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س الماؿ سكاء األشخاص الطبيعييف أك ميف في سكؽ رأامكتجدر اإلشارة إلى أف المتع ،القطاع
كبالتالي مف  ،ؿ كتداكؿ األكراؽ الماليةامما زالكا ال يممككف الخبرة كالميارة الكافية في التع المعنكييف

عدا عف ذلؾ أف الشركات أيضا ليي شركات حديثة النشأة كأنو ال يمنع  ،الممكف أف يقعكا في األخطاء
ألخطاء فبدال مف كقؼ الشركة عف العمؿ يقكـ القاضي برفع قيمة مف تخفيؼ العقكبة عمييا في حاؿ ا

 كيطبؽ بذلؾ مقكلة الجزاء مف جنس العمؿ. ،ةامالغر 

في  ،1ذىبت إلى عدـ جكاز كقؼ تنفيذ العقكبة االقتصاديةكننكه ىنا إلى أف أغمب التشريعات       
تنفيذ العقكبة نظرا لطبيعة ىذه  لى كقؼفتحظر عمى القاضي المجكء إ ،االقتصاديةالكثير مف الجرائـ 

 البالد. اقتصادالجرائـ كآثارىا السمبية عمى 

لسنة  12رقـ  الفمسطينية كبالتحديد قانكف األكراؽ المالية االقتصاديةكبالرجكع إلى التشريعات       
 يحظر عمى القاضي كقؼ تنفيذ العقكبة المقررة لجرائـ تداكؿا مف أم نص امنجدىا خالية تم ،2004

يطبؽ عمى كافة  اـكبما أف كقؼ تنفيذ العقكبة كرد في قانكف العقكبات كأصؿ ع ،األكراؽ المالية
فإنو مف الممكف تطبيقو عمى جرائـ تداكؿ األكراؽ  ،الجرائـ في قانكف العقكبات أك في القكانيف الخاصة

 المالية.

لممحكمة "يجكز  284في المادة كبالرجكع إلى قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني نجده ينص       
في نفس الحكـ  تأمرة أك بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أف امحة بالغر عند الحكـ في جناية أك جن

ت ارتكببإيقاؼ تنفيذ العقكبة إذا رأت مف أخالؽ المحككـ عميو أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي 
كيجب أف تبيف في الحكـ  خالفة القانكف.بأنو لف يعكد إلى م االعتقادفييا الجريمة ما يبعث عمى 

ال ألية عقكبة تبعية كلجميع اآلثار الجزائية المترتبة امأسباب إيقاؼ التنفيذ كيجكز أف يككف اإليقاؼ ش
 عمى الحكـ".

لعمو مف األسمـ أف يقكـ المشرع بتضميف نص في قانكف األكراؽ المالية يقضي بعدـ األخذ       
ككنيا جرائـ ذات خطكرة عمى المصمحة  ،المقررة لجرائـ تداكؿ األكراؽ المالية جكاز كقؼ تنفيذ العقكبةب

                                                           
يقصد بكقؼ تنفيذ العقكبة:تعميؽ تنفيذىا عمى شرط كاقؼ خالؿ فترة معينة يحددىا القانكف،فيك يفترض ثبكت إدانة الجاني،كال  1

تنفيذ العقكبة فتحكؿ دكنيا خالؿ فترة زمنية محؿ لو إف ثبت عدـ أك إمتناع مسؤكليتو عف الجريمة،كتنصرؼ آثاره إلى إجراءات 
معينة ىي فترة اإليقاؼ أك التجربة فإذا إنقتض دكف أف يرتكب جريمة ما أضحى صاحب حؽ في عدـ تنفيذ العقكبة عميو بصفة 

 .148سابؽ،صية.مراد تيـ:مرجع نيائ
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كككف الشخص المرتكب ليذه الجرائـ ال يستحؽ كقؼ تنفيذ العقكبة ككنو ممـ باألضرار التي  ،ةامالع
كال عبرة مف أخالؽ المحكـك  ،ةامكبالتالي المصمحة الع ،سيحدثيا ألكثر مف مساىـ في ىذا السكؽ

 ،ميف فيو متعمميف كذك أخالؽامفجميع المتع ،أك ماضيو فيما يخص جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةعميو 
 كلكف يجب النظر إلى اليدؼ مف ىذه الجرائـ كىك الذم يحدد مصير ىذا المخالؼ.
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 :اٌخاتمة

مف قكتيا العسكرية الدكلة  داقتصاكتعتبر قكة  ،دكران كبيران في تنمية كتقدـ الدكؿ قتصاديمعب اال      
 ،االقتصادمت الدكؿ بسف تشريعات تنظـ العمؿ امق ،االقتصادمكلغايات حماية البنياف  ،كالسياسية

 قتصادككضعت في ىذه التشريعات العقكبات الزاجرة كالرادعة لكؿ مف تسكؿ لو نفسو العبث في اال
ىك عصب الدكؿ الحديثة كمعيار  قتصادالكلما كاف ا ،االقتصاديةإحدل الجرائـ  ارتكابأك  ،الكطني

مما يجعميا جديرة  ،الحديث كمرآتو قتصادفإف أسكاؽ رأس الماؿ ىي عصب اال ،قكتيا كتقدميا
جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية كالتي برز تنظيميا مف  االقتصاديةكيندرج تحت الجرائـ  ،بالحماية الجزائية

 .كأطمؽ عمييا البعض الجرائـ المستحدثة ،كالعشريف تشريعات في القرف العشريف كالكاحدِقبؿ ال

سع المشرع ك كت ،ة تداكؿ األكراؽ الماليةمكقد أظيرت ىذه الدراسة أىمية الحماية الجزائية لسال      
كقد أظيرت أيضا الدكر  ،ؿ مع ىذه الجرائـامة في التعامكالخركج عف القكاعد الع ،في صكر التجريـ

م كتزكيد المستثمريف بالمعمكمات االستثمار س الماؿ في خمؽ المناخ الذم تقكـ بو ىيئة سكؽ رأ
 األساسية التي تضمف الحماية ليـ.

 اٌىتائج:

 نكجزىا فيما يمي : نتائجتـ التكصؿ لعدة  ىذه الدراسةكمف خالؿ  

كمف أىـ تمؾ  ،يتسـ سكؽ رأس الماؿ بخصائص تميزه عف غيره مف األسكاؽ التجارية المعتادة -
مما يترتب عميو  ،و يعتمد عمى تداكؿ سمعة ذات طبيعة متميزة كىي األكراؽ الماليةالخصائص أن

 عتو المتميزة.كجكب حمايتو بإجراءات تكفؿ حماية أكبر كتتفؽ مع طبي
 ،األكلى تنظيمية كرقابية كىي ىيئة سكؽ رأس الماؿ ،يخضع سكؽ رأس الماؿ لجيتيف إشرافيتيف -

كتقكـ األخيرة  ،العمؿ في السكؽ كىي سكؽ رأس الماؿ اـظكالثانية تنفيذية تعمؿ عمى حسف إنت
 .ييئةالبإحالة كؿ ما تتكصؿ إليو مف مخالفات إلى 

إذ  ،بالسمكؾ ذم النتائج الخطرة ،يتمثؿ الركف المادم في العديد مف جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية -
لمالية بتجريـ عدد مف يسعى المشرع لتكقي النتائج الضارة المحتممة في جرائـ تداكؿ األكراؽ ا

 كىك تجريـ النتائج الضارة. اـخالفا لمقانكف الع ،ذات النتائج الخطرة فعاؿاأل
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حيث يتطمب في معظـ األحياف  ،صعكبة بحث الركف المادم في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية -
ىذا مما يشكؿ عبئا عمى كاىؿ القاضي في الكصكؿ إلى قرار بشأف  ،المجكء إلى الخبرة الفنية

 السمكؾ.
ككذلؾ تجريـ  ،ة كالشركعامة مف خالؿ المساكاة بيف الجريمة التامخركج المشرع عف القكاعد الع -

 الكطني. قتصادخطكرة ىذه الجرائـ عمى اال ذلؾ معمؿ ،جريمة رتكاباألعماؿ التحضيرية ال
 ،كاؿماالتعتبر جريمة المضاربة غي المشركعة "التالعب في األكراؽ المالية" مف جرائـ غسيؿ  -

 ميف في السكؽ بشكؿ خاص.امكعمى المتع ،الكطني قتصادكىي تعتبر مف أخطر الجرائـ عمى اال
ذىب المشرع الفمسطيني في التشريعات المنظمة لنشاط تداكؿ األكراؽ المالية إلى إقرار المسؤكلية  -

فان لمتشريع خال ،األردني ككذلؾ ،الجزائية لألشخاص المعنكية عف جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية
الشخص المسؤكؿ عف  مساءلةالمصرم فال يقر المسؤكلية الجزائية لألشخاص المعنكية مكتفيان ب

 اإلدارة الفعمية بالشركة جزائيا عف جرائـ التداكؿ.
منحتيا العديد مف  ،ت التشريعات المقارنة كمنيا المشرع الفمسطيني بإنشاء ىيئات إعتباريةامق -

 األكراؽمارسات الغير مشركعة داخؿ سكؽ خالليا الكقكؼ في كجو المالسمطات التي تستطيع مف 
 ،كالييئة العامة لمرقابة اإلدارية كالمالية المصرية ،مثؿ ىيئة سكؽ رأس الماؿ في فمسطيف ،يةالمال

كتكقيع العقكبات  ،كليذه المجاف سمطات كاسعة في البحث كالتحرم عف جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية
 اإلدارية.

كذلؾ أغمب  اتجيتك  ،ح المشرع الفمسطيني صفة الضابطة القضائية لييئة سكؽ رأس الماؿمن -
كذلؾ نظران لما تتطمبو جرائـ تداكؿ األكراؽ  ،كاألمريكيالتشريعات المقارنة منيا المصرم كاألردني 

 أكالن كمف ثـ ضبطيا. الكتشافياالمالية مف خبرة فنية خاصة 
 ،راؽ المالية السكؽ صالحية التحقيؽ كمما رأت ذلؾ ضركريامف قانكف األك  102منحت المادة  -

عمى أف تتـ إحالة  ،حاؿ حصكؿ أم مخالفة مف ِقبؿ أم شخص أك حاؿ تكقع حصكؿ أم مخالفة
 ر المخالؼ.مألمبت في  لمييئةالمخالؼ مع التكصيات 

كد نيابة نظران لعدـ كج ،ؿ مع جرائـ تداكؿ األكراؽ الماليةامة في التعامضعؼ النيابة الع -
 كقضايا تداكؿ األكراؽ المالية بشكؿ خاص. ،اـمتخصصة في النظر في قضايا المالية بشكؿ ع

كفي نفس  ،ةاممع عقكبة الغر  اختياريةذىب المشرع الفمسطيني إلى جعؿ عقكبة الحبس عقكبة  -
كمف التشريعات األخرل الذم أخذت بيذا  ،الكقت أجاز لقاضي المكضكع الحكـ بالعقكبتيف معا
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مع عقكبة  اختياريةحيث لـ يجعؿ الحبس عقكبة  ،بعكس المشرع األردني ،المصرم المشرع
 ة بدالن مف الحبس.امبحيث ال يجكز لمقاضي األردني أف يقضي بالغر  ،ةامالغر 

 اختمفتكلكف  ،ةامبعقكبة الحبس كالغر  ،تتمثؿ العقكبات الجزائية في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية -
 .ةامألخرل في مقدار مدة الحبس كمقدار قيمة الغر  التشريعات مف دكلة

 ،تتمثؿ العقكبات غير الجزائية في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية بالعقكبات المدنية كاإلدارية كالتأديبية -
ميف كضماف تداكؿ امكال يخفى لما ليذه الجزاءات مف دكر كبير في تحقيؽ الحماية القانكنية لممتع

 سميـ لألكراؽ المالية.
مما يعني  ،خاصة بشأف تطبيؽ العقكبات الجزائية في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية اـعدـ كجكد أحك -

ككذلؾ عدـ  ،أك كقؼ تنفيذىا أك التصالح بيا أنو ال يكجد ما يمنع مف تشديد العقكبة أك تخفيفيا
 تحديد المحكمة المختصة في نظر ىذه الجرائـ بعكس التشريعات األخرل.

 ـــــاتاٌتىصُــــــ

 إلمكافنظران  اـحرم عمى دكلة فمسطيف أف تتعاكف مع الدكؿ المختمفة في ىذا النكع مف اإلجر  -
ىذه الجرائـ كخاصة جريمة المضاربة غير  ارتكابفي  ،الحاسكب كالشبكة العنكبكتية استخداـ

 المشركعة مف بمد آخر يتكاجد فيو المضارب عمى أكراؽ مالية يتـ تداكليا في بمد آخر.
تمنى عمى المشرع الفمسطيني استبداؿ مصطمح المخالفة بمصطمح الجريمة، ككف ىذا المصطمح ن -

ال يستقيـ مع كصؼ الجرائـ المرتكبة داخؿ سكؽ رأس الماؿ، ككنيا جرائـ جنحية تصؿ عقكبة 
 الحبس فييا إلى سنة.

حيث أف  ،ماليةاألكراؽ الكسكؽ  ،نتمنى عمى المشرع تنظيـ العالقة ما بيف ىيئة سكؽ رأس الماؿ -
إذ أف السكؽ يخضع لرقابة الييئة كبالتالي ال يحؽ لمسكؽ  ،ىناؾ تعارضا ن في الصالحيات بينيـ

 أف يمارس دكر رقابي عمى أم شخص في السكؽ يخضع ىك اآلخر لرقابة الييئة.
المعمكمات الجكىرية غير  كاستغالؿؿ امتكافر صفة الشخص المطمع في جريمة التع اشتراطعدـ  -

المعمكمات الداخمية إنما ييدؼ إلى تحقيؽ المساكاة بيف  استغالؿفالمشرع عندما يجـر  ،منةالمع
 استغالؿكمما ال شؾ فيو أف  ،ميف في سكؽ األكراؽ المالية في الحصكؿ عمى المعمكمةامالمتع

ة سكاء كانت مرتكب الجريمة تتكفر فيو صف ،ا صارخان ليذا المبدأانتياكالمعمكمات الداخمية يشكؿ 
ف تطمب ىذه الصفة يؤدم إلى تضييؽ نطاؽ الحماية الجزائية . ،ال ـأالشخص المطمع   كا 
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الضبط القضائي مف مكظفي ىيئة سكؽ  مأمكرمالنص عمى تجريـ السمككيات التي تعيؽ عمؿ  -
إذ أف القانكف الحالي يجـر  ،ت كضبط الجرائـاالستدالاليـ بجمع اميـ بميامعند قي ،رأس الماؿ

 التقارير كالكثائؽ إلى الييئة. إعطاء عف تناعماال
إنشاء نيابة متخصصة في النظر في قضايا جرائـ تداكؿ األكراؽ  اـنتمنى عمى عطكفة النائب الع -

ؿ امكبحاجة إلى خبرة فنية كتقنية لمتع ،نظران لما تكتنفو ىذه الجرائـ مف صعكبة في اإلثبات ،المالية
 مع ىذه الجرائـ. 

حيث أف الكضع  ،إلى تصنيؼ العقكبات الجزائية لكؿ جريمة عمى حدة ندعك المشرع الفمسطيني -
كأف يحذك  ،مما يسبب مساكاة غير عادلة بيف الجرائـ المرتكبة ،كغير محدد اـالحالي ىك نص ع

ككذلؾ إقرار  ،مثؿ التشريعات المقارنة التي ذكرت المخالفات كحددت عقكبة كؿ منيا بشكؿ منفرد
ؿ بناء عمى معمكمات غير املمضاربة غير المشركعة كجريمة التععقكبة الحبس عمى جريمة ا

 نظرا لخطكرة ىذه الجرائـ. ،معمنة
 ،العقكبات الجزائية في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية اـتطكير نظ نتمنى عمى المشرع الفمسطيني -

يمة مع تبياف كؿ جر  ،كذلؾ عف طريؽ تشديد عقكبة الحبس كرفع حدىا األعمى إلى ثالثة سنكات
 ،ة النسبيةامفضال عف النص الصريح لمغر  ،المحددةة المالية امككذلؾ رفع مقدار الغر  ،عمى حدة

 رتكابحيث أف الدافع الرئيس ال ،ة في تحقيؽ الحماية الجزائيةامنظرا لما يحقؽ ىذا النكع مف الغر 
 ىذه الجرائـ ىك حب الماؿ.

ككذلؾ النص  ،التجريـ اـخاصة بأحكندعك المشرع إلى تضميف قانكف األكراؽ المالية نصكص  -
كذلؾ أنسب لمحفاظ عمى  ،عمى عدـ األخذ بكقؼ تنفيذ العقكبة في جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية

 السير الطبيعي كالسميـ لسكؽ رأس الماؿ.
إلى مزيد مف جيد الباحثيف بحاجة  ،كتجدر اإلشارة أخيرا إلى أف دراسة جرائـ تداكؿ األكراؽ المالية -

ف ما ذكر في ىذه  ،لمخركج بما ىك أفضؿ كأنسب لمسكؽ المالي الفمسطيني ،صيفكالمتخص كا 
 كالبناء عمييا. الستكمالياالرسالة ما ىك إال بداية تحتاج 
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 : القوانينأواًل: 
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 .1995لسنة  95قانكف األكراؽ المالية المصرم رقـ  -
 .2010لسنة  7قانكف ىيئة سكؽ الماؿ الككيتي رقـ  -
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 .2004لسنة  17قانكف ضريبة الدخؿ المعدؿ رقـ  -
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 كاؿ.مبشأف مكافحة غسيؿ اال 2007لسنة  9قرار بقانكف رقـ  -
ميف فػي قطػاع امات عمػى المتعػامػالعقكبػات كالغر  اـبنظػ 2008نة لس 3قرار مجمس الكزراء رقـ  -
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 .2010االمكاؿ،د.ط،دار النيضة العربية،القاىرة،
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