جرمية الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة املتعلقة
بالأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية  -در�سة حتليلة

د.حممد بن نا�صر البجاد
�أ�ستاذ القانون التجاري امل�ساعد
مبعهد الإدارة العامة
العربية ال�سعودية

10/29/08 8:08:06 AM

jarain 11.indd 135

jarain 11.indd 136

10/29/08 8:08:06 AM

جرمية الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة املتعلقة

جملة احلقوق

تقوم البيانات املختلفة بدور كبري ومهم يف ال�سوق املالية يف �أي دولة  ،ومت�س ب�صورة
مبا�شرة مبد�أ ال�شفافية والإف�صاح الذي يجب �أن تقوم عليه املعامالت الدائرة يف ال�سوق
املالية  .فهي الباعث الرئي�س يف قرارات ال�شراء �أو البيع املتخذة من قبل املتداولني يف ال�سوق
 ،وكذلك املكتتبني يف الأوراق املالية املدرجة فيه .

املجلد اخلام�س مكرر

مقدمة :

لذلك حر�صت الدول املختلفة على �سن الأنظمة التي تكفل م�صداقية هذه البيانات و�سرعة
انتقالها وو�صولها للكافة عن طريق قنوات الن�شر الر�سمية املخ�ص�صة لذلك  ،من �أجل �ضمان
م�صداقية هذه البيانات و�ضمان حتقيق امل�ساواة بني جميع فئات املتعاملني يف ال�سوق فيما
يتعلق بح�صولهم على هذه البيانات  .وهذا كله من �أجل تكري�س مبد�أ ال�شفافية والإف�صاح يف
ال�سوق والذي بدوره يعزز الثقة يف ال�سوق املالية .
وبالرغم من ذلك قد يحدث �أن يتم الت�صريح ببع�ض البيانات غري ال�صحيحة وامل�ضللة
املتعلقة بال�سوق املالية �أو ب�أحد عنا�صره مثل الأوراق املالية املدرجة فيه � ،أو بال�شركات ذات
العالقة بالأوراق املالية املدرجة فيه  .ويتم ا�ستغاللها من قبل فئة معينة من الأ�شخا�ص ،
ويكون هدفها الت�أثري على �سري التعامالت يف ال�سوق �أو على �سعر ورقة مالية �أو على �شركة من
ال�شركات املدرجة فيه  .وهذا الت�أثري غاية يف اخلطورة ،وتتعدد جماالته فقد يتكبد ال�سوق
واملتعاملني فيها خ�سائر كبرية ب�سبب الت�صريح مبثل هذه البيانات  ،كما �أنها تزعزع ثقة
املتعاملني يف ال�سوق من خالل ت�أثريها على م�صداقية التعامالت الدائرة فيه  ،مما يوجد
بيئة طاردة لر�ؤو�س الأموال امل�ستثمرة يف ال�سوق  .وما ي�ساعد على �إيجاد هذا الت�أثري تنوع هذه
البيانات واختالف م�صادرها بالرغم من تعلقها بال�سوق املالية  .فقد تكون بيانات متعلقة
بال�سوق �أو احد عنا�صره �أو بالأوراق املالية �أو بال�شركات املدرجة فيه وهي ما ت�سمى باملعلومات
الداخلية � ،أو قد تكون بيانات متعلقة بالأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ال�سائدة
يف الدولة �أو خارج الدولة �أو يف �أي جمال �آخر  .كما قد تكون م�صادر هذه البيانات م�صادر
ر�سمية حكومية حملية �أو دولية � ،أو م�صادر غري ر�سمية خا�صة كفرد �أو جمموعة �أفراد .
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ونظرا للآثار اخلطرية التي تنتج من الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة ذات العالقة
بال�سوق املالية  ،وانطالقا من كون هذه اجلرمية تتعلق ب�أعمال ال�سوق املالية وهي �أعمال
تعترب من الناحية القانونية �أعماال جتارية يحر�ص املنظم يف �أي دولة على �إ�سباغ �أكرب قدر
ممكن من احلماية املدنية واجلنائية عليها  ،فقد حظر نظام ال�سوق املالية ال�سعودي وكذلك
الئحة �سلوكيات ال�سوق على �أي �شخ�ص �أن ي�صرح �شفاهة �أو كتابة ببيان غري �صحيح يتعلق
بواقعة مادية جوهرية  .وما جتدر الإ�شارة �إليه �أن مبد�أ احلظر مل ين�ص عليه النظام �صراحة
ومل يفرد له مادة م�ستقلة  ،و�إمنا ي�ستفاد من املادة ال�ساد�سة واخلم�سون من النظام التي
ن�صت على العقوبات املتعلقة بتجاوز مبد�أ احلظر  .وال نرى مربرا لعدم الن�ص �صراحة على
هذا املبد�أ يف نظام ال�سوق املالية واالكتفاء بالن�ص على العقوبات املقررة على من يخالفه ،
خ�صو�صا و�أن النظام ن�ص �صراحة على جرائم ال�سوق املالية الأخرى .
و�إزاء ذلك ن�صت املادة ال�سابعة من الباب الرابع من الئحة �سلوكيات ال�سوق �صراحة على
مبد�أ حظر الت�صريح ببيانات غري �صحيحة  ،وهذا احلظر ي�سري مفعوله متى كان الت�صريح
يهدف �إىل الت�أثري على �سعر �أو قيمة الورقة املالية � ،أو يهدف �إىل حث �شخ�ص �آخر على �شراء
�أو بيع ورقة مالية � ،أو حثه على ممار�سة حقوق متنحها ورقة مالية �أو الإحجام عن ممار�سة
هذه احلقوق .
�أهمية البحث و�أهدافه
تكمن �أهمية هذا البحث يف حماولة حتديده للنطاق القانوين جلرمية الت�صريح بالبيانات
غري ال�صحيحة ذات العالقة بال�سوق املالية ال�سعودية  .ويهدف �إىل حتديد �أركان اجلرمية
والعقوبات التي ن�ص عليها النظام بحق مرتكبيها ،مما يعترب م�ساهمة يف �إي�ضاح التكييف
القانوين لهذه اجلرمية و�إزالة اللب�س حول مدلولها القانوين .
�صعوبات البحث :
تربز �أهم �صعوبات البحث يف عدم توفر م�ؤلفات �أو م�صادر فقهية تتناول جرائم ال�سوق
املالية يف القانون ال�سعودي ب�صفة عامة  ،وجرمية الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة يف
النظام ال�سعودي ب�صفة خا�صة  ،وميكن �أن يعزى ذلك �إىل حداثة نظام ال�سوق املالية والئحة
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�أما بالن�سبة لقرارات جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية فلم ي�صدر عنها �إىل تاريخ
القيام بهذا البحث �سوى عدد حمدود من القرارات ب�سبب حداثة ن�ش�أتها ولي�س من بينها
ما يتعلق مبو�ضوع البحث  ،وحتى القرارات امل�شار �إليها ال ي�سهل الرجوع �إليها لعدم ن�شرها
ومنع الإطالع عليها  .و�إزاء ذلك جل�أنا يف هذا البحث �إىل �أ�سلوب التحليل القانوين املقارن
معتمدين على بع�ض املراجع العامة املتعلقة بقوانني بع�ض الأنظمة العربية ما �أمكن ذلك  .وما
زاد من �صعوبة هذا البحث الطبيعة القانونية ملو�ضوعه املتعلقة بجرائم الأعمال التجارية .

املجلد اخلام�س مكرر

�سلوكيات ال�سوق .

خطة البحث :
ي�ستلزم حتديد النطاق القانوين جلرمية الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة املتعلقة
بال�سوق املالية ال�سعودية تق�سيم هذه الدرا�سة �إىل مبحثني � :سنعر�ض يف املبحث الأول (
�أركان اجلرمية )  ،ثم �سنتناول يف املبحث الثاين ( العقوبات ) املقررة لهذه اجلرائم وفقا
لنظام ال�سوق املالية واللوائح والقواعد ال�صادرة بناء عليه .
املبحث الأول
الأركان القانونية للجرمية
ن�صت الفقرة ( �أ ) من املادة ال�ساد�سة واخلم�سني من نظام ال�سوق املالية على �أنه ( يكون
م�سئوال عن تعوي�ض الأ�ضرار املادية �أي �شخ�ص ي�صرح � ،أو يكون م�سئوال عن �شخ�ص �آخر
�صرح � ،شفاهة �أو كتابة ببيان غري �صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية � . . . . .،إذا ترتب على
ذلك ت�ضليل �شخ�ص �آخر ب�ش�أن بيع ورقة مالية �أو �شرائها )  .كما ن�صت املادة ال�سابعة من
الباب الرابع من الئحة �سلوكيات ال�سوق على �أنه ( يحظر على �أي �شخ�ص الت�صريح �شفاهة �أو
كتابة ببيان غري �صحيح يتعلق بواقعة جوهرية � ، . . . .إذا كان الت�صريح بالبيان . . . . ،بهدف
الت�أثري على �سعر �أو قيمة ورقة مالية � ،أو حث �شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع ورقة مالية � ،أو
حثه على ممار�سة حقوق متنحها ورقة مالية � ،أو الإحجام عن ممار�ستها ) .
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ويالحظ على الن�صني ال�سابقني �أن املنظم ال�سعودي مل ين�ص �صراحة على مبد�أ حظر
الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة يف نظام ال�سوق املالية  ،واكتفي بتقرير م�سئولية ال�شخ�ص
الذي ي�صرح ببيانات كاذبة  ،وم�سئولية ال�شخ�ص الذي يكون م�سئوال عن �شخ�ص �آخر �صرح
مبثل هذا النوع من البيانات  .كما يالحظ �أن الئحة �سلوكيات ال�سوق ن�صت �صراحة يف املادة
امل�شار �إليها على مبد�أ احلظر  .ونرى �أنه كان الأحرى باملنظم �أن ين�ص على مبد�أ حظر
الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة مبادة م�ستقلة يف نظام ال�سوق املالية لتوافق ذلك مع
القواعد ال�سليمة ل�صياغة الأنظمة واللوائح  ،حيث تن�ص الأنظمة عادة على القواعد العامة
ويرتك تف�صيل هذه القواعد للوائح  .وال نرى كذلك ما مينع من الن�ص على جترمي هذا
ال�سلوك يف النظام خ�صو�صا و�أن املنظم ن�ص على جميع اجلرائم املتعلقة بال�سوق املالية
�صراحة فيه و�أفرد لها مواد م�ستقلة خا�صة بها  .ومل ي�ستثن من ذلك �سوى اجلرائم املتعلقة
بالبيانات غري ال�صحيحة حيث ن�ص على عقوباتها فقط .
وما يربر �أي�ضا �أهمية الن�ص على هذا التجرمي لهذا ال�سلوك يف نظام ال�سوق املالية �أن
الأنظمة ب�صفة عامة ال ميكن تعديلها �إال من قبل اجلهة التي �أ�صدرتها وهي جمل�س الوزراء
ووفقا لإجراءات عديدة وحمددة � .أما الالئحة فيمكن تعديلها من اجلهة املخت�صة بتطبيق
النظام والتي يعطيها املنظم عادة �سلطة �إ�صدار الالئحة التنفيذية وي�ستتبع ذلك �سلطة
تعديلها يف �أي وقت تراه تلك اجلهة  .مما يخ�شى معه �أن تقوم تلك اجلهة بحذف �أو تعديل
بع�ض ن�صو�ص الالئحة التي تت�ضمن قواعد عامة يفرت�ض �أن ين�ص عليها يف النظام  .وعليه
فيمكن ملجل�س هيئة ال�سوق املالية �أن يلغي �أو يعدل يف �أي حلظة من مبد�أ حظر الت�صريح
ببيانات غري �صحيحة  ،وهذا يعترب تعديال �أو �إلغاء جلرمية من جرائم ال�سوق املالية ال ميلك
تعديل �أحكامها �أو �إلغائها �إال ال�سلطة الت�شريعية يف الدولة نظرا لت�ضمنها قاعدة عامة مت�س
املجتمع بكاملة يفرت�ض الن�ص عليها يف النظام .
ومن الن�صني ال�سابقني يت�ضح �أن قيام ال�شخ�ص بالت�صريح ببيانات غري �صحيحة تتعلق
بواقعة مادية جوهرية بهدف الت�أثري على �سعر �أو قيمة الورقة املالية � ،أو حلث �شخ�ص �آخر
على �شراء الورقة املالية �أو بيعها � ،أو حلثه على ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة احلقوق
التي متنحها الورقة  ،يعترب جرمية يعاقب عليها النظام .
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وي�ستفاد من ذلك �أنه لكي تقوم هذه اجلرمية ال بد من قيام ال�شخ�ص بالت�صريح ببيانات
غري �صحيحة  ،وهذا الت�صريح يعترب يف حد ذاته ال�سلوك املكون للركن املادي لهذه اجلرمية
 .ويالحظ هنا �أنه ال يكفي توافر هذا ال�سلوك للقول بقيام اجلرمية حيث يلزم �إىل جانب ذلك
توافر الركن املعنوي لها  ،املتمثل يف �أن يكون ق�صد ال�شخ�ص من قيامه بالت�صريح بالبيانات
غري ال�صحيحة الت�أثري على �سعر �أو قيمة الورقة املالية � ،أو حلث �شخ�ص �آخر على �شراء
الورقة املالية �أو بيعها � ،أو حلثه على ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة احلقوق التي متنحها
الورقة .
وبناء عليه ف�إن توافر هذين الركنني الزم لقيام اجلرمية وهما اللذان مييزانها عن جرائم
ال�سوق املالية الأخرى ب�صفة عامة  ،وجرمية الإف�صاح عن املعلومات الداخلية ب�صفة خا�صة
نظرا لكون هاتني اجلرميتني من اجلرائم التي تن�صب على البيانات املتعلقة بال�سوق املالية
�أو �أحد عنا�صرها وك�شفها .
وانطالقا من �أهمية حتديد النطاق القانوين لهذين الركنني �سنتناول يف املطلب الأول (
الركن املادي ) ثم �سنتناول يف املطلب الثاين ( الركن املعنوي ) .
املطلب الأول
الركن املادي
لكي تقوم هذه اجلرمية وفقا ملا ن�صت عليه املادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق البد
من توافر ركنها املادي املكون من عن�صرين �أ�سا�سني يتمثل الأول منهما يف وجود ال�سلوك
الإجرامي الذي يقوم به ال�شخ�ص  ،واملتمثل يف قيامه بالت�صريح ببيان �أو ببيانات غري
�صحيحة تتعلق بواقعة جوهرية لها عالقة بال�سوق املالية �أو �أحد عنا�صرها الرئي�سة  ،بهدف
الت�أثري على �سعر �أو قيمة الورقة املالية �أو حلث �شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع الورقة �أو حثه
على ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة احلقوق التي متنحها الورقة � .أما العن�صر الثاين
فيتمثل يف وجوب انطواء هذا ال�سلوك الإجرامي على كذب يجعل الغري يقع يف غلط يوجد
بدوره لديهم انطباعا م�ضلال �أو غري �صحيح ب�ش�أن الورقة املالية .
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وبناء على ما �سبق ولكي يتوافر ال�سلوك الإجرامي املكون لهذه اجلرمية فال بد من توافر
ثالثة �شروط هي وجود ت�صريح  ،و�أن ين�صب هذا الت�صريح على واقعة جوهرية  ،و�أن ينطوي
على كذب .
 1ـ الت�صريح
ال بد �أن يقوم ال�شخ�ص بالت�صريح عن البيانات غري ال�صحيحة وفقا ملا �سبق لكي ميكن
القول بتوافر الركن املادي لهذه اجلرمية  ،وي�ستوي يف ذلك �أن يكون الت�صريح قد مت من
�شخ�ص طبيعي �أو من �شخ�ص اعتباري من خالل قيام ال�شخ�ص الذي ميثل هذا ال�شخ�ص
بالت�صريح با�سمه  .ومل ي�ضع املنظم تعريفا للمق�صود بالت�صريح واكتفى بتحديد الو�سائل
التي يتم بها املتمثلة يف كونه قد يكون �شفاهة �أو كتابة  .وميكن تعريف الت�صريح ببيانات غري
�صحيحة ب�أنه قيام ال�شخ�ص بالبوح والك�شف املبا�شر عن بيانات غري �صحيحة و�إطالع الغري
عليها �أو ك�شفها لهم عن طريق متكينهم من العلم بها ب�أي و�سيلة من و�سائل �إي�صال املعلومات
للغري  .ويختلف بذلك الت�صريح عن البيانات غري ال�صحيحة عن الإف�صاح عن املعلومات
الداخلية ب�أن هذا الأخري يتم فيه البوح �أو الك�شف عن معلومات �سرية �صحيحة تتعلق ب�إحدى
ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية .
وقد حددت املادة ال�سابعة من الباب الرابع الو�سائل التي يتم بها الت�صريح عن البيانات
الداخلية ون�صت على �أنه قد يكون �شفاهة �أو كتابة  .والقا�سم امل�شرتك بني هاتني الو�سيلتني
�أنهما من و�سائل البوح �أو الك�شف ال�صريح عن البيانات  .وعليه ف�إن املادة امل�شار �إليها مل تن�ص
على الت�صريح ال�ضمني عن البيانات غري ال�صحيحة مما يثري الت�سا�ؤل عن مدى �إمكانية
اعتباره ركنا ماديا لهذه اجلرمية  .ويكون الت�صريح �ضمنيا متى ما �صدر من اجلاين فعل �أو
�إ�شارة �أو موقف ي�ؤكد �أو ينفي ب�شكل غري �صحيح بيان �أو معلومة مت �س�ؤاله عنها  .مثل قيام
ال�شخ�ص عند �س�ؤاله عن بيان �أو معلومة غري �صحيحة بت�أكيد �صحتها ب�إ�شارة ت�صدر منه
يفهم منها ب�أنها �صحيحة  ،كما يعترب �سكوت ال�شخ�ص يف بع�ض الأحيان تعبريا عن �إرادته
بالنفي �أو الإيجاب يف احلاالت التي يعترب فيها ال�سكوت تعبريا عن الإرادة تطبيقا لقاعدة
ال�سكوت يف معر�ض احلاجة بيان  .وعليه نرى �أنه قد غاب عن املنظم الن�ص �صراحة يف املادة
ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق على الت�صريح ال�ضمني  .وكان من املفرت�ض عليه�أن ين�ص
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عليه �صراحة � ،أو ال ين�ص على �أية و�سيلة من الو�سائل التي يتم بها الت�صريح ويرتك املجال
مفتوحا لي�شمل هذين النوعني من الت�صريح  .وعليه نرى �أنه �إذا كان الت�صريح بالبيانات غري
ال�صحيحة ت�صريحا �ضمنيا  ،فال يعترب �سلوكا مكونا للركن املادي للجرمية تقوم به جرمية
الت�صريح ببيانات غري �صحيحة بالن�سبة للم�صرح  .وذلك لعدم قيام املنظم بالن�ص عليه
�صراحة من جهة  ،ولعدم �إمكانية اللجوء �إىل القيا�س على الت�صريح ال�صريح بالبيانات غري
ال�صحيحة مع �إحتاد العلة بينهما  .وذلك لأنه ال يجوز القيام بتجرمي الفعل عن طريق اللجوء
�إىل القيا�س على فعل �آخر  ،تطبيقا للقاعدة التي م�ؤداها �أنه "ال جرمية �إال بن�ص"  .مما
�سي�سمح لل�شخ�ص بالت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة بطريقة �ضمنية  ،وهذا ما يتنافى مع
ق�صد املنظم من قيامه بتجرمي الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة ويجعله لغوا ال فائدة
منه .وعليه ف�إنه من الأحرى باملنظم �أن يقوم بتعديل ن�ص املادة ال�سابعة بالن�ص �صراحة على
الت�صريح ال�ضمني � ،أو جعل الن�ص عاما بحيث ي�شمل �أي نوع من �أنواع الت�صريح  .وال ي�شرتط
لقيام هذه اجلرمية �أن يتم الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة للكافة ويكفي لتحققها �أن
يتم الت�صريح بها ل�شخ�ص واحد  ،وحتى لو طلب امل�صرح من هذا ال�شخ�ص عدم الت�صريح
بالبيانات التي �صرح له بها للغري .
وقد حددت املادة التا�سعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق احلاالت التي يعترب فيها ال�شخ�ص
م�صرحا ببيان غري �صحيح يتعلق بواقعة جوهرية  .وقبل �أن ن�ستعر�ض هذه احلاالت ال بد
�أن ن�شري �إىل �أن املنظم حدد عنوان املادة التا�سعة ب�أنه مفهوم البيانات غري ال�صحيحة .
بينما اقت�صرت هذه املادة على حتديد احلاالت التي يعترب فيها ال�شخ�ص م�صرحا ببيان غري
�صحيح وعلى حتديد مفهوم الواقعة اجلوهرية  .وبالتايل ف�إن عنوان هذه املادة ال ينطبق على
ما ورد فيها وهذا يف احلقيقة خط�أ قانوين وا�ضح يعترب عيب ي�شوب �صياغة الالئحة ال بد من
تداركه .
واحلاالت التي يعترب فيها ال�شخ�ص م�صرحا ببيان غري �صحيح وفقا للمادة التا�سعة
كالآتي :
�أ ـ ن�ص البند رقم (  ) 1من الفقرة ( �أ ) املادة التا�سعة على احلالة الأوىل وهي قيام ال�شخ�ص
بالت�صريح ( ببيان غري �صحيح �أو غري دقيق ب�ش�أن �أحد عنا�صره اجلوهرية )  .ويق�صد
بذلك �أن البيان الذي يتم الت�صريح به يعترب غري �صحيح �أو غري دقيق متى كان جزءا
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منه غري �صحيح �أو غري دقيق  .ومل حتدد املادة التا�سعة الفرق بني البيان غري ال�صحيح
والبيان غري الدقيق  ،وعليه يكون البيان غري �صحيح متى كان خمالفا للحقيقة � ،أما البيان
غري الدقيق فهو البيان الذي يكون �صحيحا يف الأ�صل لكنه مبهم �أو غام�ض يف جمملة �أو
يف �أحد عنا�صره الرئي�سة لدرجة قد تدفع الغري �إىل الوقوع يف غلط �أو لب�س حول طبيعة
املعلومات التي يت�ضمنها  .وي�شرتط لقيام اجلرمية يف هذه احلالة �أن يكون هذا اجلزء
من البيان غري ال�صحيح �أو غري الدقيق جزءا جوهريا من البيان كله .ومل حتدد املادة
التا�سعة متى يكون اجلزء من البيان جوهريا العتبار البيان غري �صحيح �أو غري دقيق .
ولتحديد ذلك نرى �أنه يلزم لكي يعترب اجلزء غري ال�صحيح �أو غري الدقيق من البيان
جوهريا �أن يكون م�ؤثرا ت�أثريا جوهريا  ،بحيث يكون من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �سعر �أو قيمة
الورقة املالية � ،أو يحث ال�شخ�ص على �شراء �أو بيع الورقة املالية � ،أو يحثه على ممار�سة �أو
عدم ممار�سة ال�شخ�ص للحقوق التي متنحها الورقة  .و�سنتناول الحقا م�س�ألة حتديد متى
يكون البيان جوهريا عند درا�سة �شرط وجوب �أن ين�صب الت�صريح على واقعة جوهرية .
وعليه �إذا �صرح ال�شخ�ص ب�أن ال�شركة �ستحقق �أرباحا و�ستقوم بتوزيع جزء من هذه
الأرباح على امل�ساهمني  ،ف�إن مثل هذا الت�صريح يعترب جزءا جوهريا منه غري �صحيح عندما
حتقق ال�شركة �أرباحا وال يتم توزيع �أي جزء منها على امل�ساهمني � .أما �إذا �صرح ال�شخ�ص ب�أن
ال�شركة �ستحقق �أرباحا و�ستوزع ن�سبة حدد مقدارها يف البيان  ،ف�إن مثل هذا الت�صريح يعترب
غري دقيق حتى يف حالة حتقيق ال�شركة �أرباحا ومت فعال توزيع ن�سبة منها على امل�ساهمني ،
وذلك حني يتم توزيع ن�سبة �أقل �أو �أكرث مما حدده يف الت�صريح  ،حيث �أن حتديد الن�سبة يف
مثل هذا النوع من البيانات يعترب جزءا جوهريا منه .
ب ـ ن�ص البند (  ) 2من الفقرة ( �أ ) من املادة التا�سعة على �أنه يعترب ال�شخ�ص �أي�ضا
م�صرحا ببيان غري �صحيح ( �إذا رتب لقيام �شخ�ص �آخر بالت�صريح ببيان غري �صحيح
�أو غري دقيق يف �أي من عنا�صره اجلوهرية )  .ويالحظ على هذا الن�ص �أنه مل يحدد
املق�صود بكلمة رتب الواردة فيه  .وعليه ف�إنها تف�سر مبعناها الوا�سع بحيث يعترب ال�شخ�ص
م�صرحا ببيان غري �صحيح �أو غري دقيق يف �أي من عنا�صره اجلوهرية � ،إذا قام ب�أي
�إجراء من �ش�أنه م�ساعدة �أو ت�سهيل قيام �شخ�ص �آخر بالت�صريح ببيان غري �صحيح �أو
غري دقيق يف �أي من عنا�صره .
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ومبوجب هذا الن�ص ف�إن �أي �إجراء يتخذه ال�شخ�ص ويكون من �ش�أنه �أن ي�سهل ل�شخ�ص
�آخر الت�صريح ببيان غري �صحيح �أو غري دقيق يف �أي من عنا�صره الرئي�سة  ،يجعل من هذا
ال�شخ�ص يف حكم امل�صرح ببيانات غري �صحيحة ويعترب بالتايل مرتكبا جلرمية الت�صريح
ببيانات غري �صحيحة � .أما بالن�سبة ملن رتب له الت�صريح فال يعترب مرتكبا لهذه اجلرمية
�إذا كان ال يعلم �أن البيانات التي �صرح بها بيانات غري �صحيحة �أو غري دقيقة وذلك النتفاء
الق�صد اجلنائي لديه � .أما �إذا كان يعلم �أن املعلومات التي قام بالت�صريح بها بيانات غري
�صحيحة �أو دقيقة فيعترب م�ساهما �أ�صليا مع من رتب له الت�صريح بهذه املعلومات وذلك
لتوافر الق�صد امل�شرتك بينهما .
ج ـ ن�ص البند (  ) 3من الفقرة ( �أ ) من املادة التا�سعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق على �أن
ال�شخ�ص يعترب م�صرحا ببيانات غري �صحيحة ( �إذا �صرح ببيان يحتوي على معلومات
غري �صحيحة ب�ش�أن واقعة جوهرية )  .ويالحظ على هذه احلالة �أنه �سبق الن�ص عليها يف
املادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق  ،وقد مت اتخاذها �أ�سا�سا ملبد�أ حظر هذا النوع
من اجلرائم من قبل املنظم لكونها احلالة الرئي�سة للت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة
وفقا ملا ر�أيناه �سابقا  .وعليه ف�إن �إعادة تكرار الن�ص عليها يف املادة التا�سعة و�إفراد بند
م�ستقل لها يعترب تكرارا ال مربر له يتعار�ض مع الأ�صول ال�سليمة ل�صياغة اللوائح وزيادة
قد ت�ؤثر على فهم الرجل العادي لن�صو�ص الالئحة .
د ـ ن�ص البند (  ) 4من الفقرة ( �أ ) من املادة التا�سعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق على �أن
ال�شخ�ص يعترب م�صرحا ببيانات غري �صحيحة ( �إذا رتب لقيام �شخ�ص �آخر بالت�صريح
ببيان يحتوي على معلومات غري �صحيحة ب�شان واقعة جوهرية )  .ونرى �أن �صياغة هذا
البند ركيكة لدرجة تثري اللب�س فيما يتعلق بالفرق بني مفهومه ومفهوم ن�ص البند  2من
الفقرة ( �أ ) من املادة التا�سعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق ال�سابق بيانه  .ونرى �أن البند
رقم  4يتناول حالة قيام ال�شخ�ص بالرتتيب ل�شخ�ص �آخر بالت�صريح ببيان غري �صحيح
يف جميع عنا�صره  ،ولي�س يف �أحد عنا�صره الرئي�سة فقط وهي احلالة التي مت الن�ص عليها
يف البند رقم . 2
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ومل يو�ضح ن�ص البند الرابع املق�صود بالرتتيب ولإي�ضاح ذلك نحيل يف هذا اخل�صو�ص
�إىل ما �سبق �أن �أو�ضحناه بخ�صو�ص املق�صود بالرتتيب الوارد يف البند  2من الفقرة ( �أ ) من
املادة التا�سعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق لأنه هو املق�صود .
 2ـ �أن ين�صب الت�صريح على واقعة جوهرية
ال يكفي قيام ال�شخ�ص بالت�صريح لكي يعترب فعله جرمية ففعل الت�صريح يف حد ذاته
ال يعترب جرمية  ،حيث ي�شرتط العتبار الت�صريح الذي قام به ال�شخ�ص جرمية الت�صريح
ببيانات غري �صحيحة وفقا ملا ن�صت عليه املادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق �أن ين�صب
هذا الت�صريح على واقعة جوهرية  .وبتطبيق مفهوم املخالفة �إذا مل ين�صب الت�صريح على
واقعة جوهرية فال يكون ال�شخ�ص مرتكبا لهذه اجلرمية  .ومن هنا تربز �أهمية حتديد
املق�صود بالواقعة اجلوهرية التي ميكن اعتبارها حمال لهذه اجلرمية  .وقد عرفت الفقرة
(ب) من املادة التا�سعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق الواقعة اجلوهرية ب�أنها� :أي معلومة تتعلق
بورقة مالية لو علم بها امل�ستثمر لأثرت ب�شكل جوهري على �سعر �أو قيمة الورقة املالية التي
ا�شرتاها �أو باعها .
وفيما يتعلق بتحديد املعيار الذي ميكن بناء عليه حتديد ما �إذا كان البيان متعلقا بواقعة
جوهرية �أو غري جوهرية  ،ن�صت الفقرة ( ج ) من املادة ال�ساد�سة واخلم�سني على اعتماد
املعيار املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( �أ ) من املادة اخلام�سة واخلم�سني من النظام  .وبالرجوع
لهذه الفقرة جند �أنها اعتربت البيان جوهريا متى �أقيم الدليل على �أنه لو كان امل�ستثمر على
علم باحلقيقة عندما قام بال�شراء لأثر ذلك على �سعر الورقة  .ويالحظ على هذا املعيار �أنه
ناق�ص حيث مل يت�ضمن حتديدا للقاعدة التي بناء عليها يتم تقييم احلقيقة ب�أنها م�ؤثرة �أو
غري م�ؤثرة نظرا الختالف هذا التقييم من �شخ�ص لآخر  ،لكونه يتحدد بناء على الظروف
املحيطة بكل حالة على حدة واخلا�صة بكل �شخ�ص  .كما يالحظ عليه �أنه تكلم عن حالة
�شراء الورقة املالية مما قد يفهم منه ا�ستبعاد حالة بيع الورقة  ،وا�ستبعاد حالة ممار�سة
احلقوق التي متنحها الورقة  ،وحالة الإحجام عن ممار�سة هذه احلقوق  .ولتقدير ما �إذا كانت
املعلومة م�ؤثرة �أو غري م�ؤثرة يف �سعر الورقة املالية يف حال و�صولها للجمهور  ،ال نرى ما مينع
من اعتماد املعيار الذي ن�صت عليه الفقرة ( �أ ) املادة اخلم�سني من النظام وكذلك الفقرة (
ج ) من املادة الرابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق لتحديد تلك القاعدة  ،فيما يتعلق بت�صنيف
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املعلومات التي ح�صل عليها ال�شخ�ص املطلع ب�أنها م�ؤثرة �أو غري م�ؤثرة على �سعر الورقة املالية
 ،وذلك بجانب املعيار الذي ن�صت عليه الفقرة ( �أ ) من املادة اخلام�سة واخلم�سني  .وميكن
تربير ذلك ب�أن الت�أثري اجلوهري املق�صود يف املادتني اخلام�سة واخلم�سني واملادة اخلم�سني
يتعلق مبعلومات لها عالقة بالورقة املالية  ،ي�ضاف �إىل ذلك �أنه ال يوجد اختالف بني هذين
املعيارين فكل منهما يكمل الآخر من حيث املبد�أ  ،لكن املعيار الذي ت�ضمنته املادة اخلم�سني
من النظام يعترب �أ�شمل و�أكرث مو�ضوعية وحتديدا من املعيار الذي ن�صت عليه الفقرة ( �أ )
من املادة اخلام�سة واخلم�سني .
وعليه نرى �أنه يجب الأخذ باملعيار الذي ن�صت عليه الفقرة ( �أ ) من املادة اخلم�سني
وكذلك الفقرة ( ج ) من املادة الرابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق يف حتديد مدى كون
احلقيقة م�ؤثرة �أو غري م�ؤثرة  ،ومبوجب هذا املعيار تعترب املعلومات امل�صرح بها م�ؤثرة متى
�أدرك ال�شخ�ص العادي بناء على طبيعة وحمتوى تلك املعلومات �أن �إعالنها وتوافرها �سي�ؤثر
ت�أثريا جوهريا على �سعر �أو قيمة الورقة املالية التي تتعلق بهذه املعلومات � ،أو �أنه �سيحث
�شخ�صا �آخر على بيع �أو �شراء الورقة �أو ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة احلقوق التي
متنحها الورقة .
ويلحظ على هذه القاعدة �أن املنظم �أخذ �صراحة مبعيار �إدراك الرجل العادي يف تقدير
مدى ت�أثري املعلومات على �سعر الورقة بناء على طبيعة وحمتوى تلك املعلومات .
ويق�صد مبعيار الرجل العادي الرجل متو�سط املعرفة واخلربة بالتعامل يف ال�سوق املالية .
ف�إذا كانت املعلومة ب�إدراك ومفهوم هذا النوع من املتعاملني يف ال�سوق تعترب ذات ت�أثري على
�سعر الورقة فيجب اعتبار املعلومات جوهرية وبالتايل يجب عدم الت�صريح الكاذب بها  .ومن
ذلك املعلومات التي تتعلق بتحديد مبلغ �أرباح ال�شركة �أو خ�سائرها املتوقعة � ،أو �أن ال�شركة
�ستوزع �أ�سهما جمانية بن�سبة حمددة � ،أو غري ذلك من املعلومات التي ال ي�صعب على املتعامل
العادي يف ال�سوق تقدير �أهميتها بناء على �إدراكه  ،الذي قد يدفعه �إىل اتخاذ قرار فيما يتعلق
بالورقة التي ميلكها �أو التي ينوي �شرائها  .وقد �أح�سن املنظم يف الأخذ بهذا املعيار نظرا لأن
غالبية �شريحة املتعاملني يف ال�سوق هم من هذا النوع متو�سط املعرفة  ،وبالتايل يوفر لهم
املنظم �أكرب قدر ممكن من احلماية .
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ويالحظ �أن املنظم �أ�شار �إىل �إدراك الرجل العادي �أي �إىل ما قد يفهمه وي�ستنتجه من
�آثار قد ي�ستنتجها من املعلومات  ،ومل ي�شر �إىل علمه لأن العلم يقت�ضي القطع باليقني �أو �شبه
اليقني بالنتيجة التي �سترتتب على املعلومات وهذا ال يكون �إال بالن�سبة لل�شخ�ص املطلع الذي
ميلك العلم واخلربة الالزمني لتقدير نتائج توافر هذه املعلومات للجمهور  ،بينما الإدراك قد
يجعل حتقق هذه النتائج �أمرا حمتمال ولي�س يقينيا وهذا ما يقت�ضيه معيار الرجل العادي .
ويلحظ كذلك على هذا املعيار تكرار الن�ص عليه يف النظام والالئحة بنف�س الألفاظ تقريبا
وهذا التكرار من عيوب �صياغة الأنظمة واللوائح .
 3ـ �أن ينطوي الت�صريح على كذب
يجب �أن تكون البيانات امل�صرح بها غري �صحيحة لكي يكتمل حتقق الركن املادي جلرمية
الت�صريح ببيانات غري �صحيحة  .وتكون البيانات غري �صحيحة متى خالفت احلقيقة وانطوت
على الكذب  .وانطواء املعلومات على الكذب يكون الهدف منه ت�ضليل الآخرين عن طريق
القيام بالغ�ش �أو اخلداع �أو التدلي�س لتحقيق فائدة يرجوها ال�شخ�ص من الت�أثري على �سعر �أو
قيمة الورقة املالية  .وبناء عليه ف�إن جمرد الكذب الذي ال يكون الهدف منه الت�أثري على �سعر
�أو قيمة الورقة املالية � ،أو ال يكون الهدف منه حث الآخرين على �شراء �أو بيع الورقة املالية
�أو ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة احلقوق التي متنحها الورقة املالية  ،ال يجعل من قام
به مرتكبا جلرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة  ،لأنه ال يخرج يف هذه احلالة عن كونه
جمرد �أقوال �أو ادعاءات يتحمل م�سئوليتها من �صدقها �أو اعتمد عليها وقام بت�صرف معني
بناء عليها .
وبناء على ما �سبق يكفي لقيام جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة يف حق اجلاين �أن
يتحقق ال�سلوك والق�صد اجلنائي املكون لهذه اجلرمية  ،وهو قيامه بالت�صريح ببيانات غري
�صحيحة بهدف الت�أثري على �سعر �أو قيمة الورقة املالية �أو حلث �شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع
الورقة �أو حلثه على ممار�سة �أو عدم ممار�سة احلقوق التي متنحها الورقة .
وال ي�شرتط لقيام جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة �أن تتحقق النتيجة التي يهدف
امل�صرح �إىل حتقيقها من وراء قيامه بالت�صريح عن البيانات غري ال�صحيحة  ،والتي
ح�صرتها املادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق بالت�أثري على �سعر الورقة املالية �أو حث
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�شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع الورقة �أو حثه على ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة احلقوق
التي متنحها  .كما ال ي�شرتط �أن يحقق الت�صريح بهذا النوع من البيانات فائدة �أو �ضررا
للم�صرح �أو امل�صرح له  .فجرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة تعترب من اجلرائم ال�شكلية
التي ال ي�شرتط لقيامها �أن تتحقق النتيجة الإجرامية التي يق�صد اجلاين حتقيقها  .1فهي تتم
بالن�سبة للم�صرح بالبيانات مبجرد قيامه بالت�صريح من �أجل الت�أثري على �سعر الورقة املالية
�أو حث �شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع الورقة �أو حثه على ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة
احلقوق التي متنحها الورقة وبغ�ض النظر عن حتقق ما يهدف �إليه .
وال ي�ؤثر عدم ا�شرتاط حتقق النتيجة املعينة التي يتوقعها املف�صح على اعتبار جرمية
الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة جرمية تامة يعاقب عليها النظام  .وعليه ف�إن جرمية
الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة تقوم على مبد�أ ا�ستقالل النتيجة الإجرامية عن ال�سلوك
املكون لها  .وهذا املبد�أ ي�ستمد �أ�سا�سه النظامي من ن�ص املادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات
ال�سوق  .فبموجب ن�ص هذه املادة مت حظر الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة ب�شرط علم
ال�شخ�ص ب�أن هذه البيانات التي ي�صرح بها بيانات غري �صحيحة  ،ومل تتطلب حتقق النتيجة
املعنية التي يهدف اجلاين �إىل حتقيقها جراء قيامه بهذا ال�سلوك الإجرامي .
فاملنظم مل ين�ص �صراحة على وجوب حتقق النتيجة التي يهدف �إىل حتقيقها امل�صرح
لقيام اجلرمية  .وبناء عليه ف�إن جرمية الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة تعترب من اجلرائم
مبكرة الإمتام  ،وهي اجلرائم ال�شكلية التي ال ي�شرتط �أن يحقق فيها ال�سلوك الإجرامي نتيجة
�إجرامية معينة وبالتايل ال تعترب النتيجة من �ضمن مقومات اجلرمية  ,و�إن حتققت النتيجة
فريتب عليها املنظم عقوبات �أ�شد  .كما تعترب من اجلرائم الب�سيطة التي يعاقب مرتكبها
مبجرد قيامه بال�سلوك الإجرامي مرة واحدة  .ي�ضاف �إىل ذلك �أن هذا النوع من اجلرائم
يعترب من اجلرائم العمدية التي يجب �أن يتوافر فيها الق�صد اجلنائي بغ�ض النظر عن حتقق
النتيجة الإجرامية �أو ال وهذه هي قمة امل�سئولية اجلنائية .

 1د  .عبد الفتاح ال�صيفي  ( ،الأحكام العامة للنظام اجلزائي )  ،جامعة امللك �سعود  ،الريا�ض 1416 ،هـ � ،ص . 185
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ويرتتب على ا�ستقالل النتيجة الإجرامية يف جرمية الت�صريح عن البيانات غري ال�صحيحة
نتيجة �أخرى ذات �أهمية  ،وهي اعتبار فعل الت�صريح عن البيانات غري ال�صحيحة الذي قام
به ال�شخ�ص جرمية تامة  ،وبالتايل ال ميكن ت�صور اعتباره �شروعا يف اجلرمية لعدم حتقيقه
للنتيجة الإجرامية التي يهدف اجلاين �إىل حتقيقها  .وميكن ت�صور ال�شروع يف هذه احلالة
فيما ي�سبق ارتكاب اجلرمية من �أفعال  ،كما لو قام ال�شخ�ص بتجهيز �أو تهيئة و�سيلة ات�صال
معينة لالت�صال ب�شخ�ص يرغب يف الت�صريح له ببيانات غري �صحيحة � ،أو قام باالت�صال
بهذا ال�شخ�ص �أكرث من مرة بق�صد الت�صريح له ببع�ض البيانات ومل يجده � ،أو قام ب�إر�سال
ر�سالة بالربيد ومت �ضبطها قبل �أن ت�صل �إىل علم من �أر�سلت �إليه  ،فيعترب فعله هذا �شروعا
يف اجلرمية طبقا للنظرية العامة لل�شروع يف القانون اجلنائي  ،حتى ولو مل يتم الت�صريح
فعليا عن هذه البيانات وذلك لأن ال�سلوك الإيجابي املتمثل يف فعل الت�صريح هو املكون لهذه
اجلرمية .
وقد ن�صت املادة التا�سعة واخلم�سون من نظام ال�سوق املالية على عقوبة ال�شروع يف �أي
عمل �أو ممار�سة ت�شكل خمالفة لأي حكم من �أحكام نظام ال�سوق املالية �أو اللوائح �أو القواعد
ال�صادرة بناء عليه  .وي�ستفاد ذلك من ن�ص الفقرة ( �أ ) من هذه املادة التي قررت �أنه (�إذا
تبني للهيئة �أن �أي �شخ�ص قد ا�شرتك � ،أو ي�شرتك � ،أو �شرع يف �أعمال �أو ممار�سات ت�شكل
خمالفة لأحكام النظام  . ). . .ويالحظ على هذا الن�ص �أنه �ساوى عقوبة ال�شروع بعقوبة
�إمتام القيام بالفعل املخالف وميكن تربير هذه امل�ساواة بخطورة هذا ال�سلوك وحر�ص املنظم
على تقرير �أكرب حماية ممكنة لل�سوق املالية واملتعاملني فيها  .ولكن بالرغم من ذلك نرى
�أن هذه امل�ساواة ال حتقق مبادئ العدالة  ،حيث �أن هناك فرقا بني اخلطورة الناجمة عن
اجلرمية وال�شروع فيها خ�صو�صا فيما يتعلق بتحقق النتيجة ال�ضارة املرتتبة عليها وما يتطلبه
ذلك من ت�شديد العقوبة يف حالة اجلرمية التامة  ،و�إزاء عموم الن�ص ال ميكن �إال الت�سليم
بهذه امل�ساواة � .إال �إنه ميكن التخفيف من �صرامة هذه القاعدة بالن�سبة حلالة ال�شروع من
خالل احلق املمنوح للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية بتقرير العقوبة املنا�سبة .
وعليه للجنة يف هذه احلالة تقرير عقوبة على ال�شروع �أخف من تلك املمكن تقريرها يف حالة
اجلرمية التامة .
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كما تعترب جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة من اجلرائم الوقتية التي يتم فيها
ال�سلوك الإجرامي مبجرد القيام به و�إن ا�ستغرق القيام به فرتة ق�صرية ن�سبيا  .فالوقت الذي
تتم فيه هذه اجلرمية هو الوقت الذي ي�ستغرقه القيام بال�سلوك الإجرامي وهو الت�صريح
بالبيانات الكاذبة من قبل امل�صرح والذي يبد�أ من حلظة بداية حديثه �إىل نهايته �إذا كان قد
�أف�صح �شفهيا  .فلو قام امل�صرح مبحادثة امل�صرح له �شفهيا ف�إن هذه اجلرمية ت�ستغرق الوقت
الذي مت فيه الت�صريح بالبيانات والذي ميكن قيا�سه يف هذه احلالة بدقائق معدودة  .كما
يبد�أ وقت جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة بالن�سبة للت�صريح الكتابي من حلظة بداية
كتابة املعلومات �إىل حني و�صول ما حتتويه من بيانات لعلم امل�صرح له .
وبناء عليه لي�س من املت�صور يف نظرنا �أن تكون جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة
من اجلرائم امل�ستمرة التي ي�ستغرق القيام بال�سلوك الإجرامي فيها وقتا �أطول �إما ب�سبب
طبيعة ال�سلوك الإجرامي �أو بح�سب املدة التي ي�ستغرقها تنفيذه  .وتربز �أهمية التكييف
القانوين جلرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة ب�أنها من اجلرائم امل�ؤقتة �أو امل�ستمرة يف
التقادم امل�سقط للدعوى حيث يبد�أ تقادم اجلرائم الوقتية من اليوم التايل لإمتامها � ،أما
تقادم اجلرائم امل�ستمرة فيبد�أ من اليوم التايل النتهاء مدة اال�ستمرار  .ون�شري هنا �إىل �أن
نظام ال�سوق املالية مل ين�ص على تقادم جرائم ال�سوق املالية  .وذلك يرجع �إىل �أن النظام
ال�سعودي ال يقر فكرة التقادم وال يطبقها ب�صفة عامة ويلج�أ يف بع�ض الأحيان لو�سيلة بديلة
ت�ؤدي �إىل نف�س غر�ض التقادم تقريبا وهي تطبيق مبد�أ عدم �سماع الدعوى يف حال تقادمها .
وقد �أقر نظام ال�سوق املالية هذه القاعدة فيما يتعلق بجرمية االحتيال يف ال�سوق املالية فقط
ومل يقرها بالن�سبة للجرائم الأخرى  .وهذا ما ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه من كون هذه اجلرمية من
اجلرائم الوقتية .
كما تربز �أهمية هذا التحديد فيما يتعلق ب�سريان ن�ص النظام من حيث الزمان ففي حالة
تعديل ن�صو�ص النظام ف�إن الن�ص اجلديد ال ي�سري يف حالة اجلرائم الوقتية التي متت قبل
�صدوره  .يف حني ينطبق الن�ص اجلديد على اجلرائم امل�ستمرة متى ما ا�ستمر اجلاين يف
موا�صلة ال�سلوك الإجرامي يف ظل هذا الن�ص .
ون�شري �أخريا �إىل �أنه بجانب انفراد ال�شخ�ص بالقيام بجرمية الت�صريح ببيانات غري
�صحيحة فقد يتعدد امل�ساهمون يف ارتكابها  .وت�أخذ امل�ساهمة �صورة امل�ساهمة الأ�صلية التي
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يكون فيها امل�ساهم فاعال �أ�صليا وذلك ب�أن يتقا�سم عدد من اجلناة الأفعال املكونة للجرمية
بغ�ض النظر عن دور كل منهم فيها � ،أو �صورة امل�ساهمة التبعية التي يكون فيها امل�ساهم �شريكا
�إما بالتحري�ض �أو امل�ساعدة �أو االتفاق  .وقد �ساوت الفقرة ( �أ ) من املادة التا�سعة والأربعني
من نظام ال�سوق املالية بني الفاعل الأ�صلي لأي جرمية من اجلرائم التي من �ش�أنها �أن توجد
انطباعا غري �صحيح �أو م�ضلال ب�ش�أن الأ�سعار � ،أو قيمة الورقة املالية �أو حتث الأ�شخا�ص على
�شراء �أو بيع الورقة املالية �أو ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة �أي حقوق متنحها الورقة
 ،وامل�ساهمني معه مهما كانت درجة م�شاركتهم يف الفعل املكون لهذه اجلرمية واعتربتهم
خمالفني لأحكام النظام على قدم امل�ساواة ومل تفرق بينهم يف هذا ال�ش�أن  .وي�ستنتج هذا
من ن�ص املادة نف�سها حيث قررت اعتبار ال�شخ�ص خمالفا لأحكام النظام متى قام بالعمل
�أو �شارك يف �أي �إجراء يوجد انطباعا غري �صحيح �أو م�ضلل ب�ش�أن ال�سوق  .وعبارة �أي �إجراء
ت�شمل �أي فعل ي�أخذ حكم امل�شاركة مهما كان حجمه رئي�سيا �أو ثانويا  .كما ي�ستنتج �أي�ضا من
ن�ص املادة ال�سابعة واخلم�سني من النظام التي ن�صت على م�سئولية كل من يقوم بت�صرف
بق�صد التالعب بال�سوق وكل من ي�شرتك يف هذا الت�صرف وجعلتهم م�سئولني عن تعوي�ض �أي
�شخ�ص يت�أثر جراء الفعل الذي قاموا به  .كما ي�ستنتج �أخريا من ن�ص الفقرة ( �أ ) من املادة
التا�سعة واخلم�سني من النظام التي قررت �أنه ( �إذا تبني للهيئة �أن �أي �شخ�ص قد ا�شرتك � ،أو
ي�شرتك � ،أو �شرع يف �أعمال �أو ممار�سات ت�شكل خمالفة لأحكام النظام  . ) . . .وعليه يت�ساوى
يف امل�سئولية والعقاب ال�شريك مع الفاعل الأ�صلي يف �أي جرمية من جرائم ال�سوق املالية �سواء
�أخذت امل�ساهمة �صورة امل�ساهمة الأ�صلية �أو امل�ساهمة التبعية .
وميكن تربير هذه القاعدة بحر�ص املنظم على توفري �أكرب قدر ممكن من احلماية
القانونية لل�سوق واملتعاملني فيه من الت�صرفات التي تت�ضمن كذبا وت�ضليال والتي من �ش�أنها
�إحلاق ال�ضرر بال�سوق واملتعاملني فيه وهز الثقة باالقت�صاد الوطني  .وهذا ما نرى �أنه دفع
املنظم �إىل �أبعد من ذلك من خالل الن�ص يف املادة ال�سابعة واخلم�سني من نظام ال�سوق
املالية  ،على م�سئولية الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني عن �أفعال التابعني لهم متى كانت هذه
الأفعال خمالفة لنظام ال�سوق املالية واللوائح والقواعد ال�صادرة بناء عليه ،بغ�ض النظرعن
مدى علمهم �أو عدم علمهم مبا قام به التابعني لهم .
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املطلب الثاين
الركن املعنوي
بجانب توافر الركن املادي لهذه اجلرمية ال بد من توافر الركن املعنوي املكون لها ليمكن
القول بقيام اجلرمية يف حق اجلاين  .والركن املعنوي يف هذه اجلرمية يتمثل يف توفر الق�صد
اجلنائي وهو تعمد اجلاين القيام باجلرمية  .وي�ستلزم العمد علم اجلاين بجميع العنا�صر
التي تقوم عليها اجلرمية  ،كما يتطلب �أن تتجه �إرادته �إىل حتقيق النتيجة التي يرغب يف
حتقيقها جراء ارتكابه للجرمية  .وقد �أكدت املادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق ب�صفة
خا�صة على �ضرورة توافر الق�صد اجلنائي يف ال�سلوك املكون لهذه اجلرمية  ،وذلك عندما
حظرت على ال�شخ�ص الت�صريح ببيانات غري �صحيحة بهدف الت�أثري على �سعر �أو قيمة الورقة
املالية �أو حلث �شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع الورقة �أو حلثه على ممار�سة �أو الإحجام عن
ممار�سة احلقوق التي متنحها الورقة بغ�ض النظر عن حتقق ما يهدف �إليه  .كما �أكدت على
توافره ب�صفة عامة املادة (  ) 49من نظام ال�سوق املالية  ،التي ن�صت �صراحة على وجوب
توافر الركن املعنوي يف هذا النوع من اجلرائم املتمثل يف الق�صد اجلنائي �أي تعمد القيام
بهذا النوع من اجلرائم  .وهذا يتطلب �أن يعلم اجلاين بكل العنا�صر التي تقوم بها اجلرمية
و�أن تتجه �إرادته �إىل حتقيق النتيجة املق�صودة من ارتكابها  .فقد ن�صت هذه املادة على
�أنه ( يعد خمالفا لأحكام هذا النظام �أي �شخ�ص يقوم عمدا بعمل �أو ي�شارك يف �أي �إجراء
يوجد انطباعا غري �صحيح �أو م�ضلال ب�ش�أن ال�سوق � ،أو الأ�سعار � ،أو قيمة �أي ورقة مالية . .
 ..الخ).
وبناء عليه ف�إن جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة تعترب من اجلرائم العمدية التي
يتخذ ركنها املعنوي �صورة الق�صد  .وبالتايل ال تتحقق اجلرمية �إذا ارتكب اجلاين خط�أ �أو
�إهماال وذلك النتفاء الق�صد اجلنائي لديه يف هاتني احلالتني  ،بل ال بد من توافر الق�صد
اجلنائي يف ال�سلوك املكون لهذه اجلرمية للجزم بقيامها يف حق اجلاين  .ون�شري هنا �إىل
�أن الق�صد اجلنائي املطلوب توافره يف هذا النوع من اجلرائم هو الق�صد اجلنائي بنوعيه
العام واخلا�ص  .ويتمثل الق�صد اجلنائي العام يف علم و�إرادة اجلاين بكنه وطبيعة ما ي�أتيه
من ن�شاط جنائي � .أما الق�صد اجلنائي اخلا�ص فيتمثل يف ان�صراف نية اجلاين من وراء
قيامه بالت�صريح ببيانات غري �صحيحة لتحقيق ما يرجوه من فوائد جراء قيامه بهذا ال�سلوك
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املكون لهذه اجلرمية بغ�ض النظر عن حتقيقه �أو عدم حتقيقه لتلك الفوائد .
ويتوافر الق�صد اجلنائي العام لهذه اجلرمية من خالل علم اجلاين بكافة العنا�صر
املكونة للجرمية من كون البيانات التي �سي�صرح بها بيانات غري �صحيحة  ،و�أن هذه البيانات
تتعلق بواقعة جوهرية  ،و�أن هذا الت�صريح قد يكون له ت�أثري على �سعر �أو قيمة الورقة املالية
�أو �سيكون من �ش�أنه �أن يحث �شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع الورقة �أو يحثه على ممار�سة �أو
الإحجام عن ممار�سة احلقوق التي متنحها الورقة  ،و�إنه لو قام بالت�صريح بهذه البيانات
ف�إنه يعترب مرتكبا جلرمية الت�صريح عن البيانات غري ال�صحيحة املحظورة نظاما .
وبناء عليه � ،إذا انتفى علم اجلاين بالعنا�صر ال�سابقة فال جمال للقول بتوافر الق�صد
اجلنائي لديه وذلك النتفاء علمه بطبيعة ما ي�أتيه من ن�شاط �إجرامي  .وما جتدر مالحظته
هنا �إنه جتب التفرقة بني علم اجلاين بالعنا�صر املكونة للجرمية وبني علمه ب�أن الفعل الذي
قام به يعترب من الأفعال املجرمة بن�ص النظام  .ففي احلالة الأوىل يفرت�ض �أن اجلاين قد
قام بجرميته وهو ال يعلم بطبيعة الن�شاط الإجرامي  ،ويف هذه احلالة ال يتوافر لديه الق�صد
اجلنائي وبالتايل ال تن�سب �إليه امل�سئولية عن اجلرمية � .أما يف احلالة الثانية ف�إن اجلهل
بالقانون ال يعفي من امل�سئولية اجلنائية تطبيقا للقاعدة القانونية العامة التي تن�ص على �أنه
ال يجوز االعتداد باجلهل بالقانون  . 1وعليه يفرت�ض علم اجلاين مبا ين�ص عليه النظام ،
وهذا النوع من العلم مفرت�ض وجوده لدى اجلاين مبجرد ن�شر النظام يف اجلريدة الر�سمية
وبجانب علم اجلاين بالعنا�صر املكونة ل�سلوك اجلرمية ال بد من توافر �إرادة اجلاين
احلرة  ،واجتاهها للقيام بال�سلوك املكون للجرمية املتمثل يف قيامه بالت�صريح عن بيانات
غري �صحيحة  .ويق�صد بتوافر �إرادة اجلاين �أن يقوم اجلاين بالت�صريح عن البيانات بناء
على �إرادته ور�ضاه  .وبناء عليه متى ما انعدمت �إرادة ال�شخ�ص الذي قام بالت�صريح لأي
�سبب كان فال ميكن يف هذه احلالة �إدانته باجلرمية واعتباره بالتايل مذنبا نظرا لغياب
�إرادته كاملجنون على �سبيل املثال .

� 1أحمد الألفي  ( ،النظام اجلنائي يف اململكة العربية ال�سعودية )  ،مطابع ال�شرق الأو�سط  ،الريا�ض 1976 ،م � ،ص . 285
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كذلك ال بد �أن تكون �إرادة ال�شخ�ص �سليمة وخالية من العيوب التي قد ت�شوب الإرادة
وهي الإكراه والتدلي�س والغلط  .3فلو مت �إكراه ال�شخ�ص على الت�صريح ببيانات غري �صحيحة
وثبت هذا الإكراه ب�شكل قاطع � ،أو كما لو وقع ال�شخ�ص يف غلط يتعلق بطبيعة البيانات التي
مت الت�صريح بها  ،كما لو اعتقد مبا ال يدع جماال لل�شك ب�أن البيانات التي �صرح بها بيانات
�صحيحة واكت�شف الحقا �أن تلك البيانات غري �صحيحة  .ففي مثل هذه احلاالت ال ميكن القول
بتوافر اجلرمية نظرا لأن �صدور ال�سلوك املكون لهذه اجلرمية قد �صدر عن �إرادة م�شوبة
بعيب من عيوب الإرادة وهو الإكراه يف احلالة الأوىل والغلط يف احلالة الثانية .
وبجانب الق�صد اجلنائي العام ال بد من توافر الق�صد اجلنائي اخلا�ص الذي ينطوي عليه
ال�سلوك املكون لهذه اجلرمية  ،املتمثل يف ان�صراف نية اجلاين من وراء قيامه بالت�صريح
ببيانات غري �صحيحة �إىل حتقيق ما يرجوه من نتائج جراء قيامه بهذا ال�سلوك املكون لهذه
اجلرمية وبغ�ض النظر عن حتقيقه �أو عدم حتقيقه لفائدة جراء ذلك  ،وهذه النتائج ن�صت
عليها املادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق وهي الت�أثري على �سعر �أو قيمة الورقة املالية ،
�أو حث �شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع الورقة � ،أو حثه على ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة
احلقوق التي متنحها الورقة  .وعليه ف�إن ان�صراف نية اجلاين �إىل حتقيق هذه النتائج يعترب
�شرطا الزما العتبار ال�سلوك الذي قام به اجلاين جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة .
وهذا ما �أكده �أي�ضا من ناحية ثانية ن�ص املادة التا�سعة والأربعني من نظام ال�سوق املالية التي
قررت �أنه ( يعد خمالفا لأحكام هذا النظام �أي �شخ�ص يقوم عمدا بعمل �أو ي�شارك يف �أي
�إجراء يوجد انطباعا غري �صحيح �أو م�ضلال ب�ش�أن ال�سوق � ،أو الأ�سعار � ،أو قيمة �أي ورقة مالية
 ،بق�صد �إيجاد ذلك االنطباع � ،أو حلث الآخرين على ال�شراء �أو البيع  . . .يف تلك الورقة . . ،
� . .أو حلثهم على ممار�سة �أي حقوق متنحها هذه الورقة � ،أو الإحجام عن ممار�ستها ) .
وعليه � ،إذا توافر الق�صد اجلنائي العام والق�صد اجلنائي اخلا�ص بال�شكل الذي �أو�ضحناه
�سابقا تقوم اجلرمية بحق اجلاين  .وال عربة هنا بالباعث الذي دفع ال�شخ�ص املطلع �إىل
ارتكاب اجلرمية �أو الغاية التي يهدف �إىل الو�صول �إليها  ،لأن الباعث على اجلرمية ال يعترب
ركنا من �أركانها التي تقوم عليها  ،وال يعترب بالتايل عن�صرا من عنا�صر التجرمي حتى ولو
� 1أنظر مقالنا  ( ،جرمية االحتيال يف ال�سوق املالية وفقا للنظام ال�سعودي )  ،دورية الإدارة العامة  ،معهد الإدارة العامة  ،املجلد
ال�ساد�س والأربعون  ،العدد الثالث  ،رجب 1427هـ � ،ص . 418
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كان هذا الباعث باعثا نبيال �أو تلك الغاية غاية نبيلة  ،1وذلك متى ما توافر يف ال�سلوك املكون
لهذه اجلرمية ركنيه املادي واملعنوي  .وعليه فمن يقوم بالت�صريح ببيانات غري �صحيحة
للت�أثري على �سعر ورقة مالية رغبة منه يف حتقيق بع�ض الفوائد والأرباح املادية ليتربع بها
للفقراء  ،يعترب عمله هذا جرمية لتوافر الركن املادي والركن املعنوي املكونني لها وال عربة
يف هذه احلالة بنبل هذا الباعث الذي دفعه �إىل القيام بهذه اجلرمية .
ويرتتب على �ضرورة توافر الركن املعنوي يف جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة نتيجة
قانونية مهمة تتعلق بتحديد من يقع عليه عبء �إثبات توافر هذا الركن يف هذه اجلرمية ،
وعما �إذا كان يقع على �سلطة االتهام بحكم �أن البينة على املدعي �أو على املتهم الذي يدفع
عن نف�سه التهمة املن�سوبة �إليه .
ولتو�ضيح هذه امل�س�ألة ال بد من الرجوع للطبيعة القانونية جلرمية الت�صريح ببيانات غري
�صحيحة  .فقد ر�أينا �أن هذا النوع من اجلرائم يعترب من اجلرائم العمدية التي يجب �أن
يتوافر فيها الق�صد اجلنائي بغ�ض النظر عن حتقق النتيجة الإجرامية التي يهدف �إليها
اجلاين من عدمه  .كما ر�أينا �أن الركن املعنوي لهذه اجلرمية يتطلب توافر الق�صد اجلنائي
العام املتمثل يف علم ال�شخ�ص املطلع ب�أن ما يقوم به يعترب �سلوكا �إجراميا يحظره النظام ،
وكذلك يتطلب توافر الق�صد اجلنائي اخلا�ص املتمثل يف ان�صراف نية اجلاين من وراء قيامه
بالت�صريح ببيانات غري �صحيحة �إىل حتقيق ما يرجوه من نتائج جراء قيامه بهذا ال�سلوك
املكون لهذه اجلرمية  .ويرتتب على ذلك �أن ال�شخ�ص قد يقوم بال�سلوك املكون للجرمية من
دون �أن يتوافر لديه الق�صد اجلنائي الالزم لقيامها ويف هذه احلالة ال يعترب عمله جرمية .
والعك�س �صحيح فمتى ما قام ال�شخ�ص بال�سلوك مع توافر الق�صد اجلنائي لديه ف�إنه يعترب
مرتكبا لهذه اجلرمية .
فمعيار التفرقة بني هاتني احلالتني هو وجود �أو عدم وجود الق�صد اجلنائي ولي�س يف
ال�سلوك املرتكب بحد ذاته  .وبناء عليه ف�إن عبء الإثبات يف هذه احلالة يجب �أن يقع على
عاتق من يدعي وجود الركن املعنوي يف ال�سلوك الذي ارتكبه اجلاين لأن الأ�صل افرتا�ض
براءة املتهم حتى يثبت العك�س  ،وهذا يعني بالنتيجة وقوعه على عاتق �سلطة االتهام  .فمتى
1د  .حممود جنيب ح�سني  ( ،جرائم االعتداء على الأموال يف قانون العقوبات اللبناين )  ،دار النه�ضة العربية  ،بريوت 1984،م � ،ص . 285
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ما وقع الفعل ف�إن وقوعه يعترب جمرد قرينه على وجود الق�صد اجلنائي لديه ت�سمح ل�سلطة
االتهام ب�أن توجه االتهام لل�شخ�ص  ،وهذه القرينة تعترب قرينة ب�سيطة قابلة لإثبات العك�س ال
ميكن اال�ستناد عليها يف توجيه االتهام لل�شخ�ص � ،1إذ ي�ستطيع املتهم �أن يدر�أ االتهام املوجه
�إليه متى ما �أثبت انتفاء الق�صد اجلنائي لديه مبوجب �أدله مقنعة تطمئن لها جلنة الف�صل
يف منازعات الأوراق املالية .
املبحث الثاين
العقوبات املقررة جلرمية الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة
متهيد :
تعد جرمية الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة من اجلرائم اخلطرية التي مت�س ب�صورة
مبا�شرة مبد�أ ال�شفافية والإف�صاح الذي يعك�س بدوره م�صداقية التعامالت يف ال�سوق املالية
 .ويزيد من خطورة هذه اجلرمية �صدورها من �أ�شخا�ص تكون ت�صريحاتهم م�ؤثرة يف ال�سوق
املالية بحكم املنا�صب التي ي�شغلونها .
وتربز �أهمية جترمي الت�صريح ببيانات غري �صحيحة يف �أنها تن�صب على البيانات التي
تعترب الركيزة الأ�سا�سية التخاذ قرارات ال�شراء �أو البيع يف ال�سوق  ،وملمار�سة �أو عدم ممار�سة
امل�ستثمرين فيه حلقوقهم القانونية التي متنحها الورقة املالية  .ولأهمية ردع امل�صرحني
ببيانات غري �صحيحة فقد ن�ص نظام ال�سوق املالية والئحة �سلوكيات ال�سوق على العقوبات
التي تطبق على مرتكبي جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة وامل�شاركني فيها وامل�سئولني
عمن قاموا بها  .وبالرجوع لهذه الن�صو�ص جند �أن هناك نوعني من العقوبات ميكن احلكم
بها على من يدان بارتكاب جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة  .ويتمثل النوع الأول من
هذه العقوبات يف العقوبة اخلا�صة بهذه اجلرمية التي ن�صت عليها املادة ال�ساد�سة واخلم�سني
من نظام ال�سوق املالية وكذلك املادة العا�شرة من الئحة �سلوكيات ال�سوق  ،وهي �إلزام مرتكب
اجلرمية بتعوي�ض الأ�ضرار املادية التي ت�سبب بها جراء ارتكابه للجرمية � ،أما النوع الثاين
من هذه العقوبات فهي العقوبات العديدة التي ن�صت عليها املادة التا�سعة واخلم�سني من
نظام ال�سوق املالية والتي من املمكن تقرير �أي منها على كل من يخالف النظام واللوائح
 1د  .عمر �سامل  ( ،احلماية اجلنائية للمعلومات غري املعلنة لل�شركات املقيدة ب�سوق الأوراق املالية )  ،الطبعة الأوىل  ،دار النه�ضة
العربية  ،القاهرة � ، 1999 ،ص . 79
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والقواعد التي ت�صدر بناء عليه  .ولهيئة ال�سوق املالية احلق يف اختيار العقوبة �أو العقوبات
املالئمة من بني هذه العقوبات واملطالبة ب�إيقاعها على اجلاين لدى جلنة الف�صل يف منازعات
الأوراق املالية التي لها حق تقرير العقوبة املنا�سبة.
وقبل �أن ن�ستعر�ض هذه العقوبات ن�شري �إىل �أنه ال ميكن القول من الناحية النظامية بق�صر
تطبيق العقوبات اخلا�صة بجرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة املن�صو�ص عليها يف املادة
ال�ساد�سة واخلم�سني  ،وعدم �إمكانية تطبيق غريها من العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة
التا�سعة واخلم�سني  .وذلك لأن النظام من ناحية مل ين�ص �صراحة على هذا الق�صر  ،كما
�أنه من ناحية ثانية ن�ص �صراحة على تطبيق العقوبات الواردة يف املادة التا�سعة واخلم�سني
على �أي �شخ�ص خالف �أي حكم من �أحكام النظام واللوائح والقواعد ال�صادرة بناء عليه ومل
ي�ستثن من هذه القاعدة املخالفات التي ن�ص على عقوبات خا�صة بها  .ونرى �أن قيام املنظم
بتخ�صي�ص عقوبات خا�صة لبع�ض املخالفات الهدف منه �ضمان املنظم احلكم بهذه العقوبة
من قبل اجلهة املخت�صة حتقيقا للحد الأدنى املنا�سب من الردع  ،وهذا ال مينع من وجهة
نظرنا �أن تطبق �أية عقوبات �أخرى ن�ص عليها يف املادة التا�سعة واخلم�سني من النظام ترى
جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية احلكم بها .
وبناء على ما �سبق تختلف الطبيعة القانونية للعقوبات التي ميكن تقريرها على مرتكب
جرمية البيانات غري ال�صحيحة  .فهناك عقوبات �أ�صلية تعترب اجلزاء الأ�صلي �أو الأ�سا�سي
للجرمية وهي العقوبة اخلا�صة بهذا النوع من اجلرائم واملن�صو�ص عليها يف املادة ال�ساد�سة
واخلم�سني من النظام واملادة العا�شرة من الئحة �سلوكيات ال�سوق  .كما �أن هناك عقوبات
تكميلية للعقوبة الأ�صلية وهذا النوع من العقوبات �إما �أن تكون عقوبات وجوبيه متى كان يجب
احلكم بها تبعا للحكم بالعقوبة الأ�صلية  ،و�إما �أن تكون جوازيه وذلك متى كان القا�ضي
خمريا بني احلكم �أو عدم احلكم بها  .وهذا هو احلال بالن�سبة للعقوبات التي ن�صت عليها
املادة التا�سعة واخلم�سني من نظام ال�سوق املالية بالن�سبة جلرمية الت�صريح ببيانات غري
�صحيحة  ،والتي تعترب من الناحية القانونية عقوبات تكميلية جوازيه .
وعليه ف�إن جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة تخ�ضع لعقوبات �أ�صلية وعقوبات
تكميلية جوازية  .و�سنتناول هاتني العقوبتني يف املطلبني التاليني .
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املطلب الأول
العقوبات الأ�صلية
التعوي�ض
ن�صت املادة ال�ساد�سة واخلم�سني من نظام ال�سوق املالية على �أنه ( يكون م�سئوال عن
تعوي�ض الأ�ضرار املادية �أي �شخ�ص ي�صرح � ،أو يكون م�س�ؤوال عن �شخ�ص �آخر �صرح � ،شفاهة
�أو كتابة ببيان غري �صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية � ، . . . . ،إذا ترتب على ذلك ت�ضليل
�شخ�ص �آخر ب�ش�أن بيع ورقة مالية �أو �شرائها )  .وقد ن�صت هذه املادة �أي�ضا على �شروط
قيام م�سئولية مرتكب اجلرمية عن التعوي�ض  .وقد كررت املادة العا�شرة من الئحة �سلوكيات
ال�سوق نف�س الأحكام التي ن�صت عليها املادة ال�ساد�سة واخلم�سني .
ومن ن�صو�ص هاتني املادتني ف�إن ال�شخ�ص الذي ي�صرح مبا�شرة ببيانات غري �صحيحة
يكون ملزما بتعوي�ض املت�ضررين جراء ت�صريحه  .ونف�س احلكم ينطبق على ال�شخ�ص الذي
يكون م�سئوال عن �شخ�ص �آخر �صرح بيانات غري �صحيحة  ،وال�شخ�ص امل�سئول عن الت�صريح
يف هذه احلالة قد يكون �شخ�صا طبيعيا �أو �شخ�صا اعتباريا  .وعليه متى �صرح مدير ال�شركة �أو
�أحد امل�سئولني فيها ببيانات غري �صحيحة يكون ملزما ب�شخ�صه عن تعوي�ض الأ�ضرار الناجتة
عن هذا الت�صريح  ،كما تكون ال�شركة التي يعمل بها �أي�ضا م�سئولة عن تعوي�ض هذه الأ�ضرار
جتاه الغري ب�صفتها م�سئولة عنه  .وميكن لل�شركة يف هذه احلالة الرجوع على هذا ال�شخ�ص
�إذا ثبت �أنه خالف بت�صريحه ما تقت�ضيه واجبات وظيفته يف ال�شركة �أو الأوامر املوجهة له يف
هذا اخل�صو�ص  .وقد �أح�سن املنظم بن�صه على هذه احلالة �صراحة منعا لأي لب�س �أو غمو�ض
قد يكتنف تف�سري الن�ص .
ونرى �أنه يجب تف�سري التعوي�ض الذي ن�صت عليه هذه املادة وفقا للمفهوم اخلا�ص
للتعوي�ض املتمثل يف كونه مقابل ال�ضرر مقوما بالنقود � ،أي �أنه جلرب ال�ضرر الذي �أ�صاب
املت�ضررين من جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة مهما كان عددهم  .وال يجب تف�سريه
وفقا للمفهوم العام للتعوي�ض والذي يق�صد به �إعادة ال�شيء امل�سلوب �إىل مالكه �أو حائزه .6
 1فيما يتعلق باملفهوم العام واملفهوم اخلا�ص للتعوي�ض �أنظر  :د  .حممود م�صطفى � ( ،شرح قانون العقوبات ) الطبعة الثامنة  ،دار
النه�ضة العربية � ،ص . 559
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ويرتتب على ذلك نتيجة مهمة جدا وهي �أن احلكم بالتعوي�ض الذي ت�صدره جلنة الف�صل يف
منازعات الأوراق املالية يجب �أن يت�ضمن مبلغا ماليا حمددا  ،وال ميكن للحكم �أن يت�ضمن
�إلزام اجلاين بت�سليم املت�ضرر الأوراق املالية التي فرط فيها بالبيع نتيجة لفعل اجلاين � ،أو
�إلزام اجلاين با�سرتجاع الأوراق التي باعها ب�سعر مرتفع نتيجة للفعل الذي ارتكبه عن طريق
�إعادة �شرائها من املت�ضرر  .وهذا ما �أكده ن�ص الفقرة ( ب ) من املادة ال�ساد�سة واخلم�سني
الذي حدد �أن كيفية ح�ساب التعوي�ض تتم وفقا للأحكام التي حددتها الفقرة ( هـ ) من املادة
اخلام�سة واخلم�سني والتي ح�صرت بدورها التعوي�ض يف املبالغ املالية دون غريها  .ونرى �أن
�إقرار هذه القاعدة يتالءم مع طبيعة املعامالت التي تتم يف ال�سوق املالية  .ون�شري هنا �إىل
�أن التكييف القانوين للتعوي�ض يف هذه احلالة يتمثل يف كونه عقوبة جنائية ولي�س جزاء مدنيا
يتقرر مل�صلحة امل�ضرور من اجلرمية  ،وذلك ا�ستنادا �إىل �أنه لويل الأمر يف النظام ال�سعودي
�أن يقرر العقوبة التعزيرية التي يقدر مالئمتها لل�سلوك الذي يجرمه  .وهذا ما يف�سر اعتبار
التعوي�ض عقوبة وفقا لن�صو�ص نظام ال�سوق املالية .
وقد حددت املادة ال�ساد�سة واخلم�سني من النظام وكذلك املادة العا�شرة من الئحة
�سلوكيات ال�سوق ال�شروط الالزم توافرها لقيام م�سئولية ال�شخ�ص امل�صرح ببيانات غري
�صحيحة  .كما حددت ال�شروط الالزم توافرها ال�ستحقاق مدعي ال�ضرر التعوي�ض الذي
يطالب به جراء هذه اجلرمية  .وقبل �أن نعر�ض لهذه ال�شروط ن�شري �إىل قاعدة مهمة ن�صت
عليها املادة ال�ساد�سة واخلم�سني من النظام  .وهذه القاعدة تتمثل يف �أن النظام ال ي�ستلزم
وجود عالقة مبا�شرة بني مدعي ال�ضرر واملدعى عليه بالتعوي�ض  .وعليه ف�إن مرتكب هذه
اجلرمية يكون عر�ضة للمطالبة بالتعوي�ض من �أي �شخ�ص ح�صل له �ضرر من البيانات غري
ال�صحيحة التي �صرح بها �سواء كان �شخ�صا طبيعيا �أو �شخ�صا اعتباريا و�سواء كان �شخ�صا
خا�صا �أو �شخ�صا من �أ�شخا�ص القانون العام  .ونرى �أن املنظم قد �أح�سن �صنعا بالن�ص
�صراحة على هذه القاعدة منعا لأي تف�سري خمالف من جهة  ،و�إ�سباغا لأكرب قدر ممكن من
احلماية لل�سوق املالية واملتعاملني فيه من جهة ثانية .
وبالرجوع �إىل ال�شروط الالزم توافرها لقيام م�سئولية ال�شخ�ص امل�صرح ببيانات غري
�صحيحة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�ساد�سة واخلم�سني من النظام والفقرة ( �أ ) من املادة
العا�شرة من الئحة �سلوكيات ال�سوق  .جند �أن ال�شرط الوحيد املمكن �أن يتوافر يف هذه احلالة
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هو ما ي�ستفاد �ضمنا من ن�ص البند (  ) 3من الفقرة (�أ) من املادة ال�ساد�سة واخلم�سني
وهو علم ال�شخ�ص التام �أو احتمال علمه بعدم �صحة البيانات التي �صرح بها  .وهذا ال�شرط
من الطبيعي �أن يتم توافره لأنه الذي تقت�ضيه الطبيعة القانونية لهذه اجلرمية لكونها من
اجلرائم العمدية  ،كما ي�ستلزمه �أي�ضا توافر الق�صد اجلنائي العام يف هذه اجلرمية  .ون�شري
هنا �إىل �أن املنظم مل ين�ص عليه �صراحة يف هذه املادة و�إمنا ي�ستفاد من ن�ص البند ( ) 3
اخلا�ص بال�شروط الالزم توافرها ال�ستحقاق مدعي ال�ضرر للتعوي�ض .
�أما ما يتعلق باملادة العا�شرة من الئحة �سلوكيات ال�سوق فقد ن�صت على وجوب توافر
�شرطني العتبار ال�شخ�ص امل�صرح ببيانات غري �صحيحة م�سئوال عن الأ�ضرار التي يتعر�ض لها
مدعي ال�ضرر نتيجة لقيام ال�شخ�ص بالت�صريح ببيانات غري �صحيحة  .فوفقا لن�ص الفقرة
(�أ ) من هذه املادة يجب – لكن يعترب ال�شخ�ص م�سئوال � -أن يتم تقدمي البيان غري ال�صحيح
ب�ش�أن الواقعة اجلوهرية :
 1ـ لغر�ض حتقيق ربح �أو منفعة جتارية .
 2ـ وب�ش�أن ورقة مالية �أو بيعها .
وفحوى هذين ال�شرطني امل�صرح بالبيانات غري ال�صحيحة يعد مرتكبا لهذه اجلرمية
متى ما كان الغر�ض من قيامة بها هو حتقيق ربح �أو منفعة جتارية بق�صد �شراء �أو بيع ورقة
جتارية .
ويالحظ على هذين ال�شرطني خمالفتهما لن�ص املادة ال�ساد�سة واخلم�سني من النظام
ون�ص املادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق  .وتكمن هذه املخالفة يف عدم توافق هذه
الن�صو�ص ب�سبب تعار�ض �أحكامها املتعلقة مب�سئولية املف�صح عن البيانات غري ال�صحيحة .
ولإي�ضاح �أوجه هذا التعار�ض فيما يتعلق بال�شرط الأول ن�شري �إىل �أن املادة ال�ساد�سة
واخلم�سني من النظام واملادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق  ،مل ي�شرتطا لقيام جرمية
البيانات غري ال�صحيحة �أن يكون الهدف من قيام امل�صرح بالت�صريح حتقيقه لربح �أو منفعة
جتارية  .فقد ن�صت املادة ال�ساد�سة واخلم�سني على اعتبار هذا الفعل جرمية �إذا ترتب على
ذلك ت�ضليل �شخ�ص �آخر ب�ش�أن بيع ورقة مالية �أو �شرائها  .وقد ف�سرت ذلك املادة ال�سابعة
161
10/29/08 8:08:09 AM

jarain 11.indd 161

جملة احلقوق

املجلد اخلام�س مكرر

من الئحة �سلوكيات ال�سوق بن�صها على جترمي هذا الفعل �إذا كان بهدف الت�أثري على �سعر �أو
قيمة ورقة مالية � ،أو حلث �شخ�ص �آخر على �شراء �أو بيع ورقة مالية � ،أو حلثه على ممار�سة �أو
الإحجام عن ممار�سة احلقوق التي متنحها الورقة  .ومل ت�شرتط  -مثلها يف ذلك مثل املادة
ال�ساد�سة واخلم�سني من النظام � -أن يقوم املف�صح بذلك بهدف حتقيق ربح �أو منفعة جتارية
و�أن يكون ذلك ب�ش�أن �شراء ورقة مالية �أو بيعها  .وما ي�ؤكد ذلك �أي�ضا ما �سبقت الإ�شارة �إليه
من �أن املنظم مل ين�ص �صراحة على وجوب حتقق النتيجة التي يهدف �إىل حتقيقها امل�صرح
من قيامه باجلرمية وذلك العتبار ال�سلوك الذي قام به جرمية  .فهذه اجلرمية تقوم على
مبد�أ ا�ستقالل النتيجة الإجرامية عن ال�سلوك املكون لها  ،وهذا املبد�أ ي�ستمد �أ�سا�سه النظامي
من ن�ص املادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق  .مما يعني �أن املنظم ال يعتد مبا يهدف
�إليه امل�صرح من قيامه باجلرمية ومل ي�أخذه يف االعتبار �شرطا الزما لقيامها  ،وبناء عليه ال
ميكنه �أخذه يف االعتبار عند تقرير ما �إذا كان امل�صرح مذنبا �أو غري مذنب  ،وبالتايل ال ي�ؤخذ
�أي�ضا يف االعتبار للتقرير مدى خ�ضوعه �أو عدم خ�ضوعه لعقوبة التعوي�ض  .ي�ضاف �إىل ذلك
�أي�ضا �أنه حتى الباعث على ارتكاب هذه اجلرمية ال يعترب ركنا من �أركانها التي تقوم عليها ،
وال يعترب بالتايل عن�صرا من عنا�صر التجرمي حتى ولو كان هذا الباعث باعثا نبيال .
�أما ما يتعلق بال�شرط الثاين فيالحظ عليه �أنه ق�صر قيام هذه اجلرمية يف حالة واحدة
وهي احلالة التي يتعلق فيها الفعل الذي قام به ال�شخ�ص ب�شراء الورقة املالية وبيعها  .وبتطبيق
مفهوم املخالفة لهذه املادة  ،ف�إن قيامه بهذا الفعل ال يعترب جرمية �إذا كان من �أجل ت�ضليل
�شخ�ص �آخر ب�ش�أن بيع �أو �شراء الورقة املالية � ،أو ب�ش�أن �سعرها �أو قيمتها � ،أو ب�ش�أن حثه على
�شرائها �أو بيعها � ،أو حلثه على ممار�سة �أو الإحجام عن ممار�سة احلقوق التي متنحها الورقة
 .وهذا يخالف �صراحة ن�ص املادة ال�ساد�سة واخلم�سني من النظام ون�ص املادة ال�سابعة من
الئحة �سلوكيات ال�سوق وفقا ملا ر�أيناه �سابقا .
وبناء على ما �سبق يفرت�ض عدم تطبيق ن�ص الفقرة ( �أ ) من املادة العا�شرة من الئحة
�سلوكيات ال�سوق ملخالفتها من الناحية املو�ضوعية للقواعد التي ن�صت عليها الفقرة ( �أ ) من
املادة ال�ساد�سة واخلم�سني واملادة ال�سابعة من الئحة �سلوكيات ال�سوق  .وهذه املخالفة تعترب
خمالفة لقاعدة توافق القواعد القانونية بني النظام واللوائح والقواعد ال�صادرة بناء عليه ،
والتي مبوجبها �إذا كان هناك تعار�ض بني ن�ص يف النظام ون�ص يف الالئحة �أو القواعد املبنية
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عليه فيعترب ن�ص الالئحة �أو القواعد املبنية عليه الغيا بقوة النظام  .وبناء عليه ميكننا
اجلزم ببطالن ن�ص الفقرة ( �أ ) من املادة العا�شرة من الئحة �سلوكيات ال�سوق  .ويف هذا
اخل�صو�ص نرى �أن مثل هذا اخلط�أ يعترب عيبا يف �صياغة الالئحة يقع على عاتق جمل�س هيئة
ال�سوق املالية مهمة �إ�صالحه وذلك ب�إلغاء �أو بتعديل ن�ص الفقرة ( �أ ) من املادة العا�شرة من
الئحة �سلوكيات ال�سوق .
�أما بالن�سبة ملدعي ال�ضرر فلكي يح�صل على التعوي�ض جراء ما تعر�ض له من �ضرر ناجت
عن قيام امل�صرح ببيانات غري �صحيحة  ،فقد ا�شرتطت الفقرة ( �أ ) من املادة ال�ساد�سة
واخلم�سني وكذلك الفقرة ( ب ) من املادة العا�شرة من الئحة �سلوكيات ال�سوق �أن يقوم
مدعي ال�ضرر ب�إثبات بع�ض الوقائع الالزم �إثباتها ال�ستحقاق التعوي�ض  .وقبل �أن نتطرق
�إىل تلك الوقائع ن�شري �إىل �أن ن�ص الفقرة ( ب ) من الئحة �سلوكيات ال�سوق يتطابق مع ن�ص
الفقرة ( �أ ) من املادة ال�ساد�سة واخلم�سني من النظام  .وهذا التطابق يعد تكرارا لن�صو�ص
النظام ال مربر له  ،ويعترب عيبا �آخر من عيوب ال�صياغة القانونية ي�ضاف �إىل العيوب التي
تعرتي الئحة �سلوكيات ال�سوق .
وبناء على الن�صو�ص ال�سابقة ي�ستحق مدعي ال�ضرر التعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صابه �إذا
�أثبت الوقائع الآتية :
 1ـ �أنه مل يكن يعلم ب�أن البيان غري �صحيح  .وميكن ملدعي ال�ضرر يف هذه احلالة �إثبات عدم
علمه ب�أي و�سيلة من و�سائل الإثبات  .وللجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية �سلطة
وا�سعة يف تقدير القوة الثبوتية لهذه الو�سائل .
 2ـ �أنه ما كان لي�شرتي �أو يبيع الورقة املالية املعنية لو علم بعدم �صحة البيان �أو �أنه ما كان
ي�شرتيها �أو يبيعها بال�سعر الذي مت به البيع �أو ال�شراء  .وهذه احلالة مثل �سابقتها حيث
ميكن ملدعي ال�ضرر �أن يثبت ذلك ب�أي و�سيلة من و�سائل الإثبات  .وللجنة الف�صل يف
منازعات الأوراق املالية �سلطة وا�سعة يف تقدير القوة الثبوتية للو�سيلة التي �أثبت من
خاللها مدعي ال�ضرر ما يدعيه  .وميكن �إثبات هذه احلالة من واقع ظروف تعامالت
مدعي ال�ضرر ومدى كونه م�ستثمرا �أو م�ضاربا يف ال�سوق املالية  ،وميكن الركون يف هذه
احلالة �إىل �سجالته �أو حركة ح�ساب التداول اخلا�ص به لإثبات �أنه ما كان �سي�شرتي �أو
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يبيع الورقة �أو �أنه ما كان �سيبيعها �أو ي�شرتيها بال�سعر الذي باعها �أو ا�شرتاها به لوال
الت�صريح الذي �أدىل به امل�صرح.
 3ـ �أن ال�شخ�ص الذي �صرح بالبيان غري ال�صحيح كان يعلم � ،أو كان على دراية ب�أن هناك
احتماال كبريا �أن البيان كان غري �صحيح ب�ش�أن واقعة جوهرية  .وميكن تربير �إلقاء
املنظم لعبء �إثبات علم امل�صرح �أو درايته �أن البيان غري �صحيح على عاتق مدعي ال�ضرر
ب�أن علم امل�صرح �أو درايته يعد الركن املعنوي لهذه اجلرمية  .وقد ر�أينا �أن هذا النوع
من اجلرائم يعترب من اجلرائم العمدية التي يجب �أن يتوافر فيها الق�صد اجلنائي بغ�ض
النظر عن حتقق النتيجة الإجرامية التي يهدف �إليها اجلاين من عدمه  .كما ر�أينا �أن
الركن املعنوي لهذه اجلرمية يتطلب توافر الق�صد اجلنائي العام املتمثل يف علم ال�شخ�ص
املطلع ب�أن ما يقوم به يعترب �سلوكا �إجراميا يحظره النظام  ،وكذلك يتطلب توافر الق�صد
اجلنائي اخلا�ص املتمثل يف ان�صراف نية اجلاين من وراء قيامه بالت�صريح ببيانات غري
�صحيحة �إىل حتقيق ما يرجوه من نتائج جراء قيامه بهذا ال�سلوك املكون لهذه اجلرمية .
ويرتتب على ذلك �أن ال�شخ�ص قد يقوم بال�سلوك املكون للجرمية من دون �أن يتوافر لديه
الق�صد اجلنائي الالزم لقيامها ويف هذه احلالة ال يعترب عمله جرمية  .والعك�س �صحيح
فمتى ما قام ال�شخ�ص بال�سلوك مع توافر الق�صد اجلنائي لديه ف�إنه يعترب مرتكبا لهذه
اجلرمية .
وبناء عليه ف�إن عبء الإثبات يف هذه احلالة يجب �أن يقع على عاتق من يدعي وجود الركن
املعنوي يف ال�سلوك الذي ارتكبه اجلاين لأن الأ�صل افرتا�ض براءة املتهم حتى يثبت العك�س ،
وتطبيقا للقاعدة ال�شرعية والقانونية التي مبقت�ضاها �أن البينة على من ادعى  .وهذا يعني
بالنتيجة وقوعه يف هذه احلالة على عاتق مدعي ال�ضرر  .فمتى ما وقع الفعل ف�إن وقوعه
يعترب جمرد قرينه على وجود الق�صد اجلنائي لديه ت�سمح للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق
املالية ب�أن توجه االتهام لل�شخ�ص بناء على دعوى مدعي ال�ضرر  ،وهذه القرينة تعترب قرينة
ب�سيطة قابلة لإثبات العك�س ال ميكن اال�ستناد عليها يف الإدانة  ،وبالتايل ال ميكن اعتبارها
دليال قاطعا على وجود هذا الق�صد اجلنائي لديه � ،إذ ي�ستطيع املتهم �أن يدر�أ االتهام املوجه
�إليه متى �أثبت انتفاء الق�صد اجلنائي لديه مبوجب �أدله مقنعة تطمئن لها جلنة الف�صل يف
منازعات الأوراق املالية .
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ون�شري هنا �إىل �أنه لي�س من ال�سهولة يف �أغلب الأحوال �أن ي�ستطيع مدعي ال�ضرر �إثبات
علم �أو دراية امل�صرح بعدم �صحة البيانات  .وميكن تف�سري ذلك ب�صعوبة �إثبات هذا العلم
�أو الدارية من قبل مدعي ال�ضرر من الناحية العملية  ،نظرا لأن هذه الواقعة تتعلق بامل�صرح
والظروف املحيطة به والتي ال ي�ستطيع مدعي ال�ضرر يف �أغلب الأحوال �إثباتها  .فعلى �سبيل
املثال ال ي�ستطيع مدعي ال�ضرر �أن يلم بالظروف املحيطة بالت�صريح وال �أن يطلع على �أوراق
ال�شركة �أو حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة �أو ح�سابات ال�شركة ليثبت �إمكانية علم �أو دراية
مدير ال�شركة ب�صحة �أو عدم �صحة البيانات التي �صرح بها  .وعليه نرى �أنه كان من الأجدى
�أن يلقى املنظم بعبء �إثبات ذلك على امل�صرح  .وال يقدح يف ذلك �أنه خمالف لقاعدة �أن
الأ�صل افرتا�ض براءة املتهم حتى يثبت العك�س ولقاعدة البينة على املدعي  .حيث ال ترثيب
على املنظم ملخالفته لهذه القواعد ا�ستجابة للطبيعة التجارية جلميع �أعمال ال�سوق املالية
املتعلقة بتداول الأوراق املالية  ،وما ت�ستوجبه هذه الطبيعة من قواعد خا�صة بها متيزها عن
الأعمال ذات الطبيعة غري التجارية .
وفيما يتعلق بالإجراءات التي بناء عليها تتم املطالبة بالتعوي�ض فيمكن ملدعي ال�ضرر بناء
على ن�ص الفقرة ( هـ ) من املادة اخلام�سة والع�شرون �أن يتقدم ب�شكوى �أو دعوى يتم �إيداعها
من قبل املت�ضرر �أو املت�ضررين لدى الهيئة  ،والتي تقوم بدورها ب�إيداعها مبا�شرة لدى اللجنة
 .ويف حال مت �إيداع ال�شكوى �أو �صحيفة الدعوى لدى الهيئة ومرت مدة ت�سعني يوما من تاريخ
�إيداعها ومل تبلغ الهيئة املدعي عن الإجراء املتخذ منها  .ففي هذه احلالة يكون للمدعي
التقدم مبا�شرة للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية ب�شكواه �أو دعواه ح�سب احلالة .
كما يجوز للهيئة من تلقاء نف�سها �أن تتقدم بدعوى التعوي�ض بناء على ن�ص البند ( ) 4
من الفقرة ( �أ ) من املادة التا�سعة واخلم�سني التي قررت حق الهيئة يف �إلزام املخالف بدفع
املكا�سب التي حققها املخالف نتيجة الرتكابه املخالفة �إىل ح�ساب الهيئة  .وهذه املكا�سب غري
امل�شروعة التي حققها اجلاين تعترب تعوي�ضا مقابل ال�ضرر الذي �سببه املخالف لل�سوق جراء
قيامه مبخالفة �أحكام نظام ال�سوق املالية واللوائح والقواعد ال�صادرة بناء عليه  .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن الدعوى التي ترفعها الهيئة على اجلاين ال ت�ستلزم �أن يقوم املت�ضرر برفع
دعوى التعوي�ض بداية لكي تقوم الهيئة باملطالبة مبا تراه من عقوبات رادعة للجاين  .فحق
الهيئة يف رفع الدعوى كفلته وقررته املادة التا�سعة واخلم�سون من النظام وهو م�ستقل عن حق
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املت�ضرر يف مطالبة اجلاين بالتعوي�ض والذي قررته املادة ال�سابعة واخلم�سون من النظام .
وما جتب مالحظته �أخريا �أن التعوي�ض الذي تطالب به الهيئة يف هذه احلالة يعترب عقوبة
�أ�صلية بناء على ن�ص البند (  ) 4من الفقرة ( �أ ) من املادة التا�سعة واخلم�سني ولي�س بناء
على ن�ص املادة ال�ساد�سة واخلم�سني  .وذلك لأن املادة التا�سعة واخلم�سني منحت الهيئة احلق
مبا�شرة يف تطبيق هذه العقوبة على �أية خمالفة �أو جرمية وهذا ي�شمل الت�صريح ببيانات غري
�صحيحة .
ون�شري هنا �إىل �أن وفاة اجلاين قبل �صدور قرار اللجنة ال ت�ؤثر يف اال�ستمرار يف نظر
دعوى احلق اخلا�ص واملطالبة بالتعوي�ض من ماله � ،أما دعوى احلق العام فتنق�ضي بوفاة
املتهم طبقا لن�ص املادة  22من نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي  .ويلزم ورثة اجلاين
باال�ستمرار يف الدعوى نيابة عن مورثهم حلني �صدور قرار يف الدعوى ولهم حق االعرتا�ض
عليه  .و�إذا امتنعوا عن احل�ضور فتعترب الدعوى ح�ضورية بحق مورثهم وت�ستمر اللجنة يف
نظرها والبت فيها  .والقول بغري ذلك غري �صحيح لإ�ضراره بامل�صالح اخلا�صة باملتعاملني يف
ال�سوق ولإ�ضراره بامل�صلحة العامة املتمثلة يف حماية ال�سوق املالية  .وال يعني ذلك �أنهم يحلون
حمل مورثهم وبالتايل ميكن �إدانتهم بدال منه لأن ذلك خمالف مل�سلمات ومبادئ التقا�ضي
ب�صفة عامة  ،و�إمنا ح�ضورهم مطلوب يف هذه احلالة ملتابعة ال�شكوى �أو الدعوى وهذه
املتابعة مقت�صرة على ما تقت�ضيه ظروف الدعوى  .وبخا�صة �أنه متى ما متت �إدانة مورثهم
ف�إنهم يلزمون بدفع مبلغ التعوي�ض من تركة اجلاين ولي�س من ح�سابهم اخلا�ص تطبيقا ملبد�أ
�شخ�صية العقوبة .
ومتى ما ا�ستحق املدعي بال�ضرر للتعوي�ض من حيث املبد�أ فيجب على جلنة الف�صل يف
منازعات الأوراق املالية حتديد مبلغ التعوي�ض املنا�سب يف هذه احلالة  .ومل يرتك النظام
م�س�ألة حتديد مبلغ التعوي�ض الجتهاد اللجنة �أو لأي �شخ�ص �آخر .فقد �أو�ضحت الفقرة (ب)
من املادة ال�ساد�سة واخلم�سني كيفية ح�ساب التعوي�ض ون�صت على �أنه يتم وفقا للأحكام
التي حددتها الفقرة (هـ) من املادة اخلام�سة واخلم�سني  .وبالرجوع �إىل ن�ص الفقرة (هـ)
جند �أنه حدد كيفية احت�ساب التعوي�ض بالن�سبة ل�شراء الورقة املالية التي ثبت �أن ن�شرة
�إ�صدارها ت�ضمنت بيانات غري �صحيحة ب�ش�أن �أمور جوهرية �أو �أغفلت ذكر هذه البيانات ،
وبالتايل ف�إن طريقة احت�ساب التعوي�ض اقت�صرت على حالة قيام املجني عليهم ب�شراء الورقة
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بناء على اخلداع الذي مت يف ن�شرة الإ�صدار نظرا لأن ال�شراء هو الت�صرف الوحيد املت�صور
يف هذه احلالة  .وبناء عليه مل يتم التطرق لتحديد كيفية التعوي�ض يف حالة تعر�ض املجني
عليهم جلرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة جتعلهم يقومون ببيع �أو �شراء الورقة املالية
�أو تدفعهم ملمار�سة �أو الأحجام عن ممار�سة احلقوق التي متنحها تلك الورقة  .ونظرا لأن
جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة قد تدفع املجني عليهم للقيام بعمليات بيع �أو �شراء
يت�ضررون منها � ،أو ممار�سة �أو عدم ممار�سة احلقوق التي متنحها الورقة  ،ويكون من حقهم
طلب التعوي�ض  .لذا نرى �أنه كان من الأجدى �أن ين�ص املنظم على كيفية احت�ساب التعوي�ض
�صراحة يف هذه احلاالت دون الإحالة �إىل ن�ص الفقرة (هـ)  ،وذلك لإزالة �أي لب�س فيما يتعلق
باحلاالت التي يبيع فيها املجني عليهم �أوراقهم املالية �أو احلاالت التي ميار�س �أو ال ميار�س
املجني عليه احلقوق املرتتبة على الورقة نتيجة للت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة  ،والتي
يتم حتديد قيمة التعوي�ض املتعلق بها عن طريق القيا�س على حاالت التعوي�ض الناجتة عن
قيام املجني عليه بال�شراء  .وتطبيقا لن�ص الفقرة (هـ) ف�إن حتديد قيمة التعوي�ض بالن�سبة
حلالة قيام املجني عليه ب�شراء الورقة املالية بناء على االحتيال الذي وقع �ضحية له  ،تتمثل
يف الفرق بني ال�سعر الذي دفع بالفعل ل�شراء الورقة  ،والذي ال يجب ب�أي حال من الأحوال �أن
يتجاوز ال�سعر الذي عر�ضت به على اجلمهور  ،وبني قيمة الورقة املالية يف تاريخ �إقامة الدعوى
�أو ال�سعر الذي كان من املمكن الت�صرف يف الورقة املالية به يف ال�سوق قبل رفع الدعوى �أمام
اللجنة  .ونرى �أن املنظم قد ن�ص على هذا اخليار حماية للمجني عليه وحفاظا على حقوقه
وحتقيقا مل�صلحته وذلك باختيار �أن�سبهما له  ،وهو ما يحقق يف نف�س الوقت �أقوى درجات
الردع للجاين  .ون�شري هنا �إىل �أنه يف حالة قيام اللجنة بتحديد مبلغ التعوي�ض على �أ�سا�س
�أحد ال�سعرين وكان ال�سعر الذي اختارته اللجنة ك�أ�سا�س لتقييم التعوي�ض يختلف عن ال�سعر
الذي يطالب به املجني عليه ك�أ�سا�س للتعوي�ض  ،ف�إن ال�سعر الذي تختاره اللجنة هو املعتمد
نظرا لأن النظام خولها كامل ال�صالحيات يف حتديد ال�سعر الذي يتم بناء عليه تقدير قيمة
التعوي�ض بغ�ض النظر عن ال�سعر الذي بناء عليه يطالب املجني عليه بتقدير قيمة التعوي�ض.
�أما بالن�سبة لقيام املجني عليه ببيع الورقة املالية والتفريط يف ملكيته لها �أو ممار�سته �أو
عدم مار�سته للحقوق التي ترتبها الورقة بناء على الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة الذي
قام به اجلاين  ،فيتم حتديد قيمة التعوي�ض بالقيا�س على القاعدة الواردة يف الفقرة (هـ)
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من املادة اخلام�سة واخلم�سني من النظام  .وبناء عليه تتمثل قيمة التعوي�ض يف حالة البيع
يف الفرق بني ال�سعر الذي مت بيع الورقة به  ،والذي ال يجب ب�أي حال من الأحوال �أال يقل عن
ال�سعر الذي ا�ستهدفه اجلاين من القيام بجرميته والذي عر�ضت به الورقة على اجلمهور،
وبني قيمة الورقة املالية يف تاريخ �إقامة الدعوى �أو ال�سعر الذي كان من املمكن الت�صرف
يف الورقة املالية به يف ال�سوق قبل رفع الدعوى �أمام اللجنة � .أما يف حالة ممار�سة �أو عدم
ممار�سة احلقوق التي ترتبها الورقة فيتم حتديدها بناء على ما كان �سيجنيه مدعي ال�ضرر
لو مار�س �أو مل ميار�س هذه احلقوق  .وللجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية اختيار ال�سعر
الذي تراه منا�سبا من بني هذين ال�سعرين الحت�ساب قيمة التعوي�ض .
وبعد �أن يحدد مبلغ التعوي�ض وفقا للطريقة التي عر�ضناها �سابقا حددت الفقرة (ب)
من املادة ال�سابعة واخلم�سني الطريقة التي يتم بناء عليها توزيع مبالغه على امل�سئولني عنه يف
حال تعددهم ون�صت على �أن هذا التوزيع يتم وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من املادة اخلام�سة
واخلم�سني من النظام .
وبالرجوع �إىل ن�ص الفقرة (هـ ) جند �أنها قد ن�صت على (  . . . .ويكون املدعى عليهم
م�س�ؤولني ب�صفة فردية وبالت�ضامن عن تعوي�ض ال�ضرر الذي تقوم م�س�ؤوليتهم عنه طبقا لهذه
املادة  . ) . . . .ويالحظ على هذا الن�ص �أنه جاء مقت�ضبا بطريقة تثري بع�ض الإ�شكاليات فيما
يتعلق بتطبيقه  .فهو قد قرر م�سئولية اجلناة الت�ضامنية يف حال تعددهم عن تعوي�ض ال�ضرر
الذي تقوم م�سئوليتهم عنه  ،والناجت يف هذه احلالة عن قيامهم بجرمية الت�صريح ببيانات
غري �صحيحة وذلك بجانب م�سئوليتهم الفردية  .ويرتتب على ذلك ب�أنه يجوز للمت�ضرر �أو
املت�ضررين مطالبة اجلناة جمتمعني �أو منفردين بدفع كامل قيمة التعوي�ض بناء على مبد�أ
الت�ضامن فيما بينهم  .ويف هذه احلالة للمت�ضرر الرجوع على �أي منهم ح�سب اختياره  ،كما
يكون ملن متت مطالبته ب�صفة منفردة بكامل مبلغ التعوي�ض �أن يرجع على بقية اجلناة بقيمة
التعوي�ض التي دفعها والزائدة عن ن�صيبه  .وهذا يثري �إ�شكالية معرفة �أو تقدير ن�صيبه من
التعوي�ض الواجب دفعه  .فهل يق�سم مبلغ التعوي�ض بينهم بالت�ساوي �أو �أن هناك من يتحمل
ن�صيبا من التعوي�ض �أكرث من الآخر ح�سب درجة امل�ساهمة اجلنائية لكل منهم يف اجلرمية
وم�سئولية كل منهم عنها وهذا ما مل حتدده الفقرة ( هـ ).
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و�أمام الن�ص الآمر لهذه الفقرة لي�س �أمامنا �إال الت�سليم بوجود الت�ضامن بني امل�س�ؤولني
جان
عن اجلرمية بدون وجود قاعدة من�صو�ص عليها يتم بناء عليها حتديد ن�صيب كل ٍ
م�شارك يف اجلرمية من مبلغ التعوي�ض  .و�إزاء ذلك نرى �أن تق�سيم مبلغ التعوي�ض مرتوك
لتقدير اللجنة التي يجب �أن تراعي يف تقديرها عند توزيعه بني اجلناة يف حال تعددهم مدى
امل�ساهمة اجلنائية لكل منهم يف اجلرمية ومدى م�سئوليته عنها  ،كما يجب عليها �أن تراعي
ما تقرره قواعد العدالة ب�صفة عامة وما تقت�ضيه م�صلحة املتعاملني بال�سوق وما ال يتعار�ض
مع روح النظام  .وبناء عليه قد تقوم بتق�سيمه بينهم بالت�ساوي �أو وفقا لن�سبة م�شاركة كل
منهم يف اجلرمية .
املطلب الثاين
العقوبات التكميلية
بجانب عقوبة التعوي�ض هناك عقوبات �أخرى ميكن لهيئة ال�سوق املالية �أن تقرتح تطبيقها
على مرتكب جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة  .وهذه العقوبات تتميز ب�أنها عقوبات
تكميلية يحكم بها بجانب العقوبة الأ�صلية لهذه اجلرمية وهي التعوي�ض  .وقد �سبق �أن �أ�شرنا
�إىل �أن هذه العقوبات تعترب من حيث طبيعتها القانونية عقوبات تكميلية جوازية  .ويعني ذلك
�أن للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية حول �صالحية احلكم �أو عدم احلكم بها .
والعقوبات التكميلية التي ميكن �أن يحكم ب�أي منها بجانب التعوي�ض هي العقوبات التي
ن�صت عليها املادة التا�سعة واخلم�سون من نظام ال�سوق املالية  .ويالحظ عل هذه العقوبات
�أنها عقوبات عامة تطبق على كل من ا�شرتك �أو ي�شرتك �أو ي�شرع يف �أية �أعمال �أو ممار�سات
ت�شكل خمالفة لأي من �أحكام نظام ال�سوق املالية واللوائح والقواعد ال�صادرة بناء عليه .
وقد ن�صت هذه املادة على عدد من العقوبات املختلفة ومنحت لهيئة ال�سوق املالية احلق يف
اقرتاح ما تراه منا�سبا من هذه العقوبات  ،وذلك عن طريق �إقامة دعوى �أمام جلنة الف�صل
يف منازعات الأوراق املالية ال�ست�صدار قرار بالعقوبة �أو العقوبات املقرتحة من قبل الهيئة
وفقا ملا ر�أيناه �سابقا ب�ش�أن دعوى التعوي�ض .
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ولتحديد الطبيعة القانونية لهذه العقوبات يجب التفرقة بني حالتني  .احلالة الأوىل
عندما ال يكون هناك ن�ص خا�ص يف النظام �أو اللوائح والقواعد ال�صادرة بناء عليه يقرر
عقوبة خا�صة لفعل �أو ممار�سة خمالفة لن�صو�ص النظام �أو اللوائح والقواعد ال�صادرة بناء
عليه  .ففي هذه احلالة تعترب هذه العقوبات عقوبات �أ�صلية ما عدا عقوبة الغرامة التي ن�صت
عيها الفقرة ( ب ) من املادة التا�سعة واخلم�سني والتي تعترب عقوبة تكميلية جوازية حيث
�أجازت املادة للهيئة طلب �إيقاعها .
�أما احلالة الثانية فهي حالة وجود ن�ص خا�ص يقرر عقوبة خا�صة لفعل �أو ممار�سة
خمالفة لن�صو�ص النظام �أو اللوائح والقواعد ال�صادرة بناء عليه  .ففي هذه احلالة تكون
العقوبات التي ن�صت عليها املادة التا�سعة واخلم�سون جوازية يف مقابل العقوبة اخلا�صة التي
تعترب عقوبة �أ�صلية ال متلك جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية �إال �أن تطبقها  .وهذا هو
احلال بالن�سبة جلرمية الت�صريح بالبيانات غري ال�صحيحة .
وبناء على ن�ص املادة التا�سعة واخلم�سني وبجانب عقوبة التعوي�ض ميكن معاقبة من
يرتكب جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة بواحدة �أو �أكرث من العقوبات التالية :
 1ـ الإنذار .
 2ـ �إلزام اجلاين املف�صح عن املعلومات بالتوقف �أو االمتناع عن العمل مو�ضوع الدعوى .
 3ـ �إلزام اجلاين باتخاذ اخلطوات ال�ضرورية لتجنب وقوع املخالفة � ،أو اتخاذ اخلطوات
الت�صحيحية الالزمة ملعاجلة نتائج املخالفة .
 4ـ تعليق تداول الورقة .
 5ـ منع ال�شخ�ص املخالف من مزاولة الو�ساطة � ،أو �إدارة املحافظ � ،أو العمل م�ست�شار
ا�ستثمار للفرتة الزمنية الالزمة ل�سالمة ال�سوق وحماية امل�ستثمرين .
 6ـ احلجز والتنفيذ على املمتلكات .
 7ـ املنع من ال�سفر .
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 9ـ الغرامة املالية .
وما جتدر الإ�شارة �إليه �أن للهيئة احلق يف طلب �إيقاع عقوبة واحدة �أو �أكرث من العقوبات
ال�سابقة وفقا لظروف كل حالة وملا تراه منا�سبا لردع اجلاين  .كما �أن للهيئة �أن تقوم بطلب
�إيقاع العقوبات املنا�سبة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب �أحد الأ�شخا�ص .

املجلد اخلام�س مكرر

 8ـ املنع من العمل يف ال�شركات التي تتداول �أ�سهمها يف ال�سوق .

وانطالقا من �أهمية عقوبة الغرامة من بني العقوبات ال�سابقة فقد قام النظام بتحديد
�أحكامها  .فقد �أجازت الفقرة ( ب ) من املادة التا�سعة واخلم�سني للهيئة �أن تطلب من اللجنة
�إيقاع غرامة مالية على الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن خمالفة متعمدة لأحكام النظام ولوائحه
التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح ال�سوق  .وال نرى �أي خالف حول تطبيق هذا الن�ص على
جرمية الت�صريح ببيانات داخلية نظرا لأن القيام بها يعترب خمالفة لنظام ال�سوق ولوائحه
التنفيذية وقواعد الهيئة  .وي�شرتط للمطالبة ب�إيقاع عقوبة الغرامة من قبل الهيئة وكذلك
للحكم بها من قبل اللجنة �أن يكون ال�سلوك الإيجابي الذي قام به ال�شخ�ص واملكون لفعل
اجلرمية متعمدا  .ونرى �أن تطلب حتقق هذا ال�شرط يتوافق مع ما يتطلبه النظام لقيام
جرمية الت�صريح ببيانات غري �صحيحة من �ضرورة توافر الق�صد اجلنائي لدى اجلاين
بنوعيه العام واخلا�ص .
كما �أجازت الفقرة ( ب ) ملجل�س هيئة ال�سوق املالية بديال لقيام الهيئة باملطالبة ب�إيقاع
الغرامة �أن يفر�ض غرامة مالية على �أي �شخ�ص م�سئول عن خمالفة النظام ولوائحه وقواعد
الهيئة ولوائح ال�سوق  .وما يجدر التنويه به �أن حق املجل�س يف فر�ض الغرامة م�ستقل عن حق
الهيئة يف املطالبة بالغرامة ويختلف عنه يف طبيعته القانونية وال يوجد تداخل بني هذين
احلقني  .فللمجل�س �أن يفر�ض الغرامة ويحدد مقدارها مبوجب قرار ي�صدر منه بناء على
ال�صالحيات املخولة له مبوجب النظام والتي قررت له كامل ال�صالحية يف مبا�شرة جميع
ال�صالحيات املنوطة بالهيئة � ،سواء فر�ض هذه الغرامة من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب
الهيئة � .أما حق الهيئة فيقت�صر على املطالبة بالغرامة التي تراها منا�سبة �أمام اللجنة وهذه
املطالبة قد تقبل �أو ترف�ض من قبل اللجنة  ،وحتى لو مت قبول طلب الهيئة ب�إيقاع الغرامة
فللجنة �أن تعدل من مقدار الغرامة  .ويفهم من كلمة بديل الواردة يف هذه املادة �أن الهيئة
خمرية فيما يتعلق ب�إيقاع الغرامة على اجلاين بني تقدمي طلب ب�إيقاع الغرامة �أمام اللجنة ،
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�أو فر�ض هذه الغرامة مبا�شرة عن طريق الطلب من جمل�س هيئة ال�سوق املالية �إقرارها وفقا
لل�صالحية التي خولتها له الفقرة ( ب )  .ومتى ما اختارت الهيئة �إحدى الطريقتني فلي�س لها
نظام ا�ستعمال الطريقة الأخرى .
ومل ت�شر الفقرة ( هـ ) �إىل طبيعة قرار املجل�س وما �إذا كان نهائيا �أو يقبل االعرتا�ض
عليه  ،وكان من املفرت�ض �إي�ضاح هذه امل�س�ألة منعا لأي غمو�ض قد يكتنف تف�سري الن�ص .
ونرى بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة �أن قرار املجل�س بتوقيع الغرامة ال يعترب قرارا نهائيا  ،ويتم
االعرتا�ض عليه �أمام اللجنة بحكم اخت�صا�صها بالنظر يف التظلم من القرارات ال�صادرة
عن الهيئة �أو ال�سوق تطبيقا لن�ص الفقرة ( ج ) من املادة اخلام�سة والع�شرين من النظام.
والقول بعدم تطبيق هذه القاعدة  ،لأن فر�ض العقوبة يتم من املجل�س ولي�س من الهيئة  ،قول
مردود عليه ب�أن املجل�س وفقا لن�ص الفقرة ( د ) من املادة ال�سابعة من النظام يبا�شر جميع
ال�صالحيات واملهام املنوطة بالهيئة وله �أن يفو�ض �أيا منها  .ي�ضاف �إىل ذلك �أن كون قرار
فر�ض الغرامة من قبل املجل�س يكون نهائيا يقت�ضي ويتطلب �أن ين�ص املنظم �صراحة على
ذلك نظرا خلطورة مثل هذا القرار  .وما جتدر الإ�شارة �إليه �أن الفقرة ( ب ) من املادة
التا�سعة واخلم�سني مل تن�ص على كون قرار املجل�س نهائيا ال يقبل االعرتا�ض عليه وهذا ي�ؤكد
ما ذهبنا �إليه يف هذا اخل�صو�ص .
�أخريا فيما يتعلق بتحديد مقدار مبلغ الغرامة املفرو�ضة فقد ن�صت الفقرة ( ب ) من
املادة التا�سعة واخلم�سني على �أن احلد الأدنى للغرامة هو ع�شرة �آالف ريال واحلد الأعلى لها
هو مائة �ألف ريال  .ووفقا لن�ص هذه املادة تتعدد الغرامات بتعدد املخالفات التي يرتكبها
اجلاين ويجب �أال تتجاوز كل منها احلدين الأدنى والأعلى اللذين ن�ص عليهما النظام  .ويجب
�أن ت�صدر الغرامة بقرار م�سبب ويف حال تعددها يجب �أن يبني القرار مقدار الغرامة املتعلقة
بكل خمالفة على حده .
وتطبق العقوبات ال�سابقة على اجلاين حتى لو تويف بعد قيامه باجلرمية وقبل �صدور
قرار ب�إدانته  .وي�ستثنى من تطبيق هذه العقوبات تلك املتعلقة ب�صفة ال�شخ�ص الطبيعي لكونه
�إن�سانا يتعذر تطبيقها ب�سبب الوفاة  .مثل العقوبات التي تن�ص على �إلزام اجلاين �أو منعه
من القيام ببع�ض الأعمال ال�شخ�صية املالزمة ل�صفة الإن�سان  ،وال ينفذ يف هذه احلالة �إال
العقوبات التي ميكن �أن يتم �إيقاعها على �أموال اجلاين .
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تعترب جرمية الت�صريح عن البيانات غري ال�صحيحة املتعلقة بالأوراق املالية املدرجة يف
ال�سوق املالية ال�سعودية من �أخطر جرائم ال�سوق املالية نظرا لأثارها ال�سلبية التي تزعزع
الثقة يف ال�سوق وجتعل بيئته اال�ستثمارية بيئة طاردة للأموال امل�ستثمرة فيه  .لذلك حر�ص
املنظم على الن�ص على هذه اجلرمية وحتديد �أحكامها وقرر العقوبات الرادعة ملن يرتكبها.

املجلد اخلام�س مكرر

اخلامتة

وقد حر�صنا يف هذا البحث على تبيني النطاق القانوين لهذه اجلرمية والعقوبات املقررة
لها  .وقد �أوردنا يف ثنايا هذا البحث كل ما يتعلق بهذه اجلرمية من �أحكام ووجهة نظرنا
حيالها والتو�صيات التي نراها ملعاجلة بع�ض املثالب خ�صو�صا تلك املتعلقة بالئحة �سلوكيات
ال�سوق  .ون�شري يف هذا املقام �إىل �أهمية قيام املنظم ب�إعادة مراجعة النظام للن�ص �صراحة
على بع�ض القواعد التي مل يت�ضمنها النظام مثل الن�ص �صراحة على مبد�أ حظر الت�صريح
بالبيانات غري ال�صحيحة و�إفراد مادة م�ستقلة لها للأ�سباب التي �أوردناها يف منت هذا البحث.
كما ن�شري على وجه اخل�صو�ص �إىل �أهمية تعديل ن�ص البند ( �أ ) من املادة العا�شرة من الئحة
�سلوكيات ال�سوق بحيث تتفق �أحكامها مع ن�ص املادة ال�ساد�سة واخلم�سني من النظام.
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املراجع :
�أوال  :الكتب والبحوث
 1ـ د �.أحمد الألفي  ( ،النظام اجلنائي يف اململكة العربية ال�سعودية )  ،مطابع ال�شرق
الأو�سط  ،الريا�ض 1976 ،م .
 2ـ د  .عبد الفتاح ال�صيفي  ( ،الأحكام العامة للنظام اجلزائي )  ،جامعة امللك �سعود ،
الريا�ض 1416 ،هـ .
 3ـ د  .عمر �سامل  ( ،احلماية اجلنائية للمعلومات غري املعلنة لل�شركات املقيدة ب�سوق
الأوراق املالية )  ،الطبعة الأوىل  ،دار النه�ضة العربية  ،القاهرة . 1999 ،
 4ـ د  .حممد البجاد ( جرمية االحتيال يف ال�سوق املالية وفقا للنظام ال�سعودي )  ،دورية
الإدارة العامة  ،معهد الإدارة العامة  ،املجلد ال�ساد�س والأربعون  ،العدد الثالث  ،رجب
1427هـ .
 5ـ د  .حممود م�صطفى � ( ،شرح قانون العقوبات ) الطبعة الثامنة  ،دار النه�ضة العربية.
 6ـ د  .حممود جنيب ح�سني  ( ،جرائم االعتداء على الأموال يف قانون العقوبات اللبناين)
 ،دار النه�ضة العربية  ،بريوت 1984،م .
ثانيا  :الأنظمة واللوائح
 1ـ نظام ال�سوق املالية ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
 2ـ الئحة �سلوكيات ال�سوق ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1ـ 11ـ
 2004وتاريخ 1425/8/20هـ ..
 3ـ الئحة �أعمال الأوراق املالية ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 2ـ
 83ـ  2005وتاريخ 1426/5/21هـ .
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 4ـ قائمة امل�صطلحات امل�ستخدمة يف نظام الهيئة ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية
رقم  4ـ  11ـ  2004وتاريخ 1425/8/20هـ واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم
 3ـ  219ـ  2006وتاريخ 1427/12/3هـ .
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