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  الجرائم المتعلقة بالمعلومة في سوق األوراق المالیة

Abstract 

Concerning the 
protection of criminal to the 
securities market of the legal 
texts that define images of 
the act, or refrain considered 
a crime therein, and the 
penalty for each of them, and 
will be described in this 
research-related crimes 
Palmaloma in the stock 
market, where touching it to 
define the concept of the 
information featured is 
declared by the market 
securities-related crimes and 
pictures of this information 
and the elements of these 
crimes and the penalty for 
such crimes, have made our 
findings and 
recommendations that we see 
in the folds of this research.

  

  

  

ا  

 ا اا ق اوراق     

ص امم ا د ر ا ، أو 

اع اة   ، وا ارة  

     ا ا   ولف م و،   

  وراق اق ا   ا اا

   ا   قم  ،  ا

    وراق اق ا   ا  ها

ور اا ا ه ا وأرن ه 

      و ، اا  رةا وا اا

ءت ا ا  إ وات     

 ا ا   ام ا.  

ا  

      ا ت أا   ا 

 ق اوراق ا ، واس اي 

  ا  اذ اره 

 وراق ا ا  ريا.  

  ا ا    ةا وا

 طم  اء أم ا رر اَِ

  أ  ت اأو أو ا ا

ادي ا   و ر ، 

 ة إا ا  دي م 

  جـمـال جـاسم محمد
  طالب ماجستیر

كلیة القانون والعلوم السیاسیة/ جامعة األنبار
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  اوا وراق ار اأ  ا

   وراق اق ا)١(  .  

و أل  ا أو إ أو  

 و و  ر ب أوات ام  

ا از اأ    رة ت

 ،  وراق اق ا    ا

 وراق اق ا   أ و

ن أ أو إ  أو  رة 

 ، اا      

  ا   ا أن  أ

  و٢(ا(    ن ا أن 

 ا  ا ن ا ذ و

 أو ورا ا     اءات 

ا  م إل ه ا إ ر 

 أن ا ذ  و ، ا

 ل اة اا   ا و 

 وإم ر ا ،ور د

  دة و ن ا وأن

أاض أو أ ول ا ادة 

 مت ا   أو أن 

  ج اأو أم أر  ا

  تا   ى  وأ 

 ض أو أأ  ن دة ا

 ال ن ا   أزدر أو 

 ن ا وأن ، ا  

  اوا وراق ار اأ  ة

  ت اا  وراق اق ا

 ا  ت  أوا اج أو أم

و ج   ا اة 

ا   ا  ةا  ت

  و ن ا  أو ل ا

 ق ام  ج.  

و  ات ا ق اوراق  

  ا إ ا اة ،

 رت ا   م )

C.O.B (  م  اا ا

و   أو أ ا دة و

 أو أ  ر أو وراق اري ا

  أن  و و وأ ،

 ا را   وا 

    أو  ق  و٣(ا( .  

 وراق اا  ق )S.E.C  (

ن  ا ا  ا اي

 أوراق   و  أي اء أو 

  ء ا    أوراق 

  .  )٤(     ه ادة  

   ضا  يع اا أ) ا

(  م   ةا ا    )

 .....    أ ا أ  

 نما ا    ()٥(.  



العدد السادس                              مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

٣٣٤

  ا راع اا أ 

  ء  أي  و ا

   ت)٦(  .  

أ اع اا  ق إ ا اة 

 ر وراق ا اقق ا نم٧٤  

٢٠٠٤    م )  ا 

     أن:  

١-  ا ت اا 

  ا ا أذا د إ ا

 ق إ   ،   )٧()  و امن

  ت ( م أ   

   ن  ول أو  اراء أو 

أو ا ظوان ا   ا  

  ته ا  ح  ءأي إ

 ا     ض

ل أو   ات ا  و 

 ا   ()٨(

 أر إ ا ا ف م و

  لأ  ولا  

   ة وراق اق ا  

و ا ام مض إ  إء 

ت ة     ق 

 ق إم ا ا و وراق اا

 أت ت   أو إل 

أي    مات اب 

اق ا وار و و ا  ق اور

   اا ا  م 

  أوراق  و ط ت

 وراق اق ا  او.  

  ا اول

   ة ت لأ 

وراق اق ا    

        ت  ء  ا 

و  أي  لا  را إ 

 وراق اق ا   ا مما 

 ا  واةأ ا أم  وا

   واةا اق ، وا  

ا  ات ا ق 

  أي   إ وراق اا

 ء   ة ت .  

    لأ م ه ا فو

  لا  ة و ات اا

ا  اص اد  أو 

 أداء وظ وذ  ت 

   را ٩(دا(   وا م   ،

 م  أل  و ت ة

 ة ز  وظ   ا

  .  )١٠(   ه ات   

و ذ أ ات ا ق    

 ل اأ  إ وراق اا

اة  ور   ول 

  .ار
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 ه ا ع إق ا م  

 ن  رم٨٣٣-٦٧ا  ١٩٦٧  ا

  رو ا ا ب ا

 ق إ و رت ا 

 ر مرة ان ام٥٩٧ – ٩٦ 

 در١١( ١٩٩٦-٧-٢ا( .  

و أ   اع ا  ه    

ر  ا  من اوراق ا اد

َُ  م  و  اع  ١٩٣٤

  رأ  ن  ١٩٨٤ام

 ر ان أ  ات اا )

  ن امInsider Tarading  

Sanction Act  ( ن ام رأ 

  ر او أ وراق اا ١٩٨٨  

 دل ا ين )  ٢١،  ٢٠( ام 

  درا وراق ا١٩٣٤ا   

   ه   ا  ا)١٢( .  

  ه ا ع إق ا  و

  م....)  أ ا أ  

  ن أوما ا    

  . )١٣() م   أو زو أو أوده  

ا أ  ق إ  راع ا

    ت لأ ) 

 ا  ت ال از أ

   وراق ار اأ  

  ف  ط و  

    ()١٤( .  

  ع إق ا  اقا و

ت اة  ا  أل ا

  ت ( م أ   

   ن  ول أو  اراء أو 

اظ أو ا  ا   وان 

  ته ا  ح  ءأي إ

 ا     ض

ا   ل أو و  ت ا

 ا ()ع   )١٥أورد ا  ،

 ) له ) أ لأ  ا

وراق اق ا  ا  ا.  

و ه ا  ا ا اض 

وا ادي و اي ،  ف 

  وع أر  ه ا م

ل اأ   ضا  ول

ت ة    ق اوراق 

ا  و اع ام مق إ ا ادي 

 ا ض إم ع اا و 

 اع اا   ه ا يا

 رةا ا م.  
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  اع اول

 ا ا  ضا :ما   

 أ أ ات ا ق  

 ا ا ا   وراق اا

 ما   

      ا عا  م 

  ما )١٦(   ع طد ا و  ،

 :  

 وا ا : م ص اا و

مت ان ام )١٧(      و

  ءن وأدارون اوا ا ا

 ا ص اا  و ا

رن اظ ا ، و ن ء 

 ا ظا  ن ا

 ما ء واا أ  مر

  رأ ت إ   ط

ا  ه ا   ا 

 أي ظف ا م  وا 

ا    أ  ة 

   ع ا دوات ا )١٨( .  

 ما ص :اا  و

 ةا زة ا ن ا 

   و ، أو وظ  ر

 أ   اضأي أ ه ا 

  ا  أن   ال 

  أو ظا  ا 

  : و ه ا من 

 أو : ا  ن ص اا

 ة  وا  ا ا ذ 

مما و ا ا وا ا.  

 م : ا  ا  صا

 وظ  ا  ن ا

 أ   أو ا  

  .ازراء 

أ    أ اع  من ق 

   من ا ي أنل ارأس ا

 ه  و   ا 

،   أر اع ارا إ  )١٩(امن  

  وراق اق ا  ين اما   ذ

  )٢٠(  .  

 ا ع اا أ  اقا  أ

رب ا   اراء أو اظ أو 

ا ا  ا م  ق 

 ....) أو ظراء أو اول ا 

ا  ا و  وأن أي أء 

 ح   ه ات  ض 

 ل أو ا     

ا ا و ت ا ()٢١(.   

مع اا  

 ديا ة ا ت لأ 

وراق اق ا      
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     ه ا ديا ا 

أل      أو 

اوراق ا     أو اء ه 

 وراق اا ،  اا ا و

 قا  ء ا وراقا  اء أو

ا.  

    ت اا  ما ن او

)٢٢( .  

 أو :  اء ا ما 

  ا  ا أي أ و

 ا    أوراق  اء أو

 ز.  

 م :إ ء ا ما  ا 

 و ا  ب 

  ة  ا  ن

    ى اأ  ن.  

  : إ ا   ما  أن

أل ا اة  ا وب 

   ن و ا 

  )٢٣(  .  

  ت اا إ مع ار اأ و

  ه ا اك اا  

  م ) أو أ  اء ما 

   ة  ة أو 

 )٢٤()  ار  ا أو ازة 

،  أن اع ام   مق 

ع ان م     

اق ار  ا ا اء ن 

ازق اا أ ق ا٢٥(ا(.  

   ا ا اا  ا و

 د ور أوا  أو اء وراق 

  ا  ةا ا  ء ٢٦(ا( 

   ،    ك اا ا 

اع   ا أ  د 

 ا  ا اك ان اإ

 ا  ء وراق ا اءوا 

  ة ا٢٧(ا(     و ،

  إ   و  وع

إ ن م تا   

  .  )٢٨( ا و  د   ع   

ع اا  

ا اي   أل ت 

وراق اق ا      ة  

     ا ا اا  ه ا 

  أ ،   ا  

 ا ا  ا ا ا

  ما   ا   ،رادةوا

    ة و م ا 

 أ ا وظ     و

 إ إراد  وأن ،  عطا  

 ا  ةا ه ا د إا
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أو  أوراق   ه   اء

  وراق اق ا  ٢٩(ا(  .  

  تا  د  ا و

  ط  ض يا مع اا

 ا وا ه اأ ت اأ 

 من )  ١٦١/١( م   ادة 

  درا مت ا١٩٦٦-٧- ٢٤ا.  

    ا  ن ى أنو م

  ن وذ  ا أ   تأ

ا م ن  ود ا اة 

وراق اا   ءأ  ا  .  

اع اا  

ا ارة  أل ت ة 

   وراق اق ا   

أن أ ات ا ق اوراق   

ا  م    ه 

ا.  

 ا   عض ا م 

 او   ة ا   ا

  و، م  ة ار 

 ان ا ا    أن

  و  ل اة أ إ 

ات   اا   ه اة   

)٣٠(     يا   أ ،

 اف اأ  اا ا

 ا ا  ا ٣١(م(  

   ت اض ا زأ

ا ا  ة ا  ي أو و

  دات أو ا   

ااك  ااق ا رة م أو 

  . )٣٢(ة  وز  ات  

  اع ا   ه 

   وز  ا ا ا

    يا ر أو ادو 

      أو ا )٣٣(.  

 ه ا  عا    و

  ا و     ة 

    و  أ   

 ا   أو  أ 

  أ  أ  لدون ا وذ

 ن أم ٣٤(أي(  أذا أ ، ا 

 ن ا ي  بو  

  دارة اا  لا  

  اا  ذ  و

  ندي اا ا ي أر٣٥(ا( 

   ا  ز ،

 او  أو ا او  نا 

ا  ة ا  ي وا 

 و ن اات  و ث  

  . )٣٦(        اد 

و ارات  اع  ه  

   ا )  ة  
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   أ و وز ث ات 

در أ     ا او و 

 ا  ى أو ن در وز

  ٣٩، ......   أ ااد 

  .  )٣٧()  ا امن 

أ  ااق  أ اع  من    

 ر وراق ا اقق ا٧٤  ٢٠٠٤ 

 ،ه ا  إ   رةا

     أ   واة

  راق اق ا ت  ارا

  م )  ت و د تا ض

 داما  مم د  ا 

    ذات   

 و لون ا ص اا 

ا امن أو ا اي ره ا أو 

ص ا  ن  ت ا ا

 ت أو اا   مما

 ص اا ن وما ا 

   رة  أو  ون

، و م (   ا اف 

 أم  ،حا  ض وا  با

ر ا  م   ا 

 ورة ه ا ، ا مى 

 ا  اع اا   ورة

    ة ت  ء

  وذ وراق اق ا  ر

   اقه ا   ا

ا ل ه ات  ات 

  ق اوراق ا ومح إ ار

 ا إ اق )  ١٥(مق ا نم 

 ر وراق ا٧٤  ن   ٢٠٠٤

  م ) ة : أو  

     و   ث ات 

  ر أون د  ار او

ة اف اأ  أن  ا  

  دة أو أا اا  

   ا:  

١-    ة  أ 

 أ ا امن وات 

ادرة ه   أو ا ه 

  .  د أو   أو ه

 م :ا    ة يا 

   و    ث ات و 

ا ار  ن أو  أف 

    أن  ا  ة اا

اا ادة أذا و ا  أو 

  ا  ارة  اة 

ا   دةه ا  دي أوا 

 ا أر  وإذا ، ه ا

   أن ا  ه  

   لي دون اا ا

 ه ا ديا ا.(  
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ما ا  

    ة ت ءإ 

وراق اق ا   

    ةر ا   تا 

ار  ق اوراق ا  ، ت 

 إ وراق اق ا ت اا

 ه ا  ل   أي 

 اء ن ط أو   ء 

ت ة     ل 

  ة ت ءإ   ا

  .)٣٨(   ه ااق 

   ه ا  عا م م 

  م ..... )  ز  

  ة  أو وظ  ر

  او ري أوراق أ  أو 

   رت أداة  أو  ق

 إ م   ق   أ 

 أو وظ  ديدر ارج ا   ()٣٩(  .

  ه ا ع إق ا   و

  م ..... )  أ ا أ  

)       ا امن 

)٤٠(.  

 ه ا   راع اا أ

  ......) أو و   وأي 

  ق وا  ت  أو ظ

  اع  قت ا   ن 

 ٤١()   ا(  .  

  ه ا عا  اقا و

  م)   أن ا  

  :  

١-  ا ت اا 

ا أذا د إ ا  ا 

، و  م    )٤٢()  و امن

   ن مما ) أ   

  ول أو  ن    ت

  ا  أو ا ظراء أو اا

 وان أي إء  ح  ه 

    ض  تا 

  ت اا   ل أو ا

 ا  ع   )٤٣()  وأورد ا 

 ) ء ، اإ (   ا

 و  ا إ ا  ةا ا

.  

و ه ا ا ا اض 

ف و ، وا ادي و ا اي 

      ه 

 ا إ  قم ع را إ 

 ه ا رةا.  

  اع اول

 ا  ضا ا :ما   
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 أط ات ا ق    

 ه ا  ما  وراق اا

 ا وا م  ما 

   ة ت لأ 

 وراق اق ا   ، ارا و

 ا ا د  م طوا

     إ  ضا

 اض  أل ت 

وراق اق ا     ة   

)٤٤(  .  

مع اا  

ا ادي  إء ت ة 

وراق اق ا      

 ا ادي ه ا  د   

    ا ة إا ا م

اطع   واي ن رج اق 

و ا واء ا ر اظ أ

   و ،   أ ه ا أ

 ا     ل او

اء و  أو  أو رة أو 

ان أو ا أو أي ط أى 

 ذ  اءو ا   

  ي أن  و ط  ة أو

ا م  أو أ وا  إ )٤٥(  .  

و أ اع أن ن ا رج    

 أو ا ظا ر ق اا

 ن م أذا ا   ا 

ات اة  ا   اق 

 ل ذ  أو ا ظا ر ا

  ظ إدارة   م ا

ق اوراق ا أو  أاد  إدارة 

  ٤٦(ا(   إ  ه او ،

 ا  ةت اا م  

  ا  ا إ .  

و  ذ  ا ادي ه 

  ا م   ا ا

ا  ار  ع  ن ن 

  أو ا  أو أو زرا 

 ا ا   أو ا أو 

ار ا اض ا  و ااء  أو 

  قا  ظ   ا

 ءات ات أو امك  ا

    نا  وراق اق ا  ةا

)٤٧(  .  

  ا ا اا  ه ا و

  د مو  عا  

  ك ان اد إ  دة ، أ

، و    ب  اوع  

   )٤٨(  .  

ع اا  

 اي  إء ت ة ا

وراق اق ا      
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   ا ا اا  ه ا 

 ا ا   ا ا 

رن ا و ، وأه إرادة 

 ا ب اأر إ م٤٩(ا(   و ،

 أن  ذ ن و اء ما 

 م ظ أ   

  ا وذ  ة   ز 

ان   وم    ه 

  وأم  أو وظ  ا

   ا   يا ع اط

اطع  و   إراد إ إء 

 ه ا ا ة إا.  

و ذ  ذا  أ ظ   اق 

  ةت اء اإ  ا أو ا

  ن  ا دون ا إ  ا

 ده أن ا ا  ن ا

 ح  أو  ذات   أو 

  ن ا ن أ ء  ح

   و  ا ا

٥٠(ا(.  

اع اا  

ا ارة  إء ت ة 

وراق اق ا      

 ات ا ق اوراق     

 ، ه ا رةا ض ا  ا

 م  ه ا  عا 

  م )  ة  

  م أ  ار ا و أ

 أو وظ  ر  ز 

 ة   أو  أ ري 

أوراق او  ق  أو  رت 

   ق    أداة م

إ  أ  رج ادر ادي 

 أو وظ    ()٥١(    أ ،

 اا ا   يا 

  ا م اف اأ 

 ا ض  )٥٢(ا زأ 

ات ا   ا اي 

 ة ا  أو و    

ات أو اد  ااك  ااق 

  وز  ة أو رة م ا

  . )٥٣(ات  

      عا     أ

  وظ   ا أ أ

    او     ة

    و  أ  أ 

  أن  ا   أو  

 م  أ ر أ  ه 

  دارة   )٥٤(اا  لا و ،

  ا و  أذا ا  ا

  و ٥٥(ا(   ز او

 او  نا    ما
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 أو ا ي وا ا او 

 ا وذ ة ث ات 

 د إا    و ن او

  ٥٦(ا( .  

و ارات ا اة  اع 

 ا او  ه ا 

   أو در أ    

   ٥٧(ا( دة و )ن )  ٦٩م 

ات ادي و ارات ن 

  و     ة ن ا

  . ث ات 

 اا  أ مأ   اقا  أ

 ا  داتأم  ١٥(ا  ( 

 ر وراق ا اقق ا نم٧٤  

٢٠٠٤      ض حوم ،

ه ا وذ  ل إ ة 

 ا )٢  ( ة را إ ) أو ( 

ا ارة  أل ت ة 

 ،  وراق اق ا    

 ن م ح٢( وم-  ا ا إ أ

  ة  ا   

  ).امن وات ادرة ه  

ا ا  

    ت  

  ا أو و رب واات ام

وراق اق ا  

ف ات ا ق اوراق      

  ظا ل اا    ا

 وا ات ادرة   ري د

اوراق ا و ا  مات اب 

وار وا ات ا  اوراق 

  ا  ته ا ن ا

 وراق اق ا  ا ا

ر اس اي   اون 

  ق  را   وراق اا

 وراق اا.  

  ات ا ق اوراق 

 دي ا ل اا  و ا

 ا امت ا ت 

  تم تأ   وراق ا رةا

و     مات اب أ

وو ا  ا ا ق 

 ت ار  ق اوراق 

ا.  

 م  اع ام  ه  

    ا ا  ا

إ ت ذ  ،  امن 

 ام    إ أو  ت

  ات اأو ا ا  

  م ي وو وراق اق ا)٥٨(  

  ه ا  عا  و

  ة ار  او  ة
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 ف اة أ وز  ا أو م

          دون أن أو دون ذ

  . )٥٩(ارح  

و   اع و ه ال 

  م .....)  ا أ  

مات اب أو أوراق ا أو 

 أو ا را  ذ  أو اا

  تم  ت امأو ا

 أو   امن أو  ًه 

ض ا أو ا  دأ  تم

  )٦٠( .  

  ه ا  عا رات ما و

  م  )  ت اا 

 أ  قا  ا أدراج أورا

 وأم و  ت إ

و أط ا   و ن ا

  . )٦١()   ذ ط

 ق إا   عن ا اقا  أ

ه ا  من ق ااق وراق 

 ر ٧٤ا  ٢٠٠٤   ه مو

  ل ا   ع إا م

   ضن وما ا ه ا

    )٦٢( .  

ا و  م ه ا أن 

،  ود    )٦٣(ام ات   

    فأن ا أ امه ا

  ات ووا ار اات إم

وراق اق ا  ا .  

و ه ا ا ا ادي 

   ف  ، يوا 

  قم  ع إ   

 رةا ا إ.  

  اع اول

  ت   ديا ا

  مات اب وار أو 

وراق اق ا  ا و  

 وراق اق ا ص اا  

  عك أن ا   ه ا 

  ك   دون أن أ

و ا اك ا  أت مت 

 ار اات إى م  ة

 إ ا أو ا رات أو اوا

  . اق 

 ن و أن ه ا  و

ا  ا دة اع ا أ  و 

  ار ،  ج  مق 

 م و ال اا ه ا 

 ا  ل اأ  و ذ

   ا    وا مما

   ا  ا أو د أ م)٦٤(   ،

ن  ات      أن

 ،أ   ا أن ن 
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 و    ت أوه ا أ

   ا ن ا)٦٥(  .  

  ات وا  لى أن أو م

 أو و رب أو اات ام 

 وراق اق ا  را ا 

   ت لإ   عا 

 ا أو و روا ات ام 

ار  ه ااق ، وذ ن إل  

  راتا   ت اا 

  ارات اا   

  را  و وراق اا  ا

 ق و  ا     

اوراق ا ،  مح  اع 

   ت لإ   اا

 ا أو و  ر ب أوات ام

وراق اق ا  را.  

مع اا  

  ت تأ  يا ا

اب وار أو    مات

وراق اق ا  ا و  

  ا اا   ه ا أن

م  ذ ات ا  ه 

  ٦٦(ا(   ا ا ا و ،

ا  ا وارادة  ن 

  ت أ م  ما

 بة ام     وأن 

 ا أو و رإرادة ، أو ا  

 و  نا ن اإ إ ما

، و   )٦٧( ا د ال   

ا أذا أم ا ى ام ن 

   م أو  أده  أر 

و أب    ات  أ

 ا   أو    ا

   ا  ا .  

ع اا  

  ت   رةا ا

  مات اب وار أو 

وراق اق ا  ا و  

   ت اا  وراقق ا 

ه ا   ا ا. 

  ه ا  عا  

     اات و  ة

أ  و    أ  أو 

ى  ا ط  ال 

  ن أم أي  أ  )٦٨(  .  

و ارات  اع  إرب ه 

ا  ة    ث أ و 

  ا اات وا ث   

   أ در و وز ن    

  ٦٩(در(    .  

أ  ااق ن اع   ق إ ه 

راق ا ا  من ق ااق و
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 ٧٤ر  ٢٠٠٤  ع إا م  ،

 ا  مم م ا )  ١٥(و 

امن   ه ا  ل 

 ا  ة ٣(إ  ( ة را إ )

 ل ) أوأ  رةا ا 

ت ة     ق 

 -٣(   ، ومح ن م اوراق ا

 أو أ   ت ا أ

 ادء ت ور  مات 

 را ا أو و رب أو اا

 اق أو   ا امن 

  ) .وات ادرة ه 

اا ا  

 و     ت ط

وراق اق ا  او  أوراق  

 ا اط أو ا دورا    

    وراق اق ا  ا

   م أن  ا  ه 

     اق ، وا

   اق أه ا  تا

دون ا ر وا ت ا

      تا  م

 اا.  

 ذ ت م  ه ا و

   ى ا   عا م 

 إ ما   وراق اق ا

ات اذ ف  ر 

ا   ا ا  قا  

  )٧٠(   ت ات ا  ،

ق اوراق ا إ  اك اي 

  . م  ا  ه ااق

  ذت اا ع ما  م 

 اوراق ا ااو  ق اوراق 

 ا  م ......)   

  ا   ت و إ

ط م  م أن   ار 

ون   ر اوراق ا أو 

  ظ،  أو أداة ر ور ق

  ط  أو ا ا ط

ا  ت اا   ()٧١(   .  

و ات اة ا  اع 

 وا أ    تم ي ءدا

 ا ا  رل أظأو إ 

    تما  ور ن)٧٢(.  

 م  ه ا عا   و

 ...... )م ا رأ    ت

  ا وراق اا  

      با

،    اع   )٧٣()  اب 

   ه ا راز ( ا 

 أ مت أو ت أو ت 
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 ا  ا م   

وراق ا ر أو  اار ا و

  ()٧٤( .  

أ اع اا   اق إ ه 

 وراق ا اقق ا نم  ا

 ٧٤ر  ٢٠٠٤   م  ا مو

 عا.  

و ه ا ا ر ادي  

    ف ي ، ووا

  ع إ  ة   

 ه ا رةا ا إ  ضم .  

  اع اول

 ط ت   ديا ا

و   أوراق  او  ق 

وراق اا  

   ا   يا اا ا 

ه ا  ديت أو  ام  

ت أو ت    طح 

  اول أوراق  ب أو  أوراق

وراق اه ا ر أو.  

   اك اا  و

 ط  ك ن أن  و  ط

 ك م ن أن   و

   ا٧٥(أ(  .  

   أو ط ن ا أن 

  أم  ا  ع اإ م

 وراق ار ا ا ا  ف

 أ )٧٦(   ا    و ،

    أن أو ا طا

 وراق ار اأ    وث

وراق ا ، و  ا   ق ا

  ن د دة و م أذا 

 ،   و إ ا  م

   ت ءدن ا 

  ذ ت  ط ى٧٧(أ(  ،

وي أن ر ه ات اط أو 

ا ا  ا أو ا 

 إ ب ا ي أن   يا

  .  )٧٨( وا أو ة أص  

و   ا ادي أن ن ك 

ت ط و أ  أن ن 

ك  م أا م م ت أو 

  را إ و ذ ت أوم

 م اء  تا ل ذ  

   ت أرات أو دور أو ا

ل ذ ن اع  ان أو اذا أو 

 ،    عأو أ  

ة ل ات إ د  د 

  ع اإ  اءو ا 

        أ ٧٩(ا( .  

   و ط ر اأ  ةوا

ر ا اا ا  أو ادء 
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 و و ذ م أم  ذا ،

 ذ  ا را   ا م

   ديا ا  م را

 وأن أ   ذ  وا أو

 ا  ذ  ما 

  ا   ن أن  ذا

  ءد٨٠(ا( .  

   ا ا ا  ه ا و

 ادون أ اك ان اد إ

  مأ ا  ،  م

ا  و ا ذت اا 

   ،  وعر ا   و 

  ا ا اا  ه ا

 اك ا  د  

  . )٨١(ة واة  

 مع اا  

ا اي   ت  

  او  أوراق   و ط

وراق اق ا  

     ه ا ديا ا ا م

   ني اا ا ا  

ا   ام ، و ا ادي 

 ا ا ا ا ه ا 

  و ا ا  ، صوا

 ا ا يا    ا  ما

 ا ح    ن ا

  د عط  م     و

    و ا  را  د

  ا ب اأر إ ٨٢(إراد( .  

  ا    ا ا ا مو

   يص  اا ا ا

   أماف م ام  وراء

 م  إ وا ذت اا

  وراق ار اأ  ا و 

)٨٣(.  

  ما    ذ  و

 ا ا م   إمر 

 را     اء ا رأ

 أو ا ب ا  

   م إ ه  أرادوأ  ا

   ا ا ر  )٨٤(   

ع اا  

ا ارة    ت 

  او  أوراق   و ط

وراق اق ا  

 ات ا ق اوراق  

ا و ،ه ا   ا 

ى ا  ته ا .  

 ه ا  عا  م 

   ) او   ة 

  ا أو  م  ة را 

وز ة أف ارح ا أو دون 
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 أن   ذ  حرا   

   ت و إ  

  أن م  م ط  ا

 ار ون   ر 

  أو أداة ر ور ق أو وراق اا

 ط  أو ا ا ط  ظ،

ا  ت اا    ()٨٥(  ،

 ا   يا   أ

 م اف اأ  اا

 ا ا  ز  )٨٦(اأ 

 ا   ت اض ا

   ة ا  ي أو وا

  اكا  دات أو ا  

ق ا رة م أو ة  وز اا

  . )٨٧( ات  

 ه ا  عا   و

   ) أ   لا  

  ن أم أي   ص

 ة      ات 

  و  أ     او

     ى أو  أ

   ر  -٤......اأ  

 ا وراق اا    تم

      با 

، و ارات  اع   )٨٨()  اب 

   ة  ه ا بأر 

    و ث أ  ات ث

 و در أ     ا اوا

  ن در وز)٨٩(    .  

 ق إا   عن ا اقا  أ

ه ا  من ق ااق وراق 

 ر ٧٤ا  ٢٠٠٤  م  ،

 ا  مم م و ع إ١٥(ا  (

  ه ا   ا امن 

 ا  ة ل إ)ة )  ٤ا إ

 ر ) أو (  رةا ا 

     ة ت لأ

 ن م حوم ،  وراق اق ا )

٤-     ت ا أد

 او   أي ور  أ 

ا امن أو ات ادرة ه أو 

  رة  أي   . (  

ا

           ا    

ق اوراق ا  و  ه ااق 

ظ ا وت  أ    اع 

 ص ال ا  وراق اق ا

  ا   ت اا  

ه ااق ،وا دي إ أد 

 اق وا   را  ا

  ا ا  ن وث م 

طد اا.  
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     ن وراق اق ا أن وط

اق ا ا  ث   اور

او   ااق ، وان  ه 

 ا  ت اوا ، وراق اا

ء   ،ن اا  ق اوراق 

ه ا   ا   .  ن و

   اقا   ا  واةا

 دئ اا  وراق اق ا  

    م دئا  و

ا  ااق وا  د اع 

اا  أ  اول إ    ر 

 وراق اق ا  ك اا

  وا  

      عا إ  واة اوا

ا      ا ا   واة

  ، اقا  وراق ا رةا

  ا  دةا  نوى ا

     ت اا   ر ذا

ق اوراق ا أل  ا أو     

إ أو   مات اب أو    

و ات رة    ر  و 

   ا از اأ    ق  

وراق اا.  
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اا  

                                                
، دار ١ت اة ق اوراق ا       ، ا ت ا    ،ا. د   )١(

، ، ا ٥٩،    ص ١٩٩٧ا .

   ا ، ا ا ق ا ادي ،أطو دراه ، م  . د )٢(

، ا دا ، ؛ د ١٥٠، ص     ٢٠٠٦ا .          أ ممق اد ، اا م  

اح  ات اا ا وراق ا ااو  ق اوراق ا ادي ،  اق   

. ٢٥٨، ص  ٢٠٠٧،  ٢، ك  ١ ار، د ،

. ١٩٩٠   ٨ت ار ام ر   )  ١( ادة  )٣(

.  ١٩٣٤من اوراق ا ا ادر  )  ٥/ ب/ ١٠( ادة  )٤(

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٤( ادة  )٥(

 ا  وراق  ارات  وق    اص  ٢٠٠٠   ٤ ر  ارا  امن  )  ٣٧( ادة  )٦(

وا.

. ٢٠٠٤   ٧٤من ق ااق وراق ا ر )  ٥( ا ) أ /١٣( ادة  )٧(

. ٢٠٠٤   ٧٤من ق ااق وراق ا ر )  ١٢( ا )  ٨( ادة  )٨(

 اي  مم  رم  درا  ا  اق  ا و ا اي أمر  ، . د )٩(

،مدار وا ا ا ، ،ة١٠، ص    ٢٠٠٢، ا .

، دار ا ا  ،اة ،       ١ ، ا ا   ق رأس ال ،  . د )١٠(

 ، ٣٨٦،ص  ٢٠٠٦ .

. ١٢ي أمر  ، ار ا ، ص . د )١١(

،دار ا  و از ،ن ،   ١ا اا اول اوراق ا، أ  ازي ،. د )١٢(

. ١٢٤، ص    ٢٠١٠اردن ، 

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٤( ادة  )١٣(

)١٤(   دةا)٣٧  ( نما  راا  ٤ ر   ص  ٢٠٠٠ا    قرات  ووراق  ا  ا 

وا.

. ٢٠٠٤   ٧٤من ق ااق وراق ا ر )  ١٢( ا )  ٨( ادة   )١٥(

.و    ٤١ر  ،  ص ،  ....... ،ا ا ت ا . د )١٦(

-٧-١٢ال من   ١٩٦٦-٧-  ٢٤من ات ار ام ادر  )  ١٦١/١(  ادة  )١٧(

١٩٨٥ .
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. ١٢ي أمر  ، ار ا ، ص . د )١٨(

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٤( ادة  )١٩(

 ا  وراق  ارات  وق    اص  ٢٠٠٠   ٤ ر  ارا  امن )  ٣٩( ادة  )٢٠(

وا.

. ٢٠٠٤   ٧٤من ق ااق وراق ا ر )  ١٢( ا )  ٨( ادة  )٢١(

ي أمر   . د؛  ٦٧، ر  ،  ص   ......  ،ا ا ت ا    . د )٢٢(

 . ١٧ ، ار ا ، ص 

. ١٩٦٩   ١١١من ات اا ر )  ٤٧/٣( ادة  )٢٣(

ا  أب ا ا وار   ١٩٦٨-٩-٢٨ادر   ٨٣٣/  ٦٧من) ١٠/١( ادة  )٢٤(

.ر  ت 

ا ا ء ا  ت ار ، دار ا اة ،  ،  أ ر ، . د )٢٥(

. ١٣٨،  ص    ٢٠٠٧

    . د ؛ ٦٩، ر  ،  ص   .......  ،ا ا ت ا . د )٢٦(

. ٣٩٦ ، ار ا، ص 

،رات ا   ١ا ا ا ق اوراق ا و ارات،     ، . د )٢٧(

. ٦٤، ص    ٢٠٠٧ا ، وت ،ن، 

.   ٤٠٠ ، ار ا، ص . د )٢٨(

راري ، ا ا  أاق    . د؛    ٦٨ ، ار ا ، ص  . د )٢٩(

، ص   ٢٠٠٦،   ٢اوراق ا ،  اق ،  ار ،دار ا اة ،   ،اد      

٢١٠ .

ا  أب ا ا وار   ١٩٦٨-٩-٢٨ادر   ٨٣٣/  ٦٧من) ١٠/١( ادة  )٣٠(

  ر ت.

.   ١٩٩٤من ات ام ادر  )  ٣٨/ ١٣١( ادة  )٣١(

. ١٩٩٤من ات ام ادر  )  ٣٩/ ١٣١( ادة  )٣٢(

.  ١٩٣٤من اوراق ا ا ادر   )  ٣٢( ادة  )٣٣(

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٤( ادة  )٣٤(

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٨( ادة  )٣٥(

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٩( ادة  )٣٦(
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 ا  وراق  ارات  وق    اص  ٢٠٠٠   ٤ ر  ارا  امن )  ٤١( ادة  )٣٧(

وا.

اس وز  ادر ، اا ا ق اوراق ا ،  اق ، ا ،ااق ،   . د )٣٨(

 د  ١٠ا،١٣١، ص   ٢٠٠٦،  ١٩ .

ا ن      ١٩٨٩-٨-٢ادر    ٥٣١/  ٨٩ امن ام ر     )  ٢/  ١٠/١( ادة  )٣٩(

ما ق اا و.

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٤( ادة  )٤٠(

 ا  وراق  ارات  وق    اص  ٢٠٠٠   ٤ ر  ارا  امن )  ٤٠( ادة  )٤١(

وا.

. ٢٠٠٤   ٧٤من ق ااق وراق ا ر )  ٥(  ا) أ /١٣( ادة  )٤٢(

. ٢٠٠٤   ٧٤من ق ااق وراق ا ر )  ١٢( ا )  ٨( ادة   )٤٣(

)٤٤(       ا ه       ٤ ر .

. ٢٤ي أمر  ، ار ا ، ص . د )٤٥(

. ؛ د ١٥٢، ص   ١٩٧٦،دار ا ،  اد،٢ اي ، ح من ات ا ، . د )٤٦(

أمر   ،او اا  اا اد ، دار ا  واز،ن ،اردن ،      

، ص  ٢٠٠٩ ا  ،  ،م  ا،اا اد ، ا ا.؛ د ١٦٨، ص   ٢٠٠٧

٧١ .

. ١٤١ أ ر ، ار ا ،  ص  . ؛ د ١٣١اس وز  ادر ، ار ا ، ص . د )٤٧(

. ٢٣ي أمر  ، ار ا ، ص . د )٤٨(

ي أمر   . د ؛ ٨٩ص  ، ر  .....   ،  ،ا ا ت ا     . د )٤٩(

. ٣٩ ، ار ا ، ص 

.   ٢٤٢راري ،ار ا ، ص . ؛ د )٥٠(

ا ن      ١٩٨٩-٨-٢ادر    ٥٣١ – ٨٩ امن ام ر    )  ٢/  ١٠/١( ادة  )٥١(

ما ق اا و.

.  ١٩٩٤من ات ام ادر  )  ٣٨/ ١٣١( ادة  )٥٢(

. ١٩٩٤من ات ام ادر  )  ٣٩/ ١٣١( ادة  )٥٣(

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٤( ادة  )٥٤(

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٨( ادة  )٥٥(
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.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٩( ادة  )٥٦(

 ا  وراق  ارات  وق    اص  ٢٠٠٠   ٤ ر  ارا  امن )  ٤٠( ادة  )٥٧(

وا.

. ٤٣ي أمر  ، ار ا ، ص . د )٥٨(

ا  أب ا ا  ١٩٦٨-٩-٢٨ادر   ٨٣٣/  ٦٧من) ١٠/١/٣( ادة  )٥٩(

 ر ت  روا.

.١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٣/٣( ادة  )٦٠(

 ا  اقور  ارات  وق    اص  ٢٠٠٠   ٤ ر  ارا  امن )  ٣٦( ادة  )٦١(

وا.

)٦٢(  رة را  نم ق)٢٠ ( دة  ١٩٧٠ا )١٠/٤  (      ت  ءدا  إ 

      ه ا   و ،  ا  ورة ات أو ت أو و  أو 

   ث ات وا     آف در و  ة     ات أو  ه

 ا  ى ر أود أ  .

من ات ا وت ا  وات ذات او   من )  ١٦٢( ادة  )٦٣(

 ودة ر١٥٩ا  ١٩٨١   ه ا     .....)      ارات إم  ا أ 

ا واات مت ذ أو   ه امن أو  ا و    اات    

 ه ا ا ( دةوا ،)٢٢٢ (    رات ان ام )١-      ا أ  

ت   ام ا و  ذ   ات أوا  أو ا  بات ام  أو م  أو 

)  ٢١٨(، وادة  )    و ه ا أو وز،    ذ أو   ا امن  

 ر ات ان ام ٢١  ١٩٩٧    ا  )       ا  ول أي  

      و أو أ ا أو و ا ل م ر  إ   ت ت أوم ءأ

) .أ أو  ز ارح

.٢٨٤ ، ص١٩٨٩ أ اي ،امن ا ت ار،  اة ، ،.د )٦٤(

.   ٢٤٠ ، ار ا، ص . د )٦٥(

من  من    )  ١٦٢(، وادة  ١٩٩٢    ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٣/٣( ادة  )٦٦(

  ودة را وت ذات اوا  ت او ت ا١٥٩ا   دة  ، ١٩٨١وا

. ١٩٩٧   ٢١من ات اا ر )  ٢١٨( من ات ارا ، وادة )  ٢٢٢(

.٢٨٨ أ اي ، ار ا ، ص .؛ د   ٢٤٦ ، ار ا، ص . د )٦٧(
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. ١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٦٣( ادة  )٦٨(

 ا  وراق  ارات  وق    اص  ٢٠٠٠   ٤ ر  ارا  امن )  ٤١( ادة  )٦٩(

وا.

؛  ٦١، ص   ١٩٦٣ أ  ، ار و  اوراق ا، دار ارف ا،  ،  .د )٧٠(

،دار ا ا      ٢ة د ار،    ا  ن ، اام امم  إدار  . د

. ١١٣،ون  م ، ص 

ا  أب ا ا  ١٩٦٨-٩-٢٨ادر   ٨٣٣/  ٦٧من) ١٠/١/٣( ادة  )٧١(

 ر ت  روا.

. ١٩٣٤ ادر   من اوراق ا ا) ب /١٠( ادة  )٧٢(

. ١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر  )٤/ ٦٣( ادة  )٧٣(

 ا  وراق  ارات  وق    اص  ٢٠٠٠   ٤ ر  ارا  امن )  ٣٧( ادة  )٧٤(

وا.

.  ٢٥٩راري ،ار ا ، ص . د )٧٥(

. ١٧٠ أ ر ، ار ا ، ص . د )٧٦(

.  ٢٦٠راري ،ار ا ، ص . د )٧٧(

.  ٤٣٢ م اد ، ار ا ، ص  . د )٧٨(

.   ٢٦٥ ، ار ا، ص . ؛ د   ٧٢ ، ار ا ،  ص . د )٧٩(

.٢٦٠اري ،ار ا ، ص   ر. د )٨٠(

.  ٤٣٦ م اد ، ار ا ، ص  . د )٨١(

. ١٧٨ أ ر ، ار ا ، ص . د )٨٢(

،رات ا    ١د  ،  ح من ات ام ، ا ا،ا         . د )٨٣(

 ،؛د ٥٢١،ص   ١٩٩٨ا . ردن ما،  دار ا ، ا  ا ا ، 

. ٧٩ ا ، ار ا ،  ص . ؛د ٣٤٣، ص  ٢٠٠٣،

.  ٢٦٥راري ،ار ا ، ص . د )٨٤(

ا ا  أب ا ١٩٦٨-٩-٢٨ادر   ٨٣٣/  ٦٧من) ١٠/١/٣( ادة  )٨٥(

 ر ت  روا.

.  ١٩٩٤من ات ام ادر  )  ٣٨/ ١٣١( ادة  )٨٦(

. ١٩٩٤من ات ام ادر  )  ٣٩/ ١٣١( ادة  )٨٧(
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. ١٩٩٢   ٩٥من ق رأس ال اي ر ) ٤/ ٦٣( ادة  )٨٨(

 ا  وراق  ارات  وق    اص  ٢٠٠٠  ٤ ر ارا امن )  ٤١( ادة  )٨٩(

وا.  


