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 الملخص: 

االقتصاديةْوجرائمْْ الجرائمْ تعتبرْ النشأةْْالْ الجرائمْحديثةْ العالميةْْْ؛الفسادْمنْ الحربْ كانتْ فقدْ
هيْشرارْانطالقْوظهورْلهذهْالجرائمْمثلْاالحتكارْوتهريبْالبضائعْلتأمينْالطلبْْْااألولىْوالثانيةْعمليًْ
ْفيْظل ْالعالمْْالمتزايدْعليها ْفيْدول ْالتيْعصفت ْالمشرعْْْْ؛الحروب ْأن ْنفسهاْهي ْتطرح ْالتي ْفالشكالية لذا

فساد،ْعلىْالرغمْْسطينيْلمْيدرجْالجرائمْاالقتصاديةْمنْضمنْجرائمْالفسادْالواردةْفيْقانونْمكافحةْالالفل
اقتصا الضررْفيْ يلحقانْ كليهماْ أنْ بينهماْالْسيماْ وتشابهْ ارتباطْ باألموالْْمنْوجودْ ويمسانْ الدولةْ دْ

نْالجرائمْاالقتصاديةْوجرائمْْومنْأجلْتحقيقْغاياتْوأهدافْالبحثْالمتمثلةْفيْبيانْالعالقةْبْيْْ؛العامة
جْالمقارن،ْمنْخاللْوصفْوتحليلْنصوصْقانونْْالفسادْاعتمدْالباحثْالمنهجْالوصفيْوالتحليلي،ْوالمنه

وتعديالته،ْومقارنتهاْبالنصوصْالواردةْفيْقانونْالنزاهةْومكافحة2005ْْْْ(ْلسنة1ْْمكافحةْالفسادْرقمْ)
عدمْوجودْإجماعْْْإلىشريعاتْالعربية،ْوتوصلْالباحثْْوبعضْالت2016ْْ(ْلسنة13ْْرقمْ)ْْاألردنيالفسادْْ

نْالجرائمْاالقتصاديةْتتشابهْْدوليْحولْتعريفْجريمةْالفسادْأوْْ حدْكبيرْمعْْْْإلىالجرائمْاالقتصادية،ْوا 
ْالفسادْمنْحيثْْ ْالدولة،ْوخلصْْْْأسباْبجرائم ْقانونْْْْإلْىظهورهماْوخصائصهماْوآثارهماْعلى ْتعديل ضرورة
ْالفلسْط ْالفساد ْالمنصوصْعليهماْفيْقانونْضريبةْْمكافحة ْالضريبيْوالجمركي ْالتهرب ينيْواعتبارْجريمتي

 وقانونْالجماركْوالمكوسْجرائمْفسادْبغضْالنظرْعنْمرتكبيها.الدخلْ

 )الفساد،ْالجرائمْاالقتصادية،ْالتهربْالضريبي،ْالتهربْالجمركي،ْمكافحةْالفساد(ْالكلمات المفتاحية:

Abstract: 

  Economic and corruption crimes are not considered new. World War I and 

II are the real launching spark of those crimes along with crimes like monopoly 

and merchandise smuggling in order to cover the increasing demands during wars. 

Therefore, the problem of Palestinian lawmaker has not included the economic 

crimes in the list of corruption crimes in the anti-corruption law. There is a 
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connection and a similarity between the two crimes is that both of them damage 

the state economy and the public money. The researcher adopted the descriptive, 

analytical and comparative approach, by describing and analyzing the texts of the 

Anti-Corruption Act No. 1 of 2005 and its amendments. Compared to the 

provisions of the Jordanian integrity and Anti-Corruption Act No. 13 of 2016 and 

some Arab legislation, the researcher found that there is no international 

consensus on the definition of the crime of corruption or economic crimes, and 

that economic crimes are very similar to corruption crimes in terms of their causes, 

characteristics and effects on the state. The results shows that the Palestinian anti-

corruption law should be fixed and that the tax and customs evasion offenses set 

forth in the income tax law, customs law and excise are considered corruption 

crimes regardless of the perpetrators. 

Keywords: Corruption, Economic crime, Tax evasion, Customs evasion, 

 قدمة: م

والتيْبدأتْتفرضْسيطرتهاْْْْةاللكترونْيالتجارةْْْْأساليْبمعْازديادْوتيرةْالتطورْالتكنولوجيْوتنوعْْ
ديةْالمختلفة،ْانعكسْذلكْْعلىْاألسواقْالعالمية،ْومعْتعاظمْالتطورْاالقتصاديْوتنوعْالقطاعاتْاالقتصا

إالْأنْاآلثارْالسلبيةْْْْ؛ةْعلىْحدْسواْءةْالمتقدمةْوالنامييجاًباْعلىْالمجتمعاتْالمختلفةْفيْالدولاْ سلًباْْو
قابضةْالمؤثرةْفيْاألسواقْالعالميةْوالتيْتلعبْدورْمهًماْفيْاألسواقْْكانتْاألبرزْفبدأناْنشاهدْالشركاتْال

الماليةْصعوًداْوانخفاًضا،ْكماْبدأناْنشاهدْزوالْالطبقةْالوسطىْفيْالمجتمعاتْالمختلفة،ْفالْنرىْحالًياْْ
الغنية؛ْْْْزيةْالغنيةْوالطبقاتْالفقيرةْوالتيْتحاولْدائًماْالصعودْللوصولْعلىْالطبقاْتإالْالطبقاتْالبرجوا

ْتع ْالتيْخلقهاْهللا ْالبشرية ْالنفس ْالنظرْْْْلْىاوألن ْبغض ْالمال ْالحصولْعلى ْإال نفسْطماعةْجشعةْالْيهمها
ْاال ْتوفير ْليس ْفقط ْالغاية ْأوْمنْحرام؛ْألن ْإماْمنْحالل ْتحصلْعليها، ْالتي ْالطريقة ْالرئيسيةْْعن حتياجات

نماْأصبحتْالرفاهيةْوالكمالياتْهيْاألساسْفيْظلْالنظا؛ مْاالقتصاديْالحديث،ْفأصبحْالموظفْهمهْْوا 
إيجادْْْإلىاقتناءْالسياراتْالحديثةْوالبيوتْالفخمةْمنْأجلْالتباهيْأمامْزمالئه،ْوهذاْحداْبالكثيرينْمنهمْْ

هْاالحتياجاتْالشكلية،ْفبدأناْنالحظْانتشارْجرائمْْكافة؛ْللحصولْعلىْاألموالْلسدْهْذ  الوسائلْوالطرْق
المختلفة،ْوالْيتوقفْْْْالفسادْكالرشوةْواالختالس العاملينْفيْقطاعاتْالدولةْ ساءةْاالئتمانْبينْعمومْ وا 

األمرْعندْالموظفينْوالعاملينْفيْالدولةْوبدأناْنشاهدْونالحظْالكمْالهائلْمنْالقضاياْوالملفاتْالمتعلقةْْ
والجمركيْْديةْكالتالعبْفيْاألسعارْوتهريبْالبضائعْوالمخدراتْوالسالحْوالتهربْالضريبيبجرائمْاقتصا

منْقبلْكبارْالتجارْوالشركاتْالمؤثرةْفيْاقتصادْالدولة،ْفالدولةْتسعىْلسدْالعجزْلديهاْوتأمينْرواتبْْ
ْتس ْالمقابل ْالضرائبْوفي ْمن ْالمزيد ْفرض ْمنْخالل ْاالقتصادي، ْالتطور ْالشركاتْموظفيهاْومواكبة ْكبار عى

خاللْعدمْتأديتهاْللمستحقاتْالمترتبةْعليهاْْْْرأسمالهاْولوْعلىْحسابْالدولةْمنْْزيادةتحقيقْاألرباحْْوْْإلى
ْوهيْالضرائبْ.
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فقدْكانتْاألحداثْالعالميةْكالحربْْْ،إنْالجرائمْاالقتصاديةْوجرائمْالفسادْليستاْجرائمْحديثةْالنشأة
رارْانطالقْوظهورْالجرائمْاالقتصاديةْكاالحتكارْوتهريبْالبضائعْلتأمينْْالعالميةْاألولىْوالثانيةْعملًياْش

الْسيماْالدولْاألوروبيةْالتيْقضتْْْ؛الطلبْالمتزايدْعليهاْفيْظلْالحروبْالتيْعصفتْفيْدولْالعالم
الفقرْْْْعلىْالحجرْوالبشر،ْواألمرْذاته أنناْنالحظْأنْالدولْالتيْتعانيْمنْ يتعلقْبجرائمْالفسادْحيثْ

لحربْهيْالدولْالتيْتنتشرْبهاْمثلْهذاْالنوعْمنْالجرائمْأكثرْمنْباقيْالدول،ْفأبانْالحربْاألخيرةْْوا
علىْالعراقْوسقوطْنظامْالحكمْهناكْالحظناْالسرقاتْوالتخريبْالذيْطالتْمرافقْالدولةْكافة،ْوماْتبعهْْ

طْنظامْالحكم؛ْحيثْتحدثتْْالحًقاْمنْاستغاللْنفطْالعراقْمنْقبلْالفئةْالحاكمةْالتيْجاءتْبعدْسقْو
تقاريرْأمميةْعنْأنْالعراقْأصبحْمنْأكثرْدولْالعالمْفساًداْوأنْملياراتْالدوالراتْسرقتْمنْبيعْنفطْْ

ْالعراقْوادخلتْفيْالحساباتْالبنكيةْلرموزْنظامْالحكمْالالحق.

دولْالعالمْْانتشارْظاهرْالفسادْفيْالعالمْأجمع،ْكانْالْبدْمنْالوقفْجدًياْمنْقبلْْومعْازديادْْ
للحدْمنْهذهْالظاهرْوالتيْتعتبرْكالسرطانْالذيْينهشْالجسد،ْوبدأتْدولْالعالمْبالتحركْلمواجهةْهذاْ

عديدْمنْالمؤتمراتْالسرطان،ْفكانْاقرارْالعالمْالتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْوماْتبعهاْمنْعقدْال
العالمْلها ،ْكماْأنْالدولْْ(1ْ)ةْتشريعاتهاْمعْاالتفاقيةْاألمميةكافة،ْوموائم  الدوليةْمنْأجلْانضمامْدولْ

إثباتْْ العربيةْ الدولْ الفساد،ْحيثْأردتْ النزاهةْوالشفافيةْوانتشارْ العالمْفيْمقايسْ تتذيلْ العربيةْوالتيْ
التفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفساد،ْوسعيْهذهْالدولْلنشاءاتْجديتهاْفيْمكافحةْالفسادْمنْخاللْإقرارْا

ْ.(2)بمكافحةْالفساْدهيئاتْتختصْ

واألمرْالْيختلفْكثيًراْفيْالجرائمْاالقتصادية،ْوكانْمنْأبرزْالجهودْالدوليةْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْْ
ْْ لـسنة العقليـةْ والمؤثراتْ بالمخدراتْ االتجارْ األمم١٩٨٨لمكافحةْ واتفاقيةْ الجريمةْْْْم،ْ لمكافحةْ المتحدةْ

دْالعربيةْفكانْأولْموقفْعربيْموحدْلمكافحةْالجرائمْ،ْأماْلجهْو(3ْ)م٢٠٠٠ْْالمنظمةْعبرْالوطنيةْلسنةْْ

 
.ْتمْفتحْباب58/4ْْمنْقبلْقرار2003ْْْأكتوبر31ْْفيْ الجمعيةْالعامةْلألممْالمتحدة اتفاقيةْمكافحةْالفسادْمنْقبلاعتمدتْ ْ(1)

وبعدْذلكْفيْمقرْاألممْالمتحدةْفي2003ْْديسمبر11ْْإلى9ْْالفترةْمنْفيْ بالمكسيك بيوكاتان ميريدا التوقيعْعليهاْفي
عضوْفيْ دولة171ْعضوْتشمل174ْْفإنْهناك2015ْْيناير1ْْدولة.ْاعتباراْمن140ْْليهاْمنْقبلْوتمْالتوقيعْعْْ.نيويورك مدينة
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https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/57481/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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لبحثْموضوعْوسائل1966ْْْْاالقتصاديةْبعقدْالحلقةْالعربيةْاألولىْللدفاعْاالجتماعيْفيْالقاهرةْفيْالعامْْ
ْ.(1ْ)الدفاعْاالجتماعيْضدْالجرائمْاالقتصادية

ْإشكالية البحث

يجادْالحلولْلها،ْبأنْْتتمثلْاالشكاليةْالرئيسيةْفيْهذاْالبحثْوالتيْسنحاولْت سليطْالضوءْعليهاْوا 
الفلسطيني )ْْ،المشرعْ المعدلْرقمْ الفسادْ قانونْمكافحةْ لسنة1ْْومنْخاللْ الجريمةْْْْ(2ْ)2005(ْ يدرجْ لمْ

يلحقانْْ كليهماْ أنْ بينهماْالْسيماْ وتشابهْ ارتباطْ الرغمْمنْوجودْ الفساد،ْعلىْ االقتصاديةْضمنْجرائمْ
بالحديثْعنهْفيْهذاْالبحث،ْمنْْ(3ْ)موالْالعامةالضررْفيْاقتصادْالدولةْويمسانْاأل ،ْوهذاْماْسنقومْ

وجريمةْالفساد؛ْوبالتاليْسيتمْالجابةْعلىْعدةْتساؤالتْْخاللْاستعراضْماْيتعلقْبالجريمةْاالقتصاديةْْ
ركانهاْوآثارها؟ْوهلْسيكونْلهيئةْْأْتختلفْعنْجريمةْالفسادْمنْحيثْْمنهاْهلْأنْالجريمةْاالقتصاديةْال

الجريمةْاالقتصادية؟ْْوهلْإدراجْالجريمةْاالقتصاديةْالضارةْْْْإلىالفسادْالفلسطينيةْدورْللتصديْْْْمكافحة
ْإلْىلوطنيْضمنْجرائمْالفسادْفيْحالْتمْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْيكفيْأمْنحنْبحاجةْْباالقتصادْا

يمةْاالقتصاديةْمنْجرائمْْالقانونيْالذيْسيرتبهْاعتبارْالجْرْْثرقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصادية؟ْوماْاأْل
ْالفساد؟

 أهمية البحث 

لجريمةْاالقتصاديةْوجريمةْالفسادْفيْالوقتْالذيْنجدْأنْالعديدْمنْالفقهاءْتناولواْالحديثْعنْا
كلْمنهاْعلىْحداْدونْوربطْهاتينْالجريمتينْمًعاْعلىْالرغمْمنْأنْلكليهماْالتأثيرْذاتهْعلىْالمالْالعامْْ

ْلناْبالتطرقْْ ْلمْيسبقْألحدْْْلىإكانْالْبد ْالفساد؛ْحيث ْاالقتصاديةْمنْمنظورْمكافحة ْالجريمة الحديثْعن
االقتصاديةْبجرائمْالفساد،ْعلىْالرغمْمنْأنْالعديدْمنْالتشريعاتْالعربيةْْْْتناولْماْيتعلقْبعالقةْالجرائم

أماْمنْالناحيةْْْْوالكويتيْواليمنيْاعتبرْالجريمةْاالقتصاديةْإحدىْأشكالْجرائمْالفساد،ْْاألردنيكالتشريعْْ
العمليةْفتتمثلْبالتتبعْالقانونيْلمرتكبيْالجريمةْاالقتصاديةْلماْلهذهْالجرائمْمنْآثارْضارةْعلىْاقتصادْْ

 
األولى،ْأ.دْسيدْشوربجيْعبدْالمولى،ْمواجهةْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالدولْالعربية،ْجامعةْنايفْالعربيةْللعلومْاألمنية،ْالطبعةْْ ْ(1)

161ْ،ْص2006ْالرياض،ْ
شأنْتعديلْقانونْْب2010ْْ(ْلسنة7ْْبموجبْأحكامْالقرارْبقانونْرقمْ)2005ْْ(ْلسنة1ْتمْتعديلْقانونْالكسبْغيرْالمشروعْرقمْ) ْْ(2)

ديلْبشأنْتع2014ْ(ْلسنة13ْالكسبْغيرْالمشروعْ)وأصبحْيسمىْقانونْمكافحةْالفساد(،ْوكذلكْوبموجبْأحكامْالقرارْبقانونْرقمْ)
(37ْْبشأنْتعديلْقانونْمكافحةْالفساد،ْوالقرارْبقانونْرقمْ)2017ْ(ْلسنة4ْقانونْمكافحةْالفساد،ْوبموجبْأحكامْالقرارْبقانونْرقمْ)

ْبشأنْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْ.2018ْةْلسْن
،ْاالئتالفْمن46ْْ،ْسلسلةْتقاريرْرقم2010ْزيادْحميدان،ْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْ)المفصولْوالمنظورْفيهاْحتىْالعامْْ ْ(3)

-https://www.amanاإللكتروني منشورْعلىْالموقع3ْْْ،ْص2011فلسطين،ْ–أجلْالنزاهةْوالمساءلةْأمان،ْرامْهللاْْ

palestine.org/ar/reports-and-studies/717.htmlْْ8/11/2019تاريخْالزيارة.ْْ

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/717.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/717.html
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ْْ تتبع الفسادْمنْخاللْ العالقةْمعْجرائمْ العام،ْوتوضيحْمدىْ والمالْ واآلثارْْْْْبأسبْاالدولةْ الجرائمْ هذهْ
ْالمترتبةْعليهاْ.

 منهجية البحث 

افْالبحثْاعتمدْالباحثْعلىْالمنهجْالوصفيْوالتحليلي،ْوالمنهجْالمقارن،ْمنْْلغاياتْتحقيقْأهْد
وتعديالته،ْوتحليلْالنصوص2005ْْْ(ْلسنة1ْْخاللْوصفْوتحليلْنصوصْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْ)

ومكافحة النزاهةْ قانونْ فيْ ْْْْالقانونيةْ )ْْاألردنيالفساد 13ْْرقمْ لسنة اعتبرتْْْْ(1ْ)وتعديالته2016ْْ(ْ والتيْ
النصوصْالقانونيةْفيْالتشريعْْْْإلىةْاالقتصاديةْمنْإحدىْصورْجرائمْالفساد،ْْوالتطرقْأحياًناْْالجريم

،ْكذلكْالمراجعاتْاألدبية؛ْمنْخاللْاالطالعْعلىْالدراسةْالنظريةْلبعضْالمصادرْأيًضاالكويتيْواليمنيْْ
وجريمةْالفسادْبشكلْعام.ْْالجريمةْاالقتصاديةْْْْإلىراجعْواألبحاثْوالدراساتْوالمقاالتْالتيْتطرقتْْوالم

ْمبحثينْعلىْالنحوْاآلتي:ْإلىلتكونْخطةْالبحثْمقسمةْ

 المبحث األول: ماهية جرائم الفساد  

ْالمطلبْاألول:ْمفهومْجريمةْالفسادْ

ْأواًل:ْمفهومْالفسادْلغةْ.

ْالفسادْاصطالًحاثانًيا:ْمفهومْ

ْثالًثا:ْمفهومْالفسادْفيْالشريعةْالسالميْة

ْرْجريمةْالفسادْالمطلبْالثاني:ْصْو

 المبحث الثاني: ماهية الجرائم االقتصادية وعالقتها بجرائم الفساد 

ْالمطلبْاألول:ْماهيةْالجرائمْاالقتصاديْة

ْأواًل:ْمفهومْالجريمةْاالقتصادية

ْثانًيا:ْصورْالجريمةْاالقتصادية

ْالمطلبْالثاني:ْعالقةْالجرائمْاالقتصاديةْبجرائمْالفساْد

ْفسادْوالجرائمْاالقتصاديْةأواًل:ْخصائصْجرائمْال

 
ْْ.2019ةْ(ْلسْن25بموجبْأحكامْقانونْرقمْ)2016ْ(ْلسنة13ْتمْتعديلْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْاالردنيْرقمْ)ْ ْ(1)
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ْظهورْوانتشارْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْْْأسباْبثانًيا:ْ

 المبحث األول: ماهية جرائم الفساد

ْْ العام دولْ والبراْْإلىتسعىْ الخططْ وضعْ خاللْ منْ التنميةْ معدالتْ علرفعْ الصعيدينْْمجْ ىْ
ثرْخطورةْوانتشارْوهيْالفسادْحيثْْولكنْهذهْالخططْتصطدمْبمعضلةْتعتبرْاألكْْ؛االقتصاديْواالجتماع

يعتبرْمنْأكبرْالمشاكلْالتيْتعصفْفيْمعظمْدولْالعالمْالناميةْوالمتقدمةْعلىْحدْسواءْولكنْبدرجاتْ
اتْْكوممختلفة،ْلماْلهْمنْتأثيرْعلىْعجلةْالتنميةْوتأخرْمعدالتْالنموْوالتطورْفيْالدولة،ْوقدْبذلتْح

يجادْاألجلْالحدْمأمنْْْْ؛الدولةْالجهودْالمضنية واآللياتْلمكافحتهْوالتخلصْْْدواْتنْانتشارْهذهْاآلفةْوا 
ْ.(1ْ)منه

وحتىْتقومْهذهْالدولْبمكافحةْجريمةْالفسادْفكانْلزاًماْعليهاْتحديدْمفهومْهذهْالجريمة،ْوصورهاْْ
ْالنحوْاآلتي:وهذاْماْسنقومْبالحديثْعنهْفيْمطلبينْتباًعاْوذلكْعلىْ

ْ.ْالمطلبْاألول:ْمفهومْجريمةْالفساْد

ْمطلبْالثاني:ْصورْجريمةْالفساد.ْال

 المطلب األول: مفهوم جريمة الفساد

وأشكالهاْْ لتعددْصورهاْ وذلكْ لها؛ْ تعريفْ تحديدْ يصعبْ اجتماعيةْ ظاهرةْ الفسادْ جريمةْ تعتبرْ
حيثْأنْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْْْْ؛فاقْدوليْعلىْتعريفْجريمةْالفساْدعدمْوجودْاْتْْإلىبالضافةْْ
ْلمْْ ْفساْدالفساد ْأفعالْوصورْجرائم نماْعددت ْالفسادْوا  ْلجريمة ْتعريًفاْواضًحا ْالعربيةْْ(2ْ)تورد ْاالتفاقية ،ْوحذت

،ْوكذلكْالعديدْمنْالتشريعاتْالعربيةْومنهاْقانونْالنزاهةْومكافحةْْ(3ْ)لمكافحةْالفسادْحذوْاالتفاقيةْاألممية
(ْلسنة2ْْةْلمكافحةْالفسادْالكويتيْرقمْ)وقانونْإنشاءْالهيئةْالعام2016ْْ(ْلسنة13ْْرقمْ)ْْاألردنيالفسادْْ
نماْعْد2016ْْ ،ْولمْيكنْالمشرعْالفلسطينيْمختلًفاْعنْسابقيهْوحذاْ(4ْ)داْأشكالْالفساْدفلمْيعرفاْالفسادْوا 

نماْاعتبرْبعضْاألفعالْجرائمْْ حذوْالتشريعاتْالعربيةْآنفةْالذكر،ْحيثْلمْيقمْبتعريفْجريمةْالفسادْوا 
وسنقومْبالحديثْعنْذلكْ،2005ْْ(ْلسنة1ْْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْ)ْْفسادْوفقْماْنصْعليهْقانوْن

 
ْ.67،ْص2010مكافحته(،ْعالمْالكتاب،ْالقاهرة،ْالطبعةْاألولى،ْ-ئجهنتا-محمدْدرويش،ْالفسادْ)مصادرهْ ْ(1)
ْ-15حددتْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْاألفعالْالتيْتعتبرْفسادْفيْالفصلْالثالثْ)التجريمْوانفاذْالقانون(ْفيْالموادْْ ْ(2)

25ْْ.ْ
ْعربيةْلمكافحةْالفسادْأفعالْالفسادْفيْالمادةْالرابعةْمنْاالتفاقية.حددتْاالتفاقيةْال ْ(3)
/أْبعضْاألفعالْجرائمْفساد،ْوكذلكْقانون16ْ(ْفيْالمادةْرقم2016ْ(ْلسنة13ْدنيْرقمْ)اعتبرْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْاالْر ْ(4)

ْمعدًداْأشكالْجريمةْالفساد.22ْةْانشاءْالهيئةْالعامةْلمكافحةْالفسادْالكويتيْفيْالبابْالثالثْمنهْالماد
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مفصلْالحًقا،ْوعلىْالرغمْمنْعدمْوجودْإجماعْدوليْعلىْتعريفْوتوضيحْمفهومْجريمةْالفساد،ْْْْبشكل
ْ.(1)بعضْالمفاهيمْوالتعريفاتْالتيْعرفهاْباحثونْومنظماتْدوليةْإلىإالْأنناْسنقومْبالتطرقْ

 اد لغةأواًل: مفهوم الفس

أصلْكلمةْالفسادْفيْاللغةْوهيْتعنيْالخللْواالضطرابْوفقْماْجاءْْإلىبدايةْالْبدْمنْالرجوعْ
ْفيْالمعجمْالوسيط،ْوفيْالقاموسْالمنجدْفهوْعكسْالصالح،ْوفاسدْالقومْيعنيْأساءْإليهمْ.

 ثانًيا: مفهوم الفساد اصطالًحا

عْْ مجمعْ تعريفْ يوجدْ الْ بأنهْ ذكرناْ فقدْ اصطالًحاْ المؤسساتأماْ منْ العديدْ هناكْ ولكنْ ْليهْ
والمنظماتْوالباحثينْاجتهدواْفيْوضعْتعريفْللفساد،ْفقدْعرفهْالبعضْبأنهْ"خروجْعنْالقانونْوالنظامْْ
أيْعدمْااللتزامْبهماْأوْاستغاللْغيابهما؛ْمنْأجلْتحقيقْمصالحْسياسيةْأوْاقتصاديةْأوْاجتماعيةْللفردْ

تحقيقْمكاسبْخاصةْْْْإلىًعاْْلواجباتْالرسميةْللمنصبْالعامْتطلأوْلجماعةْمعينةْفهوْسلوكْيخالفْا
ْ.(2ْ)ماديةْأوْمعنوية"

  ثالًثا: مفهوم الفساد في الشريعة االسالمية 

ولمْتكنْالشريعةْالسالميةْبمنأىْعنْغيرهاْفقدْعرفتْالفسادْوتطرقتْإليهْسواءْفيْكتابْهللاْْ
عديدةْمنهاْقولهْعزْْالقرانْالكريمةْفيْمواضيعْْْْعزْوجلْأوْفيْالسنةْالمطهرة،ْووردتْكلمةْالفسادْفي

ذاْتولىْسعىْفيْاألرضْليفسدْفيهاْويهلكْالحرثْوالنسلْوهللاْالْيحبْالفساد" فيْْْأيًضا،ْوقولهْْ(3)وجلْ"وا 
وهناكْالعديدْمنْْْْ(4)سورةْالنملْ"إنْالملوكْإذاْدخلواْقريةْأفسدوهاْوجعلواْأعزةْأهلهاْأذلةْوكذلكْيفعلونْ"

ْالقرْآ ْاالعتدالْاآليات ْالشيءْعن ْالفسادْخروج ْاعتبرت ْفيْمجملها ْالفساد،ْولكن ْتحدثتْعن ْالتي ْالكريمة نية
ْ.ْ(5ْ)وهوْعكسْالصالح

 
،2019ْْنشرْوالتوزيع،ْعمان،ْالطبعةْاألولى،د.ْأحمدْبراك،ْمكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْوالمقارن،ْدارْالشروقْللْ ْ(1)

ْ.27ص
ْ.29ْْد.ْأحمدْبراك،ْمكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْوالمقارن،ْالمرجعْالسابق،ْصْ (2)
ْ.205اآليةْسورةْالبقرةْْ ْ(3)
34ْ. سورةْالنملْاآليةْ ْ(4)
ْ.55د.ْأحمدْبراك:ْمكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْالمقارن،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(5)
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الفسادْوتحدثتْبصراحةْعنْأحدْأشكالْالفسادْوهيْالرشوةْحيثْقالْْإلىْأيًضاوفيْالسنةْالنبويةْأشارتْ
"ْوفيْروايةْأخرىْ"ْلعنْهللاْالراشيْوالمرتشيْ(1)لم"ْلعنْهللاْالراشيْوالمرتشيرسولْهللاْصلىْهللاْعليهْوس

ْ".(3ْ)"ْوقالْصلىْهللاْعليهْوسلمْ"الراشيْوالمرتشيْفيْالنار(2)والرائش

 إلى ينظر لذلكْْ؛له جامعْومانع تعريف يحتويْه أن يمكن ال واسعْبحيْث الفساْد مفهوم فإن وعليه
 بها يؤمن التي وبالقيمْوالمعتقداْت نيتهاومه الوظيفة بشرف الخالل وهو الواسع المفهوم خالل من الفساْد
ونرىْبأنْعدمْإدراجْتعريفْواضحْللفسادْمنْقبلْالمنظماتْالدوليةْوالتشريعاتْالعربيةْكانْفيْْ الفرد،

ْالفس ْتعددتْمفاهيم ْأوْعلىْحالةْمعينة،ْفكلما ْالفسادْعلىْقطاعْمعين ْنقصر ادْوصورهْصارْْمحلهْحتىْال
ْاحتوائهْومحاربتهْمنْخ ْبتوضيحهْْبالمكان ْالفساد،ْوهذاْماْسنقوم ْاعتبارهْمنْجرائم ْيمكن ْفعل ْأي ْتجريم الل

ْاعتبارهاْْ ْإمكانية ْالفلسطينيْومدى ْالتشريع ْتعتبرْجرائمْفسادْفي ْالتيْال ْاالقتصادية ْالجرائم الحًقاْبخصوص
ْ.(4ْ)منْضمنْجرائمْالفساْد

 الثاني: صور جريمة الفسادالمطلب 

ْأنهْال ْالقانونيةْعلى ْالقاعدة ْقانونيتنص ْبنص ْإال ْالشرعيةْْ(5ْ)ْجريمةْوالْعقوبة ْيسمىْمبدأ ،ْوهذاْما
فالْيجوزْتجريمْفعلْإالْبوجودْنصْقانونيْمحددْوواضحْوالْيحتويْعلىْعباراتْأوْألفاظْغامضةْأوْْ

ْالقانونْْم ْيتمكنْمنفذي ْللتأويلْحتى ْقابلة ْأو ْالمساسْعامة ْالمرتكبْدون ْالفعل ْالجريمةْعلى ْأركان ْتحديد ن
منْخاللْْْ؛،ْوهذاْماْقامتْبهْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفساْد(6ْ)مرتكبيْهذهْاألفعالْوحرياتهْمبحقوقْْ

جراءاتْتستهدفْتجريمْهذهْْ تعدادْأشكالْوصورْجرائمْالفسادْفيْالفصلْالثالثْمنها،ْووضعْتدابيرْوا 
هذهْاألفعال،ْولقدْجاءْوذلكْبالنصْضمنْقوانينهمْالداخليةْعلىْتجريمْْْْعضاءالدولْاأْلْْاألفعالْمنْقبل

ْالفسادْ ْقانونْمكافحة ْفي ْالفساد ْأفعال ْتجريم ْاألمميةْمنْخالل ْاالتفاقية ْقلياًلْمع ْالفلسطينيْمنسجًما المشرع
ذْعليهْبأنهْنصْعلىْْ؛ْحيثْكانْيؤْخ2018وتعديالتهْقبلْالتعديلْاألخيرْفيْالعام2005ْْْْ(ْلسنة1ْْرقمْ)

مةْالمساسْبالمالْالعامْوجريمةْإساءةْاستعمالْالسلطة،ْوكذلكْْجرائمْعامةْدونْتحديدْألركانهاْومنهاْجري
ْالعامةْْ ْالوظيفة ْبواجبات ْالمخلة ْالجرائم ْاعتبرْكل ْالساري،ْحيث ْالعقوبات ْقانون ْفي ْفصولْكاملة أحالْعلى

 
ْحديثْصحيحْرواهْأبوْداوودْوالترمذيْوابنْماجة.ْ ْ(1)
ْحديثْصحيحْرواهْالطبرانيْوالبزار.ْ ْ(2)
ْنبلْ.حديثْصحيحْرواهْالترمذيْوالطبرانيْوأحمدْبنْحْ ْ(3)
تغاللْالمنصبْالعامْبغرضْتحقيقْمكاسبْشخصية،ْوكذلكْعرفتْمنظمةْالشفافيةْالدوليةْْعرفْالبنكْالدوليْالفسادْبأنهْ"اس ْ(4)

الفسادْبأنهْ"كلْعملْيتضمنْسوءْاستخدامْالمنصبْالعامْلتحقيقْمصلحةْخاصة،ْأيْأنْيستغلْالمسؤولْمنصبهْمنْأجلْتحقيقْْ
ْماعته".منفعةْشخصيةْذاتيةْلنفسهْأوْلج

ْ.2003سيْالمعدلْلسنةْ(ْمنْالقانونْاألسا15المادةْ)ْ ْ(5)
ْ- 32ص مْ،  2008األولى، الطبعة األردن، والتوزيعْ، للنشر الثقافة دار ،"العام القسم العقوبات قانوْن شرح "عليْالحلبي، محمدْ ْ(6)

34.ْْ
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رائمْالمخلةْبالثقةْالعامةْالواردةْفيْالبابْالخامسْجرائمْْالواردةْفيْالفصلْاألولْمنْالبابْالثالثْوالج
صورْجرائمْالفسادْفيْقانونْْْْإلى/أ(16ْْ)ْْالمادةعندماْأشارْفيْْْْأيًضاْْاألردنياد،ْوكذلكْفعلْالمشرعْْفس

قانونْْْْإلْىوأحالْماْيتعلقْبتفاصيلْوأركانْهذهْالجرائم2016ْْْْ(ْلسنة13ْْالنزاهةْومكافحةْالفسادْرقمْ)
(ْ ْلسنة16ْْالعقوباتْرقم لىوتعديالتهْْو1960ْْ( ْاالقتصاديةْْرْْا  ْالجرائم ْ)قانون ْلسنة11ْْقم وتعديالته،1993ْْْْ(

للْمنْخاللْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْبموجبْالقرارْبقانونْرقمْْإالْأنْالمشرعْالفلسطينيْتداركْهذاْالخ
ْلسنة37ْْ) ْالتجار2018ْْ( ْالعامْوأضافْجرائمْجديدةْوهيْجريمة ْبالمال ْالمساس ْبحذفْجريمة ْقام مْحيث

ةْعدمْالعالنْوالفصاحْعنْتضاربْالمصالح،ْكماْقامْبوضعْْبالنفوذْوجريمةْاعاقةْسيرْالعدالةْوجريم
إساءةْاستعمالْالسلطة،ْوقامْبالنصْبشكلْواضحْعلىْجرائمْوردتْفيْقانونْالعقوباتْْْأركانْلجريمة

ْأداءواعتبرهاْجرائمْفسادْوهيْ)جريمةْالرشوة،ْاالختالس،ْاستثمارْالوظيفة،ْالتزويرْوالتزييف،ْالتهاونْفيْ
ْالوظ ْاالواجبات ْالوقائع ْاألفعالْمع ْتكييفْهذه ْأصبح ْاالئتمان(ْوبالتالي ْإساءة ْالهيئةْمنْخاللْْيفية، ْترد لتي

الشكاوىْوالبالغاتْواضحةْوالْتكونْمحلْتأويلْاوْمرتبطةْبمعاييرْشخصيةْمرجعهاْتقديرْالقائمينْعلىْْ
 .(1ْ)تطبيقها

2018ْْ(ْلسنة37ْْقانونْرقمْْ)بدايةْسوفْنقومْباستعراضْجرائمْالفسادْالمنصوصْعليهاْفيْالقرارْب
وتعديالته،ْحيثْأنهْووفقْماْذكرناْسابًقاْلم2005ْْْْ(ْلسنة1ْْوالمعدلْألحكامْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْْ)

نماْاعتبرْفساًداْاألفعالْاآلتيةْوفقْم (1ْْرقمْْ)ْْالمادةاْنصْعليهْفيْْيوردْتعريًفاْواضًحاْلجريمةْالفسادْوا 
ْياتْتطبيقْأحكامْهذاْالقرارْبقانونْالجرائمْالمبينةْأدناه:منْالتعريفاتْبأنهْيعتبرْفساًداْلغا

ْالرشوةْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية. .1
 االختالسْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية. .2
 نينْالعقوباتْالساريةْالتزويرْوالتزييفْالمنصوصْعليهاْفيْقوا .3
 العقوباتْالسارية.استثمارْالوظيفةْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْ .4
 إساءةْاالئتمانْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية. .5
 التهاونْفيْالقيامْبواجباتْالوظيفةْالمنصوصْعليهاْفيْقوانينْالعقوباتْالسارية. .6
المنصوصْعليهاْفيْقانونْمكافحةْغسلْاألموالْوتمويلْْغسلْاألموالْالناتجةْعنْجرائمْفسادْْ .7

 االرهابْالساري.
 غيرْالمشروع.الكسبْ .8
 المتاجرةْبالنفوذ. .9

 إساءةْاستعمالْالسلطة. .10
 
2017ْْ-لةْالقانونيةْللنيابةْالعام،ْالعددْالثاني،ْحزيرانْد.ْأحمدْبراك،ْجرائمْالفسادْبينْإشكاليةْالنصْوالتطبيقْالعملي،ْالمجْ ْ(1)

ْ.26النيابةْالعامةْالفلسطينية،ْص
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 قبولْالواسطةْوالمحسوبيةْوالمحاباةْالتيْتلغيْحًقاْأوْتحقْباطاًلْ. .11
ربْفيْالمصالحْْتضاْْإلىعدمْالعالنْأوْالفصاحْعنْاستثماراتْأوْممتلكاتْأوْمنافعْتؤديْْ .12

يقْمنفعةْشخصيةْمباشرةْأوْغيرْْإذاْكانتْالقوانينْواألنظمةْتستوجبْذلك،ْويكونْمنْشأنهاْتحق
 مباشرةْللممتنعْعنْإعالنهاْ.

 إعاقةْسيرْالعدالة. .13
مْوكماْذكرنا2005ْ(ْلسنة1ْباستقراءْالنصْالمذكورْأعالهْنجدْأنْقانونْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْ)

فهاْأماْْالساريْوالبعضْاآلخرْقامْبتحديدهاْوتعريْْاألردنيجرائمْعلىْقانونْالعقوباتْْسابًقاْأحالْبعضْال
منهجْالمشرعْْْْاألردنيفقدْنهجْالمشرع2016ْْْْ(ْلسنة13ْْرقمْ)ْْاألردنيفيْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْْ

املةْفيْقانونْْالفلسطينيْفيْالقانونْالذيْكانْسارًياْقبلْالتعديلْاألخير،ْمنْخاللْالحالةْعلىْفصولْك
نماْاعتبرْاألفعالْالتاليةْجرائمْفسادْوفقْلجريمةْالفْْأيًضاكماْأنهْلمْيوردْتعريًفاْواضًحاْْالعقوبات،ْْ ساد،ْوا 

 /أ(ْمنْمنهْ:16)ْالمادةماْنصْعليهْفيْ

ْالعقوبات.الجرائمْالمخلةْبواجباتْالوظيفةْالعامةْوالجرائمْالمخلةْبالثقةْالعامةْالواردةْفيْقانونْ .1
 الجرائمْاالقتصاديةْبالمعنىْالمحددْفيْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْ. .2
 روع.الكسبْغيرْالمش .3
تضاربْفيْالمصالحْْْْإلىعدمْالعالنْأوْالفصاحْعنْاستثماراتْأوْممتلكاتْأوْمنافعْتؤديْْ .4

غيرْْإذاْكانتْالقوانينْواألنظمةْتستوجبْذلك،ْويكونْمنْشأنهاْتحقيقْمنفعةْشخصيةْمباشرةْأوْْ
 مباشرةْللممتنعْعنْإعالنهاْ.

موالْالشركاتْالمساهمةْالعامةْأوْهدرْاألموالْالعامةْأوْأْْإلىكلْفعلْأمْامتناعْعنْفعلْيؤديْْ .5
 الشركاتْغيرْالربحيةْأوْالجمعياتْ.

 إساءةْاستعمالْالسلطةْخالًفاْألحكامْالقانونْ. .6
 طاًل.للواسطةْوالمحسوبيةْالتيْتلغيْحًقاْوتحقْبْاْالدارةقبولْموظفيْ .7
 واستعمالْالمعلوماتْالمتاحةْبحكمْالوظيفةْلتحقيقْمنافعةْخاصةْ. .8
 فيْاالتفاقياتْالدوليةْالتيْصادقتْعليهاْالمملكةْ.جرائمْالفسادْالواردةْ .9

نجدْأنْهناكْالعديدْمنْاألفعالْْْْاألردنيوبمقارنةْجرائمْالفسادْالواردةْفيْالقانونْالفلسطينيْوالقانونْْ
ساءةْاالئتمانْوالواسطةْالتيْاعتبرهاْالقانونينْْ جرائمْفسادْوهيْ)الرشوة،ْواالختالس،ْواستثمارْالوظيفة،ْوا 

اعتبرْالجرائمْاالقتصاديةْالواردةْفيْقانونْالجرائمْْْْاألردنية،ْإلخ..(ْفيْحينْنجدْأنْالمشرعْْوالمحسوبي
( لسنة11ْْاالقتصاديةْرقمْ يؤدي1993ْْْْ(ْ فعلْ أيْ اعتبرْ أموالْْهْْإلىوتعديالتهْجرائمْفسادْوكذلكْ درْ

ْفلمْْ ْالفلسطيني ْالمشرع ْإليه ْيتطرق ْمالم ْفساد،ْوهذا ْالعامةْجرائم ْالمساهمة ْاالقتصاديةْْالشركات ْالجرائم يعتبر
ْالفسادْ ْقانونْمكافحة ْالخاضعينْألحكام ْالعامةْضمن ْالمساهمة ْالشركات ْاألصل ْفي ْيخضع ْفسادْولم جرائم
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نماْاكتفىْبإخضاعْالشركاتْالتيْْْأالمرقومْْ تساهمْبهاْالدولةْبخالفْماْنصتْعليهْاتفاقيةْاألممْْعاله،ْوا 
ْالعربيةْْ ْواالتفاقية ْالفساد ْلمكافحة ْالشركاتْالمتحدة ْومنْضمنه ْالخاص ْالقطاع ْاخضعتا ْوالتي ْالفساد لمكافحة

ْالخاصْْ ْالقطاع ْالرشوةْواالختالسْْفي ْالفساد ْلمكافحة ْالمتحدة ْاألمم ْاتفاقية ْاعتبرت ْالعامة؛ْحيث المساهمة
ْالفسادْوالرشوةْواالختالسْفيْالقطاعْالخاصْوفيْْ(1ْ)اْدجريمةْفس ،ْوكذلكْاعتبرتْاالتفاقيةْالعربيةْلمكافحة

 .(2ْ)الشركاتْالمساهمةْالعامةْجرائمْفساْد

واألمرْذاتهْانتهجهْالمشرعْالكويتيْفيْقانونْإنشاءْالهيئةْالعامةْلمكافحةْالفسادْواألحكامْالخاصةْْ
حيثْاعتبرْجريمةْْْْ؛2016والمعدلْفيْالعام2012ْْْْلسنةْْ(24ْْيْرقمْ)بالكشفْعنْالذمةْالماليةْالكويت

ْا ْفي ْالمنصوصْعليها ْالجمركي ْ)التهرب ْرقم ْلسنة10ْْلقانون ْالمنصوص2003ْْ( ْالضريبي ْالتهرب ْوجريمة ،
2007ْْ(ْلسنة10ْْ،ْوالجرائمْالمنصوصْعليهاْفيْقانونْرقمْ)1995(ْلسنة3ْْعليهاْفيْالمرسومْرقمْ)

حيثْأنْالمشرعْْْ؛لجرائمْفهيْتعتبرْجرائمْاقتصاديةهذهْاْْإلى،ْوبالنظرْْ(3)جرائمْفساْدْْبشأنْحمايةْالمنافسة
ْيخ ْلم ْاالقتصاديةالكويتي ْالجرائم ْاكتفىْفقطْبجرائمْْ  ضع نما ْالفسادْوا  ْلمكافحة ْالعامة ْالهيئة كافةْالختصاص

رائمْاالقتصاديةْكافةْْالذيْاخضعْالجْْاألردنيالتهربْالجمركيْوالضريبيْوجرائمْالمنافسة،ْبخالفْالمشرعْْ
ْاخضاعْْ ْالمشرعينْكانْصائًباْفي ْأيْمن ْالتفاصيلْومعرفة ْلهذه ْاالقتصاديةْْ،ْوسنتطرقْالحًقا ْالجرائم كافة
قانونْمكافحةْالفسادْيعدْأوْبعضْمنهاْلقانونْمكافحةْالفساد،ْأوْأنْعدمْاخضاعْالجرائمْاالقتصاديةْل

ْصائًباْ.

 المبحث الثاني: ماهية الجريمة االقتصادية وعالقتها بجرائم الفساد  

 ألهمية يرجع لكْذ فإن القرنينْالماضيين، خالل واضحة بصورة االقتصادية الجريمة برزْت  
لىْو وأمنهاْواستقرارها، الدول حياة في االقتصادية الحياة  وعصفْت بوضوح فيهما تجلْت التي الطبقية الفوارْق ا 
 الطابع القانونيةْذاْت النصوْص بدأْت عشر التاسع القرْن ومنْذْْ.فأسقطتها االجتماعية األنظمةمنْْ بكثير

 هذا من الثاني النصف خالل بشكلْواضح برزْت اأنه إال الجزائي، التشريع في دورها تأخْذ االقتصادي
االقتصاْد نحْت التي الدول في وخاصة القرن،  لصدار ملحة فيها الضرورة وكانْت ،(4)الموجه منحىْ

القانونيةْْ النصوْص هذه وكانْت والفساد. والفوضى والتسلط العبْث من التحوالتْاالقتصادية تحمي تشريعاْت

 
ْمنْاتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفساد.22ْْ-21الموادْْ ْ(1)
ْقيةْالعربيةْلمكافحةْالفساد.(ْمنْاالتفا4/12(ْوْ)4/3(ْوْ)2ْ/4الموادْ)ْ ْ(2)
ْالكويتيْ.2012ْ(ْلسنة24ْنْقانونْرقمْ)(ْْم22/10(ْوْ)8ْ/22(ْو)7ْ/22المادةْ)ْ ْ(3)
السلعْالتيْينبغيْإنتاجها،ْومقدارْإنتاجها،ْوالسعرْالذيْت قدمْبهْ االقتصادْالموجه:ْنظامْت حددْفيهْالحكومة،ْوليسْالسوقْالحر،ْْْ(4)

تحادْالسوفياتيْالسابقْهيْأمثلةْْوتعدْكوباْوكورياْالشماليةْواالْالموجهْسمةْأساسيةْأليْمجتمعْشيوعي.ْْالسلعْللبيع.ْويعتبرْاالقتصادْْ
علىْالبلدانْالتيْلديهاْاقتصاداتْقيادية،ْفيْحينْحافظتْالصينْعلىْاقتصادْرائدْمنذْعقودْقبلْاالنتقالْإلىْاقتصادْمختلطْيضمْْ

ْ.عناصرْشيوعيةْورأسماليةْعلىْالسواء
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ما مستقلة بصورة تصدر أن إما  االقتصادية. الجريمة بشكلْواضْح تجلْت خاللها ومن العام، القانوْن ضمن وا 
 االعتداء جرائم فاقْت التي األهمية واحتاللها االقتصاديةالجرائمْ ظهور أن القانوْن شراح بعْض اعتبر ولقْد
تبلغْْ حين الدولة بنظام مرهونة حضارية جرائم ألنها العشرين القرْن أهمْخصائْص من هو األشخاْص على
 لحماية العقوباْت تدخلْقانوْن نحو التشريعي االتجاه هذا لقى ولقْد الحضاري. التطور من عينْةم درجة

 بإجراءاْت بالتهديْد االقتصادية سياسته أنْيحمي المشرع على ألن الجزائي؛ الفقه من ترحيًبا االقتصاْد
ْ.(1ْ)المخالفين تصيْب شديدة

 األولى العالمية الحرْبْْأثناء وتحديًدا – العشريْن القرْن – الماضي القرْن منْذ بأنه يقال الحق لكن 
 والتالعْب الغذائية والمواْد السلع احتكار تمثلتْفي اقتصادية جرائم ظهرْت الثانية العالمية الحرْب وكذلك
 احتكارية أشكاْل أية لتجرْم التحرك إلى الحكوماْت دعا مما منْالتجارْ، محددة فئاْت بواسطة أسعارها في
 لضبط فيْالحكومة العمومييْن بالموظفين االستعانة يتم أن فكرة مرة ألول ْتوظهْر فيْاألسعار تالعًبا أو
ْالضرورْي وكان الشرطة، برجال االستعانة من بدالًْ المخالفاْت تلك  المكلفيْن أو العموميين الموظفين منح من

ةْْالضبطي فكرة الحقبة تلك في وظهرْت بهْا المكلفيْن مهامهم داءأل الضبطيةْالقضائية صفْة عامة بخدمة
ْ.(2ْ)الحكومة لموظفي القضائية

بالجريمةْاالقتصاديةْوالمالية،ْحيثْعقدتْاألممْالمتحدةْمؤتمرهاْْولقدْأبدىْالمجتمعْالدوليْاهتمامْْ
،ْوتناولتْإحدىْبنود2005ْْبريلْفيْالعامْْإالعدالةْوالجنائيةْفيْبانكوكْفيْْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْْو

كينْْحيثْتمْاالتفاقْبينْالمشاْرْْ؛(3ْ)تحدياتْتواجهْالتنميةْالمستدامة"المؤتمرْ"الجرائمْاالقتصاديةْوالمالية:ْْ
انتشارْالجـرائمْاالقتصـاديةْوالمالـيةْتنشـأْعـنْالعولمةْومـاْيتصـلْبـهْمـنْأوجـهْتقـدمْفيْْْْأسباْبعلىْأنْْ

ْْْ.(4ْ)تكنولوجـياْالمعلومـات،ْوأنْلـتلكْالجـرائمْتـأثيراْعمـيقاْعـلىْالتنمـية
 
-7،ْص1990فكرْللنشرْوالتوزيع،ْالطبعةْاألولى،ْعمان،ردني،ْدارْالائلْعبدْالرحمنْصالح،ْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألنْْْ ْ(1)

10.ْْ
ْْ.15-12،ْص1979محمودْمصطفى،ْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالقانونْالمقارن،ْدارْومطابعْالشعب،ْالجزءْاألول،ْالقاهرة،ْْ ْ(2)
همْمنْتدابيرْلمكافحةْالجرائمْْفقدْأستعرضْالمشاركونْفيْالمؤتمرْالحاديْعشرْالمذكورْأعالهْعرضـاْلمـاْاتخذْويتخذْفيْبلداْنْ ْ(3)

تلـكْالـتدابيرْتحسـينْالتشريعاتْلجعلهاْممتثلةْلالتفاقياتْوالمعاييرْالدولــيةْذاتْالصــلة؛ْواالرتقــاءْبقــدراتْْْاالقتصـاديةْوالمالـيةْوشملـت
نشاءْوحداتْالشــرطةْوالجهــازْالقضــائي،ْبوســائلْمــنهاْإنشــاءْوحـداتْوِفـرقْعمـلْمتخصصـة؛ْوتوفْي رْالتدريبْالمتخصص؛ْوا 

فقـتْاآلراءْعـلىْضـرورةْوجـودْتـوازنْبـينْالـتدابيرْالقمعـيةْوالوقائـية.ْوينبغيْأنْتشـتملْالوقايـةْعـلىْتشـجيعْلالستخباراتْالمالـية.ْواْت
غـيرْالرسمـية،ْوتسـجيلْجمـيعْالعـاملينْْْاسـتخدامْالقطـاعْالمـاليْالـرسميْمـعْالعملْفيْالوقتْنفسهْعلىْضـمانْمراقـبةْنظـمْالـتحويل

اْأهمـيةْمصادرةْالموجوداتْكرادعْللنشـاطْْتْالماليةْواقتضـاءْالبـالغْعـنْالـتعامالتْالمشـبوهة.ْوأ بـرزتْأيضًـْفيْمجـالْالـتعامال
وذ كـرْأنْبعـضْالـبلدانْأنشـأتْمحـاكمْْالجـرامي:ْفـالموجوداتْالمحجـوزةْيمكـنْأنْتردْلدعـمْالجهـودْالرامـيةْإلىْمكافحـةْالجـريمة.

ْالقضـاياْالمـتعلقةْبالجـرائمْاالقتصاديةْوالمالية،ْبماْفيهاْغسلْاألموالْ.متخصصـةْللـنظرْفيْ
،ْمنشورْعلى2005ْْالمناقشةْالعامةْخاللْمؤتمرْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْوالعدالةْوالجنائيةْفيْبانكوكْفيْابريلْفيْالعامْْْ(4)

لكتروني.ْْالموقعْال
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نماْمتعمقةْفيْجذورْاويتضحْلناْبْأ ْأسباْبلتاريخ،ْوأنْنْالجريمةْاالقتصاديةْليسْحديثةْالنشأةْوا 
ْيرجعْْ ْتركتْْْْإلىظهورها ْالدوليْمنْحروبْعالمية ْبالمجتمع ْالتيْعصفت ْالبشرْوالحجر،ْأثْراألزمات اْعلى

عدمْوجودْوصفْْكماْأنْالجريمةْاالقتصاديةْتزدادْوتنتشرْبالتقدمْالتكنولوجيْالحديثْوتصبحْأكثرْتعقيًداْل
وجودْالعديدْمنْالمحاوالتْلتحديدْهذهْالطبيعةْووضعْْدقيقْلطبيعةْالجريمةْاالقتصادية،ْعلىْالرغمْمنْْ

ْ(1ْ)ْمفهومْواضحْلهاْواتخاذْتدابيرْتشريعية.

لذلكْيمكنْالقولْبأنْتحديدْماهيةْالجريمةْاالقتصاديةْوماهيةْمكانتهاْبالنسبةْللقوانينْاألخرى،ْْ
راسة،ْوهذاْماْسنتحدثْعنهْْعقوباتْأوْقانونْالجماركْأوْالقوانينْالضريبيةْماْزالْمحلْْدسواءْفيْقانونْال
ْمنْخاللْمطلبينْ:

ْالمطلبْاألول:ْماهيةْالجرائمْاالقتصاديْة

ْالمطلبْالثاني:ْعالقةْالجرائمْاالقتصاديةْبجرائمْالفساْد

 المطلب األول: ماهية الجرائم االقتصادية 

د،ْْةْاالقتصاد،ْيتضحْمفهومْالجريمةْاالقتصادية.ْفمفهومْاالقتصامنْخاللْمعرفةْماْتعنيهْكلم
كماْعرفهْسميث،ْهوْ))علمْالثروة((،ْوعرفهْمارشالْبأنهْ"ْنشاطْالفردْوالمجتمعْللحصولْعلىْالمواردْْ

وقدْعرفهْروبنرْ"ْماْيهتمْبسلوكْالنسانْكحلقةْاتصالْبينْاألهدافْْْ.الالزمةْلتحقيقْالرفاهيةْالعامةْ"
ْ"؛ْْوالحاج ْالمختلفة ْاالستعماالت ْالنادرةْذات ْالمتعددةْوالوسائل ْالسبلْْات ْيبين ْ"ما ْبأنه ْفعرفه ْبار" ْ"ريمون أما

ْ.(2)والمجتمعاتْلمواجهةْالحاجاتْالمتعددةْباستعمالْوسائلْمحدودة"ْفراْدالتيْيتبعهاْاأل

 أواًل: مفهوم الجريمة االقتصادية 

عديدةْللجريمةْاالقتصادية،ْولكنْهناكْرأيْفقهيْولكنْبشأنْالجريمةْاالقتصاديةْظهرتْتعريفاتْْ
العاديةْماْيكونْلهْآثارْ يرىْأنْالجريمةْهيْالجريمةْوالْداعيْللمسمياتْالمختلفة،ْإذْأنْمنْالجرائمْ

الْوالغشْوالتهربْالضريبيْإشهارْاقتصاديةْمثـلْالسـرقةْوالرشـــوةْواالختــــالسْوالتزويــــرْوالنصبْواالحتي

 

https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_a_V058440
7.pdfْْ65ص11/2019ْْ/16تاريخْالزيارة.ْْ

ْ.67مؤتمرْاألممْالمتحدةْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْوالعدالةْالجنائية،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(1)
الموقعْاللكترونيْلموسوعةْويكبيديا.ْْْْ(2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-2ْْ
ْْ.14/11/2019تاريخْالزيارةْ

https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_a_V0584407.pdf%20تاريخ%20الزيارة%2016/11/2019
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_a_V0584407.pdf%20تاريخ%20الزيارة%2016/11/2019
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_a_V0584407.pdf%20تاريخ%20الزيارة%2016/11/2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-2
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تدليسْوكلْالمماطالتْالخاصةْبسدادْالمديونياتْوغيرهاْالعديدْمنْالصورْالمختلفةْللجرائمْْالفالسْباْل
ْ(1)الماليةْوالتيْتؤثرْعلىْاقتصادْالدولْونحوها.ْ

ْاالقتصادية؛ْفمنهمْمنْْ ْللجريمة ْالفقهاء ْتعددتْتعريفات ْالفقهيةْفقد ْالناحية ْ"فعلْْأماْمن عرفهاْبأنها
خلْبالنظامْاالقتصاديْواالئتمانيْللدولةْوبأهدافْسياستهاْاالقتصادية،ْْأوْامتناعْضارْلهْمظهرْخارجيْي

يحظرهْالقانونْويفرضْعليهْعقاًباْويأتيهْإنسانْأهلْلتحملْالمسؤوليةْالجنائية"،ْوهناكْمنْيرىْأنهاْكلْْ
ْاال ْالبنيان ْبسالمة ْالمساس ْامتناعْمنْشأنه ْأو ْاالفعل ْللنظام ْاآلمرة ْالقواعد ْتعبرْعنه قتصاديْْقتصادي،ْكما

بالجزاءْالجنائي،ْوآخرونْاعتبر  باالقتصاْد مضر مشروع غير فعل الجريمةْاالقتصادية،ْكل المشمولةْ
إذا االقتصاديةْْ التنمية بخطط الخاصة القوانين في أْو العقوبات، قانوْن في تجريمه علْى نْص القوميْ
 االقتصادية، والجرائم المالية ئمالجرا بين التفرقة إلى الفرنسي الفقه تصة،ْويذهْبالمخ السلطة من الصادرة
الدولةْ ماليْة بيْن التفرقة أن غير اقتصادها، على فتنصْب الثانية أما الدولة، مالية تنصبْعلْى فاألولى

فرًعا الدولة فمالية واحد، كيان في واقتصادها الدولة مالية القتران عسير، أمر واقتصادها  من تعتبرْ
ْ.ْ(2ْ)اقتصادها

ْالق ْالمفهوم ْيختلف ْالفقهي،ْوبالحديثْوال ْالمفهوم ْأو ْالقضائي ْالمفهوم ْاالقتصاديةْعن ْللجريمة انوني
عنْالمفهومْالقانونيْنجدْأنْالعديدْمنْالدولْالعربيةْلمْتضعْقوانينْخاصةْبالجرائمْاالقتصاديةْباستثناءْْ

ْاسم ْالقانون ْأطلقْعلى ْاالقتْْمصرْوالعراقْوسورياْوليبياْواألردن،ْفمنهاْمن ْالعقوبات صاديْكالمشرعْْقانون
الذيْأصدرْْْاألردنيالمصريْومنهمْمنْأطلقْعليهاْاسمْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْتحديًدا،ْومنهمْالمشرعْ

ْاالقتصاديةْرقمْ) ْالجرائم ْلسنة11ْْقانون ْالجريمةْْْْإلىمْوبالرجوع1993ْْ( ْاعتبر ْأنه ْنجد ْالقانون نصوصْهذا
ْتسريْعلي ْ"أيْجريمة ْالقانونْْاالقتصادية ْأحكامْهذا ْاعتبارهاْجريمةْْها ْأيْجريمةْنصْقانونْخاصْعلى أو

اقتصاديةْأوْأيْجريمةْتلحقْالضررْبالمركزْاالقتصاديْللمملكة،ْأوْبالثقةْالعامةْباالقتصادْالوطنيْأوْْ
،ْفيْْْ(3)العملةْالوطنيةْأوْاألسهمْأوْالسنداتْأوْاألوراقْالماليةْالمتداولةْأوْاذاْكانْمحلهاْالمالْالعام"

مشرعْالفلسطينيْكانْمنْضمنْالمشرعينْالذينْلمْيفردواْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصاديةْْحينْنجدْأنْال
نماْتعددتْالتشريعاتْالتيْتناولتْالجرائمْاالقتصاديةْسواءْفيْالقانونْالعامْكقانونْالعقوباتْالساري،ْْ وا 

ْالجماركْوالمكوسْوقانونْضريبةْْ ْإلخ،ْوسنتطرقْْأوْفيْقوانينْخاصةْكقانون ْالتشريعاتْْْإلىالدخل... هذه
ْبالتفصيلْفيْالمطلبْالثانيْمنْهذاْالمبحثْ.

 
ْ.9ْْ،ْص1980فخريْعبدْالرزاقْالحديثي،ْقانونْالعقوباتْ"ْالجرائمْاالقتصادية"،ْمطبعةْجامعةْبغدادْْ ْ(1)
 القانونية، دارْالكتب القاهرة، ط،.د مقارنة، دراسة الجنائية، المواد في وتطبيقاتها للصلح العامة النظرية حسين، حكيم محمد .دْْْ(2)

ْْ.95م،ْصْ 2005
ْْ.1993(ْلسنة11ْ/أ(ْمنْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْاألردنيْرقمْ)3المادةْ)ْ ْ(3)
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أماْالمفهومْالقضائيْللجريمةْاالقتصاديةْنجدْأنْالقضاءْالفلسطينيْلمْيتخذْموقًفاْواضًحاْومحدًداْْ
نماْعالجْكلْالجرائمْالتيْلهاْصلةْبالنشاطْاالقتصاديْعلىْأس اسْأنواعْالجرائمْْمنْالجريمةْاالقتصادية،ْوا 

ية،ْوترتبْعلىْذلكْبأنْالجرائمْكافةْوبغضْالنظرْعنْطبيعتهاْبقيتْتخضعْلنفسْالنظامْالجرائيْْالعاْد
وهوْقانونْأصولْالمحاكماتْالجزائية،ْفيْحينْأنْالقضاءْالفرنسيْعرفْالجرائمْاالقتصاديةْبأنهاْالجرائمْْ

يةْذلكْبأنْالقضاءْالفرنسيْْهالكْالبضائعْوتكمنْأهمالتيْلهاْصلةْمباشرةْبالنتاجْوالتوزيعْوالنقدْواست
ْ.(1ْ)وضعْتعريًفاْللجرائمْالتيْلمْيوردْلهاْتعريفْفيْالقوانينْاألخرْى

أماْدولًياْاعتبرْالمشاركونْفيْالمؤتمرْالحاديْعشرْلمنعْالجريمةْوالعدالْالجنائيةْالذيْعقدتهْْ
بأنْمنْالصعوبةْْْْعناْفيْمقدمةْهذاْالمبحْثوالذيْتحدثنا2005ْْْْاألممْالمتحدةْفيْبانكوكْفيْابريلْْ

وضعْتعريفْدقيقْللجريمةْاالقتصادية،ْورأىْالمشاركونْأنْالتعاونْالدوليْيكونْأكـثرْصـعوبةْفيْحـالْ
عـدمْوجـودْاتفـاقْعـلىْطبـيعةْالجـرم،ْغـيرْأنـهْذ كـرْأنْتحديـدْمفهومْالجـريمةْاالقتصـاديةْالمالـيةْقـدْيكـونْْ

ْبسـببْك ْالمشمولةْْصـعبا ْالجـرائم ضافةْْـثرة ْالمشاركونْْْْإلْىالمحتملة.ْوا  ْبالـتعريف،ْرأى ْالمـتعلقة ْالشـواغل تلـك
ْْ ْوْْإلىأنْهـناكْحاجـة والمـاليْ ه؛ْمـنْأجـلْصـوغْْأساليبمعلومـاتْأفضـلْعـنْحجـمْالجـرامْاالقتصـاديْ
ةْبحيـثْيتسـنىْْوتنفـيذهاْعـلىْأفضـلْنحـو.ْكمـاْأنْهـذاْيتـيحْاسـتبانةْالمخاطـرْالمحـتملْْةْداالـتدابيرْالمض

ْ(2ْ)ْ.اتخـاذْتدابـيرْاسـتباقية

ويتضحْلناْمنْكلْذلكْبانْالجريمةْاالقتصاديةْتحكمهاْكافةْالنصوصْالتيْتجرمْاألفعالْالتيْ
ْالصناْع ْالعامةْوالنتاج ْباألموال ْالضرر ْإلحاق ْيعنيْمنْشأنها ْالسلعْوالخدمات،ْوهذا يْوالزراعيْواستهالك

فيْْْثرائمْاالقتصاديةْأوْتعددتْالتشريعاتْالتيْتجرمهاْسيكونْلهْاألأنهْسواءْوجدْقانونْخاصْبالجْر
 .(3)مكافحةْهذهْالجرائمْوالحدْمنها

 ثانًيا: صور الجريمة االقتصادية 

تعرفناْعلىْمفهومْالجريمةْاالقتصاديةْوتوصلناْبأنْهناكْصعوباتْكبيرةْفيْوضعْتعريفْدقيقْ
ةْونتيجةْلذلكْاختلفتْالتشريعاتْالعربيةْفيْاعتبارْبعضْللجريمةْاالقتصادية،ْحيثْتعددتْاآلراءْالفقهي

بجرائمْماليةْ)كالسرقةْْاقتصاديْأوْماْتسمىْْْْأثراألفعالْجرائمْاقتصاديةْوتفريقهاْعنْالجرائمْعاديةْذاتْْ
واالختالسْوالرشوةْوالنصبْواالحتيالْوالغشْوالتدليسْوالتهربْالضريبي...ْإلخ(ْفيْحينْاعتبرْآخرونْْ

ائمْجرائمْفسادْ)كالرشوةْواالختالسْوغسلْاألموالْ...إلخ(،ْومنهمْلمْيفرقْبينْهذهْالجرائمْْبعضْهذهْالجْر
،ْوتختلفْصورْالجرائمْاالقتصاديةْمنْْاألردنيالمشرعْْْْوانماْدمجهاْتحتْمظلةْجرائمْاقتصاديةْكماْفعل

 
ْ.12ردني،ْالمرجعْالسابق،ْصد.ْنائلْصالح،ْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألْ ْ(1)
ْ.67عشرْلمنعْالجريمةْوالعدالةْالجنائية،ْالمرجعْالسابق،ْصْمؤتمرْاالممْالمتحدةْالحاديْْ(2)
ْ.13جرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألردني،ْالمرجعْالسابقْصد.ْنائلْصالح،ْالْ ْ(3)
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السريعْلالقتصادْْْْمجتمعْآلخرْباختالفْأنظمةْالمجتمعْاالقتصاديةْوتطورهْالحضاري؛ْإالْأنهْمعْالتطور
ظهورْجرائمْاقتصاديةْجديدةْوهذاْماْيشكلْخطرْعلىْالنموْاالقتصاديْويلحقْضررْْْإلىالعالميْأدىْْ

ْْ.(1ْ)ْْنيعْوالتجارةبالثرواتْوالخدماتْوالتص

والْنريدْالخوضْكثيًراْفيْذلكْوسنتناولْالحديثْعنْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالتشريعاتْالفلسطينيةْْ
ْْاألردنيوالتشريعْْ المشرعْْ، أنْ نجدْ )ْْاألردنيحيثْ االقتصاديةْرقمْ الجرائمْ قانونْ لسنة11ْْفيْ ْ)1993ْْ

(ْحيثْعرفهاْبأنهاْأيْجريمة3ْْرقمْ)ْْالمادةوتعديالتهْوضعْتعريًفاْللجريمةْاالقتصاديةْمنْخاللْنصْْ
وْاالسهمْتلحقْالضررْبالمركزْاالقتصاديْللمملكة،ْأوْبالثقةْالعامةْباالقتصادْالوطنيْأوْالعملةْالوطنيةْأ

ْْالمادْةوراقْالماليةْالمتداولةْأوْإذاْكانْمحلهاْالمالْالعام،ْواعتبرْاألفعالْالواردةْفيْْاوْالسنداتْأوْاأل
ْ/أ(ْجرائمْاقتصاديةْوهيْ:3)

ْالجرائمْالواردةْفيْقانونْالعقوباتْإذاْكانتْتتعلقْباألموالْالعامةْوهي: .1
 (.134(ْوْ)133جرائمْالمتعهدينْخالًفاْألحكامْالمادتينْ) .أ
 (ْ.153(ْو)152مكانةْالدولةْالماليةْخالفاْألحكامْالمادتينْ)جرائمْالنيلْمنْ .ْب
 (ْ.456)ْالمادةجرائمْتخريبْإنشاءاتْالمياهْالعموميةْخالفاْألحكامْ .ْت

إذاْْ .2 اقتصاديةْ العقوباتْجرائمْ قانونْ أدناهْمنْ المبينةْ الموادْ المنصوصْعليهاْفيْ الجرائمْ تعتبرْ
 :المادةمنْهذهْعليهاْفيْالفقرةْ)أ(ْْتوافرتْفيهاْالشروطْالمنصوْص

جرائمْالحريقْوطرقْالنقلْوالمواصالتْوالغشْوالتيْتشكلْخطًراْشاماًلْخالًفاْألحكامْالموادْْ .أ
 .(388ْإلى386ْ(ْو)382ْإلى368ْ)
ْالسلطة(ْ .ْب ْاستعمال ساءة ْالوظيفةْوا  ْالوظيفةْ)الرشوةْواالختالسْواستثمار ْبواجبات ْالمخلة الجرائم

 (.183(ْوْ)182ْ)(ْو177ْإلى170ْلموادْ)خالًفاْألحكامْا
239ْْالجرائمْالمتعلقةْبالثقةْالعامةْ)تزييفْالنقودْوالمسكوكاتْوالطوابع(ْخالًفاْألحكامْالموادْ) .ْت

 ْ(259ْإلى
 (ْ. 265ْإلى260ْجرائمْالتزويرْخالًفاْألحكامْالموادْ) .ْث
) .ج الموادْ ألحكامْ االئتمانْخالًفاْ ساءةْ وا  واالحتيالْ السرقةْ )407ْْإلْى399ْْجرائمْ وْ ْ)417ْْ)

 (ْ.422و)
الموادْ .ح ألحكامْ خالًفاْ والفالسْ المشروعةْ غيرْ والمضارباتْ البضاعةْ نوعْ فيْ الغشْ جرائمْ

 (.440(ْو)439(ْو)438(ْو)436(ْوْ)435(ْوْ)433)

 
تاريخْالزيارةْْْ،http://lawjo.net/vb/showthread.php?30529-بحثْدونْاسمْللباحث،ْمنشورْعلىْالموقعْاللكترونيْْْْ ْ(1)

16/11/ْ2019.ْْ

http://lawjo.net/vb/showthread.php?30529-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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قانونْالعقوباتْالساريْلديهمْماْيتعلقْبالجرائمْاالقتصاديةْْْْإلىإحالةْْْْاألردنيونالحظْأنْالقانونْْ
وتعديالته2016ْْْْ(ْلسنة13ْْيهاْفيْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْ)مْالفسادْالتيْأشارْإلكماْأنهْاعتبرْجراْئ

ساءةْاستعمالْالسلطةْجرائمْْ ساءةْاالئتمانْوا  وهيْجريمةْالرشوةْوْاالختالسْواستثمارْالوظيفةْوالتزويرْوا 
جرائمْفساد،ْونرىْأنْْْْاقتصادية،ْفيْحينْاعتبرْالجرائمْاالقتصاديةْالواردْفيْقانونْالجرائمْاالقتصاديْة

وضعْالنيابةْفيْمأزقْحولْتطبيقْالنصوصْالقانونية؛ْوبالتاليْاالختصاصْالنوعيْفهلْْْاألردنيالمشرعْ
 ينعقدْلنيابةْجرائمْالفسادْأمْللنيابةْالعامة؟ْْ

فيْحينْنجدْأنْالمشرعْالفلسطينيْلمْيوجدْتعريفْدقيقْللجريمةْاالقتصادية؛ْوذلكْلعدمْوجودْقانونْْ
ظمْلهاْحيثْتعددتْالتشريعاتْالتيْجرمتْالعديدْمنْاألفعالْوالتيْاعتبرتْجرائمْاقتصادية،ْفقدْْخاصْنا

وادْأفعالْاعتبرهاْفقهاءْْوتعديالتهْفيْالعديدْمنْالم1960ْْ(ْلسنة16ْْجرمْقانونْالعقوباتْالساريْرقمْ)
الْد اقتصادْ العامْوتشكلْخطًراْعلىْ المالْ اقتصادية؛ْوألنهاْتمسْ ولةْوهيْبعضْاألفعالْْالقانونْجرائمْ

ْاألموالْوهيْعلىْْ ْالواقعةْعلى ْالجرائم ْالحاديْعشرْمن ْالباب ْالثالثْوالرابعْمن ْالفصل ْالواردةْفي الجرمية
ْ:(1ْ)النحوْاآلتي

ْاالئتماْن إساءةْ( 422)ْالمادة .1
 المغشوشة. أو غيرْالقانونية والمكاييل المعايير استعمال :المعامالْت في الغش (428 )ْالمادة .2
ْ.قانونية غير معايير باستعمال البضاعة كمية في الغش ( 430 )ْةالماْد .3
 .للصفقة الدافع السبْب في الغش ( 431 )ْالمادة .4
 .المغشوشة الوزْن وعدة والمكاييل المعايير مصادرة (432) المادة .5
 .البضاعة نوْع في الغش (433) المادة .6
 .بالغش األسهم أو البضائع تخفيْض أو رفع (435) المادة .7
 .الغذائية المواْد األسعار تخفيْض أو رفع (436) المادة .8
 .المعامالْت في الغش في الشروع (437) المادة .9

 .االحتيالي الفالس (438) المادة .10
 .بالدائنين أوْإضراًرا الغْش (441) المادة .11
أوْْ ملفقة بوقائع إسنادهْا الدولةْأو نقْد متانْة في الثقة زعزعة على العمل عقوبْة (152) المادة .12

 .ةكاذب مزاعم
 .المتعهدين جرائم (132) المادة .13

 
ْ.4بق،ْْصزيادْحميدان،ْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصادية،ْالمرجعْالساْ ْ(1)
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هاْعلىْاقتصادْْأثْرطبيعةْهذهْالجرائمْْوْْإلىوالْتقتصرْالجرائمْاالقتصاديةْعلىْماْذكرْأعاله،ْبالنظرْْ
الدولةْومنْخاللْالبحثْفيْالتشريعاتْالمختلفةْالساريةْفيْفلسطينْسوفْنجدْالعديدْمنْالجرائمْالتيْْ

علىْاقتصادْالدولةْومنهاْعلىْسبيلْالمثالْْْْأثرنْالمجالتْولهاْْنظمتهاْقوانينْخاصةْتتعلقْفيْالعديدْم
(ْ ْالدخلْرقم ْبقانونْضريبة ْالقرار ْفي ْالواردة ْالضريبي ْالتهرب ْ)جرائم ْالحصر ْلسنة8ْْال ْ(1ْ)وتعديالته2011ْْ(

( رقمْ والمكوسْ الجماركْ 1ْْوقانونْ لسنة القيمة1962ْْْْ(ْ المحليةْ)ضريبةْ المنتجاتْ علىْ الرسومْ ونظامْ
ضريبةْاألمالك(ْفضاًلْعلىْالجرائمْالواردةْفيْقانونْالزراعةْوقانونْاألوراقْْوالقانونْالناظمْْلالمضافة(ْْ

الماليةْوالتجارةْوالشركاتْوالبيئةْوحمايةْالمستهلكْوقانونْمكافحةْمنتجاتْالمستوطناتْفيْحالْترتبْْ
ْعلىْارتكابهاْأثارْماليةْواقتصاديةْتضرْباالقتصادْالوطنيْ.

تناولْكلْالجرائمْالتيْتمسْاقتصادْالدولةْلذلكْسوفْنتحدثْبشكلْعامْعلىْأركانْْْْوعليهْفإنهْيصعْبْ
 الجريمةْاالقتصادية.ْْ

 المطلب الثاني: عالقة الجرائم االقتصادية بجرائم الفساد

وضحناْْ التيْ الفسادْ وجرائمْ االقتصاديةْ الجرائمْ بينْ كبيرْ تقاطعْ هناكْ بأنْ الفقهاءْ بعضْ يرىْ
مبحثْالسابقْالْسيماْأنْلكليهماْتأثيرْعلىْاألموالْالعامةْواقتصاديْالدولة،ْوأركانهماْفيْالْْصورهما

جزءْمنْْْْدارْيواعتبرْبعضْالفقهاءْأنْمنْأهمْالجرائمْاالقتصاديةْجرائمْالفساد،ْومنهمْمنْاعتبرْالفسادْال
األمْو الفسادْجريمةْغسلْ أبرزْجرائمْ أنْ االقتصادية،ْوآخرونْرأواْ اعتبروهاالجرائمْ التيْ خطًراْعلىْْْْالْ

االقتصادْالوطنيْوالقضاءْعلىْالمشروعاتْالشريفةْالتيْتعملْفيْالمجتمعْوالقضاءْعلىْالقيمْاألخالقيةْْ
ْ(2ْ) .،ْعالوةْعلىْأنْأموالْاالقتصادْالوطنيْتصبحْملوثةدارْيعنْطريقْالرشوةْوالفسادْال

وتعديالته2016ْْْْ(ْلسنة13ْْفيْقانونْالنزاهةْومكافحةْالفسادْرقمْ)ْْاألردنيوهذاْماْانتهجهْالمشرعْْ
 وتعديالته؛ْحيثْنجدْأنهْتعاطىْمعْبعضْاألفعال1993ْْ(ْلسنة11ْْوفيْقانونْالجرائمْاالقتصاديةْرقمْ)

آخر،ْحيثْأنهْاعتبرْالجرائمْالمخلةْبواجباتْالوظيفةْ)ْْ حينا اقتصادية حيناْوجرائم فساْد جرائم بكونها
ساءةْاستْْالرشوة عمالْالسلطة(ْمنْأشكالْجرائمْالفسادْوفقْقانونْالنزاهةْْواالختالسْواستثمارْالوظيفةْوا 

ومكافحةْالفسادْالمرقومْأعالهْوتارةْأخرىْأعتبرهاْمنْأشكالْالجرائمْاالقتصادية،ْوكذلكْاألمرْفيْالجرائمْْ
السببْوراءْاعتبارْهذهْاألفعالْجرائمْْْالمتعلقةْبالثقةْالعامةْ)تزييفْالنقودْوالمسكوكاتْوالطوابعْ(،ْويكمن

 
(14ْْ،ْوالقرارْبقانونْرقمْ)2015(ْلسنة5ْْ،ْوالقرارْبقانونْرقمْ)2014(ْلسنة4ْْتمْتعديلْالقرارْبقانونْبموجبْالقرارْبقانونْرقمْ)ْْ ْ(1)

برْكلْمنْتهربْأوْحاولْأوْحرضْأوْاتفقْاوْساعدْغيرهْعلىْالقيامْْ(ْواعْت37،ْوعاقبْعلىْاألفعالْالواردةْفيْالمادةْ)2016لسنةْ
ْلْمنْاألفعالْالواردةْفيْالمادةْالمذكورة.بأيْفع

سيدْطنطاوىْمحمدْسيد،ْالجريمةْاالقتصاديةْفيْنظامْقانونْالعقوباتْالمصريْوشروطْتطبيقهْدراسةْللمركزْالديمقراطيْالعربيْْْ ْ(2)
ْ.15/11/2019تاريخْالزيارةc.de/?p=56723https://democraticaْْمنشورةْعلىْالموقعْاللكترونيْ

https://democraticac.de/?p=56723
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 تضر فيْكونهماْأفعاالًْ تشتركاْن االقتصاديْة والجرائْم الفساْد سادْأوْجرائمْاقتصاديةْباعتبارْأنْجرائمف
 بصورة خاصة مكاسْب لحراز كماْأنْهذهْالجرائمْترتكْبْْ.كافة  بأشكالْه الوطني واالقتصاْد العاْم بالمال

 األحيان، من كثير في صعًبا اديةوالجرائمْاالقتص الفساْد جرائم بين التفريق يجعل الذي األمرْْ.غيرْشرعية
ْ.(1ْ)الجرائم تلك بين ما والتقاطع كلْالتداخل بوجوْد خاصة

حيثْأعتبر2006ْْْ(ْلسنة39ْْواألمرْذاتهْانتهجهْالمشرعْاليمنيْفيْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْ)
قْماْوردْفيْْالجرائمْالماسةْباالقتصادْالوطنيْالمنصوصْعليهاْفيْقانونْالجرائمْوالعقوباتْجرائمْفسادْوف

ْجرائمْفسادْ.ْأيًضاقتصاديةْ(ْمنه،ْوكذلكْالقانونْالرومانيْوالبولنديْإذْاعتبرْالجرائمْاال30رقمْ)ْالمادة

 خاصْة مكاسْب العموميينْلحراز الموظفيْن قبل من ترتكْب كونهْا هو الفساْد يميزْجرائْم ما أْن إالْْ
ْالجرائم، في طرًفا الموظفين هؤالء يكوْن أن أو  سباْبوأل نذهْب فيماْْ.العاْم بالقطاع مرتبطة ونهاك بمعنْى تلك

 التي الحاالْت فْي الوطني باالقتصاْد الضرر تلحق الجرائمْالتْي تلك هي االقتصادية الجرائم أْنْإلى عمليْة
ْ.ْ(2ْ)ْفيها طرفا العام القطاع يكوْن ال أو عموميين موظفين الجرائْم مرتكبيْتلك يكوْن ال

وا العالقةْ تأكيدْطبيعةْ نستطيعْ بدايةْوحتىْ يجبْ االقتصادية؛ْ والجرائمْ الفسادْ بينْجرائمْ لتشابهْ
ظهورهماْوانتشارهماْفيْالمجتمعاتْالمختلفةْفيْْْْأسباْبالتطرقْللحديثْعنْخصائصْهاتينْالجريمتينْْو

ْالدولةْالمتقدمةْوالناميةْعلىْحدْسواء،ْوذلكْمنْخاللْمطلبين:

ْأواًل:ْخصائصْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديْة

ْظهورْوانتشارْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديْةْأسباْب:ْثانًيا

 واًل: خصائص جرائم الفساد والجرائم االقتصادية أ

بْْتتميزْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصاديةْبخصائصْمميزةْعنْباقيْالجرائمْوسنستعرضْفيْهذاْالمطل
ْ.بمشيئةْهللاْتعاليْتلكْالخصائْص

ْ

ْ

ْ

 
 
ْ.6زيادْحميدان،ْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصادية،ْالمرجعْالسابق،ْْصْ ْ(1)
ْ.6زيادْحميدان،ْجرائمْالفسادْوالجرائمْاالقتصادية،ْالمرجعْالسابق،ْْصْْ(2)
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 خصائص جرائم الفساد  .1
ْ:(1ْ)ْأهمهاالفسادْبعدةْخصائصْْتتميزْجرائم

 جريمة سرية  .أ
تحقيقهاْأوْظهورهاْوترتيباتهاْْْْإلىإنْكلْاألعمالْالتيْينطويْعليهاْالفسادْوالجراءاتْالتيْتؤديْْ

 كافة،ْتتمْفيْطيْالكتمانْوبصورةْجًداْسريةْوبدرجةْيكونْالكشفْعنهاْفيْغايةْالصعوبةْ.
 جريمة سريعة االنتشار  .ب

بْي الفسادْ جريمةْ ْْتنتشرْ البيئةْْْْأفراْدن وجدتْ إذاْ خصوًصاْ الهشيم،ْ فيْ النارْ كانتشارْ المجتمعْ
 الحاضنةْلهاْنتيجةْالظروفْالسياسيةْواالقتصاديةْواالجتماعيةْ.

 جريمة عابرة للحدود )عالمية( .ت
هاْوتشابكْالمصالحْبينْْأدواتوذلكْبسببْتعددْأطرافهاْوتنوعْْْْ؛تعتبرْمنْالجرائمْالعابرةْللحدوْد

 المثالْالْالحصرْجريمةْغسيلْاألموالْ.يلْأطرافها،ْوعلىْسْب
 جريمة عمدية   .ث

القصدْْ وجودْ تتطلبْ وأنهاْ فيها،ْ الخطأْ يتصورْوجودْ الجرائمْعمديةْالْ الفسادْمنْ تعتبرْجرائمْ
القيامْبالسلوكْالمجرم،ْومثالْعلىْذلك،ْيدركْْْْإلىبالضافةْْ  (،لدارةواالجرميْالعامْوالخاصْأحياًناْ)العلمْْ

 .به،ْهوْطلبْمالْويعلمْأنْهذاْالمالْهوْرشوة،ْومعْذلكْيريدْالقيامْبهذاْالسلوكْالموظفْأنْماْيقوم
 جريمة متعددة األطراف  . ج 

أكثرْمنْطرف،ْحيثْلمْْْْعادةذْيشتركْفيْارتكابهاْْإفسادْمنْالجرائمْمتعددةْاألطرافْْجريمةْال
ال جرائمْ كفاعلْيتعدْ األشخاصْ منْ العديدْ فيهاْ يشتركْ أصبحْ بلْ فردية؛ْ جرائمْ وشركاءْْفسادْ أصليينْ نْ

 ومتدخلينْالذينْيسهلونْارتكابْالجريمة.
 جريمة من جرائم الخطر  . ح 

منْأهمْخصائصْجريمةْالفسادْبأنها،ْتمثلْضرًراْوخطًراْكبيًرا،ْيهددْالمجتمعاتْبأسرها،ْبلْأنهاْْ
تالعبْبمقدراتْالشعوبْواألجيالْالقادمة،ْفالْننتظرْحصولْالضررْْتصنفْمنْأخطرْالجرائم،ْألنهاْْت

تىْتنهضْالمسؤوليةْالجزائيةْبحقْمرتكبها؛ْبلْأنْالمسؤوليةْالجزائيةْتنهضْكاملةْبغضْالنظرْعنْْح
ْ(2ْ)ْ.التحققْالضررْأمْْ

 
43ْْدراسات،ْعلومْالشريعةْوالقانون،ْالمجلدْْ،2016د،ْد.ْايادْهارونْمحمد،ْفاعليةْالتشريعاتْالجنائيةْالعربيةْفيْمكافحةْالفساْ ْ(1)

-file:///C:/Users/Laptop/Downloads/9974دراسةْمنشورةْعلىْالموقعْاللكتروني1743ْ-1740،ْص4ْ،2016ْملحقْ
51948-1-PB.pdfْْ2019ْ/22/11تاريخْالزيارة.ْْ

يْفيهاْالسلوكْيترتبْعلىْاعتبارْجرائمْالفسادْمنْجرائمْالخطر،ْأنْالْيتصورْالشروعْفيها،ْبلْتعتبرْتامةْطالماْارتكبْالجاْنْ ْ(2)
الذيْيمثلْتهديدْللمصلحةْالتيْأرادْالمشرعْحمايتهاْوبناءْعليهْيستحقْمرتكبهاْالعقوبةْكاملةْحتىْإذاْلمْيستطعْإتمامْمشروعهْ

file:///C:/Users/Laptop/Downloads/9974-51948-1-PB.pdf
file:///C:/Users/Laptop/Downloads/9974-51948-1-PB.pdf
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 جريمة تتفاعل مع الظروف المحيطة  . خ 
ْيشيرْْْ ْاالجتماعيةْوالسياسيةْْوْْإلْىالواقع ْالظروف ْالفسادْمع ْارتفاًعاْْاألمنيتفاعلْجريمة ْالمحيطة ة

 ادلةْعكسية،ْفكلماْساءتْتلكْالظروف،ْزادتْالجريمةْوالعكسْصحيحْ.أوْانخفاًضا،ْوذلكْبمع
 خصائص الجريمة االقتصادية  .2

ْاالقتصاديةْوتمْحصرهاْبالنقاطْاآلتيةْ:وضعْفقهاءْالقانونْأهمْخصائصْوميزاتْتتمتعْبهاْالجريمةْ

 جريمة من جرائم الخطر .أ
نْكانْلمْيحققْضرًراْأوْقدْالْإنْالجرائمْاالقتصاديةْتجريْفيْمعظمهاْعلىْتجريمْالفعلْالخطرْ ،ْوا 

ْاألمرْْ ْالحالْعلىْسبيلْْْْإلىيحققه؛ْبلْقدْيصلْبها ْالوقائيْكماْهو ْالجــــراء ْالتجريمْعلىْمجردْمجانية حد
ـالْفيْالمعاقبـــةْعلىْمجــردْعدمْالعالنْعنْسعرْالسلعةْالمسعرةْفيْحينْأنْاألصلْالمستقرْفيْْالمثــ

 .(1)جريمْالْيكونْإالْللفعلْالضارْوأحياًناْللفعلْالمنبئْبالضررجرائمْالقانونْالعامْأنْالت

 جريمة عابرة للحدود .ْب
لناْبأنهاْمنْالجرائمْالعابرةْللحدود،ْفالْمنْخاللْاستعراضْمفهومْالجريمةْاالقتصاديةْوصورهاْيتضحْْ

نماْتتعدىْذلكْكجرائمْتهريبْالبضائ عْوالنقودْوجرائمْْيقتصرْارتكابهاْأوْحتىْأثارهاْداخلْحدودْالدولةْوا 
 غسلْاألموالْوغيرهاْ.

 جريمة متحركة ومؤقتة ويصعب حصرها .ت
مْالجرائمْاالقتصاديةْبأنهاْْتتسمْمعظالجريمةْاالقتصاديةْتقعْفيْزمنْمحددْوتعاقبْعقوبةْمحددة،ْْوْ

ةْْمنهاْتغّيرْالسياْسْْأسباْبجرائمْتقومْلمواجهةْحاالتْطارئةْأوْظروفْموقوتةْبظواهرْغيرْدائمةْأوْلتغيرْْ
والجريمةْاالقتصاديةْذاتْطبيعةْمؤقتةْتختلفْْآخرْأوْالتدرجْفيْنفسْالنظام،ْْْْإلىاالقتصاديةْمنْنظامْْ

 (2)ْأخر.ْإلىآخرْفيْالدولةْالواحدةْبسببْتبدلْاألولوياتْمنْزمنْْإلىأخرىْومنْوقتْْإلىمنْدولةْ

 جريمة مادية تامة ومزدوجة  .ث
حيزْالوجودْدونْْْْإلىالفعلْالماديْالذيْيخرجْالجريمةْْتقومْالجريمةْاالقتصاديةْبمجردْارتكابْالجانيْْ

الحاجةْللبحثْعنْالركنْالمعنويْوالذيْيعتبرْبحكمْالمفترض،ْكثيًراْماْتخرجْالجرائمْاالقتصاديةْعنْْ
يْالمساءلةْأحياًناْعنْفعلْبعضْالقواعدْالعامةْفيْقانونْالعقوباتْوخاصةْفيْأحكامْالمسئوليةْحيثْتجْر

 

اْوقدْيكونْمحتماًلْ)وهوْماْيطلقْعليهْجرائمْالخطر(ْْوتحقيقْالنتيجةْالمرجوةْمنهْوبعبارةْأخرىْأنْالضررْقدْيكونْمحققًْالجراميْ
جرائمْالْتخلوْمنْأحدْهذينْالنوعينْمنْالضرر،ْوهذاْاألمرْيتقاطعْمعْالجرائمْاالقتصادية،ْباعتبارْانْبعضْالجرائمْاالقتصاديةْْوال

ْْجرائمْضرر.ْجرائمْخطرْوالبعضْاآلخر
ْ.16د.ْنائلْصالح،ْالجريمةْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاألردني،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(1)
-16ص.www.policemic.gov.bhْْْْْ وكي،ْالجريمةْاالقتصادية،ْدراسةْمنشورةْعلىْالموقعْاللكترونيالمستشارْعادلْااليْبْْ ْ(2)

ْْ.22/11/2019الزيارةْْ،ْتاريخ17
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ءلةْالشخصْاالعتباريْويساويْالمشرعْبينْالشروعْوأحياًناْالمحاولةْالمجردةْعنْالنيةْْاآلخرين،ْوتقومْمسا
ةْْإداري.ْكماْأنهاْجريمةْمزدوجةْفيْبعضْاألحيانْفتشكلْالمخالفةْالجنائيةْمخالفةْْ(1ْ)الجرميةْوالفعلْالتام

 رائمْاالقتصاديةْ.وكانْالفعلْمكوًناْلجريمةْمنْالجْالدارةظفْفيْكماْإذاْوقعْالفعلْالمخالفْمنْمْو
 جريمة متعددة األطراف  . ج 

ْاألصليْوالشريكْوالمتدخلْوذلكْبسببْْ ْالفاعل ْبين ْالعقوبة ْاالقتصاديةْساوىْفي ْالجرائم ْالمشرعْفي أن
ْْ الجرميةْلمساهمْومدىْسعيهْْالخطرْواآلثارْالمدمرةْالتيْتسببهاْهذهْالجرائم،ْكماْأنهاْتكشفْالخطورة

 لتحقيقْمنافعْشخصيةْ.
عراضْخصائصْكلْمنْجريمةْالفسادْوالجريمةْاالقتصادية،ْيتضحْلناْالتقاطعْالكبيرْْمنْخاللْاست

فيْطبيعةْهذهْالجرائمْوخصائصهاْفهماْتشتركانْبكونهماْمنْجرائمْالخطرْومنْالجرائمْمتعددةْاألطرافْْ
ْالعابرةْْ ْالجرائم ْاومن ْالجانيْمرتكب ْالجرائمْطبيعة ْبينْهذه ْالجوهري ْاالختالف ْأن ْإال ْبحيثْللحدود، لجريمة

تقتصرْجريمةْالفسادْعلىْالموظفينْالعاملينْفيْالدولةْبمختلفْمسمياتهمْالوظيفيةْفيْحينْيكونْالجانيْْ
وبال عاديْ مواطنْ االقتصاديةْ الجريمةْ االقتصْْعادةفيْ الجرائمْ معظمْ أنْ كماْ تاجًرا،ْ تنقضيْيكونْ اديةْ

ْ.(2ْ)صورْوجودْالصلحْفيهاالمختصةْبعكسْجريمةْالفسادْوالتيْالْيْتْالدارةبالتصالحْمعْ

ْ

 

 
ْ.16د.ْنائلْصالح،ْالجريمةْاالقتصاديةْفيْالتشريعْاالردني،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(1)
إنْالعديدْمنْالجرائمْاالقتصاديةْتنقضيْبالتصالحْأوْالمصالحةْمعْالدارةْالمختصةْوالْسيماْفيْالقانونْالخاصْبضريبةْالدخلْْْْ ْ(2)

 التيْْ 40المادة في 2004 لسنة 17 رقْم الدخل ضريبة ْنقانْو يْإلىْموضوعْالصلحْفيوبالجمارك،ْحيثْتطرقْالمشرعْالفلسطيْن
 أنه على نصت حيث المادة نفس من الثالثة الفقرة في إجراءْالصلح جواز على النص جاء ثم المتعددة، الضريبية الجرائم صور تناولت

 إجراءات أي أنْيوقف الحكم صدور قبل له ويجوز المادة ههذ ألحكام خالًفا ارتكب فعل أي عن يجريْالمصالحْة أن للمدير يجوز :
 الجرائم كل فْي الصلح أجاز الفلسطيني المشرع أن نرْى هنا من،ْْيحددها التي الغراماْت وفق بشأنها مصالحة أية يجرْي وأن متخذة

 بالنسبةْلجرائم الجزائيْة المصالحةبْ ذاته النهج على سار األردني المشرْع أن كما الدخل، ضريبة دائرة عام بذلكْمدير وخوْل الضريبية
 المرتكبة األفعال على مصالحة بإجراء علىْالمبيعات العامة الضريبة لدائرة العام للمدير الحق المشرع منح حيث الضريبي، التهرب
سقاطها الدعوْى بإجراءات السير وقف الصلح على يترتب حيث علىْالمبيعات، العامة الضريبة لقانوْن خالًفا ْْ .ْ(2)انهائيًْ وا   أجازكما
 منْْ 164المادة نصت حيث بالصلْح الدعوْى انقضاء الفلسطينية األراضي في المطبقْ 1962(ْلسنة1 رقمْْ) األردني الجمارك قانوْن
 ولم فيها شرع إجراءات أو دعوْى أية عْن يصالح أن وقت أي في ينيبه من أو للمديْر اآلتي:ْ)يجوز على والمكوس الجمارك قانوْن
أوْْ القانوْن هذا أحكام بموجب النقل وسائط أو البضائع مصادرة ذلْك في بمْا العقوبات شخصْلقاء أي ضد قطعيةال الدرجة تكتسب
 له ويحق مناسبة، يراها التي بالشروط تلكْالقوانين بموجب صدر أمر أو نظام أي بموجب أو آخر، ومكوس جمارك قانوْن أي أحكام
أحكامْْ بمقتضى أعمال من به يقوم مْا جميع في نهائًيا قراره ويعتبر جرم، أي تسوية أجل نمناسبةْم يراها مالية غرامة أية يقبل أن أيًضا
ن هذه  بالقرار له ملزًما يكوْن المادة هذه وفقْأحكام المصالحة أساس على قضيته بتسوية المتهم من الخطي الطلب تقديم المادة.ْوا 
ْالوزير. يصدره الذي
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 ظهور وانتشار جرائم الفساد والجرائم االقتصادية   أسبابثانًيا: 

ْاأل ْإجماعْْْْسباْبتتعدد ْبالرغمْمنْوجودْشبه ْالمجتمعات ْفي ْالفسادْوتفشيها ْبروزْظاهرة الكامنةْوراء
العامةْلهذهْْْسباْبعلىْكونْهذهْالظاهرةْسلوكْإنسانيْتحركهْالمصلحةْالذاتية،ْفهناكْمجموعةْمنْاأل

نْْْْباْبْسالظاهرةْالتيْتشكلْفيْمجملهاْماْيسمىْبمنظومةْالفساد،ْإالْأنهْينبغيْالمالحظةْبأنْهذهْاأل وا 
كانتْمتواجدةْبشكلْأوْبآخرْفيْكلْالمجتمعات؛ْإالْأنهاْتتدرجْوتختلفْفيْاألهميةْبينْمجتمعْواخر،ْْ

نماْيكونْفيْمجتمعْآخرْسبًباْثانوًيا،ْفالعواملْاألهميةْاألولىْفيْانتشارْالفسادْبْيْْسباْبفقدْيكونْألحدْاأْل
ْ.(1)فيْالدولْالمتقدمةْالتيْتساعدْعلىْنموْالفسادْفيْالدولْالناميةْتختلفْعنهاْ

واالجتماعيةْْ االقتصاديةْ المشكالتْ كانتْ االقتصادية؛ْحيثْ للجرائمْ بالنسبةْ كثيًراْ األمرْ يختلفْ والْ
ْالخارجيةْوتأثيرهاْعلى ْاالدخارْْْكالبطالةْوالمديونية ْنموْمعدالت ْاالقتصاديةْواالجتماعيةْوتواضع األوضاع

ْالدخلْوارتفاعْتك ْاألجنبية،ْوتزايدْْواالستثمارْوتدنيْمستويات ْاالستثمارات ْلتدفق ْالمعيشةْمعْنقصْكبير لفة
فضاًلْعنْالحروبْْْ؛ورْالجريمةْاالقتصاديةْوانتشارهْاالفروقْالطبقيةْوهجرةْاألموالْللخارجْدورْفيْظه

الطلبْعليهاْفيْظلْالنقصْالحاد،ْْْْزيادةلميةْواألهليةْالتيْكانتْدافًعاْكبيرةْالرتفاعْأسعارْالبضائعْْوالعا
ْ.ْْ(2)مماْشجعْالعديدينْعلىْالعملْفيْتهريبْالبضائعْوالسالحْوالمخدراْت

 ظهور وانتشار جرائم الفساد  أسباب .1
أنْْ تحدثناْسابًقاْ ْْْْأسباْبلقدْ تختلفْمنْمجتمعْآلخر، الفسادْ المجتمعاتْْأسبابفظهورْ هْظهورهْفيْ
الكامنةْوراءْْْْسباْبالمجتمعاتْالمتقدمة،ْوتلعبْالظواهرْالمنتشرةْفيْكلْمجتمعْاألالناميةْتختلفْعنهاْفيْْ

ْالمجتمعاتْْ ْفي ْانتشاًراْعنها ْأكثر ْالنامية ْالمجتمعات ْفي ْالفساد ْأن ْالفسادْوانتشارها؛ْحيثْستجد ظهورْجرائم
ْأالمتقدمةْويرجعْذلكْللعواملْاال ظهورْْْْأسباْبهمْْقتصاديةْواالجتماعيةْوالسياسيةْفيْالدولة،ْوتتلخصْ

ْاآلتيةْ:ْاألمورْإلىوانتشارْالفسادْبشكلْعامْ

 االجتماعية واالقتصادية   سباباأل .أ
الفرديةْلكلْشخصْوالتيْيجبْتوفيرهاْمنْقبلْْ (1 بالحقوقْ الفقرْوالجهل،ْونقصْالمعرفةْ انتشارْ

 ْ.(3ْ)وابطْالقائمةْعلىْالنسبْوالقرابةالقيمْالتقليديةْوالْرْسيادةالدولة،ْْو
تدنيْرواتبْالعاملينْفيْالقطاعْالعامْوارتفاعْمستوىْالمعيشةْمماْيشكلْبيئةْمالئمةْلقيامْبعضْْ (2

 العاملينْبالبحثْعنْمصادرْماليةْأخرىْحتىْلوْكانْمنْخاللْالرشوة.

 
ْْ.3.ْص2004فلسطين،-،ْاالئتالفْمنْأجلْلنزاهةْوالمساءلةْ"أمان"ْرامْهللا1رقْمكافحته،ْطأحمدْأبوْدية،ْالفساد:ْأسبابهْوطْ ْ(1)
56ْأ.دْسيدْشوربجيْعبدْالمولى،ْمواجهةْالجرائمْاالقتصاديةْفيْالدولْالعربية،ْالمرجعْالسابق،ْصْْ ْ(2)
ْ.3أحمدْأبوْدية،ْالفساد:ْاسبابهْوطرقْمكافحته،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(3)
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يعتْب (3 أنْ يمكنْ حيثْ عنه؛ْ وتتغاضىْ الفسادْ تشجعْ التيْ الثقافيةْ البيئاتْ منْْوجودْ التهربْ رْ
ْلإلعجابْفيْبعضْ ْأمًراْيدعو المسؤولياتْوالقدرةْعلىْتحقيقْمكاسبْشخصيةْبطرقْغيرْشرعية

 ْ.(1ْ)ْْالبيئاْت
 (2)  السياسية سباباأل .ب

بناءْالمؤسساتْالوطنيةْوالقوانينْالتيْتوفرْْ (1 بيئةْمناسبةْللفاسدينْمستغلينْضعفْْعدمْاكتمالْ
 علىْأعمالْالموظفينْفيْهذهْالمراحلْاالنتقاليةْ.ْالجهازْالرقابيْعلىْالقيامْبعملهْفيْالرقابة

ْا (2 ْلدىْْْْالدارةضعف ْالصادقة ْإجراءاتْصارمةْْْالقيادةوالنية ْاتخاذها ْالفساد،ْوعدم ْلمكافحة السياسية
 ماسهاْنفسهاْأوْبعضْأطرافهاْفيْالفساد.وقائيةْأوْعقابيةْبحقْعناصرْالفسادْبسببْانغ

اتْالخاصةْبمحاربةْالفسادْ"أيْالمؤسساتْاألهليةْْضعفْدورْمؤسساتْالمجتمعْالمدنيْوالمؤسس (3
ْالرقابةْ ْالمشاركةْفي ْ"ْفي ْالمتخصصة ْالبحوث ْالخيريةْوالمهنيةْومؤسسات ْالجمعيات الخاصةْمثل

 علىْأعمالْالحكومة.
 (3) األخالقية سباباأل .ت

رغبةْْْْإلىاألطماعْالشخصية،ْحيثْيمتلكْالبشرْدافًعاْفطرًياْللتملك،ْفيرجعْسببْالفسادْأحياًناْْ (1
 المسؤولينْالمطلقةْفيْالمالْوالسلطة،ْدونْوضعْاعتباراتْللحدودْاألخالقيةْالدراجة.

ْْانخفاضْالحسْالوطنيْواألخالقي،ْوذلكْإّماْبسببْنقصْمستوىْالتعليم،ْأوْتجربةْالتعليمْالسلبيْة (2
ْالمسؤول. ْالرادعةالتيْمرْخاللها ْالقوانينْواللوائحْغير ْفْْ؛. ْالقانوني ْالهمال ْيؤدي ْالمناطقْْحيث ي

البلدان،ْْْإلىالمعرضةْللفسادْْ الفاسدينْبشكلْكبير،ْوبطءْالعملياتْالقضائيةْفيْبعضْ انتشارْ
ْوعرقلةْسيرْالعدالةْ.

ْاألشخاصْبطرقْغيرْنزيهةْ (3 ْالترقيات؛ْوذلكْعندماْيتمْترقيةْبعض ْأخالقيةْفي  .قلةْوجودْمعايير
 (4) ةدارياإل سباباأل .ث

 ستقالليتهاْ.ضعفْأجهزةْالرقابةْفيْالدولةْوعدمْا (1
رشاداتْمكتوبةْللموظفينْ)مدوناتْالسلوك(ْتبينْالحقوقْوالواجباتْعدمْوجودْْ (2 قوانينْوتعليماتْوا 

ْالمعرفةْ. ْاالدعاءْبعدم ْباب ْتحت ْالفساد ْلممارسة ْالباب ْالرسمية،ْمماْيفتح ْالمعامالت ْلكلْمنهمْفي

 
قاطقة،ْدراسةْمنشورةْعلىْالموقعْااللكتروني:ْْشرينْطْ ْ(1)

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%B3%D8%A7%D8%AFْْ2019ْ/23/11تاريخْالزيارة.ْْ
ْ.4أحمدْأبوْدية،ْالفساد:ْاسبابهْوطرقْمكافحته،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(2)
شرينْطقاطقة،ْدراسةْمنشورةْعلىْالموقعْااللكتروني:ْْ ْ(3)

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%B3%D8%A7%D8%AFْْ2019ْ/23/11تاريخْالزيارة.ْْ
ْ.4أحمدْابوْدية،ْالفساد:ْأسبابهْوطرقْمكافحته،ْالمرجعْالسابق،ْصْ ْ(4)

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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وتفرضْعقوباتْرادعةْْْْعدمْوجودْتشريعاتْوأنظمةْوقوانينْوتعليماتْتساعدْعلىْمكافحةْالفساد، (3
ْحقْمنْيمارسونه.ب

 ظهور وانتشار الجرائم االقتصادية  أسباب .2
المجتمعْيختلفونْعنْبعضهمْالبعضْفهناكْفروقاتْفرديةْتميزهم،ْفيكونْمنهمْْْْأفراْدمنْالبديهيْأنْْ

سبْْالعاملْبجدْوالعاجزْالمتكاسلْوالعاطلْعنْالعمل.ْكماْالْيخلوْالمجتمعْمنْالذينْالْيتورعونْعنْالك
نْتعددتْْْْالمحرمْنتيجةْللجشع ْالكثيرْمنْالجرائمْاالقتصادية،ْوا  ْأسبابأوْللحرمانْوالفقرْاللذانْيقفانْوراء

دارياجتماعيةْوأخرىْاقتصاديةْْوْْأسباْبْْإلىفإنهْيمكنناْتقسيمهاْْْْ؛ودوافعْارتكابها ةْوتشريعية،ْوذلكْعلىْْا 
ْالنحوْاآلتيْ:

 (1)  واألخالقية االجتماعية   سباباأل .أ
 والمدرسة.ْسرةوتدنيْالدورْالتربويْلألازعْالدينيْضعفْالْو (1
 الفقرْوالحاجةْوالبطالةْوانخفاضْفرصْالعمْل (2

 (2)  االقتصادية  سباباأل .ب
 ارتفاعْتكاليفْالمعيشةْواالحتكار.ْْ (1
السياساتْالنقديةْوالماليةْغيرْالعادلةْمثاًلْنجدْأنْالمبالغةْفيْحجمْالتعريفاتْوالرسومْوالضرائبْْ (2

 التهربْعنْدفعهاْ.ْلىإسيؤديْالْمحالةْ
 ة والتشريعية دارياإل سباباأل .ت

 غيابْالتشريعاتْالحديثةْالموحدةْالناظمةْللجريمةْاالقتصاديةْ.ْ (1
2) ْْ سواء الرقابيةْ المؤسساتْ هذهْْضعفْ لكوادرْ والتدريبْ التأهيلْ وضعفْ المدنيةْ أوْ العسكريةْ

 اْ.المؤسسات؛ْمنْأجلْأنْيكونواْعلىْدرايةْبطبيعةْهذهْالجرائمْوطرقْاكتشافه
 المجتمعْكافةْومنْضمنهم.ْْْأفراْدضعفْالدرايةْوالمعرفةْبهذهْالجرائمْمنْ (3
ْو (4 ضمنْسياساتها،ْغيابْالتنسيقْبينْالجهاتْالمختصة،ْحيثْنجدْأنْكلْجهةْتعملْلوحدهاْ

ْوعلىْمرْالسنواتْالماضيةْلمْنجدْاستراتيجيةْوطنيةْموحدةْلمكافحةْهذهْالجرائم.
 

 

 

 
ْْ.156صْالجنائية،جمالْمختارْحمزة،ْرؤيةْنفسيةْاجتماعيةْللجريمةْاالقتصاديةْفيْمصر،ْالمركزْالقوميْللبحوثْاالجتماعيةْْوْ ْ(1)
د.ْخلفْسليمانْالنمر،ْالجرائمْاالقتصاديةْمنْمنظورْاالقتصادْالسالمي،ْدراسةْمنشورةْعلىْالموقعْْ ْ(2)

ْ.23/11/2019تاريخْالزيارة17ْْْ-15،ْص/https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handleاللكتروني



 
   

302 

 

 الخاتمة

إجماعْدوليْعلىْوضعْتعريفْواضحةْومعتمدْلجريمةْالفسادْوالجرائمْْْْعلىْالرغمْمنْعدمْوجوْد
الجريمتينْلماْلهاْمنْآثارْسلبيةْكبيرةْْاالقتصادية،ْإالْأنْدولْالعالمْأجمعتْعلىْضرورةْمواجهةْهاتينْْ

ْالسياسيةْواال ْالدولة ْالحياةْفي ْاستعراضْهذْهْْ؛قتصاديةْواالجتماعيةْواألخالقيةعلىْكافةْنواحي ْْومنْخالل
حدْكبيرةْباعتبارهماْجرائمْخطرةْوعابرةْْْْإلىأنْخصائصْهاتينْالجريمتينْمتشابهةْْْْإلىالجرائمْتوصلناْْ

ْْ نما وا  الخصائصْ علىْ فقطْ التشابهْ يقتصرْ والْ وسرية،ْ األطرافْ ومتعددْ ظهورهماْْْْأسباْبْْأيًضاللحدودْ
ْْإلْىالتيْأدتْْسباْبأهمْاألْوانتشارهماْفقدْكانتْللظروفْالدوليةْوالنظمْاالقتصاديةْوالحروبْالعالميةْمن

بش وانتشارهماْ الجرائمْ هذهْ التطورْظهورْ ظلْ فيْ سيماْ الْ عليهما،ْ السيطرةْ الصعبْ منْ أصبحْ كلْ
التكنولوجي؛ْْفأصبحتْهذهْالجرائمْتتكيفْمعْهذاْالتطور؛ْبلْأنهاْأصبحتْتسبقهْبخطوة،ْفكلماْحاولتْ

الجريمتينْومحارب والقضاءْعلىْهاتينْ الحلولْ إيجادْ فيْْالدولةْ بخطوةْ الدولةْ يسبقونْ كانواْ ةْمرتكبيهماْ
ْطرقْجرميةْحديثةْ.ْوْأساليْبابتكارْ

الجرائمْْ بينْ ودمجْ خلطْ وجودْ وجدناْ الفقهيةْ واآلراءْ والبحوثْ الدراساتْ استعراضْ خاللْ ومنْ
الفقهاءْوالكتابْمنْاعتبرْجرائمْغسلْاألموالْواالختالسْْ الكثيرْمنْ الفساد،ْفهناكْ االقتصاديةْوجرائمْ

ساءة بْالضريبيْوالجمركيْجرائمْفساد،ْوأنْاالئتمانْجرائمْاقتصادية،ْكماْوجدناْمنْاعتبرْجرائمْالتهْرْْوا 
كافةْْ  هذاْاألمرْليسْبالغريبْفيْظلْالتشابهْالكبيرْبينْهذهْالجرائمْحتىْمنهمْمنْاعتبرْجرائمْالفساْد

ْجرائمْاقتصادية.

ذلتْالكثيرْمنْالجهودْلوضعْاألسسْْومنْخاللْاستعراضْالتشريعاتْواالتفاقياتْالدوليةْوالتيْب
حدْكبيرْْْإلىافحةْهاتينْالجريمتين،ْوالْسيماْالتشريعاتْالعربيةْوالتيْكانتْموفقةْالتشريعيةْوالقانونيةْلمك

قوانينْخاصةْتنظمْكلْجريمةْعلىْحدىْكقوانينْمكافحةْالفسادْْْأفراْدفيْتناولْهاتينْالجريمتين،ْسواءْب
اْباعتبارْالجرائمْْوالكويتيْواليمنيْكانْموفقًْْْاألردنيإالْأنناْنرىْأنْالمشرعْْوقوانينْالجرائمْاالقتصادية،ْْ

نشأتهماْوخصائصهماْوآثارهما،ْإالْأنهْْْْأسباْباالقتصاديةْجرائمْفساد،ْنظًراْللتشابهْالكبيرْبينهماْمنْحيثْْ
مماْأثارْعدةْْْْكافةْوأدرجهاْضمنْجرائمْالفساْد  أنهْأدخلْالجرائمْاالقتصاديةْْاألردنييؤخذْعلىْالمشرعْْ

عقاب،ْوكانْالمشرعْالكويتيْأكثرْصواًباْبأنْاقتصرْعلىْْاشكالياتْحولْالجهاتْالمختصةْفيْالتحقيقْوال
نناْنرىْبأنْذلكْعينْالصوابْبالنسبةْللتشريعْْ اعتبارْجرائمْالتهربْالضريبيْوالجمركيْجرائمْفساد،ْوا 

الجرائمْاالق ينظمْويحصرْ قانونْخاصْ قانونْْالفلسطينيْفيْظلْغيابْ تعديلْ تصاديةْْونرىْبضرورةْ
يتمْإدراجْجرائمْالتهربْالضريبيْوالجمركيْالواردةْفيْقانونْضريبةْالدخلْرقمْْْمكافحةْالفسادْالساريْبأن

ضمنْجرائمْالفساد،ْعلىْالرغمْمن1962ْْْْ(ْلسنة1ْْوقانونْالجماركْوالمكوسْرقمْ)2014ْْ(ْلسنة17ْْ)
ةْْ(ْلسن1جرائمْالفسادْالواردةْفيْقانونْمكافحةْالفسادْرقمْ)ْْالنصْعلىْوجودْالصلحْفيْهذهْالجرائمْبعكس
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حقْتحريكْالدعاوىْْْْ(ْأنْمنْضمنْصالحياتْالهيئةْ"9/8رقمْ)ْْالمادةوتعديالته،ْحيثْنصت2005ْْْْ
الخاصةْبالجرائمْالمحددةْبهذاْالقرارْبقانون،ْمنْخاللْنيابةْجرائمْالفسادْومباشرتهاْوفًقاْألحكامْهذاْالقرارْ

ْالقانون،ْْبقانونْْو ْفي ْالمبينة ْاألحوال ْفي ْإال ْالدعاوىْمنْغيرها ْتقامْهذه ْالعالقة،ْوال ْاألخرىْذات التشريعات
في الحاالت المحددة   أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال   وال يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها

يبيْوالجمركيْلمْيعدْعائًقاْفيْْومنْخاللْذلكْالنصْنجدْأنْالصلحْفيْجرائمْالتهربْالضْر؛  في القانون"
أنْْْْعبارةْ"إالْفيْالحاالتْالمحددةْفيْالقانون"ْحيْثْْإلىاعتبارْهذهْالجرائمْجرائمْفسادْمنْخاللْاالستنادْْ

تسعفناْفيْذلك،ْوهذاْينسجمْمعْماْتوصلناْإليهْباعتبارْهذهْالجرائمْمتشابهةْْْْالمادةهذهْالعبارةْالواردةْفيْْ
اْمعْجرائمْالفساد،ْونرىْبإمكانيةْإدراجْباقيْالجرائمْاالقتصاديةْضمنْجرائمْْهاْوآثارهأسباببخصائصهاْْو

ْالفسادْعندْإقرارْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصادية.

ْالفسادْستكونْْويترت ْبأنْهيئةْمكافحة ْفساد، ْالجمركيْوالضريبيْجرائم ْالتهرب ْاعتبارْجريمة بْعلى
الجرائمْوستكونْنيابةْجرائمْالفسادْالمختصةْفيْْْْصاحبةْاالختصاصْاألصيلْفيْمتابعةْوالتحريْعنْهذه

ْال ْنظر ْفي ْاالختصاص ْالفسادْستكونْصاحبة ْأنْمحكمةْجرائم ْالجريمتين،ْكما ْبهذه ْالمتعلقةْْالتحقيق قضايا
ْالضريبيْوالجمركيْوالمشارْ ْالتهرب ْالمختصةْبنظرْجرائم ْالمحاكم ْإلغاء ْالجريمتين،ْويترتبْعلىْذلك بهذه

ةْالدخلْوالجماركْوالمكوس،ْكماْأنهْسيكونْهناكْتعاونْمشتركْمعْموظفيْدوائرْْإليهاْفيْقانونْضريْب
ْتح ْمنْخالل ْالجمركية؛ ْالضابطة ْجهاز ْومع ْوالجمارك ْالضريبيْْالضريبة ْالتهرب ْبجرائم ْالمتعلقة ْالملفات ويل

ْهيئةْمكافحةْالفساد.ْإلىوالجمركيْ

 النتائج

ْنحوْاآلتيْ:يمكنْتلخيصْالنتائجْالتيْتمْالتوصلْإليهاْعلىْال

عدمْوجودْإجماعْدوليْحولْتعريفْجريمةْالفسادْأوْالجرائمْاالقتصادية،ْفقدْوجدناْالعديدْمنْْ .1
ْالمختلفةْْ ْالعامْوعلىْْالتعريفات ْالمال ْالجرائمْعلى ْأخطر ْباعتبارهماْمن ْتتشابهْجوهرًيا ظاهرًياْولكن

ْاقتصادْالدولةْ.
ْتتشابهْْ .2 ْاالقتصادية ْالجرائم ْكبيرْمعْجرائْمْْإلىإن ْمنْحيثْْْْحد ظهورهماْوخصائصهماْْْْأسباْبالفساد

 وآثارهماْعلىْالدولة.
فهنا .3 الفساد،ْ وجرائمْ االقتصاديةْ الجرائمْ بينْ ودمجْ خلطْ والفقهاءْْوجودْ التشريعاتْ منْ الكثيرْ كْ

ساءةْاالئتمانْجرائمْاقتصاديةْكماْوجدناْمنْْ والكتابْمنْاعتبرْجرائمْغسلْاألموالْواالختالسْوا 
 لضريبيْوالجمركيْجرائمْفسادْ.اعتبرْجرائمْالتهربْا



 
   

304 

 

كالتشريعْْ .4 الفسادْ جرائمْ أشكالْ إحدىْ االقتصاديةْ الجرائمْ اعتبرتْ العربيةْ التشريعاتْ منْ العديدْ
،ْومنهاْمنْاعتبرْبعضْأشكالْالجرائمْاالقتصاديةْكجريمتيْالتهربْالضريبيْوالجمركيْألردنيا

 جرائمْفسادْكالتشريعيْالكويتي.
ْب .5 ْالمشرعين ْمن ْالعديد ْكالمشرعْْْْفراْدأقيام ْاالقتصادية ْبالجرائم واليمنيْوالعراقي،ْْْاألردنيقانونْخاص

 ومالحقتهاْ.ْوهذاْكانْلهْنتائجْإيجابيةْفيْمكافحةْهذهْالجرائم
نماْتعددْالتشريعاتْالتيْتناولتْالجرائمْْ .6 عدمْوجودْقانونْخاصْبالجرائمْاالقتصاديةْفيْفلسطينْوا 

ْانعكسْسلًباْعلى ْاألمر ْمكافحتهاْ.ْْاالقتصادية،ْوهذا ْإمكانيةْحصرهاْوبالتالي ْالجرائمْوعدم  تتبعْهذه
العربيةْيعتبرْمتطوًراْومنسجًماْمعْاتفاقيةْْإنْقانونْمكافحةْالفسادْالفلسطينيْمقارنًةْمعْالقوانينْْ .7

 األممْالمتحدةْلمكافحةْالفسادْ.
 التوصيات

ْنوصيْباآلتيْ:

1. ْْ فيْقانونْضريبةْالدخلْوقانونْاعتبارْجريمتيْالتهربْالضريبيْوالجمركيْالمنصوصْعليهما
ْْ تعديلْأحكام النظرْعنْمرتكبيها،ْوذلكْمنْخاللْ قانونْْالجماركْوالمكوسْجرائمْفسادْبغضْ

ْ،ْوذلكْعلىْالنحوْاآلتيْ:2005(ْلسنة1ْْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْْ)
 الفساد:ْيعتبرْفساًداْلغاياتْتطبيقْأحكامْهذاْالقرارْبقانونْالجرائمْالمبينةْأدناه:ْْ

ْالتهربْالضريبيْوالجمركيْخالًفاْألحكامْالقوانينْذاتْالعالقةْبغضْالنظرْعنْمرتكبيهاْ.ْ.15ْ
ْال .2 ْالفسادْفيْمالحقةْومحاكمةْمرتكبيْْتختصْهيئةْمكافحة ْالفسادْومحكمةْجرائم فسادْونيابةْجرائم

ْجريمتيْالتهربْالضريبيْوالجمركي.
ْالدخلْرقمْ) .3 ْأحكامْقانونْضريبة ْلسنة8ْْتعديل ْإضافةْْوتع2011ْْ( ْْالمادةبعدْْْْمادةديالتهْمنْخالل

وْساعدْغيرهْْأرضْأوْاتفقْْمنْتهربْأوْحاولْأوْح(ْتتعلقْبإلزامْوزارةْالماليةْبإحالةْكل37ْْرقمْ)
 هيئةْمكافحةْالفساد.ْإلى(ْمنْالقانون37ْ)ْالمادةعلىْالقيامْبأيْفعلْمنْاألفعالْالواردةْفيْ

وتعديالته2011ْْْْ(ْلسنة8ْقانونْضريبةْالدخلْرقمْ)(ْمن37ْْ)ْْالمادةتطبيقْالعقوباتْالواردةْفيْْ .4
علىْمرتكبيْجريمتي1962ْْْ(ْلسنة1ْْ(ْمنْقانونْالجماركْوالمكوسْرقمْ)158ْ-147)ْْالمادةْو

 التهربْالضريبيْوالجمركيْباعتبارْأنهماْجرائمْفساد.
5. (ْ ْالجماركْوالمكوسْرقم ْقانون ْأحكام ْلسنة1ْْتعديل ْبإلغاء1962ْْْْ( ْ)ْْالمادةوذلك المتعلقةْْ(164ْْرقم

 بمنحْوزيرْالماليةْحقْالتصالحْفيْالقضاياْالجمركيةْ.
(ْمن5ْْوتعديالته؛ْوذلكْبإلغاءْالفقرةْْ)2011ْْ(ْلسنة8ْْتعديلْأحكامْقانونْضريبةْالدخلْرقمْ) .6

 (ْوالمتعلقةْبالتصالحْ.37)ْالمادة
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ْادةالم؛ْوذلكْمنْخاللْتعديلْأحكام2005ْْ(ْلسنة1ْْتعديلْقانونْمكافحةْالفسادْالمعدلْرقمْ) .7
ْالتهربْإ(ْوذلكْباستبدالْعبارةْ)9/8) ْالقانون(ْبعبارةْ)باستثناءْجريمتي ْالمحددةْفي ْالحاالت الْفي

القضائيْْالضريب الضبطْ مأموريْ للهيئةْمنْخاللْ يحقْ التعديلْ هذاْ فمنْخاللْ والجمركي(،ْ يْ
حالةْاألمرْ  رئيسْالهيئة.ْإلىعرضْالتصالحْبهذهْالجرائمْمنْخاللْمحضرْرسميْوا 

وذلكْبإلغاءْالموادْمنْْْ؛وتعديالته1962ْْ(ْلسنة1ْْأحكامْقانونْالجماركْوالمكوسْرقمْ)تعديلْْ .8
ْ(ْوالمتعلقةْبالمحاكمْالجمركيةْ.178ْ-167)

ْ:المصادر والمراجع

ْالقرآنْالكريْم .1
 السنةْالنبويةْالمظهرْة .2
 المعجمْالوسيْط .3
 اتفاقيةْاألممْالمتحدةْلمكافحةْالفساد. .4
 .االتفاقيةْالعربيةْلمكافحةْالفساْد .5
والمقارن،ْدارْالشروقْللنشرْوالتوزيع،ْعمان،ْأحمدْبراك،ْمكافحةْالفسادْفيْالتشريعْالفلسطينيْْ .6

 ْ.2019الطبعةْاألولى،
العربيةْْ .7 نايفْ العربية،ْجامعةْ الدولْ االقتصاديةْفيْ الجرائمْ المولى،ْمواجهةْ سيدْشوربجيْعبدْ

 ْ.2006ة،ْالطبعةْاألولى،ْالرياض،ْاألمنْيللعلومْ
 ْ.2010رة،ْالطبعةْاألولى،ْْمكافحته(،ْعالمْالكتاب،ْالقاه-نتائجْه-فسادْ)مصادرهمحمدْدرويش،ْال .8
محمدْحكيمْحسين،ْالنظريةْالعامةْللصلحْوتطبيقاتهاْفيْالموادْالجنائية،ْدراسةْمقارنة،ْد.ط،ْْْْ .9

 مْ.2005القاهرة،ْدارْالكتبْالقانونية،ْ
أجلْلنزاهةْوالمساءلةْ"أمان"ْرامْْْْ،ْاالئتالفْمن1هْوطرقْمكافحته"طأسباْبأحمدْأبوْديه:ْالفسادْ" .10

 ْ.2004فلسطينْ،-هللا
ْالحلبي، محمْد .11  الطبعة األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،"العام القسم العقوباْت قانوْن شرح" علي

 مْ. 2008 األولى،
ْأحمدْبراك،ْجرائمْالفسادْبينْاشكاليةْالنصْوالتطبيقْالعملي،ْالمجلةْالقانونيةْللنيابةْالعام،ْالعدْد .12

 الفلسطينيةْ.النيابةْالعامة2017ْْْ-الثاني،ْحزيرانْْ
13. ْْ التشريع فيْ االقتصاديةْ الجرائمْ الرحمنْصالح،ْ والتوزيع،ْْاألردنينائلْعبدْ للنشرْ الفكرْ دارْ ْ،

 .1990الطبعةْاألولى،ْعمانْ،
األول،ْ .14 الجزءْ الشعب،ْ ومطابعْ دارْ المقارن،ْ القانونْ االقتصاديةْفيْ الجرائمْ محمودْمصطفى،ْ

 .1979القاهرة،ْْ
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 ْ.1980عقوباتْ"ْالجرائمْاالقتصادية"،ْمطبعةْجامعةْبغدادْقانونْالْالحديثي:فخريْعبدْالرزاقْ .15
16. ْْ العام حتىْ فيهاْ والمنظورْ )المفصولْ االقتصاديةْ والجرائمْ الفسادْ حميدان،ْجرائمْ ،2010ْزيادْ

ْْ رقم تقاريرْ أمان،ْرامْهللا46ْْسلسلةْ والمساءلةْ النزاهةْ أجلْ االئتالفْمنْ ْ،–ْْ ،2011ْْفلسطين،
 .https://www.aman-palestine.orgْْاللكترونيمنشورْعلىْالموقعْ

ْالجريمةْْوْْ .17 ْلمنع ْالحاديْعشر ْالعامةْخاللْمؤتمر بريلْْإالعدالةْوالجنائيةْفيْبانكوكْفيْْالمناقشة
    .https://www.unodc.orgْْاللكتروني،ْمنشورْعلىْالموقع2005ْفيْالعامْ

ْ.https://ar.wikipedia.orgْلموسوعةْويكبيدياْْاللكترونيالموقعْْْ .18
19. ْ الموقعْ علىْ منشورةْ دراسةْ االقتصادية،ْ الجريمةْ اليبوكي،ْ عادلْ ْْْ اللكترونيد.ْ
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ْدونْاسمْللباحث.http://lawjo.net/vb/showthread.phpْْاللكترونيبحثْمنشورْعلىْالموقعْ .20
تطبيقهْْْقوباتْالمصريْوشروطسيدْطنطاوىْمحمدْسيد،ْالجريمةْاالقتصاديةْفيْنظامْقانونْالْع .21
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