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 منهل عثذ الغنً مصطفى د.
 مذرس القانىن التجاري    

       جامعة ادلىصل/ كلٍة احلقىق 
                              ادلستخلص

تعس اغٛام االٚضام املاي١ٝ َٔ اِٖ املؤغػات املاي١ٝ ألٟ زٚي١، ْعطا ملا تكسَ٘  
ات اغتجُاض١ٜ طبتًف١ بؿإ االٚضام املاي١ٝ َٚا تكّٛ ب٘ ايؿطنات املٛدٛز٠ يف ٖصا َٔ خسَ

 ايػٛم َٔ ْؿاط نبري يف زعِ االقتكاز ٚاالغتجُاض َٔ خالٍ ايتساٍٚ باألٚضام املاي١ٝ فٝ٘.

ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ال بس َٔ تٛافط املتابع١ ٚاالؾطاف ع٢ً ٖصٙ ايعًُٝات َٔ خالٍ  
االٚضام املاي١ٝ يف ايػٛم ٚاسبفاظ عًٝ٘ َٔ اٟ عًُٝات غري َؿطٚع١  ايطقاب١ ايساخ١ًٝ هل١٦ٝ

تهط ب٘ ٚبػُعت٘، مما غٝؤزٟ اىل االنطاض باالغتجُاض يف صباٍ االٚضام املاي١ٝ، ٚيصيو 
متتًو ٦ٖٝات ايػٛم ٚازاضات٘ غًطات ضقاب١ٝ ١َُٗ يف غبٌٝ اظباح عٌُ ايػٛم َٔ خالٍ 

ات ايتساٍٚ فٝ٘ يتشكٝل َهاغب نبري٠ َٔ ٚضا٤ تفعٌٝ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً مجٝع عًُٝ
 .١ٜ بايبالز عبٛ ايتطٛض بؿهٌ ٚاغعتأغٝؼ ٖصٙ االغٛام ٚيسفع ايت١ُٝٓ االقتكاز

 قإْٛ. ايطقاب١، َاي١ٝ، اٚضام، هًُات َفتاس١ٝ: تساٍٚ،اي

Abstract 

markets are deemed to be one of the most important 

financial institutions of any state due to the varied 

investment services they provide concerning securities' and 

the great activity exerted by companies in supporting 

economics and investment through marketable securities. 

Based on that, there must be supervision on such 

operations through the internal control of the securities 

authority over the markets and protecting than against any 
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illegal act harming their reputation which eventually harms 

investment in the domain of the securities. Therefore, the 

authorities of such markets have important control powers 

for the sake of making the market process successful through 

activating internal control over all kinds of marketability to 

achieve great gains from such markets and to push economic 

development toward promotion at large. 

Key words: marketability, securities, control, law, 

financial.  

 ةـادلقذم
تعترب ايطَقَاب١ ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ شات ا١ُٖٝ نبري٠ يتٛفري  اٚال: ايتعطٜف مبٛنٛع ايبشح:

َٓار َال٥ِ ٚغٛم عازٍ ٚنف٤ٛ ٜهٕٛ غببا َٔ ٚضا٤ دصب املػتجُطٜٔ ازبسز ٚاسبفاظ ع٢ً 
املٛدٛزٜٔ ٚمحا١ٜ َكاسبِٗ, ٚيتشكٝل َجٌ ٖصٙ املُٝعات َٔ االٚىل إ تتٛالٖا د١ٗ 

١ٝ اٚ دٗاظ زاخًٞ قطٜب َٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ, ٚقس اعط٢ املؿطع ايعطاقٞ ٖصٙ ايطقاب١ زاخً
ُٛغَطَا٤ ٚع٢ً عًُٝات ايتساٍٚ,  جملًؼ احملافعني باعتباضٙ ٖٛ ازب١ٗ املؿطف١ ع٢ً اي
ٚبايتايٞ فإ ع١ًُٝ ايطَقَاب١ غتشكل اٖسافٗا ٚغاٜاتٗا بٛدٛز دٗاظ زاخًٞ باعتباضٙ ٖٛ 

تتِ فٝٗا ايع١ًُٝ ٖٚٛ األعًِ باملداطط اييت َٔ ؾاْٗا إ تططا ع٢ً االقطب اىل ايعطٚف اييت 
 ايع١ًُٝ، ٚتتػبب يف تعطٌٝ اٚ اعاق١ عًُ٘, ٚع٢ً غبٌٝ شيو اعطاٙ املؿطع قالسٝات.

ٖٚصٙ ايطَقَاب١ اييت ٜكّٛ بٗا قس تهٕٛ ضَقَاب١ َاي١ٝ زاخ١ًٝ يفشل عًُٝات َاي١ٝ اٚ 
تهٕٛ ألغطاض خاق١ نايطَقَاب١ ع٢ً املُاضغات  ضَقَاب١ تؿػًٝٝ٘ يفشل اعُاٍ املؤغػ١ ٚقس

غري املؿطٚع١ اٚ تهٕٛ ضَقَاب١ تكِٝٝ االزا٤ زاخٌ ايػٛم اٚ ضَقَاب١ نبط زاخًٞ اٚ ازاضٟ, 
ٚيهٔ َع شيو فاْ٘ ال ٜعين اْ٘ ال ٜؿٛبٗا أٟ عٝب اٚ ْكل يف ازا٥ٗا نأسساخ تهاضب اٚ فكس 

 املػتجُطٜٔ اٚ اىل غري شيو َٔ ايعٝٛب.
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 اغتٓسْا يف اختٝاض َٛنٛع حبجٓا اىل عس٠ اغباب َٓٗا: اغباب اختٝاض ايبشح:ثاْٝا: 

 : ايتعطف ع٢ً َا١ٖٝ ايطَقَاب١ ع٢ً ايتَسَاٍِٚ ٚاْٛاعٗا.1

 : َعطف١ ايػًطات اييت تتُتع بٗا ازب١ٗ املدتك١ بايطَقَاب١.2

 : بٝإ اِٖ املعاٜا اييت متتع بٗا ايطَقَاب١ ٚعٝٛبٗا.3

تهُٔ َؿه١ً ايبشح يف ايككٛض ايتؿطٜعٞ ايٛانح يف ايكإْٛ املؤقت  ثايجا: َؿه١ً ايبشح:
يألٚضام املاي١ٝ ايعطاقٞ ٚعسّ َٛانبت٘ اِٖ ايتطٛضات يف صباالت ايطقاب١ زاخٌ ايػٛم بؿإ 

 ايتساٍٚ، ٚبايتايٞ عسّ نفا١ٜ ايػًطات املُٓٛس١ يًػٛم .

ُٖٝتٗا عٓس تساٍٚ إ َٛنٛع ايبشح غٝهٕٛ سٍٛ زٚض ايطقاب١ ٚاضابعا: ْطام ايبشح: 
االٚضام املاي١ٝ يف غٛم ايعطام يألٚضام املاي١ٝ، سٝح خيطز َٓٗا: ايطقاب١ ع٢ً املٛظفني فٝ٘ 

 اٚ االزاضٜني َع بٝإ اْٛاع ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً تساٍٚ االٚضام املاي١ٝ.

اعتُسْا يف نتاب١ ايبشح ع٢ً املٓٗر ايكاْْٛٞ ايتشًًٝٞ يٓكٛم  خاَػا: َٓٗذ١ٝ ايبشح:
ٚايتَِعًَُٝات اشباق١  2004يػ١ٓ  74كإْٛ املؤقت غٛم ايعطام يألٚضام املاي١ٝ ضقِ اي

 بايتساٍٚ املتعًك١ باألٚضام املَاي١َٝ يف ايعطام.

قػُٓا َٛنٛع حبجٓا اىل َبشجني، يف املبشح االٍٚ تٓاٚيٓا )سصف(  خاَػا: خط١ ايبشح:
َٔ خالٍ تكػُٝ٘ اىل ثالث١ َطايب, َا١ٖٝ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ ٚشيو 

املطًب االٍٚ خككٓاٙ ملفّٗٛ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ, ٚيف املطًب ايجاْٞ تٓاٚيٓا )سصف( 
اهلسف َٔ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ, ٚيف املطًب ايجايح بٝٓا)سصف( َعاٜا ٚعٝٛب ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ., 

ت ايتَسَاٍِٚ ٚشيو َٔ خالٍ تكػُٝ٘ اَا يف املبشح ايجاْٞ فتٓاٚيٓا )سصف( ايطَقَاب١ ع٢ً عًُٝا
اىل ثالث١ َطايب, يف املطًب االٍٚ تٓاٚيٓا  اْٛاع ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ  ٚيف املطًب ايجاْٞ 

 َكَٛات ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً ايتَسَاٍِٚ، ٚيف املطًب االخري غًطات ازب١ٗ ايطقاب١ٝ.

 

 



 يةالَخَقاَبة الَجاخمية في ُسؽق األوَراق الَسالِ 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23) 

4 

 ادلثحث االول
ملٍات 

َ
لى ع

َ
اتة الذاخلٍة ع

َ
ق
َ
ة الر

َ
اهٍ

َ
اوِلم

َ
ذ
َ
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ْتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح َا١ٖٝ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ اييت تتِ ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ, ٚشيو 
َٔ خالٍ بٝإ َفّٗٛ ايطَقَاب١ ٚاالٖساف اييت ٜػع٢ ايػٛم يتشكٝكٗا، َٚعاٜا ٚعٝٛب ايطَقَاب١ 

 ٚشيو َٔ خالٍ تكػُٝ٘ اىل ثالث١ َطايب نُا يف االتٞ: 

 قَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً ايتَسَاٍِٚ ٚد١ٗ مماضغتٗااملطًب االٍٚ: َفّٗٛ ايطَ

 املطًب ايجاْٞ: اٖساف ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً ايتَسَاٍِٚ

 املطًب ايجايح: َعاٜا ٚعٝٛب ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ

 ادلطلة االول
اوِل وجهة ممارستها

َ
ذ
َ
اتة الذاخلٍة على الت

َ
ق
َ
 مفهىم الر

١ًٝ ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ البس يٓا ست٢ ْتُهٔ َٔ ايٛقٛف ع٢ً َع٢ٓ ايطَقَاب١ ايساخ
َٔ بٝإ َفّٗٛ ايطَقَاب١ َٔ خالٍ ايتططم اىل تعطٜف ايطَقَاب١ بؿهٌ عاّ ٚتعطٜف ايطَقَاب١ 
ايساخ١ًٝ ٚضَقَاب١ ايتَسَاٍِٚ بؿهٌ خام ٚبعس شيو بٝإ ايتعطٜف ايسقٝل يًطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً 

ايطقاب١ ايساخ١ًٝ يف ايػٛم ٚنُا يف ايفطٚع  ع١ًُٝ ايتَسَاٍِٚ، ٚنطٚض٠ بٝإ ازب١ٗ اييت تتٛىل
 ايتاي١ٝ:
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 الفرع االول
اوِل لغة 

َ
ذ
َ
اتة الذاخلٍة على الت

َ
ق
َ
 تعرٌف الر

 -ساشض-ٜطدع اقٌ ن١ًُ ايطَقَاب١ اىل ضقب: اٟ ٜطقب ضقٛبا ٚضَقَاب١ أٟ سطؽ اْتعط
يتٛدٝ٘ نُا تعين ايتفتٝـ , ٚايطَقَاب١ تعين: ايك٠ٛ اٚ غًط١ ا(1)ضقس ضَقَاب١ اهلل يف اَطٙ: خاف٘

 .(2)َٚطادع١ ايعٌُ, ٚتأتٞ مبع٢ٓ ايػٗط اٚ اسبطاغ١ ٚنصيو ايطقس اٚ املالسع١

 الفرع الثانً
اوِل اصطالحا 

َ
ذ
َ
اتة الذاخلٍة على الت

َ
ق
َ
 تعرٌف الر

ست٢ ْتُهٔ َٔ تعطٜف ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً ايتَسَاٍِٚ, البس إ ْبني اٚال َفّٗٛ 
 َفّٗٛ نٌ َٔ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ٚضَقَاب١ ايتَسَاٍِٚ بؿهٌ خام ٚنُا ًٜٞ:ايطَقَاب١ بؿهٌ عاّ ٚ

ٜعس َكطًح ايطَقَاب١ بؿهٌ عاّ َفَّٗٛا ٚاغعّا حبٝح مل ٜتُهٔ ايفك٘ اٚال: تعطٜف ايطَقَاب١: 
َٔ تعطٜف٘ بتعطٜف داَع َٚاْع, باعتباض قعٛب١ اعطا٥٘ تعطٜفا زقٝكا ٚثابتا, ٚشيو الٕ نٌ 

 ٔ ظا١ٜٚ َع١ٓٝ يتعسز قٛضٙ ٚاٖساف٘, ٚيهٔ َع شيو فكس عطفت باْٗا "فكٝ٘ ٜٓعط ايٝ٘ َ
ايتشكٝل  فُٝا اشا نإ نٌ ؾ٤ٞ حيسخ طبكّا يًدط١ املٛنٛع١ ٚايتَِعًَُٝات ايكازض٠ 
ٚاملبازئ احملسز٠ ٚإ غطنٗا ٖٛ االؾاض٠ اىل ْكاط ايهعف ٚاالخطا٤ بككس َعازبتٗا َٚٓع 

 .(3)"تهطاض سسٚثٗا

ٖٞ ايٛظٝف١ اييت تتُجٌ يف َتابع١ ازا٤ ٚاْؿط١ ايتٓعِٝ اْٗا "ب نُا ٚتعطف اٜهّا
يًتأنس َٔ اظباظ ايٓتا٥ر املػتٗسف١ ٚارباش االدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ يتذٓب ظٗٛض أٟ اعبطاف بني 

                                                      

اليجى, مكتب الجراسات, الجدائخ, دون سشة,  ، قامؽس اليجى, دارابخاهيػ القالتي (0)
 .215ص

 .363, ص0972دار السعارف, القاىخة,  ,0، ج2، السعجػ الؽسيط, طابخاهيػ انذ (2)
, اساليب الخقابة ودورىا في تقييػ اداء السؤسدات االقترادية, رسالة بمؽم الدعيج (3)

 .26ماجدتيخ, جامعة مشتؽري قدشطيشة, الجدائخ, دون سشة نذخ, ص
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االزا٤ ايفعًٞ ٚاالزا٤ املطغٛب ٚايكٝاّ بايتكطفات ايتكشٝش١ٝ ساٍ ظٗٛض تًو 
 .(1)"االعبطافات

ايتشكل َٔ َس٣ اظباظ االٖساف املبتػا٠ ٚايهؿف عٔ ع١ًُٝ نُا ٚقس عطفت باْٗا "
 .(2)"َعٛقاتٗا ٚذبكٝكٗا ٚايعٌُ ع٢ً اظايتٗا يف اقطب ٚقت ممهٔ

ًْشغ َٔ خالٍ َا غبل شنطٙ َٔ ايتعاضٜف االختالف فٝٗا َٔ سٝح ايًفغ 
ٚاالتفام َٔ سٝح املع٢ٓ باعتباضٖا ازا٠ يًتأنس َٔ غري ايٓؿاط ٚايتشكل َٔ ٚدٛز 

 يعٌُ ع٢ً تكشٝشٗا.املعٛقات ٚا

 ثاْٝا:  تعطٜف ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ:

ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً اْٗا  400عطفت ايفكط٠ ايجا١ْٝ َٔ َعٝاض ايتسقٝل ايسٚيٞ املطقِ 
ٖٞ االدطا٤ات ٚايػٝاغات اييت تتدصٖا ازاض٠ أٟ َٓع١ُ ملػاعستٗا َا اَهٔ َٔ ايتٛقٌ "

يهُإ محا١ٜ املٛدٛزات اٚ االقٍٛ اىل ذبكٝل اٖسافٗا ٚااليتعاّ بٗصٙ ايػٝاغات 
ٚانتؿاف ايػـ َٚٓع اشبطأ ٚتهاٌَ ايػذالت احملاغب١ٝ ٚتٛفري َعًَٛات َاي١ٝ َٛثك١ يف 

 .(3)"ايٛقت املٓاغب

                                                      

طارق طو, التشعيػ الشعخي لميياكل والتطبيقات, دار الجامعة الججيجة, االسكشجرية,  (0)
 .74, ص2117

, 2115طارق السجحوب, السخجع في االدارة العامة, مشذؽرات الحمبي الحقؽقية, لبشان,  (2)
 .665ص

لتذغيمية في دمحم حديؼ عمى الرؽاف, اثخ الخقابة والتجقيق الجاخمي في تحجيػ السخاطخ ا (3)
السرارف التجارية, بحث مشذؽر في مجمة التقشي،  الجامعة التقشية الؽسطى, السجمج 

 .4,  ص2100, ، 9, العجد 24
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صبُٛع١ َٔ ايٛغا٥ٌ ٚاالدطا٤ات ٚايػٝاغات املك١ُُ نُا ٚتعطف اٜهّا باْٗا " 
يٛقٍٛ اىل ؾفاف١ٝ َٚٛثٛق١ٝ َػبكّا ٜتِ اعسازٖا َٔ قبٌ االزاض٠ بٗسف تكًٌٝ املداطط ٚا

 .(1)"ٚايتأنس َٔ إ َا مت ايتدطٝط ي٘ ٖٛ َا مت تٓفٝصٙ ٚنؿف االعبطافات إ ٚدس

اشبط١ ايتٓع١ُٝٝ ٚمجٝع ايططم ٚاالدطا٤ات اييت تهعٗا ٚعطفت اٜها باْٗا "
ايٛسس٠ سبُا١ٜ َٛدٛزاتٗا ٚفشل قش١ ايبٝاْات احملاغب١ٝ ٚزضد١ االعتُاز عًٝٗا ٚاالضتكا٤ 

 .(2)"فا٠٤ االْتاد١ٝ ٚتؿذٝع االيتعاّ مبا تكتهٝ٘ ايػٝاغات االزاض١ٜ املٛنٛع١بايه

َٔ خالٍ َا بٝٓاٙ َٔ تعاضٜف ٜتبني يٓا اْٗا ٚاسس٠ َٔ سٝح املع٢ٓ باعتباض اْٗا 
ادطا٤ات تهعٗا ازب١ٗ املع١ٝٓ باسبُا١ٜ زاخٌ املؤغػ١ يًتأنٝس ع٢ً َا جيطٟ بساخًٗا َٔ 

 عًُٝات بؿهٌ عاّ.

 طٜف ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً ايتَسَاٍِٚ:ثايجا: تع

ٖٞ ايٓؿاط ايطقابٞ ايصٟ تتِ مماضغت٘ َٔ قبٌ ايػٛم ع٢ً االعُاٍ تعطف ايطقاب١ باْٗا "
ُٛغَطَا٤ ٚايعًُٝات اييت تتِ فٝ٘ نعًُٝات ايتَسَاٍِٚ ٚغريٖا  .(3)"اييت دبطٟ فٝ٘ ٚع٢ً اي

 

                                                      

دمحم حيجر مؽسى, اثخ الشعام الخقابة الجاخمية عمى جؽدة التقاريخ السالية, رسالة  (0)
 .24, ص2107ماجدتيخ, مقجمة الى كمية التجارة, الجامعة االسالمية, غدة, 

االن عجيب مرطفى ىمجني ود. ثائخ صبخي الغبان, دور الخقابة الجاخمية في ظل نعام  (2)
السعمؽماتي السحاسبي االلكتخوني, دراسة تطبيقية عمى عيشة مؼ السرارف في اقميػ 

, 9, العجد 3العخاق, مجمة دراسات مالية ومحاسبية, جامعة بغجاد، مجمج -كؽردستان
 .7, ص2119

اسساعيل ىاشػ, دور الييئة العامة لمخقابة السالية عمى َتَجاِوْل االوراق السالية, دراسة دمحم  (3)
, 2100مقارنة مع الشعام االمخيكي, اطخوحة دكتؽراه, كمية الحقؽق, جامعة القاىخة, 

 .097ص
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ؼ ازاض٠ ايػٛم ع٢ً نٌ ٖٞ ايطَقَاب١ اييت ٜكّٛ بٗا صبًنُا ٚعطفت اٜها باْٗا "
ٍِ االٚضَام املَاي١َٝ, بٗسف ايتأنس َٔ ذبكٝل  ْؿاطات ايػٛم َٔ نُٓٗا عًُٝات ايتَسَاِٚ

 .(1)"املٓافػ١ ايعازي١ ٚايهفا٠٤ ٚايؿفاف١ٝ يف تٓفٝصٖا

ًْٚشغ َٔ ايتعاضٜف ع٢ً ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً عًُٝات ايتساٍٚ إ صبًؼ ازاض٠ 
ت ايتساٍٚ يتشكٝل غٛم انجط نفا٠٤ ٚؾفاف١ٝ يف عًُٝات ايػٛم مياضؽ ايطقاب١ ع٢ً عًُٝا

ايتساٍٚ خس١َ يًُػتجُطٜٔ املتعاًَني َع ايػٛم، ٚدصب َػتجُطٜٔ دسز، ٖٚصا َا انسٙ 
 .(2)2004يػ١ٓ  74ايكإْٛ املؤقت يػٛم االٚضام املاي١ٝ ايعطاقٞ ضقِ 

, اَا ايفك٘ (3)ٚمل ٜٓل املؿطع ايعطاقٞ ع٢ً تعطٜف ايطَقَاب١ ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ
"ٖٞ ايطَقَاب١ اييت تتِ ع٢ً عًُٝات تَسَاٍِٚ االٚضَام ايكاْْٛٞ فكس عطفٗا اسسِٖ ع٢ً اْٗا: 

املَاي١َٝ ٚشيو سبفغ اغتكطاض ايػٛم املايٞ ٚمحا١ٜ املػتجُطٜٔ ٚاملتعاًَني فٝ٘ يًتأنس َٔ 
ٚذبكٝل عسّ ٚدٛز أٟ تالعب باألغعاض يًشفاظ ع٢ً ثك١ املػتجُطٜٔ يف ايػٛم املايٞ 

 .(4)"املػاٚا٠ ٚايعساي١ يف اسبكٍٛ ع٢ً املعًَٛات املؤثط٠ ع٢ً اغعاض االٚضَام املَاي١َٝ

                                                      

احسج رشيج خميل, الخقابة عمى عسميات َتَجاِوْل االوراق السالية, رسالة ماجدتيخ, مقجمة  (0)
 .89, ص2107لى كمية الحقؽق, جامعة تكخيت, ا

مؼ القدػ الدادس مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية  6الفقخة ط مؼ السادة  (2)
ـ يجؽز لسجمذ االدارة ان يؤدي  6.والتي نرت عمى: "2114لدشة  74العخاقي رقػ 

 -التي : .... ط بشفدو او يخؽل مجراء او ادارييؼ او مدؤولي ادارة الدؽق لمقيام با
القيام بسخاقبة كل الشذاطات في الدؽق وايقاف نذاطات الدؽق اذا كان ذلغ ضخوريا 
لحساية السدتثسخيؼ ومشع تجاول األوراق لسجة ال تديج عؼ خسدة ايام عسل او أي مجة 

 اضافية وحدب مؽافقة الييئة".
مؼ  43مؼ السادة  4خة عخف السذخع السرخي الخقابة عمى عسميات الَتَجاِوْل في الفق (3)

مؼ خالل بيان ىجفيا بانيا "  0992لعام  95قانؽن سؽق راس السال السرخي رقػ 
اشخاف الجيات الخقابية عمى سالمة عسميات الَتَجاِول ومطابقتيا لمقانؽن في سبيل التحقق 

 مؼ نداىة ىحه العسميات وسالمتيا مؼ السسارسات غيخ السذخوعة لمَتَجاِول".
يج خميل, الخقابة عمى عسميات َتَجاِول االوراق السالية, رسالة ماجدتيخ, جامعة احسج رش (4)

 .0, ص2108تكخيت, كمية الحقؽق, تكخيت, 
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َطابك١ ايعًُٝات اييت دبطٟ يف اغٛام االٚضَام املَاي١َٝ نُا ٚقس عطفت اٜهّا باْٗا "
ألسهاّ ايكإْٛ ٚايًٛا٥ح املٓع١ُ يًػٛم, ملٓع املتعاًَني )سصف( فٝ٘ َٔ مماضغ١ االعُاٍ 

 .(1)"ػري املؿطٚع١ بٗسف ذبكٝل َٓفع١ ع٢ً سػاب اخطٜٔاي

ٖٞ ايطَقَاب١ اي١َٝٛٝ اييت تتِ ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ يف غٛم ٚعطفت نصيو باْٗا "
االٚضَام املَاي١َٝ سبُا١ٜ ايػٛم َٔ عًُٝات ايتالعب ٚنبطٗا, ٚنؿف أٟ تَسَاٍِٚ ٜتِ بٓا٤ّ 

 .(2)"املؿطٚع١ ع٢ً َعًَٛات زاخ١ًٝ ٚغريٖا َٔ املُاضغات ايػري

َٚٔ خالٍ ٖصٙ ايتعاضٜف ٜتبني يٓا إ اهلسف االمس٢ يطَقَاب١ ايتَسَاٍِٚ ٖٛ ايتأنس َٔ 
ايعًُٝات اييت دبطٟ يف ايػٛم ٚخاق١ ع١ًُٝ ايتَسَاٍِٚ فُٝا اشا ناْت تتِ ٚفل ملا ٖٛ 
 َٓكٛم عًٝ٘ يف ايكٛاْني ٚايتَِعًَُٝات, ٚايتأنس َٔ عسّ ٚدٛز مماضغات غري َؿطٚع١ فٝ٘

 ٚاسبس َٔ ٚقٛعٗا.

ٖٞ ايطَقَاب١ اييت ٜكّٛ ب٘ صبًؼ احملافعني زاخٌ ٚبايتايٞ ميهٔ تعطٜفٗا باْٗا "
ايػٛم ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ بػ١ٝ ايتشكل َٔ ذبكٝل ايٓعا١ٖ ٚايعساي١ ٚايؿفاف١ٝ ٚاسبس َٔ 

 ".ٚدٛز املُاضغات ايػري املؿطٚع١ إ ٚدست

 الفرع الثالث
 جهة الرقاتة يف السىق

ٖٓا َٔ ايتططم زب١ٗ ايطقاب١ االغاغ١ٝ ٚاييت تبػط َتابعتٗا ٚاؾطافٗا ع٢ً  البس
عًُٝات ايتساٍٚ يألٚضام املاي١ٝ ٚتتُجٌ مبذًؼ احملافعني، ٚفكا يكإْٛ غٛم ايعطام 

                                                      

, السخكد 0د. دمحم احسج محسؽد, رقابة ىيئة سؽق راس السال عمى الذخكات السداىسة, ط (0)
 .83, ص2104القؽمي لإلصجارات القانؽنية, القاىخة, 

 Twinحسج, انعسة الخقابة السالية العخبية واعادة هيكمتيا وفق نعام " د. مجاني ا (2)
peaks بحث مشذؽر في مجمة اقتراديات شسال افخيقيا, جامعة حديبة بؼ بؽعمي ,"
 .225, ص2107, 07الجدائخ، العجد  –بالذمف 
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 ،(1)أِعهَا٤ تػع١ اش ٜتهٕٛ ََذًِؼ امُلشَافعني َٔ ايٓافص 2004يػ١ٓ  74املاي١ٝ ضقِ يألٚضام 
 ايصٜٔ املطؾشني َٔ انجط اٚ اسس املٓكب يصيو ٜٚرتؾح, شَافعنيََذًِؼ امُل ِٖٚ ض٥ٝؼ

 يًُذًؼ. تابع١ تطؾٝح زب١ٓ اٚ اجملًؼ ٜكرتسِٗ

 ايؿطنات ميجٌ ٚعهّٛا يًػٛم تٓفٝصٜا ض٥ٝػا ٜعني إ ايػٛم ضبافعٞ ٚجملًؼ
 اٚ ؾدل تطؾٝح ٜتِ شيو ٚألدٌ, ايػٛم يف يًتساٍٚ َكس١َ اٚ َسضد١ غٓساتٗا تهٕٛ اييت
َٔ  ٚعهٛ .هلا ايتابع١ ايرتؾٝح زب١ٓ اٚ امُلشَافعني صبًؼ َٔ باقرتاح اؾدام عس٠

 ايتعاٌَ يف املدٛيني يًٛغطا٤ ممجٌ ٚعهٛ املاي١ٝ بايػٓسات يًتساٍٚ ايعطاق١ٝ ازبُع١ٝ
 امُلشَافعني ٚجملًؼ انجط،  اٚ ٚاسس صبًؼ احملافعني باقرتاح ٜٚكّٛ ايػٛم يف بايػٓسات

 ايػٛم عٔ َػتكًني ٜبكٛا إ ع٢ً املؤٖالت شٟٚ َٔ ايعا١َ االزاض٠ اعها٤ َٔ اضبع١ تعٝني
 االعها٤ ٜٚكّٛ املعًَٛات تك١ٝٓ قهاٜا يف خرب٠ شا اسسِٖ ٚعٔ باقٞ االططاف ٜٚهٕٛ

 .بِٝٓٗ َٔ انجط اٚ َطؾشني ثالث١ باختٝاض اجملًؼ يف املػتكًني

فص يًكػِ َٔ خالٍ اغتكطا٥ٓا يًكإْٛ املؤقت ألغٛام االٚضام املاي١ٝ ايعطاقٞ ايٓا
ايػازؽ اشبام مبَذًِؼ امُلشَافعني اغتٓبطٓا إ ملَذًِؼ امُلشَافعني ضقاب١ ع٢ً ْؿاطات 

 ايػٛم َٔ خالٍ ايتايٞ:

 باملطادع١ /ٖـ( َٔ ايكػِ ايػازؽ  يًكإْٛ ع٢ً اْ٘: "ايكٝا6ّتٓل املاز٠ )
 ٓٗاَٚ ايػٛم يف ايتساٍٚ يػطض االٚضام قبٍٛ طًبات ع٢ً املكازق١ عسّ اٚ ٚاملكازق١

 املكازق١ تًو إ ع٢ً,  ايػٛم زاخٌ ايتساٍٚ ع١ًُٝ يف االٚضام قبٍٛ ضفض ادطا٤ات ارباش
 املكطض٠". ايؿطٚط الغتٝفا٤ خانع١

ًْٚشغ إ ايٓل ايػابل َٚٔ خالٍ ن١ًُ)َطادع١( تعين اْٗا ضقاب١ ع٢ً ايٛغطا٤ 
 يف ايػٛم.  

                                                      

/ أ ، ب، ج، د، ىـ، و( مؼ القدػ الدادس لقانؽن السؤقت ألسؽاق 2( و)0السادة )( (0
 وراق السالية العخاقي الشافح. اال
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/ح( َٔ ايكػِ 6) نصيو ْػتٓتر ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً ايتساٍٚ َٔ خالٍ املاز٠ 
 ايعًُٝات خبكٛم نطٚض١ٜ ادطا٤ات ايػازؽ يًكإْٛ ٚاييت تٓل ع٢ً اْ٘: "ارباش

 .اهل١٦ٝ" ٚقٛاعس ايكإْٛ ٖٚصا ايػٛم يكٛاعس ٚفكا فٝٗا املؿهٛى

ًْٚشغ َٔ خالٍ املاز٠ اعالٙ ٖصٙ إ ن١ًُ املؿهٛى فٝٗا تسٍ ع٢ً ايطقاب١   
 يتطبٝل قٛاعس ايػٛم اييت ربل ْؿاط٘.

/ط( 6اى ْل قطٜح بايطقاب١ ع٢ً ْؿاطات ايػٛم ٖٚصا َا تهُٓت٘ املاز٠ )ٖٚٓ 
 ايػٛم يف ايٓؿاطات نٌ مبطاقب١ َٔ ايكػِ ايػازؽ يًكإْٛ ٚاييت تٓل ع٢ً: "ايكٝاّ

 ملس٠ االٚضام تساٍٚ َٚٓع املػتجُطٜٔ سبُا١ٜ نطٚضٜا شيو نإ اشا ايػٛم ْؿاطات ٚاٜكاف
  .اهل١٦ٝ" َٛافك١ ٚسػب اناف١ٝ َس٠ اٟ اٚ عٌُ اٜاّ مخػ١ عٔ تعٜس ال

/ى( َٔ ايكػِ ايػازؽ يًكإْٛ، 6اَا ايطقاب١ ع٢ً ايٛغطا٤ تهُٔ يف املاز٠ ) 
 َٔ ٚايطًب,  ايٛغطا٤ ٚاعُاٍ ٚزفاتط ٚبٝاْات غذالت ٚتفتٝـ ٚاييت تٓل ع٢ً: "فشل

 قهاٜا اٚ اْهباطٞ سهِ اقساض اٚ يًتشكٝل تكطفِٗ ذبت ؾٗٛز اٚ ٚثا٥ل ابطاظ األِعهَا٤
اخط٣"، ٚظبس َٔ خالٍ َا ٚضز يف ايٓل اعالٙ اْٗا ضقاب١ ع٢ً ْؿاطات ايػٛم  ه١ُٝٝذب

 سٝح ٚضز فٝٗا فشل ٚتفتٝـ َا تتعًل باملعًَٛات اشباق١ بايٛغطا٤.

 ادلطلة الثانً
اوِل

َ
ذ
َ
اتة الذاخلٍة على الت

َ
ق
َ
 اهذاف الر

ٍِ، ميهٔ امجاهلا تتشكل اٖساف غٛم االٚضَام املَاي١َٝ بايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً ايتَسَ اِٚ
 .مبا ًٜٞ: َالسع١ سصف عال١َ ايػهٕٛ َٔ ن١ًُ ايتساٍٚ بسٕٚ تعًًٝٗا باألخهط السكا

ٜػع٢ غٛم االٚضَام  يًشس َٔ املداطط ايٓادب١ عٔ املُاضغات ايػري املؿطٚع١ يًتَسَاٍِٚ: اٚال:
غات ايػري املَاي١َٝ َٔ خالٍ ازاض٠ ايػٛم ملُاضغ١ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ٚٚنع سس يًُُاض

املؿطٚع١ يًُػتجُطٜٔ ٚٚغطا٥ِٗ عٓس ايتساٍٚ, ٚقس تتُجٌ باغتػالٍ ايٛغٝط يجك١ عُال٥٘, 
اٚ ايتالعب بأغعاض االٚضَام املَاي١َٝ, ٚشيو يػطض ذبكٝل ايطبح بططم ٚٚغا٥ٌ غري َؿطٚع١، 

ٙ يصا تعٌُ ازبٗات ايطقاب١ٝ ع٢ً ارباش تسابري اسرتاظ١ٜ تكٛض املداطط املتٛيس٠ ْتٝذ١ ٖص
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املُاضغات, ٚشيو شبطٛضتٗا ٚاثاضٖا ع٢ً َسخطات املػتجُطٜٔ ٚظععع١ اغتكطاض ايػٛم 
 .(1)ٚايتأثري ع٢ً االقتكاز ايٛطين

: ٜٗسف ايػٛم َٔ  ثاْٝا: ايتأنس َٔ تطبٝل ايكإْٛ ٚايتَِعًَُٝات ايٓافص٠ ٚاعاز٠ ايٓعط فٝ٘
اق١ بايػٛم َٔ قبٌ املتعاًَني خالٍ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً تطبٝل ايكإْٛ ٚايتَِعًَُٝات اشب

فٝ٘, ٚعًٝ٘ فكس َٓح ايكإْٛ ايعطاقٞ املؤقت يػٛم االٚضام املاي١ٝ غًط١ االبطاٍ عٓس 
ٚدٛز أٟ تعاٌَ َايٞ طبايف ألسهاّ ايكإْٛ ٚايتَِعًَُٝات ايٓافص٠ ايكازض٠ َٔ ايػٛم اٚ 

يف فرتات َتكاضب١, , نُا ٚتػاِٖ بإعاز٠ ايٓعط يف ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ٚتطٜٛطٖا (2)اهل١٦ٝ
 ٚخاق١ّ بعس تطٛض االزٚات اسبسٜج١ يًتَسَاٍِٚ ٚاغتعُاٍ ؾبه١ املعًَٛات يف عًُٝات ايتَسَاٍِٚ.

إ ٖسف ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ٖٛ محا١ٜ َكاحل  ثايجا: محا١ٜ َكاحل املػتجُطٜٔ ٚدصبِٗ:
ايػٝاغ١ٝ  املػتجُطٜٔ عٓس ايتساٍٚ يف ايػٛم ٚاسبفاظ ع٢ً سكٛقِٗ ٚخاق١ّ يف ٚقت االظَات

ٚاالقتكاز١ٜ ٚاْٗٝاض االغعاض, ٚنصيو تهُٔ ايطقاب١ ع٢ً ٚغطا٤ املػتجُطٜٔ بهِْٛٗ غري 
ُٛغَطَا٤ َؿطٚع١ َٚٛافك١  ممٓٛعني قاْْٛا َٔ ايعٌُ ٚإ تفٜٛهِٗ قشٝشا، ٚإ تكطفات اي
يًكإْٛ ٚايتعًُٝات، شيو يًشفاظ ع٢ً اَٛاٍ املػتجُط َٔ ايتكطفات ايػري املؿطٚع١ 

ٔ ايٛغٝط, فكس ٜكّٛ ايٛغٝط بؿطا٤ اٚضام َاي١ٝ بأَٛاٍ املػتجُط ٚاملتادط٠ بٗا ايكازض٠ َ
 .(3)ملكًشت٘

يصا ٜػع٢ غٛم االٚضَام املَاي١َٝ َٔ خالٍ ضقابت٘ ايساخ١ًٝ ع٢ً ع١ًُٝ ايتَسَاٍِٚ اىل 
تٛفري َٓار َال٥ِ يٛدٛز غٛم عازٍ ٚنف٤ٛ, حبٝح تتِ مجٝع ايتعاَالت يف االغٛام املاي١ٝ 

                                                      

احسج تيديخ القرار, تقييػ الجور الخقابي لييئة االوراق واالسؽاق السالية الدؽرية, رسالة  (0)
 .2, ص2104ماجدتيخ, جامعة دمذق, كمية االقتراد،  

 74مؼ القدػ الثالث مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ  4السادة  (2)
 .2114 لدشة

 .91احسج رشيج خميل, مرجر سابق, ص (3)
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غ١ًُٝ ٚعازي١ تتػِ بايٓعا١ٖ ٚاملكساق١ٝ, ٚنصيو يتطٜٛط ايػٛم ٚظٜاز٠ سذِ  ع٢ً اغؼ
 .(1)ايتَسَاٍِٚ ٚدصب املػتجُطٜٔ, الٕ ايطَقَاب١ اؾب٘ بكُاّ اَإ زبُٝع املػتجُطٜٔ

إ تَسَاٍِٚ االٚضَام املَاي١َٝ ي٘ زٚض نبري يف اْعاف ايٛنع  خاَػا: ت١ُٝٓ ايٛنع االقتكازٟ:
زٍٚ ايعامل ٚشيو َٔ خالٍ سذِ االغتجُاضات املتبازي١ فُٝا بٝٓٗا, االقتكازٟ يهجري َٔ 

ٚخاق١ بعس إ اقبشت عًُٝات ايتَسَاٍِٚ َٛنع اٖتُاّ املػتجُطٜٔ, ٚبايتايٞ ٜػع٢ ايػٛم 
َٔ خالٍ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً دصب املسخطات ايفا٥ه١ يس٣ االفطاز ٚتؿػًٝٗا يف َؿاضٜع 

االقتكاز ايٛطين حبٝح حيكل يًسٚي١ اقتكازّا َعزٖطا  َٓتذ١ ٚاييت تؤثط يف ذبطٜو عذ١ً
ٜٚػاِٖ يف تطٜٛط اقتكازٖا ايٛطين ٚظٜاز٠ ايسخٌ ايكَٛٞ ٚتعٌُ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً 

 .(2)اغتبعاز نٌ املداطط اييت َٔ املُهٔ إ تططأ ع٢ً ايػٛم

بٝع ٜػع٢ ايػٛم َٔ خالٍ ضقابت٘ ايساخ١ًٝ اىل نبط اغعاض اي غازغا: نبط االغعاض:
ٚايؿطا٤ يألٚضام املاي١ٝ َٚٓع ايتالعب بٗا ٚمحاٜتٗا َٔ ايتكًبات اييت َٔ املُهٔ إ 

، ْٚعتكس ٜهٕٛ شيو َٔ خالٍ ايتكًبات ايػٝاغ١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚظٜاز٠ غعط قطف (3)تكٝبٗا
 .2021ايسٚالض نُا سسخ يف ايعطام عاّ 

                                                      

جسال عبجالعديد العثسان, االفراح والذفافية في السعمؽمات الستعمقة باالوراق السالية  (0)
؛ د, مجني احسج, 231, ص2101السَتَجاِوْلة في البؽرصة, دار الشيزة العخبية, القاىخة, 

 .224مرجر سابق, ص
ئل االدارة عمى سؽق االوراق السالية, بحث مشذؽر في د. خميفة ثامخ الحسيجة, وسا (2)

مؤتسخ اسؽاق االوراق السالية والبؽرصات, كمية الذخيعة والقانؽن, جامعة االمارات, 
 .03, ص2117السجمج الثاني, 

رباب حديؼ كذكؽل, الشعام القانؽني لبيع االوراق السالية بدؽق االوراق السالية, اطخوحة  (3)
 .027, ص2105قانؽن, جامعة بغجاد, دكتؽراه, كمية ال
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يساخ١ًٝ يتععٜع االغتدساّ ايفعاٍ ٜتِ ٚنع عٓاقط ايطَقَاب١ ا غابعا: فعاي١ٝ ٚنفا٠٤ ايعًُٝات:
ٚايهف٤ يًُٛاضز ست٢ ٜتِ ذبكٝل اٖسافٗا, َٚٔ اِٖ عٓاقطٖا ٖٛ تٛفري َعًَٛات زقٝك١ 

 .(1)الرباش ايكطاض زاخًٝا ٚمحا١ٜ االقٍٛ ٚايػذالت

 ادلطلة الثالث
اتة الذاخلٍة

َ
ق
َ
 مزاٌا وعٍىب الر

ٚتهتٓفٗا َٔ داْب اخط تتُٝع ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً ايتساٍٚ بعس٠ َعاٜا َتٓٛع١، 
 عٝٛب البس َٔ بٝاْٗا يف ٖصا املطًب ٚٚفكا يًفطعني ايتايٝني:

 الفرع األول
اتةمزاٌا 

َ
ق
َ
 الذاخلٍة الر

  تتُتع ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ بعس٠ َعاٜا َٓٗا:

 اعساالٚضَام املَاي١َٝ فُٝا ٜتعًل بٛنع ايكٛ هل١٦ٝ غٛمايطقابٞ  ٤ربفٝف ايعب اٚال:
١ َٔ خالٍ فاعًٝ ٚأنجطاقٌ تهًف٘  ، مما ٜؤزٟ اىل ذبكٝلٚااليتعاّ بٗا ايطقاب١ٝاالدطا٤ات ٚ

 ربفٝض ايتهايٝف املاز١ٜ اييت ٜتشًُٗا اشبانعٕٛ هلصٙ ايطقاب١.

 َعتطٛضات ايػٛم ٚايتهٝف ي االغتذاب١يف  ٚايػطع١ باملط١ْٚ ايساخ١ًٝ ايطَقَاب١ تتُٝع ثاْٝا:
، ٚايتشكل َٔ ايػا٤ اٟ تعًُٝات تتعاضض َع االٚضَام املَاي١َٝ غٛمٝ٘ ػتٓس ايٜايكإْٛ ايصٟ 

ايكإْٛ اٚ اٖساف املكًش١ ايعا١َ َٚكًش١ املػتجُطٜٔ ٚاملطايب١ بٓكٛم قا١ْْٝٛ تٛانب 
 . (2)تطٛضات ايعٌُ يف ايػٛم ٚذبكٝل اٖساف٘

                                                      

فيج دمحم طشيشة, اثخ الخقابة الجاخمية عمى االداء, دراسة تطبيقية عمى القطاع السرخفي  (0)
في الزفة الغخبية, رسالة ماجدتيخ, مقجمة الى كمية الجراسات العميا والبحث العمسي, 

 .22,  ص2107جامعة الخميل, فمدطيؼ, 
 . 298سرجر سابق، صدمحم إسساعيل ىاشػ، ال (2)
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ْل ايكإْٛ  اغٌٗ بهجري َٔ تعسٌٜ ايساخ١ًٝ يًطَقَاب١ إ ايتػٝري يف ايكٛاعس املٓع١ُ  
 ١قالسٝ اهل١٦ٝ يف ايػٛمَٓح ملٛانب١ املػتذسات ٚايتطٛضات يف ايػٛم املايٞ َٔ خالٍ 

 ، ٚعبٔ ْؤٜس شيو.(1)يػطض تطبٝل ايكإْٛ. اقساض ايتَِعًَُٝات

ايسٚي١ٝ، َع  ايتهاٌَ بني اغٛام االٚضَام املَاي١َٝ ايساخ١ًٝ يف ايطَقَاب١ٜػاِٖ ْعاّ  :ثايجا
١ْٝٛ بني تًو ايسٍٚ، يتساضى ايعٛا٥ل اييت ذبٍٛ زٕٚ ادطا٤ عًُٝات اختالف ايٓعِ ايكاْ

 . (2)ايتساٍٚ بني االغٛام املاي١ٝ ايسٚي١ٝ

ْٚعتكس إ ايتساٍٚ يف اغٛام االٚضام املاي١ٝ ايسٚي١ٝ ي٘ َطزٚز اجيابٞ ع٢ً غٛم 
 ايعطام يألٚضام املاي١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ االقتكاز١ٜ.

ٕ َػتُط٠ ٚؾا١ًَ يهاف١ ايعًُٝات ٚنصيو تعٌُ ع٢ً قٝاؽ إ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ تهٛ ضابعا:
 .(3)ٚتكِٝٝ فاع١ًٝ ايػٛم

ْٚعتكس  اْ٘ عٔ ططٜل ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ايتعطف ع٢ً نٌ ْٛاسٞ ْؿاطات ٚإدطا٤ات   
 غٛم االٚضَام املَاي١َٝ.

، ١ارباش ايكطاضات االقتكاز١ٜ ٚاإلزاضٜ ألغطاضتػذٌٝ ٚدبُٝع املعًَٛات ٚاألضقاّ  خاَػا:
إعساز ازبساٍٚ ٚايتكاضٜط ، ٚنصيو ايػٝطط٠ َٚٓع ايػـ ٚايتالعبيػطض  ٖٛفطض ايطَقَاب١ إ 

ٚبكف١ عا١َ تتهُٔ أغايٝب ايطَقَاب١ احملاغب١ٝ ْعُا ، ألغطاض ايتشًٌٝ املايٞ املاي١ٝ

                                                      

القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ مؼ  6/ب( مؼ القدػ 6انعخ السادة) (0)
 .2114لدشة  74

 . 296دمحم إسساعيل ىاشػ، السرجر الدابق، ص (2)
حدام سعيج أبؽ وطفة، صؽر السخاجعة الجاخمية في تحديؼ كفاءة وفاعمية االستثسارات  (3)

، 2119ة ماجدتيخ مقجمة الى كمية التجارة، جامعة اإلسالمية، غدة، السالية، رسال
 .20ص
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ايفكٌ بني املػؤٚيٝات ايٛظٝف١ٝ اييت تتعًل  يتفٜٛض ايػًطات َٚٓح ايكالسٝات ٚنصيو
 .(1)باألقٍٛبايعًُٝات اٚ االستفاظ  اييت تتعًل ًوت ٚايتكاضٜط احملاغب١ٝ ٚتايػذال بإَػاى

ظبس إ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ٖٞ ازا٠ يهبط ٚتطبٝل ايكٛاْني ٚايتعًُٝات يف ايػٛم َٔ  غازغا:
 سٝح ْؿاطات٘ ايساخ١ًٝ يف تعاَالت االٚضام املاي١ٝ.

 الفرع الثانً
اتةعٍىب 

َ
ق
َ
 الذاخلٍة الر

اضغٗا مياييت  ايساخ١ًٝ ايطَقَاب١ ٢عً ايطَقَاب١ ال ٜكتكطَفّٗٛ  إٔط َٔ ازبسٜط بايصن
ع٢ً ْؿاط ٚ ايٛغاط١ؾطنات ع٢ً  طَقَاب١ايؿٌُ ٜبٌ  ط٘غٛم االٚضَام املَاي١َٝ ع٢ً ْؿا

 . ٖٚٓاى عسز َٔ ايعٝٛب يًطقاب١ ٖٚٞ:(2)ايصات١ٝ ايطَقَاب١ اَطنع االٜساع ٜٚطًل عًٝٗ ١ٚضقاب

 ١ٚربٌٜٛ ايػٛم اختكاقات ٚاغع ايساخ١ًٝ ايطَقَاب١اعتُاز قس ٜؤزٟ ايتٛغع يف  اٚال:
دسز غري ضمبا تكٌ اىل عسّ زخٍٛ اعها٤  يًعه١ٜٛ َتؿسز٠اىل ٚنع قٝٛز  َٗيناستهاض ٚ

ال تٓطبل عًِٝٗ قٛاْٝٓ٘ ٚتعًُٝات٘، ْٚعتكس اْ٘ قس ذبذِ االَٛاٍ  اىل ٖصا ايػٛمَٗٓٝني 
 املػتجُط٠ يف ايػٛم.

اىل استُاٍ سسٚخ تهاضب يف املكاحل بني  ايساخ١ًٝ ايطَقَاب١اّ ٜؤزٟ تطبٝل ْع سق ثاْٝا:
َٔ االضباح  ١سفع ايطغّٛ اٚ ْػببيف ايعاَِٗ  ١٘ خاق٥عهاأازبٗاظ االزاضٟ يًػٛم ٚبني 

 .ػطض متٌٜٛ ْؿاط ايػٛمي

يكاحل االعها٤ فكس تٓشاظ اىل  ايؿا١ًَ ايٓعط٠اىل  ايساخ١ًٝ ايطَقَاب١قس تفتكط قٛاعس  ثايجا:
دبٓب  نطٚض٠ ٚاملِٗ (3)ايعُال٤بك١ٝ ْفٛشا ع٢ً سػاب َكاحل ط تهٕٛ انج ١ف٦َكاحل 

                                                      

د. ثامخ دمحم ميجي، أثخ استخجام الحاسب االلكتخوني عمى أنعسة الخقابة الجاخمية، بحث  (0)
، 02مشذؽر في مجمة القادسية لمعمؽم االدارية واالقترادية، كمية االدارة واالقتراد السجمج

 .081، ص2101، 4العجد،
  .298السرجر نفدو،  (2)
 . 098دمحم إسساعيل ىاشػ، مرجر سابق، ص (3)
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دبٓب  ٚنطٚض٠اىل ٦ٖٝات االٚضَام املَاي١َٝ  ١املٛنً ايطقاب١ٝايتعاضض بني ايكالسٝات 
 ايساخ١ًٝ ايطَقَاب١كٛاعس ي املٓع١ُني االطط ٝعت ٚنطٚض٠ ايطقاب١ٝايتعاضض بني ايكالسٝات 

َٔ  يالغتفاز٠هل٦ٝات االٚضَام املَاي١َٝ  ايسٚي١ٝ املٓع١ُٗا تٚنعًتٛقٝات اييت ي ّااغتٓاز
ٚجيب تٓعُٝٗا  ،يف ٦ٖٝات االٚضَام املَاي١َٝ ايساخ١ًٝ ايطَقَاب١ٚدٛز َؤغػات تعٌُ ع٢ً 

َجٌ ٦ٖٝ٘ االٚضَام املَاي١َٝ ٜٚهٕٛ شيو يف سسٚز َا  ادٗات عًٝ اىلكإْٛ ٜٚهٕٛ خهٛعٗا ب
 .(1)يٞٚسذِ ايػٛم املا طبٝع١تػُح ب٘ 

عسّ ٚدٛز ايسعِ املٗين ايهايف َٔ صبًؼ اإلزاض٠ ٚزب١ٓ ايتسقٝل ايساخًٞ مما ٜؤزٟ  ضابعا:
بعض املؤغػات ٚبايتايٞ ئ  يفإىل تطى إزاض٠ ايتسقٝل ذبت تأثري ٚنػط اإلزاض٠ ايتٓفٝص١ٜ 

 .(2)ٜػتطٝع َسٜط ايتسقٝل إبسا٤ ايطأٟ ٚإقساض تكاضٜط ايتسقٝل باغتكالي١ٝ َٚٛنٛع١ٝ

إ تهٕٛ ايطقاب١ ٚسس٠ َػتك١ً اغتكالال تاَا عٔ االزاض٠ ٚتأثرياتٗا َٚطتبط١  ٚظبس 
بط٥ٝؼ ١٦ٖٝ االٚضام املاي١ٝ يهٞ ٜهٕٛ عًُٗا َؤثطا يف ذبكٝل االٖساف اييت ْؿأت َٔ أدًٗا 
ٖٚٞ نبط ايػٛم َٔ سٝح ْؿاط٘ يف ايتساٍٚ االٚضام املاي١ٝ َٔ بٝع ٚؾطا٤ ٚنصيو تطبٝل 

 ع٢ً املػتجُطٜٔ ٚايٛغطا٤، ٚنؿف أٟ خًٌ اثٓا٤ عًُٝات ايتساٍٚ.ايكٛاْني ٚايتعًُٝات 

 

 

 

 

                                                      

  انعخ مؽقع السشعسة الجولية لييئات االوَراق الَسالَية عمى الخابط االتي: (0)
     https://www.iosco.org/  5/3/2120، اخخ زيارة . 

، مشذؽر بتاريخ 0قات نجاح التجقيق الجاخمي، صأحسج مرطفى طاحؽن، معؽ  (2)
 عمى مؽقع جخيجة البيان االقترادي، عمى مؽقع:  05/0/2103

https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2013-01-15-1.1803821  
 . 6/4/2120ؽقع اخخ زيارة لمس     

https://www.iosco.org/
https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2013-01-15-1.1803821
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 ادلثحث الثانً
اوِل

َ
ذ
َ
اتة على عملٍات الت

َ
ق
َ
 الر

تهُٔ ايطقاب١ ع٢ً ْؿاطات ايػٛم َٔ خالٍ عًُٝات ايتساٍٚ ٚاملتُج١ً بايبٝع 
ٖصٙ ٚايؿطا٤ يألٚضام املاي١ٝ زاخٌ ايػٛم، فالبس َٔ ذبسٜس ْٛع ايطقاب١ اييت تطبل ع٢ً 

ايعًُٝات ٚايػًطات املٛدٛز٠ بٗصا ايؿإٔ، ٚيإلملاّ بٗصا املٛنٛع غٛف ٜتِ تكػِٝ 
 املبشح اىل املطايب ايتاي١ٝ:

 املطًب األٍٚ: أْٛاع ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ.

 .عٓاقط ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝاملطًب ايجاْٞ: 

 املطًب ايجايح: غًط١ د١ٗ ايطقاب١.
 ادلطلة األول

اتة الذاخل
َ
ق
َ
 ٍةأنىاع الر

ايطَقَاب١ ٖٞ اييت تكّٛ بٗا ازاض٠ ايػٛم ع٢ً أٚد٘ ايٓؿاط ايصٟ ٜؤزٜ٘، تػ٢ُ 
اسٝاْا )بايطَقَاب١ ايصات١ٝ( ْعطا ألْٗا بٓفػٗا تكّٛ بايطَقَاب١ ٚغٛف ْتٓاٍٚ أْٛاع ايطَقَاب١ نُا 

:ًٜٞ 

ذالت ٖٚٞ ايفشل املٓتعِ يًعًُٝات املاي١ٝ ٚايكٛا٥ِ ٚايػ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ املاي١ٝ: -اٚال
باملبازئ احملاغب١ٝ املتعاضف عًٝٗا  عاّاحملاغب١ٝ املتعًك١ بٗا يتشسٜس َس٣ االيت

 . َتطًبات اخط٣ َٛنٛع١ َػبكا ١ٜٚايػٝاغات اإلزاض١ٜ ٚا

تِ ٜايٛغا٥ٌ ٚاالدطا٤ات اييت تطبط بني ْعاّ ضباغيب ٚاييت ٚنصيو ايطقاب١ ع٢ً 
 ايؿه١ًٝذبسٜس ازبٛاْب يطقاب١ ع٢ً ايكشٝش١، َٚٔ ا احملاغب١َٝٔ خالهلا تٛفري ايبٝاْات 

يًُػتٓسات ٚايػذالت َجٌ عسز ايٓػذ ٚايتٛاقٝع ع٢ً املػتٓسات ٚاغتدساّ ْعاّ ايكٝس 
َٛاظٜٔ  زٚاعسا اإلمجاي١َٝع ايػذالت  ايفطع١ٝايػذالت  ١املعزٚز يف ايتػذٌٝ َٚطابك

 . ت٘ايٓعاّ احملاغيب َٚتطًبا املاي١ٝ، ٚنصيو تسقٝلٚاعساز ايكٛا٥ِ  املطادع١
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َٔ ايطَقَاب١ ٖٛ اجملاٍ غري ايتكًٝسٟ  عايٓٛ صٜٚعس ٖ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ايتؿػ١ًٝٝ: -ثاْٝا
نٛيٝس يًتطٛضات اييت سسثت يف صباٍ ايتسقٝل ايساخًٞ،  صا ايٓٛعيًطَقَاب١ ايساخ١ًٝ، ْٚؿأ ٖ

نهٌ يتشكٝل ايهفا٠٤  ايػٛمٜٚطًل عًٝ٘   تسقٝل األزا٤ ٜٚػع٢ اىل فشل ٚتكِٝٝ اعُاٍ 
ازبٗات  عٚفل خط١ َعس٠ َكسَا َٚتفل عًٝٗا َشيو ايفاع١ًٝ يف اغتدساّ املٛاضز املتاس١ ٚٚ

 ١٦ٖٝ االٚضام املاي١ٝ.ايعًٝا يف 

ٜتعًل بايطَقَاب١ اييت ٜكّٛ بٗا املسقل  عايٓٛ صاٖٚ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ألغطاض خاق١: -ثايجا
ًكٝاّ بٗا، ٜٚتفل َٔ سٝح ايساخًٞ سػب َا ٜػتذس َٔ َٛنٛعات تهًف٘ اإلزاض٠ ايعًٝا ي

َا أْ٘ غايبا  شَٔ ْاس١ٝ ايتٛقٝت إتًف ايٓٛعني ايػابكني ٚيهٓ٘ خي عايٓطام َ األغًٛب اٚ
ايػـ اٚ النتؿاف عاز٠  ػع٢نُٔ خط١ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ٜٚ زٚغري َسضٜهٕٛ فذا٥ٝا 

 .(1)اايفػاز ٚادطا٤ ايتشكٝكات املتعًك١ بٗ

تؿدل َٔ خالي٘ ايػٝاغات َٛنٛعٞ فشل  ٘اْ األزا٤: ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ يتكِٝٝ -ضابعا
ٜٚكاضٕ َٔ خالي٘  يًطَقَاب١ ١ازبٗات اشبانع يس٣ايعًُٝات ْٚتا٥ر ايٓؿاط  ٚازاض٠ٚايٓعاّ 

ٚبٝإ  اخطا٥ٗا،نؿف  ١بػٝ ْٚتا٥ذٗا  ٚنصيو سػٔ مماضغ١ غٝاغ١ ايػٛماظباظ اشبطط 
ٚذبسٜس اغباب ايتبصٜط ٚاالغطاف  بهفا٠٤ االقتكاز١ٜاملٛاضز  ٠َٔ ازاض ٚايتأنساالغباب 

ٚاالغطاف يف  االخطا٤املكرتسات اييت تعاجل اٚد٘  ٚاالغتػالٍ ٚٚنعٚغ٤ٛ االغتعُاٍ 
 . (2)٠ االزا٤ٚنفا٤ ١غبٌٝ تٛدٝ٘ االزا٤ عبٛ ذبكٝل فاعًٝ

َٚعازب١ املعٛقات ٚقٛال اىل ع١ًُٝ ربطٝط األٖساف  عتبسأ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ َٚ
ٙ شح َا ٜٓبػٞ ارباٝٚتٛن صف االعبطافات اييت ذبسخ اثٓا٤ ايتٓفٝانتؿا نصيو، ٚتٓفٝصٖا

 ايتٓفٝصيو إ ايطَقَاب١ تكٛز شٜعين مما تهطاض االعبطافات َػتكبال  عيًتكشٝح ٚايعٌُ ع٢ً َٓ

                                                      

يؽسف سعيج يؽسف، دور وظيفة التجقيق الجاخمي في ضبط االداء السالي واالداري  (0)
)دراسة تطبيقيو عمى الذخكات العامة السجرجة في سؽق فمدطيؼ لألوراق السالية(، رسالة 

-55، ص2117ماجدتيخ، مقجمة الى كمية التجارة، الجامعة االسالمية، غدة، فمدطيؼ 
58 

، 2104، السيدان، الشجف، العخاق،0شعالن التسيسي، التجقيق والخقابة، ط ناظػ (2)
 .375ص
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 ايٓتا٥راملدطط قبٌ ايٛقٍٛ اىل تٓفٝص ايفعًٞ اىل َطادع١ َع١ٓٝ تتهُٔ َٔ خالهلا 
 .(1).ايٓٗا١ٝ٥

اييت تتِ اثٓا٤ تسقٝل  ايتًكا١ٝ٥ ايطَقَاب١ادطا٤ات ٖٞ  ٢ ايهبط ايساخًٞ:ايطَقَاب١ عً -خاَػا
ملٛظف اادطا٤ات تكِٝٝ ايعٌُ بني املٛظفني حبٝح دبعٌ اعُاٍ  ابػط قٛضٖاايعٌُ َٚٔ 

 األخطا٤.ايعًُٝات ٚخًٖٛا َٔ  يكش١ ّاتطاقب َٔ قبٌ َٛظف اخط نُاْ

 ظٜاز٠يػطض  ٠الدطا٤ات اييت تتبٓاٖا االزاضٖٞ ايٛغا٥ٌ ٚاايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ اإلزاض١ٜ: -غازغا
 ٠َٔ قبٌ االزاض املٛنٛع١يًعاًَني ٚنُإ االيتعاّ باشبطط ٚايػٝاغات  ايتؿػ١ًٝٝ ايهفا٠٤

سضٜب ايعاًَني، ت، بطاَر املعٝاض١ٜايتهايٝف  ١ْعُأ، املدطط١املٛاظْات " اَجًتٗا َٔٚ
 ٍاَج"، ٚغايٝب حبٛخ ايعًُٝات، ااالقتكاز١ٜ ازبس٣ٚ زضاغ١ايتسقٝل ايتؿػًٝٞ ايساخًٞ، 

اغًٛب ذبسٜس املػاض اسبطز ٚغريٖا َٔ االغايٝب ٚ ١اشبطٝ ايربصب١اغتدساّ  شيو نأغًٛب
 .(2)األخط٣

 
 
 
 
 
 
 

                                                      

قاسػ دمحم وتقييػ أنعسة الخقابة الجاخمية في وحجاد قطاع التعميػ العالي، )دراسة تطبيقية  (0)
في قدػ الخقابة والتجقيق الجاخمي/ جامعة القادسية(، مجمة القادسية لمعمؽم اإلدارية 

، 2100، 4، عجد،03مية اإلدارة واالقتراد، جامعة القادسية/، مجمجواالقترادية، ك
 79ص

 . https://ar.wikipedia.org/wikiنعام الخقابة الجاخمية، متاح عمى السؽقع:  (2) 
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 ادلطلة الثانً
اتة الذاخلٍة

َ
ق
َ
 عناصر الر

ٖٓاى عس٠ عٓاقط يًطقاب١ ايساخ١ًٝ تػتٓس عًٝٗا ازب١ٗ املدتك١ بصيو عٓس قٝاَٗا 
 اقط مبا ًٜٞ:بٗا ٚتهُٔ ٖصٙ ايعٓ

إ ٚدٛز ضقاب١ زاخ١ًٝ فعاي١ ْؿط١ زاخٌ ايػٛم غتٛفط ب١٦ٝ عٌُ ْادش١  اٚال: ب١٦ٝ ضقاب١ٝ:
, فع٢ً غبٌٝ (1)يًٓؿاطات ٚإلزاض٠ ايػٛم، يصيو تعترب ايطقاب١ ١َُٗ يف غٛم االٚضام املاي١ٝ

ٟ ٜرتتب املجاٍ اشا عًِ ايٛغٝط مبا ٖٛ عًٝ٘، َٚا ٖٛ ضبعٛض َٚا ٜعترب َٔ قبٌٝ ايكٝس ايص
ع٢ً عًُ٘ ستُا غٝسفع ْفػ٘ بااليتعاّ ب٘ خٛفا َٔ ايٛقٛع ب٘ اىل املتاعب, ٚإ ايكإْٛ قس 
خًف ب١٦ٝ ضقاب١ٝ عٓسَا دعٌ صبًؼ احملافعني ٚاملسٜط ايتٓفٝصٟ ضقٝبا ع٢ً ايٛغٝط يف 
ُٛغَطَا٤ ًَتعَني بهاف١ االدطا٤ات ايتٓع١ُٝٝ ٚاالزاض١ٜ ٚايف١ٝٓ اييت  عًُٝات٘ حبٝح ٜهٕٛ اي

ٍِ يف ايػٛم  .(2)ٜهعٗا صبًؼ احملافعني ٚاملسٜط ايتٓفٝصٟ يتٓعِٝ ع١ًُٝ ايتَسَاِٚ

بػبب ايتػريات املػتُط٠ اييت تططأ ع٢ً ايعطٚف االقتكاز١ٜ ٚع٢ً ثاْٝا: تكسٜط املداطط:  
عًُٝات غٛم االٚضَام املَاي١َٝ فإ نٌ َؤغػ١ تٛاد٘ صبُٛع١ َتٓٛع١ َٔ املداطط اييت 

ٗا تكسٜطٖا, ٖٓا جيب إ ال ٜكتكط ع٢ً ذبسٜس املداطط شات ايك١ً باألٖساف فكط جيب عًٝ
ٚذبًًٝٗا, امنا تؿٌُ االيٝات ٚايهٝف١ٝ اييت جيب إ تساض بٗا املداطط, ٚإ ٖصٙ ايع١ًُٝ 

 ٖٚٞ: (3)تؿٌُ اضبع خطٛات جيب ع٢ً االزاض٠ ارباشٖا عٓس تكسٜطٖا يًُداطط

 شبطط.: ذبسٜس ايعٛاٌَ اييت تعٜس َٔ ا1 

 : تكسٜط ا١ُٖٝ اشبطط.2

 : تكِٝٝ استُاي١ٝ ٚقٛع اشبطط.3
                                                      

, دار صفاء 2كيج وفقا لمسعايخ الجولية لمتجقيق, طأوالتاحسج حمسي جسعة, مجخل التجقيق  (0)
 وما بعجىا. 200, ص2105لمشذخ والتؽزيع, عسان, 

 مؼ تعميسات َتَجاِوْل االوراق السالية في ألسؽاق العخاق لألوراق السالية. 22السادة  (2)
 .34دمحم حيجر مؽسى, مرجر سابق, ص (3)



 يةالَخَقاَبة الَجاخمية في ُسؽق األوَراق الَسالِ 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23) 

22 

 : ارباش ايتكطفات ايهطٚض١ٜ إلزاض٠ اشبطط.4

ٚست٢ ٜتُهٔ ايػٛم َٔ تكسٜط املداطط ال بس ي٘ إ حيسز ايعٛاٌَ اييت َٔ ؾاْٗا 
إ تعٜس َٔ اشبطط ٚإ ٜتدص يف غبٌٝ شيو نٌ االدطا٤ات ايهطٚض١ٜ خبكٛم ايعًُٝات 

ٝٗا, ٚإ ٜكّٛ مبطاقب١ نٌ ْؿاطات ايػٛم يٝكسض استُاي١ٝ ٚقٛع املداطط, املؿهٛى ف
ُٛغَطَا٤, ٚإ ٜتدص ايتكطفات ايكشٝش١  ٚفشل ٚتفتٝـ غذالت ٚبٝاْات ٚزفاتط ٚاعُاٍ اي
إلزاض٠ اشبطط نإٜكاف ْؿاطات ايػٛم اشا نإ شيو نطٚضٜا سبُا١ٜ املػتجُطٜٔ َٚٓع تَسَاٍِٚ 

 . (1)َٔ املُهٔ إ تطز عًٝ٘ االٚضام إلبعاز املداطط اييت

 -ايػٛم –ٖٚٞ ايػٝاغات ٚاالدطا٤ات اييت تػتعًُٗا املؤغػ١  ثاْٝا: اْؿط١ ايطَقَاب١:
يهُإ ذبكٝل فاع١ًٝ بك١ٝ َهْٛات اْع١ُ ايطَقَاب١ االخط٣, نُا اْٗا تػاعس ع٢ً ايتأنس َٔ 

تشكٝل اٖسافٗا إ ايتكطفات ايكشٝش١ تتِ زاخٌ ايػٛم ٚشيو يتكًٌٝ املداطط املطتبط١ ب
ٚايعًُٝات اييت ٜكّٛ بٗا, ٖٚصٙ ايطَقَاب١ ميهٔ إ تهٕٛ ٚقا١ٝ٥ ملٓع ٚقٛع املداطط اٚ 
املدايفات ٚتتِ قبٌ سسٚثٗا, اٚ ضمبا ضَقَاب١ اغتطالع١ٝ يٝتِ َٔ خالهلا ايرتنٝع ع٢ً االخطا٤ 

كشٝش١ٝ ٚايتالعبات اييت قس ذبسخ عٓس ايكٝاّ بايعًُٝات, نُا ٚميهٔ إ تهٕٛ ضَقَاب١ ت
, ٚع٢ً غبٌٝ شيو أخهع ايكإْٛ مجٝع ٚغا٥ٌ (2)ٚشيو ملعازب١ االخطا٤ ٚتكًٌٝ تهايٝفٗا

ازاض٠ ايػٛم ٚاْعُت٘ اىل َكازق١ ٚايػا٤ اٚ تعسٌٜ يًكٛاعس َٔ قبٌ اهل١٦ٝ، ٚقس اعطٝت 
قالس١ٝ تفتٝـ مجٝع عًُٝات ايػٛم ٚفطض عكٛبات اْهباط١ٝ َٓاغب١ يف ساٍ اخفاق٘ يف 

, ٚبٗصا ٜهٕٛ ايػٛم قس (3)ٔ اسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚنصيو قطاضات٘ اٚ اْعُت٘تٓفٝص أٟ سهِ َ
 نُٔ فعاي١ٝ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ  ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ.

                                                      

 74مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ  6في الفقخة  6يشعخ القدػ  (0)
 ..2114لدشة 

ييػ مجى اندجام انعسة الخقابة الجاخمية في الذخكات السداىسة صبخي ماىخ مذتيي, تق (2)
 .264, ص2105العامة الفمدطيشية, مجمة جامعة االزىخ, سمدمة عمؽم االندانية, غدة, 

 74مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ  2في الفقخة  8يشعخ القدػ  (3)
 .2114لدشة 
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ٜككس بٗصا ايعٓكط ٖٛ ايتأنٝس َٔ إ املعًَٛات املال١ُ٥ مت  ثايجا: املعًَٛات ٚاالتكاٍ:
االطاض املٓاغب, حبٝح ٜتُهٔ ذبسٜسٖا ٚايػٝطط٠ عًٝٗا َٔ خالٍ اٜكاهلا بايؿهٌ ٚٚفل 

االؾدام َٔ اظباظ ٚذبٌُ تبعاتِٗ َٚػؤٚيٝاتِٗ بفعاي١ٝ, ٖٚصا ٜتطًب ٚدٛز ْعاّ اتكاٍ 
, ٜٚتِ ايتٛقٌ اىل املعًَٛات (1)فعاٍ زاخٌ املؤغػ١ ٚخاضدٗا َع اططاف َجٌ مح١ً االغِٗ

دع ايساخًٞ, َٔ خالٍ َكازض َتٓٛع١ نسضاغ١ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ املاي١ٝ, ٚتكاضٜط املطا
, ٚع٢ً غبٌٝ شيو ٜهٕٛ ي١٦ًٝٗ ٚايػٛم ايكالس١ٝ (2)ٚايتكاضٜط االغتجٓا١ٝ٥ عٔ اْؿط١ ايطَقَاب١

يف اسبكٍٛ ع٢ً ا١ٜ َع١ًَٛ شات ق١ً بٛنع ٖصا ايكإْٛ َٛنع ايتٓفٝص اٚ قٛاعس غٛم 
ُٛغَطَا٤ اٚ ٚنال٥ِٗ اٚ املٛظفني اٚ املايهني بسٕٚ اسباد١ اىل  اؾعاض ايبٛضق١ اٚ اهل١٦ٝ َٔ اي

اٚ َٛافك١ شيو ايٛغٝط اٚ ممجًِٝٗ اٚ االؾدام املطتبطني بِٗ, اٟ إ يًػٛم غًط١ 
 .(3)اسبكٍٛ ع٢ً أٟ َع١ًَٛ حيتادٗا يًتأنس َٔ إ ايعًُٝات تتِ ٚفكّا يًكإْٛ

ٜكّٛ ٖصا ايعٓكط ع٢ً تكسٜط َػتُط ٚزٚضٟ زبٛز٠ ازا٤ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ  ضابعا: املطاقب١:
زاض٠ بتشسٜس َس٣ تٓفٝص ايطَقَاب١ يف ن٤ٛ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املعٍُٛ بٗا, سٝح تكّٛ د١ٗ اال

ٚذبسٜس فُٝا اشا نإ باإلَهإ تعسًٜٗا عٓس اسباد١ بؿهٌ ٜتال٤ّ َع ايتػري يف ايعطٚف 
, ٚعًٝ٘ فاْ٘ َٔ َٗاّ ايػٛم َٔ خالٍ صبًؼ االزاض٠ إ ٜطغِ ايػٝاغ١ (4)احملٝط١ بٗا

 .(5)ٛم مبا ٜطاٙ َٓاغبا بؿهٌ ال ٜتعاضض َع اعُاٍ ايػٛمايعا١َ ٚاالطاض ايتٓعُٝٞ يًػ

                                                      

خ هياكل انعسة الخقابة الجاخمية وفقا الطار عمى اىجاف الخقابة سميسان سشج الدبؽع, اث (0)
COSO  حالة الذخكات الرشاعية االردنية, دراسات العمؽم االدارية, الجامعة االردنية
 .019, ص2100

طارق خالج عمى دمحم واخخون, اثخ الخقابة الجاخمية في زيادة االفراح والذفافية عؼ  (2)
سة السحجودة, كمية الجراسات التجارية, جامعة الدؽدان لمعمؽم العسميات في شخكات السداى

 .40, ص2107والتكشمؽجية, 
مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي  04مؼ في الفقخة  02يشعخ القدػ  (3)

 .2114لدشة  74رقػ 
 .34دمحم حيجر مؽسى شعت, مرجر سابق, ص (4)
 74انؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ مؼ الق 6ؤلقخة 3ف 6يشعخ القدػ  (5)

 .2114لدشة 
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ظبس إ ٜتٛفط يف ايطقاب١ اؾدام شٚ نفا٠٤ ٚخرب٠ ١َٝٓٗٚ عاي١ٝ يف صباٍ ايطقاب١ خاَػا: 
 ٚايتسقٝل ٚشيو يتشكٝل ايعٓاقط االضبع١ اييت شنطت غابكا. 

 ادلطلة الثالث
 سلطة جهة الرقاتة

، يصيو تكع عًِٝٗ (1)طخل هلِ َٔ ايػٛمإ ع١ًُٝ ايتساٍٚ تتِ َٔ خالٍ ٚغطا٤ َ
عس٠ ايتعاَات ٜفرتض إ تهٕٛ عًٝٗا َتابع١ َٚطاقب١ َٔ قبٌ ازبٗات ايطقاب١ٝ يف ايػٛم، 

 يهُإ اْػٝاب١ٝ ايعٌُ فٝ٘.

 ٚيًطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً عًُٝات ايتساٍٚ غًطات ٚادطا٤ات َتٓٛع١ تهُٔ مبا ًٜٞ:  

ٚغٝط َايٞ صباظ قاْْٛا ٚغري ١ تَسَاٍِٚ تٓفص بٛاغطعًُٝات ايإٔ َٔ يًطقاب١ ايتأنس  أٚال:
 . (2)١ممٓٛع َٔ تٓفٝص عًُٝات ايٛغاط

غري  االتفاق١ٝبني ايٛغٝط ٚاملػتجُط ٚإ ٖصٙ  ٚدٛز اتفاميًطقاب١ غًط١ ايتشكل َٔ  ثاْٝا:
١ ٚإ ال ٜكّٛ ايٛغٝط  بإعفا٥٘ َٔ عٔ اهل٦ٝ ايكازض٠كإْٛ ايعطاقٞ ٚايتَِعًَُٝات يً ١طبايف
االيتعاَات ٜٚعترب باطال أٟ ؾطط يف اتفاق١ٝ املػتجُط تهٕٛ طبايف١ ألسهاّ  بعض

 .  (3)ايتؿطٜعات املعٍُٛ بٗا

قازض َٔ املػتجُط ايٞ ايٛغٝط  خطٞ ايتشكل َٔ ٚدٛز تفٜٛضيًطقاب١ غًط١  ثايجا:
ألْ٘ حيهط ع٢ً ايٛغٝط ازخاٍ اٚاَط بٝع ٚؾطا٤ اال بٓا٤ ع٢ً تفٜٛض ٜٚهٕٛ ايػعط  املايٞ

  (4)ايتفٜٛض ضبسزّا ٚفل ؾطٚط املػتجُط.يف 

                                                      

 لقانؽن اسؽاق االوراق السالية العخاقي الشافح. 5( مؼ القدػ 0السادة )( (0
مؼ تعميسات َتَجاِوْل األوراق السالية في سؽق العخاق  5/أ، ب( مؼ القدػ 5السادة ) (2)

 لألوراق السالية.
 َتَجاِوْل األوراق السالية في سؽق العخاق لألوراق السالية. ( مؼ تعميسات4السادة ) (3)
 /أ( مؼ تعميسات َتَجاِوْل األوراق السالية في سؽق العخاق لألوراق السالية5السادة ) (4)
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 املاي١ٝ َٔ يألٚضامعًُٝات ايتَسَاٍِٚ  ١هُإ غالَبغٛم االٚضَام املَاي١َٝ  ٠إ تًتعّ ازاض: ضابعا
هٕٛ االٚاَط اييت ٜسخًٗا ايٛغٝط اىل ْعاّ ايتَسَاٍِٚ ت ال ٚإ املؿطٚع١،املُاضغات غري 

 ٕ ايطقاب١ ٖٞ املػؤٚي١ عٔ تسقٝل شيو.   ، ًْٚشغ ا(1)يػعط االٚضَام املَاي١١َٝ ًًهَ

يف ٖصا ايٓعاّ غري  املسضد١ايػٛم بإ االٚاَط  إ تتأنس د١ٗ ضقاب١ ازاض٠جيب اٜها : خاَػا
يًٓعاّ  ١ٚإ ال تهٕٛ طبايف اهل١٦ٝعٔ  ايكازض٠ٚايتَِعًَُٝات  ايعطاق١ٝسهاّ ايكٛاْني أل ١طبايف

 (2)ملاي١ٝ.االٚضام ا ٚقٛاعس غٛمض٠ املكس يًذ١ٗاالغاغٞ 

ايٛثا٥ل عٓس طًب ايٛغٝط بتعسٌٜ  ١غٛم االٚضَام املَاي١َٝ مبطادع د١ٗ ضقاب١ ربتل :غازغا
ايتَسَاٍِٚ  ١ٚإ ٜهٕٛ شيو عٓس دًػ اشبطأضقِ سػاب ايتَسَاٍِٚ يًكفكات اييت ْفصت عٔ ططٜل 

قالس١ٝ  اإلزاض٠صبًؼ  ١ًػٛم بعس َٛافكيايتَسَاٍِٚ يًُسٜط ايتٓفٝصٟ  دًػ١نإ بعس  إشااَا 
 بايتأنسايػٛم  د١ٗ ضقاب١ كّٛتٚ ايتػ١ٜٛ ٖٚصا ٜهٕٛ اغتجٓا٤،اْتٗا٤ عًُٝ٘  يػا١ٜتعسًٜ٘ 

  ًٛغٝطي أضباح لٝكذبذبٌُٝ املػتجُط اشبػا٥ط اٚ َٓ٘ ٌٜ غري َككٛز سيتعأَ إ طًب 
 .(3) تعسٌٜايادطا٤  بعس

 ايتعاَالت إ ايتشكل ََٔٔ خالٍ  باألٚضام املَاي١َٝايتعاَالت  ١ًؼ مبطاقباجملٜكّٛ  غابعا:
  (4).غٛا٤ نإ َٔ ايبٝع اٚ ايؿطا٤ %5غري َتذاٚظ٠ يًٓػب املكطض٠ قاْْٛا ٖٚٞ 

دٗاظ  ُٜؿوع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ اييت  ايكا١ْْٝٛمجٝع االدطا٤ات اش يػٛم اربجملًؼ ا ثآَا:
 .  ْٚعاٖتٗا اٗتػالَب ايطَقَاب١

 

                                                      

 74مؼ القانؽن السؤقت السؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ   3( مؼ القدػ 4السادة )( (0
 .2114لدشة 

 تعميسات َتَجاِوْل األوراق السالية في سؽق العخاق لألوراق السالية ( مؼ01/0السادة ) (2)
 ( مؼ تعميسات َتَجاِوْل األوراق السالية في سؽق العخاق لألوراق السالية21السادة ) (3)
 ( مؼ تعميسات االفراح لمذخكات السجرجة، سؽق العخاق لالوراق السالية.2السادة ) (4)
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 ١تطًب محاٜتٚضَام املَاي١َٝ يف االسٛاٍ اييت َٓح ايكإْٛ ايعطاقٞ املؤقت يػٛم اال :تاغعا
اٜاّ  ١عٔ مخػ سال تعٜ ٠املػتجُط اٜكاف ْؿاط ايػٛم َٚٓع تَسَاٍِٚ االٚضَام املَاي١َٝ ملس

 .   (1)اهل١٦َٝٔ شيو بعس َٛافك٘  ألنجط املس٠طًب متسٜس ٖصٙ  ٚجيٛظ

اٜاّ  ٠عٔ عؿط سس٠ ال تعٜمل ١ فٝ٘سضدامل ايؿطن١اٜكاف تَسَاٍِٚ االٚضام  م: جيٛظ يًػٛعاؾطا
 .   (2)قاْْٛا املكطض٠ املس٠ ألنجط َٔ املس٠يتُسٜس  اهل١٦َٝٔ  ١عٌُ ٚاسبكٍٛ ع٢ً َٛافك

ُٛغَطَا٤ ملطًبات  َتابع١ :اسبازٟ عؿط غٛم االٚضَام  يفتَسَاٍِٚ االٚضَام املَاي١َٝ  ٠داظإ ِٗٓشاي
ُٛغَطَا٤طًٛبؿطٚط املايايتشكل َٔ ، ٚنصيو (3)ايكبٍٛطفض اٚ باياملَاي١َٝ   .(4)١ ملُجًٞ اي

ُٛغَطَا٤ ٚا :ايجا١ْٝ عؿط طًب َٔ ايٛغٝط يفشل ٚتفتٝـ ايسفاتط ٚبٝاْات ٚغذالت اعُاٍ اي
 .(5)اتباملدايف املتعًك١تكسِٜ ايٛثا٥ل ٚايؿٗٛز يف االَٛض 

                                                      

 74مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ  6/ ط( مؼ القدػ 6السادة )( (0
 .2114لدشة 

 74مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ  6/ ي( مؼ القدػ 6السادة )( (2
 .2114لدشة 

 74القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ مؼ  6/ىـ( مؼ قدػ  6السادة ) (3)
 .2114لدشة 

وايزا   5( مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي مؼ القدػ 0السادة ) (4)
لمقانؽن اعاله والخاصة بذخوط الؽسطاء  5بعجىا( مؼ قدػ  /أ، ب، ج وما2السادة )

( عاما ويكؽن مقيسا برؽرة مذخوعة في العخاق، 20الستسثمة بان ال يقل عسخه عؼ )
فمذ وغيخ مجان بارتكاب جشاية  ولػ يختكب جخيسة تتعمق ومتستع باألىمية ، وغيخ م

باحتيال مالي وحامل شيادة جامعية او ما يعادليا، ولجيو عمى االقل خبخة ال تقل عؼ 
خسذ سشؽات في االمؽر السالية والتجارية ويعسل في نذاطات الؽساطة في مؽقع ضسؼ 

سالية بحلغ وتؽافق عميو حجود العخاق او مؽاقع اخخى بعج ان يخؽلو سؽق االوراق ال
 ( مؼ القدػ ذاتو لمقانؽن.5الييئة، والسادة )

لدشة  74القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ  6/ي( مؼ القدػ 6السادة ) (5)
2114. 
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 اييت متتٓفٝصٖا اٚ بكّٛ ايٛغٝط ٜايعًُٝات اييت غٛف  ٜكّٛ اجملًؼ مبطاقب١ :ايجايج١ عؿط
 (1)١.عسّ ٚدٛز مماضغات غري َؿطٚع ١ٚنصيو َطاقب تٓفٝصٖا

اَهاْٝ٘ ايٛفا٤ ٚايتشكل َٔ يًٛغطا٤  املاي١ٝايٛاضزات  نفا١ٜايتشكل َٔ َس٣  :ايطابع١ عؿط
 ١َٚس٣ قسضتِٗ ع٢ً َٛادٗ احملسز٠ أٟ إ تهٕٛ هلِ غٝٛي١ ناف١ٝبايتعاَاتِٗ يف املٛاعٝس 

 (2)ِ نُاْات استٝاط١ٝ.ٚنطٚض٠ إ تهٕٛ هل املداطط عٓس قٝاَِٗ بايٓؿاط

ٚغطا٤ االٚضَام املَاي١َٝ عٓسَا طبايفاتِٗ َٚٔ ٖصٙ  ٢فطض ايعكٛبات عً: اشباَػ١ عؿط
 .(3)ت٘ٚايػا٤ اداظ ايػطا١َايعكٛبات اْصاض ايٛغٝط ٚفطض 

ٚالبس َٔ االؾاض٠ ٖٓا اىل إ عًُٝات ايتساٍٚ يف ايػٛم ذبٛيت اىل ْعاّ ايتساٍٚ 
اش تهُٔ ع١ًُٝ ايطقاب١ ع٢ً ايتساٍٚ اإليهرتْٚٞ يف غٛم االٚضام  االيهرتْٚٞ يألٚضام املاي١ٝ،

املاي١ٝ ايعطاقٞ َٔ خالٍ ْعاّ خام ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ ْعاّ ايتساٍٚ االيٞ ٖٚصا َا مت 
اغتٓتاد٘ َٔ قٛاعس ايتساٍٚ االيهرتْٚٞ يف غٛم ايعطام يألٚضام املاي١ٝ َٚٔ خالٍ املاز٠ 

تٓل ع٢ً َا ًٜٞ: "تػط١ٝ االٚاَط املباع١، قبٌ  ( َٔ قٛاعس ايتساٍٚ االيهرتْٚٞ ٚاييت2)
ايكٝاّ بكبٍٛ اٟ اَط بٝع ، ٜكّٛ ْعاّ ايتساٍٚ االيٞ بايتأنس َٔ تٛفط طبعٕٚ َٔ االغِٗ 

الَط ست٢ ال ٜتِ اغتدساَٗا يتػ١ٜٛ املعاَالت ، َٚٔ ثِ ٜكّٛ بتعًٝل االغِٗ احملسز٠ يف ا
االغِٗ يف اسبػاب املعين سبع١ إزخاٍ  . ٜتِ ضفض اَط ايبٝع اشا مل ٜتٛفط طبعٕٚ ََٔطتني

 االَط".
ْٚػتٓتر َٔ ٖصٙ املاز٠ إ ْعاّ ايتساٍٚ االيٞ ٖٛ مبجاب١ دٗاظ ايطقاب١ ع٢ً ْؿاط 
ايتساٍٚ االيهرتْٚٞ يف غٛم االٚضام املاي١ٝ، ٚإ ايتساٍٚ االيهرتْٚٞ يألٚضام املاي١ٝ قس ٚنع 

                                                      

لدشة  74لقانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ  6/ز( مؼ القدػ 6السادة ) (0)
2114  . 

 74مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ  5( مؼ القدػ 05السادة )  (2)
 ..2114لدشة 

 74مؼ القانؽن السؤقت ألسؽاق االوراق السالية العخاقي رقػ  00( مؼ القدػ 5السادة ) (3)
 ..2114لدشة 
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ٚايكازض٠ عٔ ١٦ٖٝ االٚضام  2015يعاّ ي٘ قٛاعس خاق١ يف تعًُٝات تساٍٚ االٚضام املاي١ٝ 
 املاي١ٝ ايعطاق١ٝ.

ًْٚشَغ إ ايطقاب١ ع٢ً ايتساٍٚ االيهرتْٚٞ تهٕٛ عرب ضبافغ اٚ انجط َٔ احملافعني 
/ٚ( َٔ 2االضبع١ ايصٜٔ ٜتِ اختٝاضِٖ يف صبًؼ ضبافعٞ ايػٛم َٚٔ خالٍ ْل املاز٠ )

ٚاشباق١ بتهٜٛٔ ََذًِؼ امُلشَافعني ايكػِ ايػازؽ َٔ قإْٛ غٛم االٚضام املاي١ٝ ايعطاقٞ 
ٚاييت تٓل ع٢ً اْ٘: "اضبع١ ضبافعني عَُٛٝني َؤًٖني ٚجيب إ ٜبكٛا َػتكًني عٔ 
ايػٛم اٚ اٟ َٔ ظبا٥ٓٗا ٜٚهٕٛ اسسِٖ اٚ انجط شٚ اطالع يف تك١ٝٓ املعًَٛات ٜٚكرتح 

 األِعهَا٤ املػتكًني يف اجملًؼ ثالث١ َطؾشني اٚ انجط".
ْل املاز٠ إ َٔ ٜهٕٛ َٔ احملافعني ممٔ يسٜ٘ خرب٠ ٚنفا٠٤ ًَْٚشَغ َٔ خالٍ  

يف صباٍ َطاقب١ ْعاّ ايتساٍٚ االيهرتْٚٞ يألٚضام املاي١ٝ يف ايػٛم، يٝتػ٢ٓ ي٘ َتابع١ 
 ايطقاب١ ع٢ً ايتساٍٚ االيهرتْٚٞ يألٚضام املاي١ٝ زاخٌ غٛم ايعطام املايٞ.

 ةـاخلامت
 ٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ايتاي١ٝ:بعس إ اْٗٝٓا نتاب١ حبجٓا تٛقًٓا اىل اي

 اٚال: ايٓتا٥ر

غ١ٓ َٔ قسٚض اَط غًط١ اال٥تالف املؤقت١ آْصاى باعتُاز قإْٛ  17َهٞ انجط َٔ  -1
َؤقت ألغٛام االٚضام املاي١ٝ يف ايعطام َٚا تهُٓ٘ َٔ عباضات غري َف١َٛٗ ٚال ٚانش١ 

عاَالت االٚضام ٚبعٝس٠ عٔ ايكٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ ايػ١ًُٝ ٚخكٛقا يف  صباٍ ايطقاب١ ع٢ً ت
 املاي١ٝ.

تعترب ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً عًُٝات ايتَسَاٍِٚ َٔ اِٖ اْٛاع ايطَقَاب١ يػٛم االٚضام املاي١ٝ،  -2
ٚاييت تهٕٛ بإؾطاف صبًؼ احملافعني يػطض تطبٝل ايكإْٛ ٚايتَِعًَُٝات يًشس َٔ 

يت َٔ املُاضغات غري املؿطٚع١ َٔ قبٌ املػتجُطٜٔ ٚايٛغطا٤ ٚدبٓب املداطط اي
 ؾاْٗا إ تؤثط ع٢ً عٌُ ايػٛم.
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تتطًب ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ب١٦ٝ ضقاب١ٝ ٚغٝاغات ٚخطط تٓع١ُٝٝ ميهٔ َٔ خالهلا تكسٜط  -3
املداطط ٚاملُاضغات غري املؿطٚع١ ٚارباش االدطا٤ات املٓاغب١ باالغتٓاز اىل 

 املعًَٛات ايسقٝك١ اييت ٜتِ اسبكٍٛ عًٝٗا َٔ خالٍ ايعٌُ.

١ًٝ ع٢ً عًُٝات تَسَاٍِٚ االٚضَام املَاي١َٝ غًطات ٚقالسٝات َتعسز٠ ع٢ً يًطَقَاب١ ايساخ -4
َٔ تٓفٝص عًُٝات  نيقاْْٛا ٚغري ممٓٛعايٛغطا٤ َٔ سٝح ايتشكل بأِْٗ صباظٕٚ 

 .١ايٛغاط

تب٢ٓ غٛم ايعطام يألٚضام املاي١ٝ ْعاَا خاقا يًتساٍٚ االيهرتْٚٞ يألٚضام املاي١ٝ  -5
كعٝس ايعاملٞ، ٚٚدٛز ضقاب١ تتال٤ّ َع ٖصا ايتطٛض َٛانبا يف شيو ايتطٛضات ع٢ً اي

 ايتهٓٛيٛدٞ املِٗ.

 ثاْٝا: ايتٛقٝات

ْٛقٞ بهطٚض٠ االغطاع بإقساض قإْٛ ٜال٥ِ غٛم ايعطام يألٚضام املاي١ٝ ٚاالغتفاز٠  -1
َٔ دباضب ايسٍٚ ايعطٜك١ يف صباٍ تساٚالت االٚضام املاي١ٝ يهٞ حيٌ ضبٌ ايكإْٛ 

ِّ اسهاَا املؤقت غري املٓهبط يػ١  ٚايبعٝس عٔ ايكٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ ايػ١ًُٝ ٚايصٟ ن
 غطٜب١ ؾهال َٚهُْٛا.

ْٛقٞ إ تؿهٌ ٚسس٠ َػتك١ً اغتكالال تاَا يًطقاب١ َٚطتبط١ بط٥ٝؼ ١٦ٖٝ االٚضام  -2
املاي١ٝ يهٞ ٜهٕٛ عًُٗا َؤثطا يف ذبكٝل االٖساف اييت ْؿأت َٔ ادًٗا يف نبط ايػٛم 

ت ع٢ً املػتجُطٜٔ ٚايٛغطا٤، ٚنؿف أٟ خًٌ اثٓا٤ ٚنصيو تطبٝل ايكٛاْني ٚايتعًُٝا
 عًُٝات ايتساٍٚ.

ْٛقٞ َٔ املؿطع ايعطاقٞ ٚنع قإْٛ طبتل ٜبني فٝ٘ قٛض ايتالعب باألغعاض  -3
 ٚفطض ايعكٛبات ع٢ً املدايفني.
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ْكرتح ع٢ً املؿطع ايعطاقٞ إ ٜٗتِ انجط بايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ٜٚعطٞ ازب١ٗ املدتك١  -4
شيو باعتباض إ ٖصٙ ايطَقَاب١ تكّٛ بٗا د١ٗ زاخٌ ايػٛم ٚاييت  قالسٝات انجط يف غبٌٝ

 ٍِٚ.اٖٞ اعًِ بايعطٚف اييت تتِ فٝٗا عًُٝات ايتَسَ

 ١ٝ يالغتفاز٠ َٔ دباضبٗاْكرتح االْفتاح انجط ع٢ً اغٛام االٚضام املاي١ٝ االق١ًُٝٝ ٚايسٚي -5
ٚضام اييت متًهٗا يف ٖصا اجملاٍ ٜٚؤزٟ ٖصا ايتعاٌَ اىل تٓؿٝط االغتجُاض يف ٖصٙ اال

 ؾطنات نرب٣.

 ادرـادلص
 اٚال: نتب ايًػ١

 .قاَٛؽ اهلس٣, , زاض اهلس٣, َهتب ايسضاغات, ازبعا٥ط, زٕٚ غ١ٓ، ابطاِٖٝ ايكالتٞ : 1

 .1972, زاض املعاضف, ايكاٖط٠, 2, ط1املعذِ ايٛغٝط, , ز، ابطاِٖٝ اْؼ : 2

 ثاْٝا: ايهتب

املَاي١َٝ  باألٚضامف١ٝ يف املعًَٛات املتعًك١ مجاٍ عبسايععٜع ايعجُإ, االفكاح ٚايؿفا :1
 .2010املتَسَِِٚي١ يف ايبٛضق١, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠, 

 .2005طاضم اجملصٚب, املطدع يف االزاض٠ ايعا١َ, َٓؿٛضات اسبًيب اسبكٛق١ٝ, يبٓإ,  :2
١ٜ, , زاض ازباَع١ ازبسٜس٠, االغهٓسضايٓعطٟ يًٗٝانٌ ٚايتطبٝكات طاضم ط٘, ايتٓعِٝ :3

2007. 
, 1املػا١ُٖ, ط ز. ضبُس امحس ضبُٛز, ضَقَاب١ ١٦ٖٝ غٛم ضاؽ املاٍ ع٢ً ايؿطنات :4

 .2014قساضات ايكا١ْْٝٛ, ايكاٖط٠, املطنع ايكَٛٞ يإل
 .2014، املٝعإ، ايٓذف، ايعطام،1ْاظِ ؾعالٕ ايتُُٝٞ، ايتسقٝل ٚايطَقَاب١، ط :5
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 ثايجا: ايبشٛخ ٚايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ

, تكِٝٝ ايسٚض ايطقابٞ هل١٦ٝ االٚضام ٚاالغٛام املاي١ٝ ايػٛض١ٜ, ضغاي١ امحس تٝػري ايككاض :1
 .2014, ن١ًٝ االقتكاز َادػتري, داَع١ زَؿل,

, زاض 2نٝس ٚفكا يًُعاٜط ايسٚي١ٝ يًتسقٝل, طأس سًُٞ مجع١, َسخٌ ايتسقٝل ٚايتامح :2
 .2015قفا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, عُإ, 

ٍِ االٚضَام املَاي١َٝ, ضغاي١ َادػتري, داَع١ امحس ضؾٝس خًٌٝ, ايطَقَاب١ ع٢ً عًُٝات  :3 تَسَِٚ
 .2018تهطٜت, ن١ًٝ اسبكٛم, تهطٜت, 

ثا٥ط قربٟ ايػبإ, زٚض ايطقاب١ ايساخ١ًٝ يف ظٌ ْعاّ ٚز.  االٕ عذٝب َكطف٢ ًٖسْٞ :4
املعًَٛاتٞ احملاغيب االيهرتْٚٞ, زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املكاضف يف اقًِٝ 

, 9 , ايعسز3صبًس  داَع١ بػساز، ,زضاغات َاي١ٝ ٚضباغب١ٝايعطام, صب١ً -نٛضزغتإ
2009. 

بًّٛ ايػعٝس , اغايٝب ايطَقَاب١ ٚزٚضٖا يف تكِٝٝ ازا٤ املؤغػات االقتكاز١ٜ, ضغاي١  :5
 ., ازبعا٥ط, زٕٚ غ١ٓ ْؿطقػٓط١َٓٝادػتري, داَع١ َٓتٛضٟ 

١ ايساخ١ًٝ، ز. ثاَط ضبُس َٗسٟ، أثط اغتدساّ اسباغب االيهرتْٚٞ ع٢ً أْع١ُ ايطقاب :6
 ن١ًٝ االزاض٠ ٚاالقتكاز ،يًعًّٛ االزاض١ٜ ٚاالقتكاز١ٜ حبح َٓؿٛض يف صب١ً ايكازغ١ٝ

 ،2010، 4، ايعسز،12اجملًس
ز. خًٝف١ ثاَط اسبُٝس٠, ٚغا٥ٌ االزاض٠ ع٢ً غٛم االٚضَام املَاي١َٝ, حبح َٓؿٛض يف َؤمتط  :7

ٕ, داَع١ االَاضات, اجملًس اغٛام االٚضَام املَاي١َٝ ٚايبٛضقات, ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكاْٛ
 .2007ايجاْٞ, 

ضباب سػني نؿهٍٛ, ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يبٝع االٚضَام املَاي١َٝ بػٛم االٚضَام املَاي١َٝ,  :8
 .2015اططٚس١ زنتٛضاٙ, ن١ًٝ ايكإْٛ, داَع١ بػساز, 

طاضم خايس ع٢ً ضبُس ٚاخطٕٚ, اثط ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ يف ظٜاز٠ االفكاح ٚايؿفاف١ٝ عٔ  :9
ٝات يف ؾطنات املػا١ُٖ احملسٚز٠, ن١ًٝ ايسضاغات ايتذاض١ٜ, داَع١ ايػٛزإ يًعًّٛ ايعًُ

 .2017ٚايتهًٓٛد١ٝ, 
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غًُٝإ غٓس ايػبٛع, اثط ٖٝانٌ اْع١ُ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ٚفكا الطاض  ع٢ً اٖساف ايطَقَاب١  :10
COSO ,١ْٝ،ازباَع١ االضز ساي١ ايؿطنات ايكٓاع١ٝ االضز١ْٝ, زضاغات ايعًّٛ االزاض١ٜ 

2011. 
قربٟ َاٖط َؿتٗٞ, تكِٝٝ َس٣ اْػذاّ اْع١ُ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ يف ايؿطنات املػا١ُٖ  :11

 .2015ايعا١َ ايفًػط١ٝٓٝ, صب١ً داَع١ االظٖط, غًػ١ً عًّٛ االْػا١ْٝ, غع٠, 
 Twin"  ّز. َساْٞ امحس, اْع١ُ ايطقاب١ املاي١ٝ ايعطب١ٝ ٚاعاز٠ ٖٝهًتٗا ٚفل ْعا :12

peaksداَع١ سػٝب١ بٔ بٛعًٞ   صب١ً اقتكازٜات اماٍ افطٜكٝا,", حبح َٓؿٛض يف
 .2017, 17ايعسز  ،ازبعا٥ط –بايؿًف 

فٗس ضبُس ط١ٓٝٓ, اثط ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً االزا٤, زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايكطاع املكطيف  :13
يف ايهف١ ايػطب١ٝ, ضغاي١ َادػتري, َكس١َ اىل ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ, 

 .2017شبًٌٝ, فًػطني, داَع١ ا
ضبُس امساعٌٝ ٖاؾِ, زٚض اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطَقَاب١ املاي١ٝ ع٢ً تَسٍَِٚ االٚضَام املَاي١َٝ, زضاغ١  :14

 .2011َكاض١ْ َع ايٓعاّ االَطٜهٞ, اططٚس١ زنتٛضاٙ, ن١ًٝ اسبكٛم, داَع١ ايكاٖط٠, 
داطط ايتؿػ١ًٝٝ ضبُس سػني ع٢ً ايكٛاف, اثط ايطَقَاب١ ٚايتسقٝل ايساخًٞ يف ذبذِٝ امل :15

, اجملًس ازباَع١ ايتك١ٝٓ ايٛغط٢يف املكاضف ايتذاض١ٜ, حبح َٓؿٛض يف صب١ً ايتكين، 
 .2011, ، 9, ايعسز 24

ضبُس سٝسض َٛغ٢, اثط ايٓعاّ ايطَقَاب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً دٛز٠ ايتكاضٜط املاي١ٝ, ضغاي١  :16
 .2017َادػتري, َكس١َ اىل ن١ًٝ ايتذاض٠, ازباَع١ االغال١َٝ, غع٠, 

 ضابعا: ايكٛاْني ٚايتَِعًَُٝات.

 .2004يعاّ  74ضقِ  االٚضَام املَاي١َٝ ايعطاقٞ ألغٛامايكإْٛ املؤقت : 1

ٍِ االٚضَام املَاي١َٝ يف غٛم ايعطام : 2  .احملسث١ 2015يعاّ  املاي١ٝ يألٚضامتَِعًَُٝات تَسَاِٚ

 تعًُٝات قٛاعس ايتساٍٚ االيهرتْٚٞ يف ايعطام.: 3

  .1992يػ١ٓ  95املاٍ املكطٟ ضقِ  قإْٛ غٛم ضاؽ: 4



 (12( ، السنة )67( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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 خاَػا: االْرتْت

  https://www.iosco.org .ملٓع١ُ ايسٚي١ٝ هل٦ٝات االٚضَام املَاي١ََٝٛقع ا -1

َٛقع دطٜس٠ ايبٝإ ، أمحس َكطف٢ طاسٕٛ، َعٛقات ظباح ايتسقٝل ايساخًٞ  -2
 ، 15/1/2013االقتكازٟ، َٓؿٛض بتاضٜذ 

 https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2013-01-15-

1.1803821  

  َتاح ع٢ً املٛقع:  ايساخ١ًٝ، ايطقاب١ ْعاّ -3

https://ar.wikipedia.org/wiki9. 
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