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حظر استغالل املعلومات السرية يف تعامالت أسواق املال:
دراسة يف ظل القانونني الكويتي واملقارن )الجزء الثاني(

املسؤولية عن اإلخالل بااللتزام باإلفصاح

امللخص 
التي  واإلدارية  واملدنية  اجلنائية  املسؤولية  حتديد  إلى  الدراسة  من  اجلزء  هذا  يهدف 
تترتب على استغالل املطلع للمعلومة السرية، وبيان سلطة أسواق املال في مكافحة هذه 
ألسواق  املنظمة  والقواعد  التشريعات  كفاءة  مدى  على  التعرف  إلى  باإلضافة  الظاهرة، 
املال في احلد من ظاهرة استغالل املعلومات السرية. وقد تناولنا في هذا اجلزء املسؤولية 
اجلنائية عن اإلخالل بااللتزام بحظر استغالل املطلع للمعلومة السرية في املبحث األول. 
كما تطرقنا إلى املسؤولية املدنية عن اإلخالل بحظر استغالل املطلع للمعلومة السرية في 
بااللتزام بحظر استغالل  اإلدارية عن اإلخالل  املسؤولية  إلى  الثاني، باإلضافة  املبحث 

املطلع للمعلومة السرية في املبحث الثالث واألخير.
استغالل  بحظر  االلتزام  على  اجلنائية  احلماية  فرض  الكويتي  املشرع  بأن  تبني  وقد 
املعلومات السرية، وانطالقاً من ذلك ورد جترمي اإلخالل بهذا االلتزام صراحة في املادة 
نشاط  وتنظيم  املال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن   20210 لسنة   7 رقم  القانون  من   )118(
له احلق  االلتزام باإلفصاح  املالية. عالوة على ذلك فإن من تضرر من مخالفة  األوراق 
في طلب التعويض ممن تسبب فيه، مبوجب أحكام املسؤولية املدنية. كما أن أحكام حظر 
على  تقوم  التي  اإلدارية  املسؤولية  مرتكبها  على  تفرض  السرية  املعلومات  استغالل 

شأنها اجلهات اإلدارية املختصة بتنظيم أسواق املال.
كلمات دالة: املعلومات السرية، جنح املطلعني، استغالل املعلومات، املطلع، حماية سرية 

املعلومات. 

د. منصور السعيد 
أستاذ القانون التجاري املشارك

د. عادل املياس
أستاذ القانون التجاري املساعد

قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت
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الفصل الثاني
املسؤولية عن اإلخالل بااللتزام باإلفصاح

فرض املشرع الكويتي احلماية اجلنائية على االلتزام بحظر استغالل املعلومات السرية 
)الداخلية( صوناً له من اجلرائم التي قد ترتكب ومتس باملصالح التي توخاها املشرع من 

اإللزام به، ورتب بالتالي املسؤولية اجلنائية على مرتكب اإلخالل بااللتزام باحلظر. 
وحني ألزم القانون املتعاملني في السوق املالية بااللتزام بحظر التداول بناء على املعلومات 
السرية التي في حوزتهم، لم يكن هذا احلظر مقصداً في ذاته بقدر ما كان بهدف حتقيق 

االستقرار في السوق. 
وانطالقاً من ذلك، فقد ورد جترمي اإلخالل بهذا االلتزام - صراحة - في القانون الكويتي، 
فاملادة )118( من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 
األوراق املالية الكويتي، قد فرضت عقوبة على: »كل من انتفع أو استغل معلومات داخلية 
عن طريق شراء أو بيع األوراق املالية أو الكشف عن املعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة 

على أساس املعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع«.
عالوة على ذلك، فإن من تضرر من مخالفة االلتزام باإلفصاح له احلق في طلب التعويض 

ممن تسبب فيه، مبوجب أحكام املسؤولية املدنية. 
مرتكبها  على  تفرض  الداخلية،  املعلومات  استغالل  حظر  أحكام  مخالفة  فإن  وأخيراً 
املسؤولية اإلدارية التي تقوم على شأنها اجلهات اإلدارية املختصة بتنظيم أسواق املال.

وعلى ذلك، فقد قررنا أن نتناول أحكام املسؤولية من اإلخالل بااللتزام بحظر استغالل 
املطلع للمعلومة السرية من خالل ثالثة مباحث على النحو التالي:

املبحث األول: املسؤولية اجلنائية عن اإلخالل بااللتزام بحظر استغالل املطلع للمعلومة 
السرية

املطلع للمعلومة  املدنية عن اإلخالل بااللتزام بحظر استغالل  الثاني: املسؤولية  املبحث 
السرية

املبحث الثالث: املسؤولية اإلدارية عن اإلخالل بااللتزام بحظر استغالل املطلع للمعلومة 
السرية
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املبحث األول
املسؤولية اجلنائية عن اإلخالل بااللتزام بحظر استغالل 

املطلع للمعلومة السرية
يتمثل اإلخالل بااللتزام بحظر استغالل املطلع للمعلومة السرية )الداخلية( في االستغالل 
الشخصي للمعلومات الداخلية التي تكون غير متاحة للعامة، أو إفشائها من قبل بعض 
املطلعني على تلك املعلومات بحكم وظائفهم أو مهنتهم وإجراء عمليات في بورصة األوراق 

املالية، وذلك قبل أن تصل تلك املعلومات لعموم املستثمرين واملتداولني باألوراق املالية.

املعامالت  سالمة  وضمان  املالية  األوراق  سوق  حماية  في  املوضوع  هذا  أهمية  وتكمن 
على  وانعكاساته  به  واملتعاملني  املستثمرين  لدى  السوق  بنزاهة  والطمأنينة  الثقة  وبث 
للمستثمرين  الضمان  لتحقيق  السعي  عن  فضالً  الواسع،  مبفهومه  السوق  أداء  حسن 
للتعامل  املشروع  غير  االستخدام  من  لهم  احلماية  وكفالة  املساواة،  قدم  على  أنهم  من 

باملعلومات الداخلية.

ولهذه األهمية فقد رتب املشرع املسؤولية اجلنائية على مرتكب اإلخالل بااللتزام بحظر 
التزام  اجلنائية  باملسؤولية  ويقصد  )الداخلية()1(.  السرية  للمعلومة  املطلع  استغالل 
الشخص بتحمل النتائج التي رتبها القانون على أعماله غير املشروعة، فاملسؤولية هي 
– على اجلرمية  الشرط القانوني الضروري لتطبيق العقوبة - املنصوص عليها قانوناً 
اجلنائية  املسؤولية  – أن  العقوبات  قانون  – في  عليها  املتفق  األصول  ومن  املرتكبة)2(. 
أركان  حقه  في  تتوافر  الذي  الشخص  على  إال  عقاب  يوجد  ال  فإنه  وبالتالي  شخصية، 

اجلرمية، سواء أكان فاعالً لها أم شريكاً فيها)3(.

عن  املال  رأس  سوق  جرائم  في  الطبيعي  الشخص  مسؤولية  حول  خالف  يوجد  وال 
اجلرائم التي يقترفها، ولكن اخلالف القائم يدور حول فكرة املسؤولية اجلنائية للشخص 

املادة )118( من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية   )1(
الكويتي.

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  التموين،  جرائم  في  االقتصادي  العقوبات  قانون  شرح  عثمان،  آمال  د.   )2(
دون تاريخ، ص 229.

د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات - القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996،   )3(
احلقوق،  كلية  دكتوراه،  القضائية، رسالة  السلطة  استعمال  إساءة  جرائم  خير،  مصطفى  د.  625؛  ص 

جامعة القاهرة، 1990، ص 329 وما بعدها.
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املعنوي)4( ما بني مؤيد لها ورافض، ويرجع سبب هذا اخلالف الفقهي والتشريعي إلى 
االختالف حول الطبيعة القانونية للشخص املعنوي، وهل الشخصية املعنوية حقيقة أم 

مجاز، وهل هو كيان مستقل أم مجرد فكرة من خلق املشرع)5(.

للشخص  اجلنائية  املسؤولية  مببدأ  األخذ  والكويت  مصر  من  كل  في  املشرع  ويرفض 
املعنوي)6(، إمنا اكتفى باملسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي املسؤول عن اإلدارة الفعلية 

للشركة )7(.

وقد جرَّم كل من القانونني الكويتي)8( واملصري)9( انتفاع املطلع أو استغالله أو إفشاءه 
للمعلومة السرية التي حصل عليها بحكم عمله، وكال القانونني قد فرض على تلك اجلرمية 
عقوبة سالبة للحرية باإلضافة إلى العقوبة املالية، وخيَّر القاضي بني اجلمع بينهما في 
السرية  املعلومات  استغالل  الفرنسي  القانون  م  جرَّ كما  بإحداهما،  االكتفاء  أو  حكمه، 

د. عمر سالم، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي، الطبعة األولى،   )4(
لألشخاص  اجلنائية  املسؤولية  كامل،  سيد  شريف  د.  352؛  ص  1995؛  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار 

املعنوية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 11.
– أهل إلبرام التصرفات القانونية وحتمل التزاماتها،  – غير اإلنسان  يقصد بالشخص املعنوي كل كائن   )5(
لها.  املقرر  للجرمية وإنزال اجلزاء  العقوبات يشترط صالحيته العتباره مرتكباً  ومن وجهة نظر قانون 
القاهرة  العربية،  النهضة  دار  األول،  الكتاب  التجارية،  للمعامالت  اجلنائي  القانون  اجلندي،  حسني  د. 
1989، ص 132. والشخص املعنوي شأنه شأن الشخص الطبيعي له حلظة يبدأ فيها حياته، وأخرى تنتهي 
بها، حيث تبدأ حياته منذ االعتراف به من قبل املشرع أو السلطة املختصة في الدولة، بينما تنتهي حياته 
بانتهاء األجل احملدد بالسند املنشئ له، أو بتحقيق الغرض الذي أنشئ ألجله أو عندما يصبح هذا الفرض 
مستحيالً، أو باحلل وسحب الترخيص املنشئ له. انظر في ذلك: د. إبراهيم علي صالح، املسؤولية اجلنائية 
لألشخاص املعنوية، دار املعارف، القاهرة، ص 100 وما بعدها؛ د. محمد عبد القادر العبودي، املسؤولية 

اجلنائية لألشخاص املعنوية في التشريع املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص2، 31.
من  الشركة  مبسؤولية  العماني  أو  البحريني  الشركات  قانون  وال  الكويتي  الشركات  قانون  يأخذ  لم   )6(
الغرامة  عقوبة  القوانني  هذه  في  املشرع  يقرر  فلم  اجلنائية،  الناحية  من  معنوياً  شخصاً  كونها  حيث 
ذلك: في  انظر  القوانني.  هذه  في  اجلزاءات  ضمن  وارد  نسبي  جزاء  الشركة  حل  أن  كما  الشركة،   ضد 
د. غنام محمد غنام، جترمي الكذب على املساهمني في شركات املساهمة في قوانني دول مجلس التعاون 

اخلليجي، مطبوعات جامعة الكويت، 1996، ص 112 وما بعدها.
يقصد باملسؤول عن اإلدارة الفعلية بالشركة القائم باإلدارة بنص القانون أو النظام األساسي للشركة،   )7(
أو بقرار من اجلمعية العامة لها، وهو وفقاً للمادة )79( من القانون رقم 159 لسنة 1981، رئيس مجلس 
إدارة الشركة باعتباره القائم على رأس اإلدارة، وقد يكون عضو مجلس اإلدارة باعتباره القائم باإلدارة 
اإلدارة  مجلس  رئيس  خالف  بالشركة  الفعلية  اإلدارة  عن  املسؤول  به  قصد  وقد  بالشركة،  الفعلية 
والعضو املنتدب مثل املدير التنفيذي أو عضو مجلس اإلدارة الذي يباشر العمل بالفعل، وهو ما أخذ به 

التشريع الفرنسي في جرائم الشركات.
املادتان )118 و119( من القانون رقم 7 لسنة 2010.  )8(

املادة )64( من القانون رقم 95 لسنة 1992.  )9(
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قد  لهذه اجلرمية  القوانني  املميزة(، وألن معاجلة كل من هذه  )املعلومات  والتي أسماها 
اختلف في كل من هذه القوانني عن اآلخر، فلسوف نتناول بالبحث هذه املعاجلة في كل 

منها، مخصصني لكل قانون مطلباً مستقالً، على النحو التالي:
املطلب األول: جرمية انتفاع أو استغالل املطلع أو إفشائه لألسرار في القانون الكويتي

الثاني: جرمية استغالل وإفشاء معلومات سرية في نطاق سوق رأس املال في  املطلب 
القانون املصري

املطلب الثالث: جرمية استغالل املعلومات املميزة في القانون الفرنسي

املطلب األول
جرمية انتفاع أو استغالل املطلع أو إفشائه لألسرار

في القانون الكويتي

ميَّز املشرع في القانون الكويتي رقم 7 لسنة 2010 بني جرمية انتفاع أو استغالل املطلع، 
)118(، وبنيَّ جرمية إفشاء املطلع لألسرار، فنص عليها في املادة  فنص عليها في املادة 
النحو  على  اجلرميتني  من  كالً  بالبحث  نتناول  فسوف  لذلك  ذاته،  القانون  من   )119(

التالي:
أوالً– جرمية انتفاع أو استغالل املطلع في القانون الكويتي

»يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز  أن:  على   )10(2010/7 القانون رقم  )118( من  املادة  تنص 
خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن قيمة املنفعة احملققة أو اخلسائر التي مت جتنبها، 
أو مبلغ عشرة آالف دينار - أيهما أعلى - وال تتجاوز ثالثة أضعاف قيمة املنفعة احملققة 
هاتني  بإحدى  أو   - أعلى  أيهما  دينار-  ألف  مائة  مبلغ  أو  جتنبها،  مت  التي  اخلسائر  أو 
العقوبتني، كل مطلع قام ببيع، أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته ملعلومات داخلية عنها، أو 
كشف عن املعلومات الداخلية، أو أعطى مشورة على أساس املعلومات الداخلية لشخص 
على  بناء  مالية،  ورقة  بيع  أو  بشراء  قام  شخص  أي  العقوبات  بذات  يعاقب  كما  آخر. 
معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك املعلومات بغرض 

حتقيق أي منفعة له أو لغيره«.
وتعد جرمية انتفاع أو استغالل املطلع من اجلرائم ذات الطابع اإليجابي، إذ إن اجلرمية 

القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية.  )10(
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تقع بقيام اجلاني بإتيان سلوك إيجابي باالنتفاع أو االستغالل عن طريق بيع أو شراء 
أساس  على  مشورة  بإعطاء  القيام  أو  داخلية  معلومات  عن  الكشف  أو  مالية  أوراق 

معلومات داخلية.
ولهذه اجلرمية أركان ثالثة: ركن مفترض، وركن مادي، وركن معنوي.

)أ(  الركن املفترض
أو استغل معلومات  انتفع  أن: »يعاقب... كل مطلع  الذكر على  )118( سالفة  املادة  تنص 
العنصر األول، يتجسد في صفة  املفترض يتمثل في عنصرين)11(:  داخلية...«. فالركن 
استغالل  أو  انتفاع  مخالفة  جرمية  إن  إذ  االستغالل،  أو  باالنتفاع  يقوم  الذي  الشخص 
املطلع من اجلرائم التي ال ميكن أن تقع إال من شخص معني تتوافر فيه صفة معينة وهي 
صفة االطالع على املعلومات الداخلية، لذا يطلق البعض على هذا النوع من اجلرائم تعبير 

»اجلرائم اخلاصة«)12(.
ويقصد باملطلع أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري 
عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور)13(، فيعد مطلعاً من تصل إليه املعلومة بحكم 
وظيفته أو مهنته، ومن قبيل ذلك مديرو وموظفو الشركات التي تخضع للقانون رقم 7 
ل على املعلومة بطريق غير مباشر، كأن يتحصل  لسنة 2010)14(، كما يعد مطلعاً من حتصَّ
يحوز  الذي  الشخص  مع  صداقة  أو  تعاقدية  أو  عائلية  عالقة  خالل  من  املعلومة  على 

املعلومة.
وعلى ذلك، نصت املادة )2-1-3( من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من الالئحة التنفيذية 

على أن: »يكون الشخص مطلعاً لدى شركة مدرجة في األحوال التالية:

املال، مجلة  للمعلومات اجلوهرية في سوق رأس  املطلع  املانع، جترمي إساءة استعمال  د. عادل علي   )11(
إذ   ،29  ،22 ص   ،2012 مارس   ،36 السنة   ،1 العدد  الكويت،  جامعة  العلمي،  النشر  مجلس  احلقوق، 
يرى أن تخلف أحد العنصرين من شأنه أن يبعد الفاعل من نطاق التجرمي، فيتهاوى الركن املفترض 
غير  املعلومات  استغالل  حظر  امللحم،  الرحمن  عبد  أحمد  د.  أيضاً:  انظر  العنصرين.  أحد  وبني  بينها 
املعلقة اخلاصة بالشركات في التعامل باألوراق املالية، جلنة التأليف والتعريب والنشر، مجلس النشر 

العلمي، جامعة الكويت، 1998، ص 13.
املادة األولى )املخصصة للتعريفات( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الصادرة بالقرار   )12(

رقم 72 لسنة 2015.  
املادة األولى من القانون رقم 7 لسنة 2010.  )13(

 11 ص   ،1996 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الشركة،  أسرار  على  املطلع  تعامالت  فتحي،  حسني  د.   )14(
وما بعدها، ويرى أن املطلع غالباً ما يكون في موقع حساس في إدارة الشركة، األمر الذي ميكنه من 

االطالع على املعلومات الداخلية للشركة.
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التابعة  املدرجة وشركاتها  الشركة  لدى  اإلداري  واجلهاز  اإلدارة  مجلس  أعضاء   –1
ولدى الشركة األم ممن لديهم إمكانية الوصول إلى املعلومات الداخلية التي تتعلق 

بالشركة املدرجة وعمالئها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
أي شخص أو جهة أخرى لديها اتصال مباشر معها وتكون لديها معلومات داخلية   –2
– الشركة  – على سبيل املثال  تتعلق بالشركة املدرجة وعمالئها، ويدخل في ذلك 
ووكاالت  االستشارية،  واجلهات  املصرفية،  واجلهات  احلسابات،  ومراقب  األم 
القيام  لها  يسند  التي  واجلهات  املعلومات،  تقنية  وشركات  االئتماني،  التصنيف 

بأحد األنشطة التي تقوم بها الشركة املدرجة«.
ويرى الفقه أن املشرع الكويتي قد حدد معياراً ميكن من خالله حتديد ما إذا كان الشخص 
مطلعاً أم ال، هذا املعيار أو الضابط يتمثل في املوقع الذي يتواجد فيه، ويستند هذا االجتاه 
من الفقه إلى عبارة »اطلع بحكم موقعه«، مبا مؤداه أن الشخص يعد مطلعاً متى ما كانت 
مهنته،  أو  وظيفته  في  متمثلة  الداخلية  املعلومات  على  االطالع  من  مكنته  التي  الوسيلة 
األمر الذي ال يخرج في حتديد املطلع عن فئتني: الفئة األولى، هي تلك الفئة التي تطلع على 
املعلومة بحكم القانون كرئيس مجلس اإلدارة ونائبه واملمثل القانوني، أما الفئة الثانية، 
فهي من تخولها املهنة أو الوظيفة من احلصول على املعلومة أياً كان موقعها، سواء داخل 
وموظفي  البورصة  كموظفي  الشركة  خارج  من  أو  القانوني،  أو  املالي  كاملدير  الشركة 

البنوك)15(.
ويقسم الفقه املطلع إلى فئتني: إذ تتمثل الفئة األولى في األشخاص الذين يعلمون بأسرار 
الشركة بحكم وظائفهم أو مهامهم كالقائمني على إدارة الشركة وموظفيها ومدير التفليسة، 
أما الفئة الثانية فتتمثل في األشخاص الذين يتعاملون مع الشركة، وهم ليسوا أعضاء في 

الشركة كاحملامني واحملاسبني واملهندسني واخلبراء ومستشاري االستثمار)16(.
أما العنصر الثاني للركن املفترض لهذه اجلرمية فيتمثل في املعلومات الداخلية، ويقصد 
اجلوهري  األثر  ذات  املعلنة  غير  الصحيحة  املعلومات  تلك  أنها  الداخلية)17(  باملعلومات 

د. عادل علي املانع، مرجع سابق، ص 29.  )15(
النهضة  دار  املالية،  األوراق  سوق  في  املعلومات  عن  باإلفصاح  االلتزام  بدوي،  املطلب  عبد  بالل  د.   )16(
العربية، القاهرة، 2011، ص 16 وما بعدها؛ د. صالح البريري، املمارسات غير املشروعة في بورصة 
واقتصادية  قانونية  دراسة  املالية:  األوراق  بورصة  في  املشروعة  غير  املمارسات  املالية،  األوراق 

مقارنة، مركز املساندة القانونية، القاهرة، دون تاريخ نشر ، ص 213.
2010 أن   « 7 لسنة  التنفيذية للقانون رقم  وجاء في املادة األولى )املخصصة للتعريفات( من الالئحة   )17(
املعلومة الداخلية، هي: املعلومات أو البيانات غير املعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من 
شأنها التأثير على سعر أو تداوالت الورقة املالية«؛ وانظر في املوضوع:  د. أحمد عبد الرحمن امللحم، 

حظر استغالل املعلومات غير املعلنة، مرجع سابق، ص16.
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على أسعار األوراق املالية لتعلقها باألوراق املالية أو مبصدرها، وتصل هذه املعلومات 
أم  املدرجة  الشركات  إحدى  في  وظيفته  أكانت  سواء  وظيفته،  بسبب  أو  أثناء  للشخص 
االستثمار  أنظمة  أحد  إدارة  أو  احملفظة  كإدارة  املالية  األوراق  أنشطة  أحد  ميارس  كان 

اجلماعي.
ويشترط العتبار املعلومة من املعلومات الداخلية أن تكون املعلومات أو البيانات ذات أثر 
جوهري)18(، ويتمثل األثر اجلوهري في عدم توافرها للجمهور من ناحية، ومن ناحية 
أخرى أن الشخص العادي يستطيع معرفة أنه بالنظر إلى طبيعة هذه املعلومة ومحتواها، 
فمن املمكن أن ترتب أثراً على قيمة الورقة املالية املتعلقة بتلك املعلومة إيجابا أو سلباً)19(.

فإذا  للجمهور،  متاحة  غير  املعلومة  تكون  أن  جوهرية  املعلومة  أن  العتبار  ويشترط 
كفيل  الكافة  علم  أن  ذلك  مطلعاً)20(،  الشخص  يعتبر  ال  للجمهور  متاحة  املعلومات  كانت 
بانحسار مفهوم املعلومات الداخلية التي يطلع عليها الشخص، ومن ذلك ال يعد اطالعاً 
على معلومات داخلية ما تقوم به صناديق االستثمار من إجبار على البيع لألوراق املالية 

حتى تتوافق مع املادة )347( من الالئحة التنفيذية بشأن التركزات االستثمارية.
ويعد من قبيل املعلومات الداخلية تلك املعلومات التي تتعلق بعروض االستحواذ املقدمة 
للشركة أو موقف الشركة املالي أو ما يطرأ على موقفها املالي من مستجدات، أو حصول 
الشركة على براءة اختراع، أو عقد جديد كبير القيمة، أو إلغاء عقد كبير القيمة، أو بيعها 
غير  فاملعلومات  إفالسه،  شهر  وقرب  مدينيها  أحد  تعثر  أو  عالية،  مالية  بقيمة  أصوالً 

اجلوهرية التي يتم االطالع عليها ال تكفي العتبار الشخص مطلعاً.
لرقابة  اخلاضعة  للشركات  بالنسبة  السوق  اختالف  املعلومة  جوهرية  من  ينال  وال 
تكون  أن  فيجوز  منها،  االنتفاع  مبكان  ال  أثرها  بجوهرية  ترتبط  فاملعلومة  الهيئة)21(، 
املعلومة جوهرية في بورصة األوراق املالية، ويجوز أن ال تكون كذلك، وفي املقابل يجوز 

أن تكون املعلومة جوهرية في السوق املوازي ويجوز أن ال تكون جوهرية.
ويشير الفقه إلى أن فاعلية املعلومة أو جوهريتها غالباً ما ترتبط باجلدة أو احلداثة، ذلك 

وعلى الرغم من أن املشرع الكويتي لم ينص في املادة )118( على اشتراط أن تكون املعلومة جوهرية   )18(
)50( من نظام هيئة السوق املالية السعودية التي اشترطت أن تكون املعلومة جوهرية،  خالفاً للمادة 
أن توقع عقوبة جسيمة تعد أشد عقوبة منصوص عليها في  الكويتي ال يحتمل  النص  أن  لكننا نرى 

القانون رقم 2010/7 على من انتفع من املعلومة ولم تكن تلك املعلومة جوهرية.
املادة )4/ج( من الئحة سلوكيات السوق السعودية.  )19(

في االجتاه ذاته: د. عادل علي املانع، مرجع سابق، ص 40 وما بعدها.  )20(
د. أحمد عبد الرحمن امللحم، جترمي استعمال املعلومات غير املعلنة، مرجع سابق، ص 17.  )21(
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املالية،  السوقية لألوراق  القيمة  أن تؤثر في  أن هناك ما استجد من معلومة من شأنها 
إذ إن حداثة هذه املعلومة هي التي تؤثر على قرار املستثمر في بيع األوراق املالية ذات 

العالقة باملعلومة أو شرائها)22(.
وفي اجتاه آخر يرى الفقه أن فحوى املعلومة تستمد صفتها اجلوهرية إما كونها مالمسة 
بالعوامل  متعلقة  املعلومة  هذه  كون  أو  التجارية،  والنتائج  املالية  كالبيانات  للشركة 
اخلارجية التي ترتب أثراً على سعر الورقة املالية كاملفاوضات واالستحواذات واملعلومات 

املتعلقة بالشركات األخرى ولها تأثير على الشركة)23(.
)ب( الركن املادي

يتحقق الركن املادي بأحد فعلي االنتفاع أو االستغالل، ويقصد باالنتفاع هو ذلك الربح 
اء املعلومة اجلوهرية، التي وصلت إلى  الذي حتقق، أو اخلسارة التي مت جتنبها من جرَّ
املطلع بحكم موقعه، كما لو علم املطلع أن الشركة املدرجة ستقوم بإبرام صفقة حتقق لها 
اء اإلعالن  ربحاً، فينتفع عن طريق شراء أسهم تلك الشركة، التي سترتفع أسهمها من جرَّ
عن هذه الصفقة، أو أن يكون اطالعه على معلومة تسجيل الشركة خلسارة جسيمة، مبا 
يترتب عليه أن يهوي سعر السهم، فيقوم بتجنب تلك اخلسارة عن طريق بيع هذا السهم، 

قبل أن تصبح املعلومات عن هذه اخلسارة متاحة للجمهور)24(.
لذلك يؤكد الفقه على وجوب متام البيع أو الشراء الفعلي، إذ ال يكفي إصدار أمر البيع أو 
الشراء، ويرد الفقه ذلك إلى عبارة: »كل من انتفع«، وهو ما يراه أمراً منتقداً كونه محالً 
لتنصل الفاعل من اجلرمية استناداً إلى عدم حتقيقها)25(، ومع تقديرنا لوجهة النظر تلك، 
بتحقق  كفيلة  أنها  إال  اجلرمية،  متام  معها  يتحقق  لم  وإن  األمر  صدور  أن  نرى  أننا  إال 

الشروع في ارتكابها.
وتكون وسيلة االنتفاع أو االستغالل عن طريق شراء أو بيع األوراق املالية، أو عن طريق 
الكشف عن املعلومات الداخلية التي اطلع عليها، أو إعطاء مشورة على أساس املعلومات 
الداخلية لشخص آخر غير مطلع، كأن يقدم استشارة لشخص بشراء أو بيع ورقة مالية، 
أيضاً خرج  تلقى االستشارة مطلعاً  فإذا كان من  لغيره،  أم   له  االنتفاع  أكان هذا  سواء 

املطلع الذي قدم املشورة من دائرة التأثيم.

د. حسني فتحي، مرجع سابق، ص 48.  )22(
د. عادل علي املانع، مرجع سابق، ص 38.  )23(

د. أحمد عبد الرحمن امللحم، جترمي استعمال املعلومات غير املعلنة، مرجع سابق، ص41؛ د. عادل علي   )24(
املانع، مرجع سابق، ص 50، 52.

د. بدر يوسف املال، النظام القانوني ألسواق املال، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 961.  )25(
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ويرجع جترمي فعل االنتفاع أو االستغالل للمطلع إلى أن االنتفاع أو االستغالل كان وليد 
اخلداع، فاملطلع استغل ثقة الكافة في احملافظة على املعلومة وعدم االستفادة منها فحرم 
الكافة من معرفة هذه املعلومة مبا جعل معه ميزان معرفته باملعلومات راجحة بالنسبة 
للكفة التي يتواجد فيها على الكفة األخرى التي يتواجد فيها باقي املتعاملني، فقام بالتداول 

استناداً لهذه املعلومة محققاً منها نفعاً مادياً)26(.
واعتبرت املادة )118( من القانون رقم 2010/7 أن املطلع يعد منتفعاً إذا تداول باألوراق 
املالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية، إذا كان على علم بها وقت البيع أو الشراء، إال إذا 
استطاع أن يثبت خالف ذلك، ومن ثم وضعت تلك املادة قرينة قانونية قاطعة على انتفاع 

املطلع، إذا تعاصر تداوله باألوراق املالية مع حيازته للمعلومات الداخلية.
البراءة،  قرينة  ينقض  دليالً  تفترض  إنها  إذ  الدستورية،  عدم  شبهة  القرينة  هذه  وتثير 
وسبق  الدستورية،  بعدم  للطعن  مثاراً  كانت  أن  سبق  ملواد  قريبة  املادة  هذه  وفحوى 
للمحكمة الدستورية أن تصدت لها مرتني وقضت بعدم دستوريتها، من خالل ما جاء في 
نص املادة )6/17( من املرسوم بقانون رقم 1980/13 في شأن اجلمارك والذي قضى بعدم 
 )12/143( املادة  2002/4 دستوري، وكذلك  دستوريتها باحلكم الصادر في الطعن رقم 
من قانون اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون والذي قضى بعدم دستوريتها باحلكم 

الصادر في الطعن رقم 2005/2 دستوري.
ففي الطعن رقم 2002/4 دستوري قررت احملكمة عدم دستورية النص الوارد في املادة 
)6/17( من قانون اجلمارك)27( والتي جاء نصها بأن يعتبر في حكم التهريب: »6- نقل 
ارتأت  إذ  نظامية،  بصورة  استيرادها  يثبت  ما  يقدم  لم  ما  املمنوعة  البضائع  وحيازة 
الكويتي،  الدستور  )34( من  املادة  البراءة املنصوص عليها في  أنها تهدر قرينة  احملكمة 
ذلك أنه افترض علم احلائز أن البضائع التي يحوز عليها مهربة، ما لم يثبت أنه استوردها 

بصورة نظامية.
على  البرملان  وافق  الطعني،  النص  دستورية  بعدم  الدستورية  احملكمة  قضت  أن  وبعد 
وصادق  التعاون،  مجلس  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  بشأن  التعاون  مجلس  اتفاقية 
في  لتحمل   )12/143( املادة  جاءت  إذ   ،)28(2003/10 رقم  بالقانون  ليصدر  األمير  عليها 

د. حسني فتحي، تعامالت املطلعني في سوق األوراق املالية، مرجع سابق، ص11.  )26(
 ،2003/1/12  ،599 العدد  اليوم،  الكويت  جريدة   ،2002/12/31 جلسة  دستوري،   2002/4 رقم  الطعن   )27(

موسوعة صالح اجلاسم اإللكترونية.
الرسمية،  الكويت  التعاون، جريدة  املوحد لدول مجلس  2003/10 بشأن نظام اجلمارك  القانون رقم   )28(

العدد 614، 2003/5/4، موسوعة صالح اجلاسم اإللكترونية.
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طياتها املثالب الدستورية ذاتها جلهة اعتبار من حاز البضائع املهربة عاملاً بأنها مهربة ما 
لم يثبت استيرادها بصورة نظامية، لتتصدى احملكمة الدستورية بحكمها في الطعن رقم 

2005/2 من جديد، وتقضي بعدم دستوريتها)29(.

الذكر على ما ورد في  إليه احملكمة الدستورية في احلكمني سالفي  انتهت  وبإسقاط ما 
أهدر   2010/7 رقم  القانون  في  املشرع  أن  جند   ،2010/7 رقم  القانون  من   )118( املادة 
املتهم  إدانة  يسوغ  ال  إذ  الدستور،  من   )34( املادة  في  عليها  املنصوص  البراءة  قرينة 
أن  الهيئة  رأت  فإذا  البراءة،  قرينة  من  البشرية  النفس  عليه  فطرت  ما  يخالف  نحو  على 
الشخص ارتكب الفعل املنصوص عليه في املادة )118(، وجب عليها إثبات ذلك عن طريق 
ارتكابه  الناجزة اجلازمة على  األدلة  املال بتقدميها  نيابة سوق  التي جتريها  التحقيقات 

األفعال املؤثمة في املادة )118( من القانون رقم 2010/7.

)ج( الركن املعنوي

العام والقصد اجلنائي اخلاص،  القصد اجلنائي  املعنوي للجرمية بتحقق  الركن  يتحقق 
ومن ثم ال يكفي لتحقق هذه اجلرمية حتقق القصد العام املتمثل بالعلم واإلرادة من دون 
حتقق القصد اخلاص، فجرمية االنتفاع أو االستغالل من اجلرائم العمدية التي تتحقق 

بتوجيه اجلاني إلراداته نحو حتقق االنتفاع أو االستغالل.

البيانات  أو  املعلومات  يستغل  أو  ينتفع  أنه  اجلاني  بعلم  العام  اجلنائي  القصد  فيتحقق 
إليه بحكم عمله، وأن تلك املعلومات تتسم باجلوهرية كونها ذات  الداخلية التي وصلت 
أهمية، وأنه يدرك أن االنتفاع يتحقق بسبب تلك املعلومات، وأن تلك املعلومات ما كانت 
لتصل إليه لوال قربه منها بحكم وظيفته أو منصبه، ويعلم أيضاً أن هذه املعلومات التي 
وصلت إليه لم تكن متاحة للجمهور، وأن وسيلة هذا االنتفاع أو االستغالل تتمثل في بيع 

أو شراء األوراق املالية أو الكشف عن تلك املعلومات أو تقدمي املشورة لغير مطلع.

ويعد القصد العام متحققاً عندما يعلم اجلاني أنه حقق ربحاً من ذلك، أو جتنب خسارة 
أو لغيره من  له  املعلومة  االنتفاع من تلك  إلى  إرادة اجلاني  أن تتجه  نتيجة ذلك، ويجب 
خالل حتقيق منفعة أو جتنب خسارة ما كانت لتتحقق لوال معرفته قبل اآلخرين بهذه 

املعلومة.

 ،2005/7/3  ،723 العدد  اليوم،  الكويت  جريدة   ،2005/6/22 جلسة  دستوري،   2005/2 رقم  الطعن   )29(
موسوعة صالح اجلاسم اإللكترونية.
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أو  االنتفاع  فعل  جرائم  تتحقق  حتى  ثبوته  يجب  خاص)30(  قصد  اجلرمية  ولهذه 
االستغالل)31(، ويتمثل القصد اخلاص)32( في انصراف نية املطلع إلى متلك الربح الناشئ 
عن تداول األوراق املالية بالبيع أو بالشراء أو الفائدة التي جناها من الكشف عن املعلومات 
أو تقدمي املشورة لغير املطلع، أياً كانت الفائدة نقدية أم عينية، مادية أم معنوية، ويتحقق 
القصد اخلاص أيضاً في متلك ما كان مفروضاً أن يعد من قبيل اخلسارة وذلك عن طريق 

جتنب تلك اخلسارة.
ويترتب على عدم حتقق القصد اخلاص خروج فعل املطلع من دائرة جترمي فعل االنتفاع 
يعني  ال  ذلك  أن  إال  الغير،  من  االستغالل  أو  االنتفاع  هذا  كان  إذا  خاصة  االستغالل  أو 
خروج فعل املطلع من دائرة التجرمي، بل يبقى فعله في إطار إفشاء األسرار التي يجب 
طائلة  حتت  مؤثم  لفعل  ارتكابه  إفشائها  على  يترتب  والتي  وكتمانها،  عليها  احملافظة 

التأثيم وإخالله بالتزام مدني، ومخالفة تأديبية.
� العقوبة

لها  قرر  التي  اخلطرة  اجلرائم  من  املطلع  استغالل  أو  انتفاع  جرمية  أن  املشرع  اعتبر 
املشرع عقوبة اجلناية وهي احلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات والغرامة التي ال تقل 
عن قيمة املنفعة احملققة أو اخلسارة التي مت جتنبها أو مبلغ عشرة آالف دينار أيهما أعلى، 
وال تتجاوز ثالثة أضعاف قيمة املنفعة احملققة أو اخلسارة التي مت جتنبها أو مبلغ مائة 

ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتني العقوبتني.
احلبس  عقوبة  في  يتمثل  االستغالل  أو  االنتفاع  جرمية  عقوبة  تقرير  في  فاألصل 
املشرع  أن  بيد  العقوبتني،  تلك  إحدى  تقرير  في  يتمثل  االستثناء  أن  حني  في  والغرامة، 
في كلتا احلالتني وضع حكماً للغرامة؛ إذ وضع لها حداً أدنى وحداً أقصى، خالفاً لعقوبة 

احلبس التي وضع لها حداً أقصى.
كما أن حساب عقوبة الغرامة عند تقرير املشرع للحد األدنى واحلد األقصى مرتبط بضابط 
قيمي، إذ يجب أال تقل عقوبة الغرامة عن قيمة املنفعة احملققة أو اخلسارة التي مت جتنبها 
ثالثة  في  يتمثل  األقصى  للحد  القيمي  الضابط  أن  كما  أعلى،  أيهما  دينار  آالف  عشرة  أو 

يرى الفقه أن القصد اجلنائي اخلاص يقوم على العلم واإلرادة كما هو القصد اجلنائي العام إال أنه ميتاز   )30(
عنه بأن العلم واإلرادة ال ينصرفان فقط إلى أركان اجلرمية وعناصرها، بل يستطيل إلى وقائع ال تعد 
النهضة  دار  العقوبات،  قانون  شرح  حسني،  جنيب  محمود  د.  ذلك:  من  للمزيد  اجلرمية.  أركان  من 

العربية، القاهرة، 1989، ص 608.
ويتمثل القصد اجلنائي اخلاص في توافر الباعث لدى اجلاني أو أن تكون له غاية يرغب في حتقيقها   )31(

ومن أجلها ارتكب جرميته.
انظر عكس ذلك: د. عادل علي املانع، مرجع سابق، ص 29.  )32(
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أضعاف املنفعة احملققة أو اخلسارة التي مت جتنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى.
ويتم حساب قيمة املنفعة احملققة أو اخلسارة التي مت جتنبها من خالل حتديد الفرق بني 
سعر الشراء أو البيع للورقة املالية وبني القيمة السوقية الفعلية بعد مضي مدة معقولة من 

نشر املعلومة التي استفاد منها املطلع عند قيامه ببيع هذه الورقة املالية أو شرائها)33(.
سنوات،  خمس  األقصى  حدها  في  تبلغ  مدة  احلبس  هي  والتي  احلبس  عقوبة  عن  أما 
فهي  الغرامة،  بعقوبة  املشرع  يكتفي  أن  األوفق  كان  وقد  القسوة.  شديدة  عقوبة  فهي 
على  املشرع  حرص  ولكن  املالية.  الطبيعة  ذات  اجلرمية  هذه  في  رادع  كعنصر  كافية 
شفافية ونزاهة أسواق املال، وتوجهه من األزمات التي عصفت بسوق املال في السابق، 

خصوصاً - أزمة سوق املناخ)34( – جعلته يغالي في تقدير العقوبة.

د. حسني فتحي، مرجع سابق، ص75.  )33(
في  مبرر  وغير  حاد،  ارتفاع  في  متثلت   ،1982 عام  منتصف  في  عنيفة  ألزمة  املناخ(  )سوق  تعرض   )34(
األسعار خالل الفترة من أكتوبر عام 1981 حتي مارس 1982، حيث لم تكن هناك مؤشرات عن أداء 
الشركة التي يتم تداول أوراقها املالية تبرر هذا االرتفاع الذي اتخذ املنحنى الذي ميثله شكالً يكاد أن 
يكون راسياً خالل الفترة املذكورة. ثم تبع ذلك انهيار حاد لألسعار وتراكم املديونيات، والعجز عن 
وكان  لإلفالس.  املتعاملني  من  الكثير  وتعرض  املبيعة،  األوراق  تسليم  وعدم  املشتريات،  قيمة  سداد 
البد أن تتدخل احلكومة الكويتية ملعاجلة تلك األزمة التي امتدت من سوق املناخ إلى السوق الرسمية 
خالل  وقراراً  مرسوماً  العشرين  عددها  جتاوز  والقرارات  القوانني  من  عدداً  فأصدرت  )البورصة(، 
من  اعتباراً  املناخ  سوق  إغالق  ومت   ،1986 1983و  عامي  بني  السوق  تنظيم  فيها  أعيد  التي  الفترة 
آخر خاضع لإلشراف  إلى سوق مواز  الشركات اخلليجية  1984، وحولت غالبية  الثالث من نوفمبر 
لدراسة  شكلت  التي  اللجان  بها  قامت  التي  الدراسات  عنه  أسفرت  ما  أهم  وكان  احلكومية.  والرقابة 
للتداول، فكانت  أهم أسباب نشوئها هو عدم وضع قواعد وضوابط  أن  نتائجها، هو  األزمة واحتواء 
أهم الدروس املستفادة من تلك األزمة هي أهمية وجود رقابة حكومية فعالة علي السوق تقوم بها هيئة 
يوفر لها القانون من اإلمكانيات والصالحيات ما ميكنها من التأكد من حسن انتظام العمل في السوق 

وعدم تعرضه ملثل تلك األزمات االقتصادية في املستقبل.
املتخصصة،  اللجان  توصيات  على  بناء   1983 عام  أغسطس  شهر  من  عشر  الرابع  في  صدر  لذلك 
املرسوم األميري بشان إعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة، وإنشاء جلنة األوراق املالية لتقوم بوضع 
املناسبة إلعادة تنظيم السوق والرقابة عليه واإلشراف على تنفيذها؛ ثم  القانونية  القواعد واألحكام 

صدر املرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول األوراق املالية.
ووعياً بأهمية اإلفصاح عن املصالح في شركات املساهمة، فقد أصدر املشرع الكويتي قانوناً خاصاً 
في  املصالح  عن  اإلعالن  شأن  في   1999 لسنة   2 رقم  القانون  هو  اإلفصاح  مسائل  بالتنظيم  يتناول 

أسهم شركات املساهمة.
وتعدد  تعاقب  يبرر  الذي  األمر  الكويتي،  املشرع  ذهن  في  ماثالً  فتئ  ما  املالية  األزمة  هاجس  وألن 
التشريعات واملراسيم املنظمة ألسواق املال في الكويت، فقد رأى أن يجمع شتات التشريعات املنظمة 
ألسواق املال في قانون واحد، وعلى ذلك فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 2010، املعدل بالقانون رقم 
22 لسنة 2015. راجع: د. هاشم الباش، مالحظات أولية على أسباب األزمة املالية وتبعاتها على بنوك 
36؛ د. عبد   - 28 2008، ص   ،13 اخلليج العربية، مجلة الدراسات االستراتيجية، املجلد الرابع، العدد 
الله علي املناعي، األزمة املالية العاملية وتداعياتها في دول مجلس التعاون اخلليجي، مجلة الدراسات 

االستراتيجية املجلد الرابع، العدد 13، 2008، ص 45-37.
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ثانياً- جرمية إفشاء األسرار
2010/7)35( على أن: »يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز  القانون رقم  تنص املادة )119( من 
سنة وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني 
اتصل بعلمه بحكم طبيعة  القانون وأفشى سراً  العقوبتني،  كل من يخضع ألحكام هذا 
عمله أو وظيفته أو منصبه. وتكون العقوبة احلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبالغرامة 
التي ال تقل عن عشرة آالف دينار وال جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، 
إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من األشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره 

مقابل إفشاء السر أو املعلومة«.
وتعتبر جرمية إفشاء األسرار من اجلرائم ذات الطابع اإليجابي إذ إن اجلرمية تقع عندما 
يقوم اجلاني بإتيان سلوك إيجابي يتمثل بقيامه بفعل اإلفشاء لألسرار التي وصلت إليه 
بحكم عمله أو وظيفته أو منصبه، ويتحقق الطابع اإليجابي للجرمية إذا حصل على منفعة 

أو مصلحة للغير أو لنفسه إذا قام بإفشاء األسرار.
ارتكب اجلرمية  املفترض في صفة من  الركن  أن يتوافر  ويشترط لتحقق هذه اجلرمية 
وهو الشخص الذي أتاحت له طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه معرفة السر، إذ إن جرمية 
أن تقع إال من شخص معني تتوافر فيه صفة  التي ال ميكن  إفشاء األسرار من اجلرائم 

معينة، لذلك يطلق البعض على هذا النوع من اجلرائم تعبير »اجلرائم اخلاصة«)36(.
ويتكون الركن املادي جلرمية إفشاء األسرار من فعل اإلفشاء للغير من دون إذن صاحب 
السر، وفي غير احلاالت التي يباح فيها ملن باح السر من دون أي مساءلة جنائية، ويتمثل 
البوح في إبالغ الغير عن املعلومة التي وصلت للجاني سواء أكان اإلبالغ للغير عمداً أم 

إهماالً، فجرمية إفشاء األسرار ال تشترط العمد طاملا أن اإلفشاء لم يرتبط باالنتفاع)37(.

د. أحمد عبد الرحمن امللحم، حظر استغالل املعلومات غير املعلنة، مرجع سابق، ص94؛ د. محمد أحمد   )35(
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  املالية:  األوراق  سوق  في  واإلفصاح  الشفافية  سالم، 

2013، ص 81.
د. بدر يوسف املال، مرجع سابق، ص 97.  )36(

أن: »يجب على  التنفيذية على  الالئحة  العاشر من  الكتاب  الثالث من  الفصل  )3-2-1( من  املادة  نصت   )37(
استخدام  إساءة  إمكانية  من  احلد  شأنها  من  التي  اإلجراءات  من  مجموعة  اتخاذ  املدرجة  الشركة 

املعلومات الداخلية، وذلك على النحو التالي:
احلفاظ على السرية التامة فيما يتعلق باملعلومات الداخلية اخلاصة بها، وذلك باتخاذ كافة التدابير   -1
التي تكفل أن يكون التعامل مع تلك املعلومات الداخلية محاطاً بالسرية الالزمة، فيما عدا ما تقتضيه 

متطلبات اإلفصاح عنها وفق القانون وهذه الالئحة.
اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على سرية املعلومات الداخلية اخلاصة بعمالئها.  -2

الداخلية  املعلومات  املطلعة على  وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم اجلهات األخرى   -3
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ليست  ملعلومة  إفشاء  فال  للمعلومة،  السري  الطابع  في  تتمثل  اإلفشاء  جرمية  فأركان 
للكافة  املعلومة  أن نخلط بني  أن ذلك ال يعني  إال  للكافة،  سرية وكانت معلومة ومؤكدة 
للكافة  املؤكدة  املعلومة  تلك  هي  للكافة  معلومة  تعد  التي  فاملعلومة  الشائعة،  واملعلومة 
املعلومة  تلك  الشائعة هي  املعلومة  أن  وإفشاؤها ال يعني تأكيدها بل ترديدها، في حني 
املتداولة بني اجلمهور إال أنها غير مؤكدة، وما قيام حافظ السر بإفشائها إال مبثابة تأكيد 

للمعلومة من شخص مطلع عليها.
األشخاص  من  يكون  بأن  وذلك  باإلفشاء  القائم  شخص  في  الثاني  الركن  ويتمثل 
الهيئة  وموظفي  املفوضني  األشخاص  هؤالء  ومن   ،2010/7 رقم  للقانون  اخلاضعني 
يزاولون  الذين  واألشخاص  املقاصة  وموظفي  وأعضاء  البورصة  وموظفي  وأعضاء 
أنظمة  ومديري  االكتتاب  ووكالء  االستثمار  ومستشاري  كالوسطاء  االستثمار  أنشطة 

االستثمار اجلماعي وغيرهم من األشخاص الذين خاطبهم القانون رقم 2010/7)38(.
أما الركن الثالث فيتمثل في اتصال املعلومة بحافظ السر بحكم طبيعة عمله أو وظيفته 
أو منصبه، فإذا كان اتصاله باملعلومة لم يتم بسبب وظيفته أو منصبه أو طبيعة عمله ال 
يعد مفشياً للسر، كما لو علم باملعلومة من شقيقه مدير الشركة بحوار جانبي)39(، أو كان 
من  بجانبه  جالسني  شخصني  بني  ستبرم  صفقة  عن  احلديث  وكان  مكان  في  موجوداً 

دون أن يسترق السمع.
ويقصد بالوظيفة هي تلك الوظيفة التي تخول للمفشي اتصاله باملعلومة كما لو كان يعمل 
موظفاً بهيئة أسواق املال، أو كانت طبيعة وظيفته تتيح له اتصاله باملعلومة كما لو كان 
ممن يتولى الرقابة الالحقة لديوان احملاسبة على مالية الهيئة، أو بحكم منصبه كما لو 

كان عضو مجلس إدارة شركة أو مديراً تنفيذياً أو مالياً فيها)40(.

اخلاصة بها وبعمالئها، باحملافظة على سرية تلك املعلومات، وعدم إساءة استخدامها أو نقلها أو 
التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشرة ألشخاص آخرين، وعدم حث أشخاص آخرين على 

التعامل في أوراق مالية بناء على تلك املعلومات الداخلية.
االحتفاظ بشكل دائم بسجل محدث يحتوي على تداوالت الشخص املطلع لديها«.  -4

في االجتاه ذاته انظر: د. عادل علي املانع، مرجع سابق، ص 30 وما بعدها.  )38(
إذ ال يعد فعل تداول السر أمراً مجرماً كما هي احلال بالنسبة جلرمية إفشاء السر، فإذا كان شقيقه قد   )39(
أفشى السر ألي سبب كان واعتبر مفشياً، فال يعد من تلقى السر من شقيقه مفشياً، وإذا انتقل السر 
إفشاء  انظر في نظرية  إفشائها.  األمر يدخل في حيز األسرار وليس  آخر فإن  إلى  الشخص  من هذا 
األسرار، د. أحمد عبد الرحمن امللحم، حظر استغالل املعلومات غير املعلنة، مرجع سابق، ص 182 وما 

بعدها.
د. محمد فاروق، احلماية اجلنائية لبورصة األوراق املالية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2007،   )40(

ص 137.
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إلى من كان  التي مت إفشاؤها  املادي يجب أن تصل املعلومة  الركن  وحتى يكتمل حتقق 
يجهلها سواء أكان من اجلمهور أياً كان عدد من تلقى املعلومة، أم إلى األشخاص الذين 
على  االطالع  عدم  عليهم  حتتم  وظيفتهم  طبيعة  ولكن   2010/7 رقم  القانون  خاطبهم 
شؤون  ملدير  سرية  معلومة  الهيئة  مفوض  أطلع  إذا  للسر  إفشاء  يعد  ثم  ومن  املعلومة، 
لديه  تتوافر  وال  عالقة  له  ليست  املوظفني  شؤون  مدير  ألن  وذلك  الهيئة  في  املوظفني 

صالحية االطالع على املعلومة.
وال حتتاج جرمية إفشاء األسرار إلى إثبات انتفاع الشخص الذي قام بإفشاء السر لنفسه 
أو لغيره، ومن ثم يعد إفشاء للسر إذا مت اإلفشاء لشركة من دون أن ينتفع الغير أو املفشي 
من هذا اإلفشاء، إال أن املشرع اعتد باالنتفاع للمفشي أو للغير في حتقق الظرف املشدد 
لهذه اجلرمية والتي نص عليها املشرع في الفقرة الثانية من املادة )119( من القانون رقم 

.2010/7

وال حتتاج جرمية إفشاء األسرار إلى قصد جنائي خاص، بل يكفي أن يكون هناك قصد 
جنائي عام، فيكفي علمه وإدراكه أن هذه املعلومة بطبيعتها سرية، وأن ما يأتيه من أفعال 

من شأنها إفشاء هذا السر كافياً لتحقق الركن املعنوي جلرمية إفشاء السر.
وقد يتحقق الركن املعنوي للجرمية باخلطأ غير العمدي ولو لم يكن اجلاني قاصداً إفشاء 
السر، فقد يتحقق اإلفشاء من جراء إهمال أو رعونة كامت السر، لذلك نرى أن املشرع كان 
عليه أن يفرق بوضوح بني من يفشي السر عمداً ومن يفشيه إهماالً، بأن يجعل ارتكابه 

جلرمية إفشاء السر عمداً ظرفاً مشدداً.
ويعاقب من يقوم بإفشاء األسرار باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة والغرامة التي ال 
العقوبتني،  هاتني  بإحدى  أو  دينار  آالف  عشرة  تتجاوز  وال  دينار  آالف  ثالثة  عن  تقل 
فاملشرع اعتبر جرمية إفشاء األسرار من قبيل اجلنح إال أن إدانة اجلاني بهذه اجلرمية 

يترتب عليها في حال القضاء بالغرامة أن يكون هناك حد أدنى للغرامة.
عليه  يترتب  معينة  حالة  في  األسرار  إفشاء  جرمية  على  مشدداً  ظرفاً  املشرع  ووضع 
بأي  باإلفشاء  قام  من  حصول  ثبوت  في  يتمثل  املشدد  الظرف  هذا  العقوبة)41(،  تشديد 
شكل من األشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل سواء لنفسه أم لغيره مقابل إفشائه 

السر أو اخلبر أو املعلومة.
هذا الظرف املشدد يتمثل في انتفاع مفشي السر بأي شكل من األشكال سواء أكان االنتفاع 
نقداً أم عينياً كشراء شيء بسعر أعلى، أم كان االنتفاع متمثالً بتقدمي عرض للعمل في 

د. بدر يوسف املال، مرجع سابق، ص 973.  )41(
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شركة أخرى براتب أعلى أو مميزات أفضل. وال يعد انتفاعاً كيل املديح للشخص، وال تعد 
مصلحة احلصول على حق مقرر له كما لو سعى له شخص باحلصول على ميزة نقدية 

في الشركة وهي مستحقة له من األساس.
ويختلف االنتفاع أو االستغالل املنصوص عليها في املادة )118( من القانون رقم 7/2010 
عن جنحة االنتفاع من إفشاء األسرار املنصوص عليها في املادة )119( من القانون ذاته، 
فاالنتفاع املنصوص عليه في املادة )118( يتمثل في انتفاعه من معلومات داخلية يترتب 
عليها حتقيق منفعة أو جتنب خسارة، في حني أن ما نص عليه في املادة )119( يتمثل في 
املنفعة أو املقابل ملا مت من إفشاء للسر.  فاملقابل أو املنفعة أو املصلحة هي مقابل مادي 

نظير ما مت إفشاؤه من أسرار دون أن تنصرف إلى جتنب اخلسارة.
سنوات،  ثالث  جتاوز  ال  مدة  باحلبس  لألسرار  إفشائه  نظير  ينتفع  من  ويعاقب 
وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني.

املطلب الثاني
جرمية استغالل وإفشاء معلومات سرية في نطاق سوق رأس املال 

في القانون املصري

بالقانون  واملستبدلة   1992 لسنة   95 رقم  املال  رأس  سوق  قانون  من   )64( املادة  تنص 
2018)42( على أن: »مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في  17 لسنة  رقم 
أي قانون آخر يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن سنتني، وبغرامة ال تقل عن 50 ألف جنيه أو 
ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، وال تزيد على 20 مليون 
جنيه أو مثلي ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً ألحكام هذا القانون، أو 
حقق نفعاً منه هو أو زوجه أو أوالده، أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل 
في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تتعامل في األوراق أو األدوات املالية باملخالفة 

لألحكام املنصوص عليها باملادة )20 مكرر( من هذا القانون)43(.

املنشور في اجلريدة الرسمية، العدد 10 مكرر )هـ( في 14 مارس 2018.  )42(
املادة )64( مستبدلة بالقانون رقم17 لسنة 2018 وكانت قبل استبدالها - أيضاً - مستبدلة بالقانون   )43(
رقم 123 لسنة 2008، اجلريدة الرسمية، العدد 23 مكرر في 2008/6/9. وكان نصها على النحو التالي: 
عن  تقل  ال  مدة  باحلبس  يعاقب  آخر،  قانون  في  عليها  منصوص  أشد  عقوبة  بأية  اإلخالل  عدم  »مع 
بإحدى هاتني  أو  تزيد على عشرين مليون جنيه،  ألف جنيه وال  تقل عن عشرين  سنتني وبغرامة ال 
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تتوافر  الذين  األشخاص  على  »يحظر  أن:  على  القانون  من  مكرر(   20( املادة  ونصت 
لديهم معلومات عن املراكز املالية للشركات املقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها 
عليها  التعامل  الشركات،  هذه  أوضاع  على  التأثير  شأنها  من  يكون  التي  املعلومات  من 
هؤالء  على  يحظر  كما  للجمهور،  عنها  اإلفصاح  أو  اإلعالن  قبل  الشخصي  حلسابهم 
األشخاص إفشاء تلك املعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحتدد الالئحة 
شأنها  من  يكون  التي  املعلومات  نوعية  بالبورصة  القيد  وقواعد  القانون  لهذا  التنفيذية 

التأثير على عمليات التداول«)44(.
وتقوم جرمية استغالل وإفشاء معلومات سرية في نطاق سوق رأس املال املصري على 

ركن مفترض وركنني مادي ومعنوي، وذلك على النحو التالي:
)أ( الركن املفترض

يقصد بالركن املفترض حالة قانونية سابقة على السلوك اإلجرامي والزمة لقيام اجلرمية 
وفقاً للنموذج احملدد لها قانوناً، وهو يستقل ويتميز عن أركان اجلرمية)45(، ويتمثل الركن 

املفترض هنا في ضرورة توافر صفة خاصة في اجلاني حتى تنسب إليه اجلرمية)46(.
استخدم  قد  املصري  املشرع  أن  جند  املال  رأس  سوق  قانون  من   )64( املادة  وبقراءة 
لفظ »كل« ثم تبعه بعبارة »بحكم عمله« وهو بذلك لم يحدد فئة معينة من الفاعلني وإمنا 
اشترط أن تكون هذه املعلومات قد مت االطالع عليها بحكم العمل، ويعد هذا توسعاً كبيراً 

في حتديد األشخاص الذين يقعون حتت طائلة العقاب.
يرى  حيث   )64( املادة  لنص  وفقاً  املخاطبني  األشخاص  حتديد  في  الفقهاء  اختلف  ولقد 
ظل  في  األسرار  على  املطلعني  ألن  بعينها  طوائف  يحدد  لم  املصري  املشرع  أن  البعض 
عمليات اخلصخصة التي تتم في شركات القطاع العام في مصر تبدأ مواقعهم من خارج 
الشركات وليس من داخلها، وبذلك يدخل في طائفة املطلعني على األسرار كل من يتصل 

العقوبتني، كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً ألحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه هو 
أو زوجته أو أوالده، أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر 
في نتائجها أو تعامل في األوراق املالية باملخالفة لألحكام املنصوص عليها باملادة )20 مكرراً( من هذا 

القانون«.
املصري  القانونني  في  ونشرها  وإفشاءها  املعلومات  استغالل  جترم  التي  النصوص  باستقراء   )44(
هذه  محل  والفاعلني  السوق  وماهية  املعلومات،  هذه  خصائص  حول  اختالفات  عدة  جند  والفرنسي 

اجلرمية. راجع في ذلك: د. عادل علي املانع، مرجع سابق، ص 69.
د. عمر سالم، احلماية اجلنائية للمعلومات غير املعلنة للشركات املقيدة بسوق األوراق املالية، مرجع   )45(

سابق، ص 341.
د. عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة 2000، ص202.  )46(
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املختصة،  الوزارات  من  بدءاً  عمله  لطبيعة  وفقاً  العام  واالكتتاب  اخلصخصة  بعمليات 
والشركات القابضة والبنوك والهيئة العامة للرقابة املالية والبورصة)47(.

وذهب البعض اآلخر إلى أن املشرع املصري حصر هؤالء األشخاص في موظفي الهيئة 
العامة للرقابة املالية، والعضو املراقب الذي يتم تعيينه في مجلس إدارة الشركة طبقاً للبند 
)د( من املادة )31( من القانون، والعاملني في الشركات العاملة في مجال األوراق املالية 
)27( من القانون، وكذلك العاملني بالشركات املقيدة أوراقها  املنصوص عليها في املادة 
بسوق األوراق املالية، بشرط أن يكون الشخص قد حصل على السر بسبب تنفيذ أحكام 

هذا القانون)48(.
في حني يرى البعض اآلخر – وبحق – أن نص املادة )64( من القانون جاء واسعاً ومطلقاً، 
تقييده،  على  دليل  يرد  لم  ما  إطالقه  على  يبقى  املطلق  بأن  تقضي  التفسيرية  والقاعدة 
العامة  الهيئة  وموظفو  أعضاء  هم:  املادة  هذه  في  املقصودين  األشخاص  فإن  وبذلك 
للرقابة املالية، وشركة مصر للمقاصة والتسوية، والشركات العاملة في مجال األوراق 
والوزارات  املالية  األوراق  بسوق  أوراقها  املقيدة  والشركات  بالبنوك  والعاملون  املالية، 
واحملللون  املالية،  الشؤون  في  املتخصصون  والصحافيون  واحملاسبون،  املختصة، 
املاليون، واخلبراء االقتصاديون، بشرط أن يكون هؤالء األشخاص قد حصلوا على هذه 

املعلومات بحكم عملهم )49(.
)ب( الركن املادي

يقصد باملعلومة اجلوهرية: املعلومة أو املعلومات التي يكون لها تأثير ملموس على سعر 
الورقة املالية املطروحة أو القابلة للتداول، أو التأثير على القرارات االستشارية للمتعاملني 

عليها، أو التأثير على اجتاهات التعامل في السوق.
وتصبح املعلومة اجلوهرية معلنة عندما يتم إتاحتها جلمهور املتعاملني في وقت واحد 

وبالطريقة ذاتها وفقاً للقواعد واإلجراءات احلاكمة واملنظمة لإلفصاح بالبورصة.
إعالنها جلمهور  يتم  لم  التي  املعلومات اجلوهرية  أي من  الداخلية:  باملعلومات  ويقصد 
املتعاملني وتكون مرتبطة بأعمال شركة من الشركات املتداولة أوراقها املالية أو أي من 

د. صالح البريري، املمارسات غير املشروعة في بورصة األوراق املالية، مرجع سابق، ص 213.  )47(
د. عمر سالم، احلماية اجلنائية للمعلومات غير املعلنة للشركات املقيدة بسوق األوراق املالية، مرجع   )48(
سابق، ص 134؛ د. محمد علي سويلم، تداول األوراق املالية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 

2013، ص 348.
كلية  دكتوراه،  رسالة  املالية،  األوراق  لتداول  اجلزائية  احلماية  املصاروة،  محمد  إبراهيم  سيف  د.   )49(

احلقوق، جامعة عني شمس، 2009، ص 183.
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األطراف أو الكيانات املرتبطة بها)50(.
ولقد عرفها البعض بأنها معلومات غير معلنة للكافة وتتعلق باجلهات املسجلة أو العاملة 
في البورصة، وتعد تلك املعلومات ذات تأثير جوهري في سعر الورقة املالية أو باإلمكان 

اعتبارها مؤثرة في نظر املستثمر العادي)51(.
ويقصد باملطلع على املعلومات الداخلية: كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما 
تصدره من أوراق مالية من شأنها حتقيق منفعة لصاحله أو لصالح شخص آخر، وسواء 
مت االطالع بصورة شرعية أو غير شرعية، وسواء اطلع بنفسه على املعلومات أو وصلت 

إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يقصد باملتعامل الداخلي: كل شخص حقق نفعاً سواء بطريق مباشر أو غير مباشر 
لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات داخلية أو استغالله لها، ويعتبر املستفيد 
من املعلومات املشار إليها قد حقق نفعاً منها في تطبيق أحكام املادة )64( من القانون في 

هذه احلالة.
ولقد حظر القانون على املطلعني على املعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة 
حلساب  أو  الشخصي  حلسابهم  املعلومات  تلك  باستغالل  القيام  يؤدونها  التي  املهام 

الغير، أو إفشاء تلك املعلومات لطرف آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة)52(.
كما حظر القانون إفشاء أسرار حسابات وتعامالت العمالء أو القيام بأي عمل يكون من 
شأنه إحلاق الضرر مبصلحة العميل أو أية أطراف أخرى، كما يحظر أي تعامل على ورقة 
جوهرية  معلومات  على  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  مطلعاً  املتعامل  كان  إذا  مالية 
ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنة، ويحظر أيضاً على املطلعني على املعلومات 
الداخلية أن يطلعوا أي شخص آخر عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة حتول له ذلك 

االطالع)53(.
وتعد هذه اجلرمية من اجلرائم اإليجابية، حيث يتمثل الركن املادي لها في نشاط إيجابي، 

هذه  ومن  داخلية  معلومة  بأنها  توصف  لكنها  املعلومة  في  معينة  خصائص  توافر  البعض  اشترط   )50(
بورقة  تتعلق  أن   -3 محددة.  معلومة  تكون  أن   -2 معلنة.  وغير  صحيحة  تكون  أن   -1 اخلصائص: 
سيف  د.  راجع:  التفاصيل  من  ملزيد  املالية.  الورقة  سعر  على  التأثير  شأنها  من  يكون  أن   -4 مالية. 

إبراهيم محمد املصاورة، احلماية اجلزائية لتداول األوراق املالية، مرجع سابق، ص 187، 194.
)51(	 Moreland	 (J),	 Profit	 from	 Legal	 Inside	 Trading,	 Dearborn	 Financial	 Publishing,	 Inc,	

U.S.A.,	Chicago,	2000,	Pp.	5-6.
املادة )322( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة 1992.  )52(
املادة )322(  من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة 1992.  )53(
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وذلك  إثماً  أن يظهر  السلبى)54(، بل يجب على اجلاني  السلوك  لقيامها  ثم ال يكفي  ومن 
لهذه  املادي  الركن  في  اإلجرامي  النشاط  ويأخذ  اإلفشاء،  أو  االستغالل  فعل  بإتيان 

اجلرمية ثالث صور هي:
كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله.  -1

كل من حقق نفعاً هو أو زوجه أو أوالده من سر اتصل به بحكم عمله.  -2

املادة في  عليها  املنصوص  لألحكام  باملخالفة  املالية  األوراق  في  تعامل  من  كل   -3 
)20 مكرر( من القانون.

إحدى  ارتكاب  يكفي  ثم  ومن  التبادلي،  السلوك  جرائم  من  اجلرمية  هذه  تعتبر  وبذلك 
صور هذا السلوك لقيام اجلرمية دون اشتراط اقترانها)55(. ونتناول بالبحث كل صورة 

من هذه الصور، على النحو التالي:
كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله)56(  -1

يقصد باإلفشاء إطالع الغير على السر وعلى اجلهة أو الشركة التي يتعلق بها، أياً كانت 
مفهوم  يحدد  لم  ولكنه  املادة  في  »سراً«  لفظ  املشرع  استخدم  ولقد  اإلفشاء)57(،  طريقة 
السر أو املعلومة السرية، ولكنه حدد املقصود باملعلومة اجلوهرية واملعلومات الداخلية 

في املادة )219( من الالئحة التنفيذية كما سبق أن ذكرنا.
ويتمثل السر في واقعة إيجابية أو سلبية غير معروفة للعامة)58(، وميكن تعريف املعلومة 
التي تتعلق بإحدى الشركات املصدرة ألوراق مالية متداولة  السرية بأنها تلك املعلومة 
مركزها  أو  تعقدها  التي  الصفقات  أو  الشركة  نشاط  على  انصبت  سواء  البورصة،  في 
املالي واالقتصادي، أو قراراتها املهمة مثل االندماج أو حتقيق أرباح أو خسائر، ويشترط 

د. فوزية عبد الستار، قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص 63   )54(
وما بعدها.

د. مظهر فرغلي علي محمد، احلماية اجلنائية للثقة في سوق رأس املال، دار النهضة العربية، القاهرة،   )55(
2006، ص 389.

املستغل  يكون  أن  الداخلية  املعلومات  استغالل  جرمية  في  العربية  التشريعات  بعض  اشترطت   )56(
للمعلومات الداخلية قد وصلت إليه تلك املعلومات بسبب وظيفته أو مبناسبتها، مثل قانون إنشاء سوق 
الدوحة لألوراق املالية القطري رقم 14 لسنة 95 في املادة )23( منه، والقانون السوري رقم 22 لسنة 
2005 اخلاص بهيئة األوراق املالية في املادة )17( منه، والقانون الفرنسي رقم 117 لسنة 49 في املادة 

)81( منه.
د. فوزية عبد الستار، قانون العقوبات، القسم اخلاص، مرجع سابق، ص 63 وما بعدها.  )57(

د. عمر سالم، احلماية اجلنائية للمعلومات غير املعلنة للشركات املقيدة بسوق األوراق املالية، مرجع   )58(
سابق، ص 135.
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أن تكون هذه املعلومة غير معلنة للجمهور ويؤدي نشرها إلى التأثير على سعر الورقة 
املالية ارتفاعاً أو انخفاضاً)59(، وتعتبر املعلومات سرية حتى ولو كشف عنها لعدد محدود 

فقط من األشخاص متى عرفت فيما بينهم أنها سرية)60(.
من  البد  أنه  إال  تقييد  دون  “سراً” مطلقة  كلمة  استخدم  قد  املشرع  أن  من  الرغم  وعلى 
املتعلقة  باملسائل  املشرع هنا هو اخلاص  الذي قصده  فالسر  النص،  تقييدها في سياق 
أم  صناعية  أنشطتها  أكانت  سواء  املالية،  األوراق  مجال  في  العاملة  الشركات  بأنشطة 
املالية، وخططها املستقبلية، واألسرار اخلاصة برأسمالها،  جتارية أم مالية، ومراكزها 
واكتشافاتها، أو اختراعاتها التي ميكن أن تؤثر على املركز املالي لها، أي البد أن يكون 

هذا السر متعلقاً باألنشطة التي ينظمها قانون سوق رأس املال)61(.
في  تتفاوت  املالية  لألوراق  املصدرة  باجلهات  اخلاصة  املعلومات  أن  املالحظة  وجتدر 
إلى  وتصل  الشركة،  في  األمن  رجال  أو  العمال  من  مجموعة  بتعيني  تبدأ  فهي  قيمتها، 
قرارات االندماج مع شركات أخرى، أو إبرام صفات كبرى، أو توزيع أرباح غير متوقعة، 
أو تصفية الشركة، فإذا قلنا إن قرارات االندماج والصفقات الكبرى معلومات جوهرية، 

فال ميكننا اعتبار تعيني عمالة أو رجال أمن كذلك)62(.
ويستوي أن يكون اإلفشاء لشخص واحد أو ألشخاص متعددين، معينني أم غير معينني، 
طاملا لم يصل األمر إلى حد إعالن الكافة بها، ألنه في هذه احلالة تنتفي اجلرمية، إذ إن 

األصل في املعلومة الداخلية اإلعالن وليس الكتمان)63(.
ويرى البعض أنه يشترط أن يتم اإلعالن عن املعلومات في توقيت مناسب وواحد بالنسبة 
جلموع املستثمرين، وذلك لتحقيق كفاءة السوق بإحاطة املستثمر علماً بكافة املعلومات 

التي متكنه من اتخاذ قراره االستثماري املناسب)64(.
وتعد هذه اجلرمية من اجلرائم الشكلية، حيث يتمثل النشاط اإلجرامي فيها بإعطاء هذا 
السر أو هذه املعلومة التي اتصل بها الشخص بحكم عمله ألي شخص آخر، حتى وإن 
لم يستغلها هذا الشخص أو لم يحقق منها منفعة، فاملادة )64( من القانون لم تشترط أن 

د. مظهر فرغلي محمد علي، احلماية اجلنائية للثقة في سوق رأس املال، مرجع سابق، ص 389.  )59(
)60(	 Peter	 (C),	 Insider	 Trading	 in	 Switzerland,	 Published	 in	 Insides	 Trading,	 Edited	 by	

Emmanuel	Gaillard,	Kluwer,	1992,	P.	273.	
د. عمر سالم، احلماية اجلنائية للمعلومات غير املعلنة للشركات املقيدة بسوق األوراق املالية، مرجع   )61(

سابق، ص 235.
املرجع السابق، ص 92.  )62(

املرجع السابق، ص 136.  )63(
د. صالح البريري، املمارسات غير املشروعة في بورصة األوراق املالية، مرجع سابق، ص 235.  )64(
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تتحقق أي منفعة في هذه الصورة للشخص الذي أفشى له هذا السر، ويالحظ بذلك أن 
يستغلها،  لم  وإن  للغير  توصيلها  مينع  نصاً  ووضع  ذاتها  املعلومة  حماية  أراد  املشرع 
أو لم يستفد منها، وهذا عكس ما ذهب إليه البعض من اشتراط حتقيق منفعة ما من هذا 

اإلفشاء)65(.
وتعتبر هذه الصورة من اجلرمية من اجلرائم الوقتية، حيث ال يستغرق الوقت الزمني 
لإلفشاء سوى برهة يسيرة، مما يرتب على ذلك عدة نتائج يبرز منها حتديد املدة املسقطة 

للدعوى اجلنائية، وهو يبدأ من اليوم التالي لوقوع اجلرمية)66(.
كل من حقق نفعاً هو أو زوجه أو أوالده من سر اتصل به بحكم عمله  -2

اتصل  الذي  السر  من  النفع  حتقيق  على  الصورة  هذه  في  اإلجرامي  النشاط  يتمثل 
في  )االجتار  للغير  السر  هذا  بيع  خالل  من  النفع  هذا  ويتحقق  عمله،  بحكم  بالشخص 
خالل  من  أو  ميارسه،  الذي  نشاطه  في  االستعانة  في  أو  عليه  املقايضة  أو  املعلومة( 
أو على زوجه  باملنفعة عليه  أو من خالل وسيط مما يعود  أكثر بنفسه  أو  إجراء صفقة 
أو أوالده)67(، وقد تتمثل املنفعة أو الفائدة في صورة معنوية، كالقدرة على املنافسة في 

مجال العمل أو احلصول على ميزة معينة)68(.
ويجب أن يقع هذا الفعل على سر، وتكون املعلومة سرية طاملا لم تصل إلى علم اجلمهور، 
فإذا حتقق علم اجلمهور بها كان من حق اجلميع إبرام الصفقات – مبن فيهم املطلعون– 
للجرمية  املادي  الركن  ينتفي  وبذلك  املتعاملني،  بني  املساواة  حتقيق  هي  املنع  علة  إن  إذ 

مبجرد علم الكافة بهذه املعلومات)69(.
أو جرائم  املادية  أو ما يطلق عليها اجلرائم  النتائج،  وتعد هذه اجلرمية من اجلرائم ذات 

الضرر، حيث اشترط املشرع حدوث نتيجة معينة وهي حتقيق املنفعة)70(.
ونعتقد بضرورة أن ميتد نطاق احلظر في هذه اجلرمية حلالة حتقيق منفعة للغير دون 
اشتراط أي صلة قرابة، فعلى الرغم من جترمي املشرع لصورة إفشاء املعلومات السرية 

سوق  في  واإلفصاح  الشفافية  سالم،  أحمد  محمد  د.  235؛  ص  السابق،  املرجع  البريري،  صالح  د.   )65(
األوراق املالية، مرجع سابق، ص 224.

د. عبد العظيم وزير، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص 226، 227.  )66(
د. عمر سالم، احلماية اجلنائية للمعلومات غير املعلنة للشركات املقيدة بسوق األوراق املالية، مرجع   )67(

سابق، ص 137.
د. محمد علي جعفر، قانون العقوبات اخلاص، املؤسسة اجلامعية للدراسات، لبنان، ط 1، 1987، ص 165.  )68(

د. صالح البريري، املمارسات غير املشروعة في بورصة األوراق املالية، مرجع سابق، ص 237.  )69(
د. فوزية عبد الستار، قانون العقوبات، القسم اخلاص، مرجع سابق، ص 65 وما بعدها.  )70(
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دون اشتراط حتقق منفعة – األمر الذي قد يغني عن جترمي حتقيق منفعة – إال أنه عاد 
وقصر نطاق التجرمي على حتقيق منفعة للجاني أو لزوجته أو أوالده فقط دون غيرهم.

وهو  االستغالل  فعل  من  تتكون  حيث  املستمرة،  اجلرائم  من  اجلرمية  هذه  وتعتبر 
إال  اجلرمية  تنتهي  وال  الزمن  محددة  غير  فترة  وقوعه  يستغرق  حيث  بطبعه،  مستمر 

بانتهائه)71(.
كل من تعامل في األوراق املالية باملخالفة لألحكام املنصوص عليها في املادة   -3

)20 مكرر( من القانون
يتمثل النشاط اإلجرامي في هذه الصورة على التعامل في ورقة مالية باملخالفة لألحكام 
هذه  وباستعراض  املال،  رأس  سوق  قانون  من  مكرر(   20( املادة  في  عليها  املنصوص 

املادة جند أن هذه األحكام هي:
حظر التعامل في األوراق املالية التابعة للشركات املتوافر معلومات عن مراكزها   -1
املالية أو نتائج أنشطتها وغيرها من املعلومات التي ميكن أن تؤثر على أوضاعها 

قبل اإلعالن أو اإلفصاح عن هذه املعلومات للجمهور.
حظر إفشاء هذه املعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  -2

ويالحظ أن املشرع قد عاقب على مجرد التعامل على هذه األوراق املالية دون شرط حتقيق 
العالم بهذه املعلومات ال  الفعل ليكون الشخص  منفعة، وبذلك فقد شدد في جترمي هذا 
لم  أم  ألبنائه  أو  لزوجه  أو  لنفسه  نفعاً  حقق  سواء  عليها  التعامل  وال  إفشاءها  يستطيع 
يحقق أي منفعة، فبمجرد التعامل على هذه األوراق تقع اجلرمية كاملة، فرغبة املشرع 
املعلومة  أمام  إلى حتقيق املساواة بني املستثمرين، فالبد أن يتساوى اجلميع  هنا تعود 

سواء بالعلم أو بعدم العلم بها)72(.
وميكن أن ترتكب هذه اجلرمية من شخص واحد كما ميكن أن ترتكب من عدة أشخاص، 
ومن ثم يتعدد الفاعلون للجرمية، كما ميكن أن يشتركوا في ارتكابها مما ميثل مساهمة 

تبعية لها)73(.
وقد قرر املشرع املصري – مبقتضى املادة )56( من القانون رقم 93 لسنة 2000 في شأن 

د. عبد العظيم وزير، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 460.  )71(
د. عمر سالم، احلماية اجلنائية لسوق األوراق املالية في دولة اإلمارات العربية مع اإلشارة للقانون   )72(
أبو ظبي، وزارة اخلارجية،  املالية،  الفرنسي، ورقة عمل مقدمة لندوة مكافحة جرائم سوق األوراق 

2005، ص3.
د. عبد العظيم وزير، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 460.  )73(
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تطبيقاً  عمله  طبيعة  بحكم  به  اتصل  سراً  أفشى  من  كل  معاقبة  املركزي،  والقيد  اإليداع 
ألحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر باحلبس مدة ال تقل 
أو  ألف جنيه  ألف جنيه وال تزيد على مائة  عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسني 

بإحدى هاتني العقوبتني.
وقد رأى بعض من الفقه أن نص املادة )56( من قانون اإليداع والقيد املركزي مياثل تقريباً 
نص املادة )64( من قانون سوق رأس املال، ويرى أن املادة )56( أفضل من نظيرتها ألنها 
السرية،  والبيانات  املعلومات  هذه  من  نفعاً  يحقق  الذي  الشخص  على  العقوبة  فرضت 
قانون  من   )64( املادة  نص  أن  حني  في  مباشر،  غير  أم  مباشر  بطريق  ذلك  أكان  سواء 
وهذا  ألوالده  أو  لزوجته  أو  ذاته  للشخص  النفع  حتقيق  على  اقتصر  املال  رأس  سوق 
التحديد معيب ألن الشخص قد يحقق نفعاً بطريق غير مباشر من خالل أي شخص آخر 

يتواطأ معه)74(.
)ج( الركن املعنوي

اجلرائم  من  املال  رأس  سوق  نطاق  في  سرية  معلومات  وإفشاء  استغالل  جرمية  تعد 
العمدية التي يتخذ الركن املعنوي فيها صورة القصد اجلنائي بعنصريه العلم واإلرادة، 
وهذا يتضح من ألفاظ املشرع التي استخدمها وحتمل في طياتها قصد العمد، حيث تتجه 
إرادة املطلع على املعلومة إلى إفشائها أو استغاللها، وحتقيق النفع من ورائها، ولم يتطلب 
املشرع وفقاً لنص املادة )64( من القانون قصداً جنائياً خاصاً، وبالتالي فالقصد اجلنائي 

العام هو الذي تقوم به اجلرمية.
ويجب التساهل في إثبات الركن املعنوي في هذه اجلرمية، حيث من املفترض على كل من 
التأكد من أن تلك املعلومات هي معلومات  وصلتهم املعلومة بحكم مهنتهم أو وظيفتهم 
داخلية قبل القيام بإفشائها للغير، فإذا ما مت إفشاؤها إلى الغير كان الفاعل مسؤوالً ما 
لم يثبت عدم علمه بطبيعة هذه املعلومات، أو أنها أخذت منه نتيجة تعرضه إلكراه مادي 

أو معنوي)75(.

د. عصام حنفي، التزام الشركات بالشفافية واإلفصاح، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 173،   )74(
ويرى أن نص املادة )56( من قانون اإليداع املركزي يشمل كل األشخاص الواقعني حتت طائلة املادة 
)64( من قانون سوق رأس املال، ألن قانون اإليداع والقيد املركزي ينطبق ويشمل الشركات املصدرة 
املركزي  اإليداع  شركة  في  أعضاء  وهم  املالية  األوراق  مجال  في  العاملة  والشركات  املالية  لألوراق 
والهيئة العامة لسوق املال )سابقاً(، الهيئة العامة للرقابة املالية )حالياً( والبورصة املصرية وكل من له 

صلة بسوق األوراق املالية مثل البنوك وغيرها.
د. جمال محمود احلموي، د. أحمد عبد الرحيم عودة، املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية، دار وائل   )75(
للنشر، عمان، 2004، ص 153. راجع حالة اإلكراه كسبب من أسباب امتناع املسؤولية، د. عبد العظيم 

مرسي وزير، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 641،635.
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العقوبة املقررة للجرمية
1992 واملستبدلة  95 لسنة  املال رقم  )64( من قانون سوق رأس  املادة  قرر املشرع في 
نطاق  في  سرية  معلومات  وإفشاء  استغالل  جلرمية   )76(2018 لسنة   17 رقم  بالقانون 
سوق رأس املال عقوبة احلبس الذي ال تقل مدته عن سنتني)77(، وبغرامة ال تقل عن 50 
ألف جنيه أو ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، وال تزيد على 
20 مليون جنيه أو مثلي ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.
السر  إفشاء  تاريخ  من  سنوات  ثالث  مبضي  تتقادم  جنحة  اجلرمية  هذه  تعتبر  وبذلك 
على  بناء  متت  طاملا  حتققها،  لم  أو  املتبغاة  املنفعة  حققت  سواء  العملية  إجراء  تاريخ  أو 
املعلومة السرية، وال عقاب على الشروع في هذه اجلرمية باعتبارها من اجلنح حيث ال 

عقاب على الشروع في جنح إال بنص خاص)78(.
ولقد شدد القانون رقم 17 لسنة 2018 املعدل لبعض أحكام قانون سوق رأس املال رقم 
95 لسنة 1992 عقوبة الغرامة املقررة لهذه اجلرمية حتى أصبحت: »..وبغرامة ال تقل عن 
50 ألف جنيه أو ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، وال تزيد 
على 20 مليون جنيه أو مثلي ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما 

أكبر«)79( .
وقد وضع املشرع حداً أدنى لكل من عقوبتي احلبس والغرامة، حيث قرر لعقوبة احلبس، 

أال تقل عن سنتني. 
مرتبط  األقصى  واحلد  األدنى  للحد  املشرع  تقرير  عند  الغرامة  عقوبة  حساب  أن  كما 
بضابط قيمي، إذ يجب أال تقل عقوبة الغرامة عن قيمة املنفعة احملققة أو اخلسارة التي 
مت جتنبها أو خمسني ألف جنيه أيهما أعلى، كما أن الضابط القيمي للحد األقصى يتمثل 
في ضعف املنفعة احملققة أو اخلسارة التي مت جتنبها أو مبلغ عشرين مليون جنيه أيهما 

أعلى.

منشور في اجلريدة الرسمية، العدد 10 مكرر )هـ( في 14 من مارس 2018.  )76(
يكون احلد األقصى للحبس بذلك في هذه اجلرمية ثالث سنوات وفقاً للقواعد العامة الواردة في املادة   )77(

)18( من قانون العقوبات.
 ،2009 القاهرة  العربية،  النهضة  دار  العقوبات،  لقانون  العامة  القواعد  الرؤوف مهدي، شرح  د. عبد   )78(

ص661.
كانت في ظل القانون رقم 123 لسنة 2008 املعدل لبعض أحكام قانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة   )79(

1992 ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على عشرين مليون جنيه.
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ويتم حساب قيمة املنفعة احملققة أو اخلسارة التي مت جتنبها من خالل حتديد الفرق بني 
سعر الشراء أو البيع للورقة املالية وبني القيمة السوقية الفعلية بعد مضي مدة معقولة من 

نشر املعلومة التي استفاد منها املطلع عند قيامه ببيع هذه الورقة املالية أو شرائها)80(.
في  ضامنة  تكون  الشركة  أموال  فإن  املال  رأس  سوق  قانون  من   )2/68( للمادة  ووفقاً 
البديهي أن  أنه من  جميع األحوال للوفاء مبا يحكم به من غرامات مالية. وفي اعتقادنا 
تعتبر أموال الشركة ضامنة ملا يحكم به من غرامات في حال وقوع اجلرمية من الشركة 
أو من أحد تابعيها، أما في حال وقوع اجلرمية من شخص ال صلة له بالشركة فال تكون 

هناك أموال ضامنة للغرامات التي قد يحكم بها.
وبخالف العقوبات األصلية السابق ذكرها املتمثلة في احلبس والغرامة يجوز للمحكمة 
وقعت  الذي  النشاط  مزاولة  حظر  أو  املهنة،  مزاولة  من  باحلرمان  اجلاني  على  احلكم 
العود  حالة  وفي  تكميلية،  كعقوبات  سنوات  ثالث  على  تزيد  ال  ملدة  مبناسبته  اجلرمية 

يكون احلكم بهذه العقوبات التكميلية وجوبياً وليس جوازياً.
ومن املشكالت القانونية اخلاصة باملعلومات الداخلية مخالفة تعامل املطلعني الداخليني 

خالل فترة احلظر ودون تقدمي إخطار.
وفي إطار اإلفصاح عن تعامالت الداخليني)81( يوجب املشرع على الشركة عدم السماح 
بتعامل أي من الداخليني على أي ورقة مالية تصدرها الشركة خالل فترة احلظر املنصوص 
عليها في املادة )38( قواعد العضوية بالبورصة املصرية املعتمدة من الهيئة العامة لسوق 
املال مبوجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2006م)82(، )وهي خمسة أيام 
عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية ودون تقدمي إخطار من الشركة املقيد 
لها األسهم التي مت التعامل عليها(، وهذا الفرض خاص بالتعامل من جانب الداخليني بناء 
دائماً،  محظور  معلنة  غير  معلومات  على  بناء  التعامل  ألن  للكافة؛  معلنة  معلومات  على 

وفي األوقات كافة.

د. حسني فتحي، مرجع سابق، ص75.  )80(
نصت املادة الرابعة من قواعد القيد املصرية على أن املقصود بالداخليني في تطبيق أحكام هذه القواعد   )81(
هم أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشركة التابعة، أو القابضة، أو الشقيقة لها، أو املسيطرة عليها، 
في  كان  متى  الشركة  في  واملستشارون  العاملون  وكذلك  القصر،  وأوالدهم  وأزواجهم  ممثلوهم  أو 

مكنتهم االطالع على املعلومة الداخلية وأزواجهم وأوالدهم القصر.
نصت على أنه:».... 1 – عدم السماح بتعامل أي من الداخليني على أي أوراق مالية تصدرها الشركة   )82(
خالل خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند )ب( 

من املادة )319( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال.....«. 
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املادة  الواردة في  التوفيق في استخدام لفظ )كل(  ونعتقد أن املشرع املصري قد حالفه 
)64( من قانون سوق رأس املال دون حتديد سوى بعبارة )بحكم عمله( ليطول العقاب 
املديرين  من  أكان  سواء  عمله،  بحكم  إليه  وصلت  معلنة  غير  معلومة  أي  يفشي  من  كل 
 )64( املادة  حلكم  يخضع  ذلك  من  وأكثر  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  أو  املسؤولني،  من  أم 
اجلملة  بتطبيق  وذلك  املصدر  املال  رأس  من  معتبراً  جزءاً  يحوزون  الذين  املساهمون 
األخيرة من الفقرة األخيرة من نص املادة )64( والتي تنص على أنه: »التعامل في األوراق 
املالية باملخالفة لألحكام املنصوص عليها باملادة )20 مكرر( من هذا القانون«. فإذا كانوا 
ال ينطبق عليهم احلظر اخلاص بالداخليني تأسيساً على أن امللكية ليس لها عالقة بالعمل 
بالرغم من أنهم بالتأكيد على علم بأسرار الشركة، فإن املشرع عالج ذلك بإخضاعهم عن 
طريق جترمي التعامل في األوراق املالية باملخالفة لألحكام املنصوص عليها في املادة )20 

مكرر()83( من القانون، بل يخضع لذلك أيضاً أي مساهم أو شخص خارج الشركة.

املطلب الثالث
جرمية استغالل املعلومات املميزة في القانون الفرنسي

وبالنسبة إلى التشريع الفرنسي فقد نصت املادة )1/10( من القانون رقم 597 لسنة 1996 
1996 على أنه: »يعاقب بسنتني سجن وغرامة عشرة ماليني فرنك  2 يوليو  الصادر في 
والتي ميكن أن يجاوز مبلغها هذا الرقم حتى ضعف مبلغ الربح احملتمل التحقيق، دون أن 
تكون الغرامة أقل من هذا الربح إذا كان مدير شركة مذكورة في املادة )1/162( من القانون 
الذين  واألشخاص  التجارية،  الشركات  حول   1966 يوليو   24 في   1966 لسنة   537 رقم 
تتوافر لهم معلومات متميزة مبناسبة ممارسة مهامهم ووظائفهم حول اجتاهات أو مركز 
عمداً  بالتنفيذ،  السماح  أو  لتنفيذ  منظمة  بورصة  في  املتداولة  والسندات  للسهم  املصدر 
مباشرة... عملية أو عديد من العمليات قبل أن يحاط اجلمهور علماً بهذه املعلومات«. وما 
نص عليه املشرع الفرنسي هو أحد وأهم املمارسات غير املشروعة في بورصة األوراق 

املالية وهي جرمية »العاملني ببواطن األمور« أو »استغالل املطلعني ألسرار الشركة«. 

نصت املادة )20 مكرر( على أن: »يحظر على األشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن املراكز املالية   )83(
للشركات املقيدة بالبورصة، أو نتائج أنشطتها وغيرها من املعلومات التي يكون من شأنها التأثير على 
أوضاع هذه الشركات التعامل عليها حلسابهم الشخصي قبل اإلعالن، أو اإلفصاح عليها للجمهور، 
كما يحظر على هؤالء األشخاص إفشاء تلك املعلومات للغير بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، وحتدد 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد القيد بالبورصة نوعية املعلومات التي يكون من شأنها التأثير 

على عمليات التداول.
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وقد أوجب املشرع الفرنسي توافر عدة شروط حتى تقع هذه اجلرمية وهي:
أن يكون أحد األفعال املكونة لها قد وقع في فرنسا.  -1

قد  العمليات  أن  من  الرغم  على  الفرنسي  اجلنائي  للقضاء  االختصاص  ينعقد   -2
متت في مكان أجنبي، إذا كانت العمليات أو األفعال قد بدأ فيها ابتداء من اإلقليم 

الفرنسي.
يجب على املطلعني أو العاملني ببواطن األمور التصريح عن مشترياتهم ومبيعاتهم   -3
أمام جلنة عمليات البورصة  des	COB( -operations Commission()84()سلطة 
وذلك   -(AMF)  )srèicnaniF  l’Autorité	 Marchés حالياً   املالية  األسواق 
مبقتضى القانون رقم 706 لسنة 2003 بشأن األمن املالي الفرنسي(، حتى يتسنى 
لها مراقبة عمليات وصفقات هؤالء العاملني ببواطن األمور، والذين يكونون أول 
هذه  على  واحلكم  الشركة،  عن  تصدر  التي  السرية  املهمة  باملعلومات  يعلم  من 
الصفقات، هل كانت بناء على استغالل هذه املعلومات السرية، والتي لم يعلم بها 
اجلميع ومن ثم ينطبق عليهم حكم املادة )1/10(؟ أم أن هذه الصفقات قد متت في 
من  املالية  األوراق  سوق  في  اليومية  التداول  لعمليات  والطبيعي  العادي  السياق 
وظائفهم،  بحكم  عليها  يحصلون  والتي  املتميزة؟،  للمعلومات  استغالل  أي  دون 
حيث يفرض القانون التزماً باالمتناع على األشخاص املطلعني على األسرار خالل 
الفترة السابقة على إفشاء املعلومات والكشف عنها للجمهور، وذلك حتت رقابة 

.)AMF 85( )سلطة األوراق املالية حاليا(COB مسبقة للجنة عمليات البورصة
وبناء على ذلك ُقضي بإدانة املدير الذي يستغل املعلومات السرية املتعلقة بزيادة األرباح، 
بعد اجتماع مجلس اإلدارة، دون الركون إلى أن املعلومات كانت مقدمة مسبقاً بواسطة 

اجلريدة املتخصصة؛ ألن هذه املعلومات كانت غير مؤكدة وكانت فرضية)86(.
وفي كل األحوال ميكن أن ينتج احلصول على املعلومات السرية املميزة من واقعة مادية، 
أو  التقني  أو ذلك باملسار  الواقعة  التي تعلق بها هذه  اللحظة  ولو جزافية وعرضية منذ 

التجاري أو املالي للشركة)87(.
وفي جميع األحوال يجوز عقاب فاعل جرمية املطلع على األسرار بالغرامة املتناسبة مع 

)84(	 Paris	30/3/1966,	Dalloz,	1978,	2,	18789,	noe	A.	Tunc.
)85(	 Paris	15/10/1976m	note	Marchl,	P.	123.
)86(	 Paris	28/1/1985,	Dalloz	1985,	P.	357	note	Mrchl.
)87(	 Paris	15/1/1976,	Dalloz	1978,	P.	381.
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الربح احملقق، حتى لو لم يكن قد نفذ العمليات املخالفة بنفسه في البورصة)88(.
سرية  معلومات  استغالل  جرمية  لوقوع  مكانياً  نطاقاً  يحدد  الفرنسي  املشرع  وكان 
مميزة، فنص في املادة )10-1( الفقرة األولى من مرسوم 28 سبتمبر سنة 1967 املعدلة 
بقانون 22 يناير سنة 1988، على العمليات التي تتم بواسطة املطلعني على األسرار في 
املالية)89(، وقد ذهب بعض الفقهاء في ضوء هذا  األوراق  سوق  يقصد  وكان  “السوق”، 
النص إلى أن العمليات التي تتم خارج السوق الرسمية ال تدخل في نطاق تطبيق جرمية 
)COB( رفضت هذا  استغالل معلومات سرية مميزة)90(، إال أن جلنة عمليات البورصة 
أن تشكل جرمية  )الرسمية( ميكن  السوق  التي تتم خارج  العمليات  أن  الرأي واعتبرت 
استغالل معلومات سرية مميزة، فضالً عن مخالفتها لالئحتها رقم 8 لسنة 1990، لذلك 
 (gré	à	gré) لتنازله الرضائي (Yves	saint	laurant) أوقعت جزاء مالياً على مدير شركة
بورصة  في   (le	 second	 marché) الثانوي  السوق  في  املقيدة  الشركة  هذه  أسهم  عن 

باريس لدى علمه بالنتائج السيئة للشركة، وقبل نشر هذه النتائج للجمهور.
غرامة  بدفع  وألزمته  املدير  هذا  أكتوبر   12 بتاريخ  البورصة  عمليات  جلنة  أدانت  وقد 
قدرها 4 ماليني فرنك فرنسي، وبعد أن حولت اللجنة ملف القضية إلى النيابة العامة أمر 
قاضي التحقيق بأنه ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية، معتبراً أن التعاقد الرضائي لم يتم 
في السوق. فطعنت جلنة عمليات البورصة في هذا األمر أمام محكمة استئناف باريس، 

والتي أيدت قرار اللجنة، وأدانت املتهم مع تخفيض الغرامة إلى مليون فرنك)91(.
وقد أيدت الدائرة التجارية مبحكمة النقض الفرنسية هذا احلكم، مؤكدة أن العمليات التي 

متت كانت مخالفة لالئحة جلنة عمليات البورصة رقم 8 لسنة 1990)92(.
سوق  عبارة  من  »البورصة«  كلمة  حذف  مت  الفرنسي،   1996 يوليو   2 قانون  وبصدور 
البورصة من نص املادة )10-1( فقرة 1 من مرسوم 28 سبتمبر 1967، لتبقى كلمة »سوق« 
التقليدي، وبعبارة أخرى أصبحت  املكاني  على إطالقها من دون تقييد السوق بالنطاق 
كلمة »سوق« تطلق على السوق مبعناه احلديث ومدلوله الواسع وشكله احلسابي اجلديد 
وفق إعادة هيكلته، وميكنته عن طريق استخدام أطراف احلاسب اآللي وتقنية االتصاالت 
والثورة املعلوماتية التي تشهد أوج أشكالها وصورها داخل هذا السوق في ثوبه أو زيه 

)88(	 Cass.	Crim.	26/10/1995,	note	Ducouloux-Favard,	Rev.	soc.	1993,	P.	436.
)89(	 Vlandler	et	eaussain,	chronique	de	droit	des	soc.,	JCP.	Ed	E,	1993,	1,	218,	no	17.
)90(	 Claude	Ducouloux-Favard,	et	Autre,	op.	cit.,	no	134,	P.	48.
)91(	 C.A.	Paris,	16/3/1994,	Drolt	Soc.	1994,	no	100,	note	H.	Hovasse.
)92(	 Cass.	Com.	18	Juin	1996,	Droit	Soc.	1996,	no	182,	note	H.	Hovasse.
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وانسجاماً  تطبيقاً  الفرنسي  املشرع  به  أخذ  ما  وبعد  املنظمة«  التبادالت  »شبكة  احلديث 
في   ،1989 نوفمبر   13 في  الصادر  األوروبي  القرار  توجيهات  به  جاءت  ما  مع  واتفاقاً 
استغالل  جرمية  ملكافحة  األوروبية  الدول  في  املطبقة  القواعد  بني  التنسيق  بشأن  ذلك 

املعلومات السرية املميزة.
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املبحث الثاني
املسؤولية املدنيـــة عن اإلخالل بااللتزام بحظر استغالل 

املطلع للمعلومة السرية
Liability	Civil عموماً، سواء أكانت عقدية أم تقصيرية، على  ترتكز املسؤولية املدنية 
على  ويترتب  بينهما.  فيما  السببية  وعالقة  والضرر  اخلطأ  هي  أساسية،  أركان  ثالثة 
تخلف أحد هذه األركان انهيار فكرة املسؤولية من أساسها، وال يكون هناك ثمة مجال 
للحكم بالتعويض على املسؤول، أو مرتكب الفعل الضار. فهذه األركان تشكل معاً وحدة 
واحدة، يكمل بعضها بعضاً. فيجب على املضرور )الدائن( إذا أراد الرجوع بالتعويض 
أم  العقدية  املسؤولية  أحكام  على  تأسيساً  ذلك  أكان  سواء   – )املدين(  املسؤول  على 

التقصيرية – إثبات صدور خطأ منه، ترتب عليه إصابته بضرر ما.
غير أنه قد يتبادر إلى الذهن السؤال اآلتي: إذا كان املشرع قد قصر مزاولة أي نشاط من 
وهي  العام  االكتتاب  ذات  الشركات  على  عامة،  بصفة  املالية  باألوراق  املتعلقة  األنشطة 
الشركات املتخذة إما شكل شركة مساهمة أو شركة توصية باألسهم، أي على األشخاص 
persons	Natural، فهل يجوز مساءلة تلك  الطبيعيني  املعنوية فحسب دون األشخاص 
الشركة وهي شخص معنوي مدنياً؟ وبعبارة أخرى هل من املتصور أن ينسب صدور 

خطأ ما إلى الشركة ميكن معه للمضرور من ذلك اخلطأ الرجوع عليها بالتعويض؟
يتمثل  عموماً  للمسؤولية  املوجب  اخلطأ  أن  في  يكمن  السابق  التساؤل  إثارة  ومقتضى 
في اإلخالل بواجب قانوني مقترن بإدراك املخل إياه، ومن ثم فإنه ال يتصور وقوعه من 
الشخص املعنوي ذاته الفتقاد هذا األخير لقوة اإلدراك، فضالً عن انعدام إرادته. ولذلك 
فاألصل في الشخص املعنوي طبقاً ملا تقدم، عدم تصور مساءلته عن فعله الشخصي)93(.
وإذا كان ما تقدم ميثل القاعدة العامة في القانون املصري - كما هو احلال في القانون 
– في ما يتعلق باملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية بالنسبة للجرائم التي  الكويتي 
يقترفها ممثلوها أو القائمون على إدارتها. فإن األمر ليس كذلك بالنسبة إلى املسؤولية 
املدنية لألشخاص املعنوية، فهذه املسؤولية األخيرة ال تستتبع سوى االلتزام بتعويض 
الضرر الذي أصاب املضرور، وهو التزام مالي ميكن أن تتحمله ذمة الشخص املعنوي 
كما ميكن أن تتحمله ذمة الشخص الطبيعي، فهو ال يتنافى مع طبيعة الشخص املعنوي.

د. سليمان مرقص، املسؤولية املدنية في تقنينات الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية،   )93(
القاهرة، 1971، ص 6.
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وعلى ذلك ميكن القول بأن املستقر عليه اآلن أن الشركة بوصفها شخصاً معنوياً تعتبر 
مسؤولة عن تعويض األضرار التي يحدثها ممثلوها أو تابعوها بخطئهم أثناء تأديتهم 
لعملهم، ويحق للمضرور – سواء أكان أحد عمالء الشركة أم من الغير – الرجوع على 
الشركة بالتعويض – إما عليها وحدها أو مع مرتكب اخلطأ متضامنني- جلبر ما أصابه 

من أضرار مادية ومعنوية.
ألجل ذلك نتناول أحكام املسؤولية املدنية عن اإلخالل بحظر استغالل املطلع للمعلومة 

السرية بااللتزام من خالل مطلبني على النحو التالي:
بااللتزام  الشركة  إخالل  عن  املدنية  املسؤولية  لدعوى  القانوني  األساس  األول:  املطلب 

بحظر استغالل املطلع للمعلومة السرية
املطلب الثاني: أركان املسؤولية املدنية عن إخالل الشركة بااللتزام بحظر استغالل املطلع 

للمعلومة السرية

املطلب األول
األساس القانوني لدعوى املسؤولية املدنية عن إخالل

الشركة بااللتزام بحظر استغالل املطلع للمعلومة السرية

ُتسأل الشركة عن كافة األفعال التي يرتكبها ممثلوها وتابعوها، فإذا ما ارتكب أحد من 
هؤالء خطأ ما في حق عميل من عمالء الشركة، أو أحد من األغيار ممن ال تربطه بالشركة 
عن  بالتعويض  مطالبتها  أجل  من  الشركة  مقاضاة  األخير  لهذا  حق  تعاقدية،  عالقة  أي 
عليه  يطلق  ما  هو  وهذا  معاً،  االثنني  أو  أدبية  أو  مادية  سواء  أضرار،  من  حلقه  ما  كافة 

»املسؤولية التبعية للشركة«)94(.
املضرور دعواه  التي يؤسس عليها  القواعد  أن  بالذكر بطبيعة احلال،  ولعل من اجلدير 
بالشركة،  تربطه  التي  القانونية  العالقة  طبيعة  باختالف  تختلف  إمنا  احلالة،  هذه  في 
فإذا ما كانت هذه العالقة ترقى إلى مرتبة العالقات التعاقدية، أي أن املضرور عميل من 
العقدية، أو مبعنى آخر  لقواعد املسؤولية  إقامة دعواه طبقاً  عمالء الشركة، فيجب عليه 
طبقاً لقواعد املسؤولية العقدية عن فعل الغير. في حني أنه إذا انحسرت الصفة العقدية 

د. حسام الدين كامل األهواني، النظرية العام لاللتزام، اجلزء األول، املجلد األول، )املصادر اإلرادية   )94(
6، دار النهضة  645 وما بعدها؛ د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط  677، ص  لاللتزام(، بند 

العربية، القاهرة، ص 1065؛ د. أحمد عبد الرحمن امللحم، قانون الشركات، مرجع سابق، ص 552.
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عن العالقة بني املضرور والشركة املسؤولة، وجب تطبيق قواعد املسؤولية التقصيرية 
الذي  األمر  تابعه،  أعمال  عن  املتبوع  مسؤولية  احلالة  هذه  في  ونقصد  احلال،  بطبيعة 

نتولى تفصيله فيما يلى:
أوالً- املسؤولية العقدية للشركة )املسؤولية العقدية عن فعل الغير(

تظهر أهمية املسؤولية العقدية بصفة خاصة في مجال مسؤولية الشركة، فكما سبق وأن 
ذكرنا فإن هذه األخيرة تعد من قبيل األشخاص املعنوية، وبالتالي فهي ال تستطيع أن 
تزاول بنفسها النشاط املرخص لها به، وإمنا تستعني في سبيل ذلك بأشخاص طبيعيني، 
يأخذون على عاتقهم عبء إدارتها، وتسيير أمورها، ورسم السياسة العامة لها، ومتثيلها 
أمام الغير والقضاء، وذلك مثل رئيس مجلس اإلدارة Board	the	of	Chairman، والرئيس 

 .Executive	Director واملدير التنفيذي ،Chairman	Executive	Director التنفيذي
وباإلضافة إلى هؤالء األشخاص يلتحق بالعمل لدى الشركة العديد من املوظفني اإلداريني 
Executor وهو  املنفذ  اليومي لألعمال داخل الشركة، مثل  التسيير  الذين يتولون مهمة 
املسؤول عن إدخال أوامر العمالء املتعاملني مع الشركة التي يعمل بها، وتنفيذ تعامالتهم 
من خالل نظام التداول بالبورصة سواء داخل قاعة التداول أو من خالل نظام التداول 
تلقيها  مت  التي  األوامر  على  بناء  واملعد  الشركة  من  املعتمد  األوامر  لبيان  وفقاً  بعد  عن 
ومراجعتها وفقاً لنظم العمل الداخلية بالشركة واملعتمدة من الهيئة، والباحث أو احمللل 
املالي Analyst	Financial املسؤول عن إصدار البحوث اخلاصة بأسواق رأس املال، مبا 
في ذلك القيام بتحليل القوائم املالية للشركات املقيدة وحساب مؤشرات الوضع املالي لها 
ودراسة السياسة اإلدارية بها، واحتماالت منو الشركة وتطورها وتقييم السعر العادل 

للسهم.
هذا وجتدر اإلشارة إلى أنه يشترط لتحقق املسؤولية العقدية لشركة املساهمة عن أعمال 
تابعيها وممثليها توافر شرطني أساسيني)95(: يتمثل أولهما في أن تكون هناك بني الشركة 
)املدين( والعميل )الدائن املضرور( عالقة عقدية، تتمثل في العقد املبرم بينهما؛ وذلك ألن 
عقد  من  أساسها  تستمد  عقدية،  مسؤولية  بالطبع  هي  العميل  جتاه  الشركة  مسؤولية 
التعامل على األسهم بالبيع أو الشراء، فوجب أن تنشأ هذه املسؤولية عن عالقة عقدية 
متت فيما بينهما. أما إذا لم يكن هناك عقد مبرم بني الشركة وبني الشخص الذي حلق به 

الغير: د. جميل الشرقاوي:  العقدية عن فعل  القوانني املقارنة من مبدأ املسؤولية  انظر بصدد موقف   )95(
 ،1995 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  االلتزام،  مصادر  األول:  الكتاب   - لاللتزام،  العامة  النظرية 
ص556؛ د. عبد الرشيد مأمون، عالقة السببية في املسؤولية املدنية، ط 1، القاهرة 1980، ص 17 وما 

بعدها.
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لوظيفته،  تأديته  حال  الشركة  لدى  العاملني  األشخاص  أحد  ارتكبه  خلطأ  نتيجة  ضرر 
فليس للمضرور الرجوع على الشركة مبوجب أحكام املسؤولية العقدية، وإمنا تأسيساً 
على أحكام املسؤولية التقصيرية، أي وفقاً لقواعد مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه، أي 

وفقاً ألحكام املسؤولية التقصيرية)96(.
كذلك فإنه ال يكفي أن يكون هناك عقد مبرم بني الشركة والعميل على النحو املتقدم، وإمنا 
يتعني أن يكون ذلك العقد صحيحاً، فإذا كان العقد غير صحيح، فإن املسؤولية الناجمة 
عن اإلخالل بااللتزامات الناشئة عنه ال تكون هنا أيضاً مسؤولية عقدية؛ إذ إن العقد غير 
الصحيح يزول بإبطاله، فال تنشأ املسؤولية – إذا حتققت – من العقد، بل تكون مسؤولية 

تقصيرية)97(. 
أما الشرط الثاني من شروط حتقق املسؤولية العقدية للشركة عن أعمال تابعيها وممثليها، 
فهو يتمثل في أن يكون هؤالء التابعون أو املمثلون قد عهد إليهم من قبل الشركة بتنفيذ 
عقود تتعلق بتداول األوراق املالية املبرمة بينها وبني العميل )املضرور()98(. ومبعنى آخر 
يجب أن يكون هؤالء األشخاص تربطهم بالشركة عالقة قانونية تبرر لهم التدخل في 
تنفيذ العقد املبرم بني الشركة والعميل، كما لو كان أحدهم مثالً موظفاً بإدارة احلسابات 
بالشركة، أو يعمل كمنفذ لألوامر الصادرة من العمالء في مقصورة البورصة، فهؤالء 
العقد  بشروط  اإلخالل  عليه  ترتب  لوظائفهم  تأديتهم  حال  ما  خطأ  أحدهم  ارتكب  إذا 
املبرم بني الشركة وبني العميل، جاز لهذا األخير الرجوع على الشركة بالتعويض – إذا 
ما أصابه ضرر من جراء ذلك اإلخالل بالطبع – وذلك وفقاً لقواعد املسؤولية العقدية عن 
الغير باعتبار أن الشركة قد عهدت إلى تابعيها بتنفيذ العقد املبرم بينها وبني عمالئها)99(.

ومتى توافرت شروط انعقاد املسؤولية العقدية لشركة املساهمة عن أعمال تابعيها على 
في  أخطائهم  عن  مباشرة  مسؤولية  مسؤولة  الشركة  تصبح  سلفاً،  إليه  املشار  النحو 
مواجهة العميل املضرور. وال ميكن لها التخلص من هذه املسؤولية مبجرد إثبات أنها لم 

تخطئ في اختيار تابعيها أو في رقابتهم أو في إعطائهم التوجيهات الالزمة)100(.

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، اجلزء األول، نظرية االلتزام بوجه عام،   )96(
املجلد األول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، بند 431، ص 665 وما بعدها.

د. عبد الرزاق السنهوري، املرجع سابق، ص بند 431، ص 666.  )97(
د. عبد الرزاق السنهوري، املرجع سابق، بند 431، ص 666 وما بعدها.  )98(

د. حسام الدين كامل األهواني، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول، املجلد األول، )املصادر اإلرادية   )99(
لاللتزام(، بند 677، ص 645 وما بعدها.

املرجع السابق، بند 679، ص 647.  )100(
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هذا ومتلك الشركة دفع املسؤولية عن نفسها بالطرق املقررة قانوناً لذلك الغرض، وفقاً 
لطبيعة االلتزام الذي نسب إليها اإلخالل به، فإذا كان االلتزام بتحقيق نتيجة، فال يجوز 
تنفيذه  وبني  بينها  حال  الذي  األجنبي  السبب  بإثبات  إال  املسؤولية  من  تتخلص  أن  لها 
على الوجه املتفق عليه. أما إذا كان االلتزام ببذل عناية، فتستطيع الشركة التخلص من 
املسؤولية بنفي اخلطأ، أي بإثبات قيامها ببذل العناية املطلوبة، سواء أكانت عناية الرجل 

املعتاد أو أقصى درجات العناية على حسب األحوال)101(.
أطراف املسؤولية املدنية: أي حتديد األشخاص الذين يسألون عن أعمالهم أو أخطائهم. 
وقد أشرنا إلى أن الشركة املساهمة قد تسأل إما عن أعمال ممثليها القانونيني، مثل رئيس 
مجلس إدارة الشركة باعتباره مفوضاً من قبل مجلس اإلدارة في تسيير شؤون الشركة 
السمسرة  شركة  تسأل  كما  والقضاء.  الغير  أمام  ومتثليها  باسمها  والتحدث  وإدارتها 
عن أخطاء تابعيها من العاملني لديها، والذين يأمترون بأوامرها ويلتزمون بتوجيهاتها 
ومدير  البورصة  مبقصورة  العمليات  منفذي  مثل  ولرقابتها،  إلشرافها  ويخضعون 
احلسابات واملسؤول عن مكافحة غسل األموال واملراقب الداخلي وغير ذلك من العاملني 

بالشركة.
وقد رأى البعض)102( أنه في العالقة بني املتعامل األساسي والشركة التي يعمل أو التي 
تكون  املسؤولية  فإن  املعلنة،  غير  املعلومات  باستغالل  املتعامل  قيام  فعند  بها،  يرتبط 
 Fiduciary الشركة  نحو  واألمانة  الصدق  التزام  عليه  يقع  ذلك  مبوجب  وهو  عقدية، 
duty بأال يستغل األموال العائدة لها للحصول على فائدة له أو لغيره، وهذه املسؤولية 
مستقرة في كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية)103(، وكذلك في القانون 

الفرنسي)104(.
املادة  نص  مبوجب  قانوني  التزام  عليه  يقع  اإلدارة  مجلس  عضو  فإن  الكويت  في  أما 
)195( من قانون الشركات)105(، حيث ال يجوز له أن يستغل املعلومات التي وصلت إليه 
بحكم منصبه في احلصول على فائدة لنفسه أو لغيره. ومن جانب آخر فقد نصت املادة 
جتاه  مسؤولون  وأعضاءه  اإلدارة  مجلس  »رئيس  أن:  على  الشركات  قانون  من   )201(

في املعنى ذاته: د. حسام الدين كامل األهواني، املرجع السابق، بند 679، ص 647 وما بعدها.  )101(
د. أحمد عبد الرحمن امللحم، حظر استغالل املعلومات غير املعلنة، مرجع سابق، ص 69.  )102(

)103(	 Regal	Hastings	B.	Gullier	91967)	2	AC	134.	Boadman	V.	Phipps	(1967)	AC	46.	IDC	
Cooley	(1972)	2	All	E.R.	162.

د. غنام محمد غنام، جترمي الكذب على املساهمني في شركات املساهمة، مرجع سابق، ص 12، 13.  )104(
القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، اجلريدة الرسمية حلكومة دولة الكويت )الكويت   )105(

اليوم(، ملحق العدد 1263، السنة 62، في األول من فبراير 2016.
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السلطة، وعن كل  الغش وإساءة استعمال  أعمال  الشركة واملساهمني والغير عن جميع 
مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن اخلطأ في اإلدارة«. ومما ال شك فيه أن استغالل 

املعلومات ميثل مخالفة قانونية، فضالً عن كونه إساءة في استعمال السلطة.

وفي العالقة بني املتعامل الثانوي والشركة التي حصل على معلومات غير معلنة بشأنها، 
وتعامل باألوراق املالية اخلاصة بها، فإن املسؤولية تكون تقصيرية، ألنه ليس ثمة رابطة 
بناء على اإلخالل  الشركة  نحو  الثانوي مسؤوالً  املتعامل  بينهما)106(. وقد يكون  عقدية 
Confidence	of	Breach أو اإلخالل باألسرار التجارية، حيث يتعني  مبوجبات السرية 
التي حصل عليها واخلاصة بالشركة إال  املتعامل عدم استغالل املعلومات السرية  على 
انتهاك  مبوافقتها، ومن ثم يعتبر املتعامل مفشياً ألسرار الشركة وما يتضمنه ذلك من 

حلق الشركة في احملافظة على أسرارها)107(.

وكل ما تقدم من أحكام وردت بشأن مسؤولية الشركة عن فعل الغير إمنا ينطبق فقط 
– بطبيعة احلال – في حالة ما إذا كان يجمع بني العميل )املضرور( والشركة )املسؤول( 
املسؤولية  أحكام  إلى  استناداً  التعويض  دعوى  تؤسس  احلالة  هذه  ففي  عقدية،  عالقة 
العقدية عن فعل الغير على النحو السالف بيانه. أما في حالة ما إذا كان املضرور أجنبياً 
عن الشركة ال تربطه بها عالقة عقدية، أي أنه ليس عميالً من عمالئها، من ثم ال يستطيع 
املضرور في هذه احلالة الرجوع على الشركة بالتعويض وفقاً لقواعد املسؤولية العقدية 
أصالً، لتخلف أركان قيامها، وإمنا وفقاً لقواعد املسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال 

تابعه، األمر الذي نتناوله بالبحث على النحو التالي:

ثانياً- املسؤولية التقصيرية لشركة املساهمة )مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه(

تعتبر مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه إحدى تطبيقات املسؤولية التقصيرية عن فعل 
رقم  املادة  مبوجب  املسؤولية  تلك  أحكام  الكويتي  املشرع  نظم  وقد  عامة.  بصفة  الغير 

التقصيرية  املسؤولية  على  للمؤسسني  املدنية  املسؤولية  لدعوى  القانوني  األساس  »ويرتكن   )106(
بحسبانها األصل العام في الدعاوى التي ال تستند إلى املسؤولية العقدية، فاالكتتاب عقد بني الشركة 
واملكتتبني، في حني أنه ليس ثمة عقد بني املؤسسني واملكتتبني، ومن ثم تقوم مسؤولية املؤسسني 
تتطلب خطأ، وضرراً، وعالقة سببية، ويلقى عبء  التي  التقصيرية،  املسؤولية  املكتتبني على  نحو 
القواعد  1984/4/4، مجموعة  83/34 جلسة  بالتمييز رقم  الطعن  املدعي«.  السببية على  إثبات عالقة 

القانونية التي قررتها محكمة التمييز القسم األول، املجلد الثاني، يناير 1994، ص14.
)107(	 Ashe	and	Counsell,	Insider	Trading,	2nd	ed.,	Tolley	Publication	Co.,	Ltd,	1993,	Pp.	127-	

130.	Crystal	and	Atherton,	Insider	Trdaing	in	U.K.	edited	by	Emmanuel	Gaillard,	P.	201.	
See.	Rider	and	Counsell,	Civil	Liability	for	Insider	Dealing,	edited	by	Rider	and	Ashe,	
Pp.	186-189.
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)240( من القانون املدني الكويتي والتي نصت على أن: »1-  يكون املتبوع مسؤوالً في 
مواجهة املضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير املشروع، متى كان واقعاً منه 
في أداء وظيفته أو بسببها. 2-  وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن املتبوع حراً في اختيار 
تابعه، متى كان من شأن املهمة املكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته 

وتوجيهه«.
وإعماالً ملا تقدم تكون الشركة مسؤولة عن كافة األخطاء الصادرة من العاملني لديها حال 
الشركة  بتلك  تربطه  بالغير ممن ال  والتي أحلقت ضرراً  أو بسببها،  لوظيفتهم  تأديتهم 
احملللني  أحد  قام  إذا  فمثالً  العقدية.  املسؤولية  أحكام  استدعاء  تستوجب  عقدية  عالقة 
من  معينة  مالية  ورقة  عن  فني  تقرير  أو  بحث  بعمل  الشركات  بإحدى  العاملني  املاليني 
األوراق املتداولة في البورصة، وتنبأ – على خالف احلقيقة – بارتفاع قيمة تلك الورقة 
التي تقوم بها الشركة املصدرة لها، وزيادة حجم رأس  في املستقبل نتيجة للتوسعات 
مالها، وكان احمللل لم يتحر الدقة في إعداده لذلك البحث أو التقرير، حيث قام بإعداده بناء 
على معلومات مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة، وما أن اطلع أحد املستثمرين على 
ذلك البحث عند نشره، سارع – اعتقاداً منه بصحته – بشراء كمية كبيرة من هذه الورقة 
املالية والتي شملها البحث أو التقرير سالف الذكر، إال أنه تبني له بعد ذلك عدم مصداقية 
تلك املعلومات، وانخفاض قيمة الورقة املشتراة، ففي هذه احلالة يحق للمضرور الرجوع 
لقواعد  وفقاً  وذلك  أضرار،  من  أصابه  ما  كافة  عن  بالتعويض  ملطالبتها  الشركة  على 

املسؤولية التقصيرية، وبالتحديد طبقاً لقواعد مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه.
القانوني لدعوى املسؤولية املدنية للشركات املصدرة  واخلالصة فيما يتعلق باألساس 
لألوراق املالية في القانون الكويتي، فإنه يختلف وفقاً ملا إذا كان الدائن املضرور عميالً من 
عمالء الشركة أو من الغير، فإذا كان املضرور عميالً لدى الشركة بحيث تربطه بها عالقة 
عقدية تتعلق بعملية تداول األوراق املالية، فهنا يقيم العميل املضرور دعواه في مواجهة 
أخلت  إذا  ما  حالة  في  وذلك  العقدية،  املسؤولية  أحكام  على  تأسيساً  السمسرة  شركة 
لقواعد املسؤولية  – وفقاً  – بالطبع  العقد، وذلك يكون  الناشئة عن  الشركة بالتزاماتها 

العقدية عن فعل الغير، حيث توافرت مقومات قيامها على النحو املشار إليه سلفاً.
هذه  لدى  العاملني  أحد  وقام  والشركة  املضرور  بني  عقدية  عالقة  هناك  يكن  لم  إذا  أما 
األخيرة بارتكاب خطأ ما حال تأديته لوظيفته أو بسببها، وترتب عليه إحلاق ضرر به، 
التقصيرية،  املسؤولية  لقواعد  وفقاً  بالتعويض  الشركة  على  الرجوع  للمضرور  كان 

وبالتحديد طبقاً لقواعد مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه.
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ثالثاً- اإلخالل بااللتزام باإلفصاح هو إخالل بالتزام قانوني
األساسي  املتعامل  جتمع  التي  العالقة  من  كالً  تشمل  أنها  املدنية  املسؤولية  مييز  مما 
والشركة التابع لها، ومن جانب آخر العالقة التي تربط املتعامل مع الطرف اآلخر في عقد 
بيع األوراق املالية، واإلخالل بااللتزام القانوني يشمل كلتا العالقتني، حيث تتجسد هذه 

املخالفة القانونية فيما يلى:
استغاللها  له  يحق  فال  للشركة،  مملوكة  املعلنة  غير  املعلومات  أن  شك  من  ليس  أوالً: 
لتحقيق مصلحة لنفسه أو لغيره، فهذه املعلومات ميكن تكييفها على أنها منقول معنوي 
له قيمة مالية. وقد قال البعض أن املعلومات غير املعلنة التي يستغلها املتعامل في التعامل 
 Property	of	the	Company	has باألوراق املالية هي شيء مملوك للشركة له قيمة مالية

Value	Patrimonial)108(، فهي مبثابة السلعة من الناحية االقتصادية. 

وعلى  الشركات  على  اإلفصاح  واجب   – آمرة  بنصوص   – فرض  القانون  إن  ثانياً: 
األشخاص العاملني فيها والتابعني لها وأصحاب املصالح، كما حظر استغالل املعلومات 
لتحقيق مصلحة للمتعامل أو للغير، وهذا احلظر ورد في املادة )118( من القانون الكويتي 
أو مخالفة فهم هذا  االلتزام  املال، وبالتالي فإن اإلخالل بهذا  إنشاء هيئة أسواق  بشأن 
احلظر هو إخالل بالتزام فرضه القانون، ومن املتفق عليه أن كالً من العضو املنتدب أو 
رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو املدير التنفيذي للشركة، وكذلك مراقب 

احلسابات يلتزم بواجب الصدق واألمانة نحو الشركة)109(.

املطلب الثاني
أركان املسؤولية املدنية

تقوم املسؤولية املدنية في حالة وقوع خطأ سبب ضرراً للغير، وكانت هناك عالقة سببية 
بني اخلطأ والضرر، فهي تقوم على عاتق شخص بسبب ما صدر عنه من أفعال أحدثت 
الضرر للغير، وهي قد تنشأ أيضاً على عاتق الشخص نتيجة لألضرار التي حتدث من 
فعل أشخاص آخرين يخضعون لرقابته أو يعملون لديه، وهذه املسؤولية قد تنشأ نتيجة 

)108(	 Nucholas	Wolfson,	Trade	 Secrets	 and	 Secret	Trading,	 25	 «San	Diego	 Law	 review»,	
1988,	Pp.	95-124.

)109(	 Ashe,	Rider	and	Counsell,	Civil	Liability	for	Insider	Dealing,	edited	by	Rider	and	Ashe,	
P.	176.	Philip	L.R.	Michell,	Insider	Dealing	and	Director's	Duties,	Pp.	147-148.	Douglas	
M.	Branson,	Choosing	the	Appropriate	Default	Rule-	Insider	Trading	Under	State	Law,	
45(3)	«Alabama	Law	Review»,	Fall	93	Spring	94,	Pp.	753-782.
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أو  قانوني  بالتزام تعاقدي تسمى: »مسؤولية عقدية«، وقد تنشأ عن تصرف  لإلخالل 
واجب قانوني فتسمى »املسؤولية التقصيرية«)110(. هذه املسؤولية املدنية تهدف إلى رفع 
ا عن طريق إزالته أو إصالحه أوعن طريق دفع مبلغ من املال  الضرر الذي يحدث للغير، إمَّ

تعويضاً عنه.

معنى ذلك أن كل من أخطأ – هو أو تابعوه أو أحد العاملني لديه – نتيجة اإلخالل بقواعد 
للغير يلتزم بالتعويض سواء أكان هذا اخلطأ نتيجة  الشفافية وسبب هذا اخلطأ ضرراً 
عالقة تعاقدية أم تصرفاً قانونياً أو واجباً قانونياً أو فعالً أضر بالغير. هذه قاعدة عامة 
تطبق في جميع أحوال اإلخالل بااللتزام طاملا نتج عن هذا اإلخالل ضرراً للغير، وكانت 

تربط بني اخلطأ والضرر عالقة سببية.

أوالً- صور اخلطأ في مجال مخالفة أحكام حظر استغالل املعلومات السرية

يتحقق اخلطأ في كل صور اإلخالل بااللتزام باإلفصاح التي تناولناها بالبحث في الفصل 
األول من هذا البحث، فإذا حدث وأن استفاد بعض األشخاص من بعض املعلومات السرية 
التي أفصح عنها أشخاص آخرون كاملطلعني على أسرار الشركة مثالً، فإن عنصر اخلطأ 
بالنسبة لهذه الفئة األخيرة، يستند إلى إخاللهم بواجب السرية الذي كان يفترض عليهم 
الذين استفادوا من  األولى وهم األشخاص  الفئة  أما  املعلومات،  عدم اإلفصاح عن هذه 
في  يتمثل  إمنا  جانبهم  في  اخلطأ  فإن  علمهم)111(،  إلى  وصلت  التي  السرية  املعلومات 
إخاللهم  عن  ناشئاً  خطؤهم  وليس  اآلخرين،  خطأ  عن  ناشئة  معلومات  بإخفاء  قيامهم 
بواجب السرية، أي أنهم قد ال يكونون ضمن الفئة التي يلزمها القانون بهذا الواجب)112(.

ومن األمثلة على حاالت استغالل املعلومات الداخلية:

بعد  وذلك  نفسها،  للشركة  مالية  ورقة  بشراء  مدرجة  شركة  مسؤولي  أحد  قيام   -
اطالعه - بحكم طبيعة عمله - على مفاوضات نهائية لشركته على بيع أحد أصولها، 
والتي سينتج عنها حتقيق أرباح للشركة، حيث سيكون لها تأثير مباشر على سعر 

املعارف،  منشأة  االلتزام،  مصادر  األول،  الكتاب  االلتزام،  نظرية  في  مذكرات  سالمة،  أحمد  د.   )110(
اإلسكندرية، 1997، بند 164، ص 236؛ د. عبد الودود يحيى، املوجز في النظرية العامة لاللتزامات - 

القسم األول: مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة 1993، ص220 وما بعدها.
د. بالل عبد املطلب بدوي، اإلخالل باإلفصاح عن املعلومات في سوق األوراق املالية، مرجع سابق،   )111(

ص 124.
نشاط  وتنظيم  املال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن   2010 لسنة   7 رقم  القانون  من   )118( املادة  راجع:   )112(
األوراق املالية في الكويت التي جترم كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو 

بيع األوراق املالية، أو الكشف عن املعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع.
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الورقة املالية، فبالتالي يكون املوظف املسؤول في الشركة قد انتفع بهذه املعلومة غير 
املتاحة لعموم املتداولني في بورصة األوراق املالية.

قيام عضو مجلس إدارة في شركة مدرجة بإعالم صديق شخصي له بأن الشركة   -
فازت بعقد ضخم ولم يتم اإلعالن عنه حلني االنتهاء من اإلجراءات الرسمية، وبعد 
ذلك قام الصديق بشراء الورقة املالية للشركة املعنية، فبالتالي يكون صديق عضو 
بورصة  في  املتداولني  لعموم  املتاحة  غير  املعلومة  بهذه  انتفع  قد  اإلدارة  مجلس 

األوراق املالية.
قيام أحد مدراء الصناديق االستثمارية بتنفيذ صفقات بيع على ورقة مالية مدرجة   -
للشركة املديرة للصندوق أو إحدى الشركات التابعة لها بعد علمه بفرض غرامة مالية 
على الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها قبل اإلعالن عنها لعموم املتداولني، وهو 
يدرك بأن هذه املعلومة سيكون لها تأثير سلبي على هذه الورقة املالية، فبالتالي يكون 
مدير الصندوق استغل هذه املعلومة غير املتاحة لعموم املتداولني في بورصة األوراق 

املالية.
يتبني من األمثلة السابق ذكرها استغالل وانتفاع فئة من املتداولني من معلومات داخلية 
غير متاحة لعموم املتداولني، وأنهم قاموا على إثرها باتخاذ قرار استثماري بناًء عليها، 
لتغيرت  بها  يعلمون  كانوا  لو  والتي  املعلومة،  عن  يجهلون  املتداولني  عموم  أن  حني  في 

قراراتهم االستثمارية بناًء عليها.
وأن هذا السلوك ال يحقق العدالة بني املتداولني في بورصة األوراق املالية.

ثانياً- الضرر
ينجم عن اخلطأ ضرر  أن  املدنية، فيجب  املسؤولية  أركان  الثاني من  الركن  الضرر هو 
حتى ميكن املطالبة بتعويض عنه، على أن حتديد ركن الضرر يثير صعوبة فيما يتعلق 
اخلطأ  ذلك  من  املضرور  يكون  األحيان  بعض  ففي  بااللتزام،  اإلخالل  عن  باملسؤولية 
جانب  من  بااللتزام  اإلخالل  كان  إذا  ذاتها  الشركة  هو  املضرور  يكون  فقد  معروفاً، 
أعضاء مجلس اإلدارة أو أصحاب املصالح في الشركة، ويترتب على هذا اإلخالل ضرر 
للشركة، وقد يكون املضرور هو مجموعة املساهمني أو أحدهم، كما قد يكون املضرور 

أحد املتعاملني مع الشركة.
حالة  يفرز  املالية  األوراق  سوق  داخل  املالية  باألوراق  التعامل  أن  يرى  البعض  أن  غير 
فريدة من نوعها، حيث إنه على الرغم من وجود ضرر وقع على طرف إال أن شخصية 



حظر استغالل المعلومات السرية في تعامالت أسواق المال )الجزء الثاني(

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة التاسعة - العدد 1 – العدد التسلسلي 33 – رجب – شعبان 1442 هـ/ مارس 2021م58

املضرور أو محدث الضرر غير معروفة أو مجهولة، ومن ثم ال توجد رابطة سببية بني 
الضرر واملتسبب فيه.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن التعامل داخل السوق يجري على األوراق املالية من خالل 
إن  حيث  بعضاً،  بعضهم  مع  املتعاملني  شخصية  معرفة  ويتعذر  يومياً  الصفقات  آالف 
توافق  حال  في  البيانات  لوحة  عبر  عشوائياً  الصفقات  وتبرم  شخصي،  غير  التعامل 
حتديد  من  تخلو  البيانات  فلوحة  الوسطاء،  من  املقدمة  الشراء  أو  البيع  أوامر  تطابق  أو 

شخصية البائع أو املشتري)113(.
وفضالً عن ذلك، فمن الصعوبة مبكان – في أحيان كثيرة - معرفة مقدار وحجم الضرر 
إليه السهم يعتمد على  الذي ُمني به الطرف اآلخر، على اعتبار أن السعر الذي سيصل 
الدولة،  تسود  التي  العامة  االقتصادية  والظروف  املعلومات  عن  اإلعالن  وطريقة  وقت 
وكذلك الظروف اخلاصة التي جتتاح العمل التجاري الذي تتعامل به الشركة، وقد يترتب 
على ذلك أن الغالبية من قضايا استغالل املعلومات في الكثير من الدول لم تسفر عن إدانة 

للمتهم)114(.
تترتب  التي  املدنية  للمسؤولية  خاصة  أحكاماً  املقارنة  التشريعات  جل  تضع  لم  وعليه 
على استغالل املعلومات غير املعلنة في التعامل باألوراق املالية، ومن ثم أخضعت هذه 

املسؤولية للقواعد العامة.
ولتالفي هذه املشكالت فقد رأى البعض)115( أن عدم معرفة املتعاقد اآلخر ال تنطبق في 
العادة إال في التعامل داخل السوق، ومن ثم تسري أحكام املسؤولية املدنية على التعامل 
املباشر بني األطراف خارج السوق Transaction	Face-to-Face. ومن ناحية أخرى، فإنه 
البائع واملشتري،  العلنية وتظهر شخصية  املزايدة  ثمة تعامل يجري داخل السوق عبر 
وذلك من خالل بيع مجموعة من األوراق املالية دفعة واحدة Securities	of	Block أو من 

.Takeover	Bid خالل شراء كمية أسهم شركة أخرى بقصد السيطرة عليها
في  القضاء  قرر  فقد  بالشركة  أو  اآلخر  باملتعاقد  حلق  الذي  الضرر  إلثبات  وبالنسبة 
يلزم  ال  بأنه   Diamond	V.	Oreamuno دعوى  في  العقبة  لهذه  تالفياً  املتحدة  الواليات 
اإلدارة  مجلس  عضو  بني  العالقة  تكيف  إنه  حيث  بالشركة،  حل  الذي  الضرر  إثبات 

)113(	 Wang,	Trading	on	Material	Nonpublic	Information	on	Impersonal	Stock	marker;	Who	
is	Harmed,	and	Who	Can	Sue	Whom	under	S.E.C.	Rule	10b-5?	54	S.	Cal.	L.	Rev.	1217.	
1230-40.

)114(	 Ashe	and	Counsell,	 Insider	Trading,	Ibid,	P.	17.	Brian	Finch	and	Graham	Woolfman,	
Guide	to	the	Alternative	Investment	Market,	Butterworths,	London,	1995,	P.	124.

د. أحمد عبد الرحمن امللحم، حظر استغالل املعلومات غير املعلنة، مرجع سابق، ص 72 وما بعدها.  )115(
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والشركة التي ميثلها بعالقة الوكالة، فال يحق للوكيل استغالل معلومات املوكل السرية، 
ألن ذلك يساعده على اإلثراء غير العادل أو بال سبب)116(.

ثالثاً- عالقة السببية
أن الضرر قد حتقق  أو  الذي حتقق،  للضرر  أن يكون اخلطأ سبباً  السببية  تعني عالقة 
نتيجة خطأ، وقد يكون من امليسور إثبات عالقة السببية بني اخلطأ والضرر، كما هو احلال 
في حالة مخالفة أحكام اإلفصاح املتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة أو أصحاب املصالح في 

الشركة والذي يترتب عليه ضرر للشركة ذاتها أو املساهمني فيها أو أحدهم.
غير أن البعض يرى أنه في حالة معرفة املضرور – في كثير من األحيان – يصعب إثبات 
وجود رابطة سببية بني الضرر الذي وقع عليه وبني الفعل الذي قام به الطرف اآلخر، 
وذلك ألن املتعامل بناء على معلومات غير معلنة غير ملزم بالتصريح بها للمتعاقد اآلخر 
إال في أحوال خاصة، ثم إن مركز الطرف اآلخر ال يختلف عن مركز املتعاملني اآلخرين 
الذين تعاملوا بالورقة ذاتها وباألسعار ذاتها، عالوة على أن الطرف اآلخر سيتعامل في 
املتعامل  عليه  حصل  الذي  السعر  أما  األحوال،  كل  في  الصفقة  فيه  أبرمت  الذي  الوقت 
أقدم  ملا  عليه  يحصل  لم  لو  فإنه  اآلخر،  الطرف  – من  املعلنة  غير  املعلومات  مستغل   –
على التعامل، حيث إن اخلسائر ستقع بغض النظر عن احترام أو مخالفة االلتزام بعدم 

استغالل املعلومات السرية)117(.
تقدير التعويض

أثير التساؤل حول أساس حتديد مبلغ التعويض، أو املبلغ الذي يتعني على املتعامل أداؤه 
للغير، وقد رأى البعض)118( أن ذلك يعتمد على النظرية التي مبوجبها تقرر حظر استغالل 
الطرف  حماية  أجل  من  كانت  فإن  حمايتها،  املشرع  يبتغي  التي  املصلحة  أو  املعلومات، 
اآلخر، فيحدد مبلغ التعويض على أساس الضرر الذي حل باملتعاقد اآلخر. وأما إذا كان 
املشرع يستهدف حماية املعلومات غير املعلنة، فإن التعويض يتحدد بالضرر الذي حل 
التعويض  فإن  السوق،  سمعة  على  احلفاظ  املصلحة  كانت  وإذا  املعلومات.  هذه  مبالك 

يتحدد بالربح الذي حصل عليه املتعامل املستغل للمعلومات غير املعلنة.

)116(	 248	N.E.,	2nd 910 )N.Y. 1969(
  أشار إليه د. أحمد عبد الرحمن امللحم، حظر استغالل املعلومات، مرجع سابق، ص 73.

)117(	 Ashe	and	Counsell,.	Civil	Liability	for	Insider	Dealing,	Published	in	The	Fiduciary,	the	
Insider	and	the	Conflict,	A	Compendium	of	Essays,	Edited	by	barry	Rider	&	Michael	
Ashe,	Brehon	Sweet	&	Maxwell,	Dublin,	1995,	P.172.

د. أحمد عبد الرحمن امللحم، حظر استغالل املعلومات غير املعلنة، مرجع سابق، ص 74.  )118(



حظر استغالل المعلومات السرية في تعامالت أسواق المال )الجزء الثاني(

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة التاسعة - العدد 1 – العدد التسلسلي 33 – رجب – شعبان 1442 هـ/ مارس 2021م60

املبحث الثالث
املسؤولية اإلدارية عن اإلخالل بااللتزام
بحظر استغالل املطلع للمعلومة السرية

تنص أغلب التشريعات على إعطاء مجالس إدارة الهيئات الرقابية )هيئات الرقابة املالية 
األشخاص  على  اإلدارية  اجلزاءات  توقيع  بشأن  واسعة  صالحيات  املالية(  واألسواق 
املخالفني، وعلى ذلك سنتناول بالبحث اجلزاءات اإلدارية من حيث السلطة التي تفرضها 
)الوظيفة العقابية لسلطة تنظيم األسواق املالية(، ومن حيث أنواع اجلزاءات اإلدارية التي 
تفرضها تلك السلطة املالية كجزاء ملخالفة االلتزام باحلظر، من خالل ثالثة مطالب على 

النحو التالي:
املطلب األول: الوظيفة العقابية لسلطة تنظيم األسواق املالية

املطلب الثاني: الضبطية القضائية ملوظفي سلطة تنظيم األسواق املالية 
املطلب الثالث: اجلزاءات اإلدارية التي تختص سلطة تنظيم األسواق املالية بتوقيعها

املطلب األول
الوظيفة العقابية لسلطة تنظيم األسواق املالية

إن املهمة األساسية لسلطة تنظيم األسواق املالية هي تنظيم هذه األسواق)119(. ومتارس 
توفير ونشر  – على  املثال  – على سبيل  اإلشراف  املالية، سلطة  األوراق  تنظيم  سلطة 
ووضوحها  سالمتها  من  والتحقق  املال  رأس  سوق  عن  الكافية  والبيانات  املعلومات 

وكشفها عن احلقائق التي تعبر عنها.
بأهمية  هذه  وحتظى  البحث،  بسلطة  املالية  األسواق  تنظيم  سلطة  إلى  القانون  ويعهد 
خاصة، ألنها متكن السلطة من احلصول على املعلومات من القطاع الذي تتولى تنظيمه، 
أن  املالية  األسواق  لسلطة  وميكن  املهني،  بالسر  االحتجاج  دون  املختلفة  اإلدارات  ومن 
هذه  حق  من  يكون  بل  املشروعات،  من  وثائق  على  احلصول  تطلب  وأن  أسئلة،  توجه 

انظر في السلطات املمنوحة لسلطة تنظيم األسواق املالية )بصفة عامة(: د. محمد محمد عبد اللطيف،   )119(
سلطة تنظيم األسواق املالية- اإلطار الدستوري والتنظيم التشريعي، بحث مقارن في كل من فرنسا 
33، يونيو  2، السنة  ومصر والكويت، مجلة احلقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد 

2009، ص 104-96.
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السلطة أن تقوم بالتحقيق ودخول األماكن والتحفظ والتفتيش)120(.

لها توقيع اجلزاءات على  تتيح  املال بسلطة جزائية  وأخيراً حتظى سلطة تنظيم أسواق 
يتعلق  ما  خصوصاً  األهمية،  من  كبيرة  درجة  على  السلطة  وهذه  املخالفة،  الشركات 

بأنواع اجلزاءات التي توقعها سلطة تنظيم، وضمانات هذه اجلزاءات. 

الوظيفة اجلزائية لسلطة تنظيم األسواق املالية في النصوص التشريعية

في  ملهمته  ممارسته  سبيل  في  للهيئة  التابعة  القانونية  اإلدارة  حملقق  القانون  وأعطى 
التحقيق اإلداري صالحيات تتمثل في احلق في طلب أية بيانات أو مستندات أو وثائق من 
أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة)121(، هذه الصالحية اهتم بها املشرع إذ 

جرَّم كل فعل من شأنه إعاقة النشاط الرقابي.

ويعد من تلك الطلبات قيام الهيئة بالطلب من وزارة التجارة موافاتها بأي نشاط جتاري 
الهيئة  موظفي  على  حظر  الذي  للقانون  مخالف  نحو  على  الهيئة  موظفي  أحد  ميارسه 
مزاولة األعمال التجارية، أو الطلب من وزارة العدل تزويدها بصورة من عقد زواج أحد 
أعضاء مجلس اإلدارة بهدف تأكيد قيام زوجة عضو مجلس إدارة بالتداول بأوراق مالية 

للشركة التي يشغل زوجها احملال للتحقيق عضوية مجلس إدارتها.

ويحق حملقق اإلدارة القانونية االستماع للشهود سواء أكانوا شهود إثبات أم شهود نفي، 
وللمحقق حق االستماع للشهود سواء أكان استدعاؤهم عن طريق احملقق أم بناء على 
حضورهم بطلب من أطراف التحقيق اإلداري، وليس حملقق اإلدارة القانونية احلق في 

طلب حلف اليمني من الشهود)122(.

ومدى  فرنسا  في  املالية  األسواق  تنظيم  سلطة  توقعها  التي  اجلزاءات  أنواع 
دستورية جزاء الغرامة

إن اجلزاءات التي توقعها سلطة تنظيم األسواق املالية متنوعة، ميكن تقسيمها بوجه عام 
إلى ثالثة أقسام:

راجع بشأن سلطة التفتيش: د. شعبان أحمد محمود، د. رجب عبد احلكيم سليم، شرح أحكام قانون   )120(
سوق رأس املال، اجلزء األول، 2004، ص 154.

املادة )1/142( من القانون رقم 2010/7، واملادة )4-10( من الفصل اخلامس الكتاب الثالث من الالئحة   )121(
التنفيذية.

املادة )2/142( من القانون رقم 2010/7، واملادة )4-10( من الفصل اخلامس الكتاب الثالث من الالئحة   )122(
التنفيذية.
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اإلنذار  أو  التنبيه  هي  اجلزاءات  وهذه  األدبية.  اجلزاءات  األول  القسم  يضم 
أي  املهنية،  اجلزاءات  فيضم  الثاني  القسم  أما   .blame واللوم   ،)123(avertissement
اجلزاءات التي تنطوي على حرمان من مزاولة املهنة، وهذه اجلزاءات متنوعة أيضاً. وأما 
القسم الثالث فيضم اجلزاءات املالية، ومن هذه اجلزاءات مصادرة الكفالة املصرفية، أو 

احلرمان من مزايا مالية، أو الغرامة.
أما في الكويت، فإن اجلزاءات التي توقعها جلنة التأديب قد تكون إيقاف التعامل بالنسبة 

للشركات، أو وقف العمل بالنسبة للوسطاء، أو شطب العضوية.
األسواق  سلطة  توقعه  إداري  كجزاء  الغرامة  توقيع  يجيز  فإنه  الفرنسي،  القانون  أما 
املالية، وتبلغ قيمة الغرامة بالنسبة للمشروعات في حدود مليون ونصف مليون يورو 

أو عشرة أمثال األرباح التي حتققت.
وفيما يتعلق باألشخاص الطبيعيني، فإن الغرامة تكون في حدود مليون ونصف مليون 

يورو، أو خمسة أمثال األرباح املتحققة.
وقد أثار االعتراف لسلطة تنظيم األسواق املالية بتوقيع جزاء الغرامة بعض االنتقادات 
إلى  أساساً  االنتقادات  هذه  وترجع  للدستور.  اجلزاء  هذا  مطابقة  مبدى  تتعلق  احلادة 
مخالفة مبدأ الفصل بني السلطات. إن هذا املبدأ يفترض التخصص في ممارسة الوظائف، 
ميكن  كيف  وأخيراً،  القضاء.  إلى  به  يعهد  أن  يجب  الغرامة  جزاء  توقيع  فإن  ثم  ومن 
لسلطة تنظيم األسواق املالية أن جتمع بني يديها اختصاصات متنوعة، فتارة توقع جزاًء 

وخصوصاً الغرامة، وتارة أخرى تضع اللوائح.
لقد نص القانون الكويتي رقم 2010/7 على اختصاص اإلدارة القانونية في هيئة أسواق 
املال اختصاص بالتحقيق اإلداري في املخالفات الواردة في القانون رقم 2010/7 والئحته 
أسواق  هيئة  من  إليها  احملالة  املخالفات  في  اإلداري  التحقيق  الهيئة  تتولى  إذ  التنفيذية، 

املال، ويقوم بهذا التحقيق محقق من اإلدارة القانونية للهيئة)124(.

انظر فيما يتعلق باإلنذار بوقف النشاط: د. صالح البريري، املمارسات غير املشروعة في بورصة   )123(
األوراق املالية، دراسة قانونية واقتصادية، الطبعة األولى، 2001، ص؟.

املادة )142( من القانون رقم 2010/7، واملادة )4-10( من الفصل اخلامس، الكتاب الثالث من الالئحة   )124(
التنفيذية.
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املطلب الثاني
الضبطية القضائية ملوظفي سلطة تنظيم األسواق املالية)125(

حتى تتمكن الهيئة من أداء دورها الرقابي فقد منح املشرع الكويتي القانون رقم 10 لسنة 
منه(   30 املادة  )في  املالية  األوراق  نشاط  وتنظيم  املال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن   2007
صفة الضبطية القضائية ملوظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير املختص، 
وذلك في إثبات اجلرائم التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً 
الشركة  مقر  في  واملستندات  والدفاتر  السجالت  على  االطالع  ذلك  سبيل  في  ولهم  له، 

العاملة في مجال األوراق املالية أو في مقر األسواق املالية أو أي جهة أخرى توجد بها.
وعلى املسؤولني في اجلهات املشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤالء املوظفني 

املذكورين البيانات واملستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
املذكورة، فأنهم يعاقبون  البيانات  أو  امتنع هؤالء املسؤولون عن تقدمي املستندات  فإذا 
بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال جتاوز خمسني ألف دينار، حسبما تنص على 

ذلك املادة )127( من القانون املذكور)126(.
وعليه فإن املشرع الكويتي أعطى سلطة الضبطية القضائية ملوظفي هيئة أسواق املال.

يقصد بالضبط القضائي – في معناه املوضوعي – عمل جهة الضبطية القضائية في تعقب اجلرمية   )125(
املعنى  في  أما  عليهم،  املتهم  إلثبات  الالزمة  االستدالالت  وجمع  فاعليها  عن  والبحث  وقوعها  بعد 
ضبط  إليهم  أوكل  أو  االستدالالت  جمع  القانون  خولهم  الذين  املوظفني  جميع  به  فيقصد  الشكلي، 
الوقائع التي يحدد لها القانون جزاء جنائياً، أو جمع األدلة عليها أو على من ارتكبها، ومن ثم ضبطه 
شخصياً، في بعض الظروف، ومبعنى آخر هو مؤسسة مينح القانون ألعضائها سلطة جمع األدلة، 

والبحث والتحري في اجلرائم احملددة واملعاقب عليها في القانون، وإلقاء القبض على مرتكبها.
الثانية،  انظر: د. إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، دراسة مقارنة، الطبعة 

1997، ص 55؛ د. محمد أحمد عمارنة، مرجع سابق، ص417.
تنص على أن: »يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال جتاوز خمسني ألف دينار كل من   )126(
ارتكب فعالً من شأنه إعاقة حتقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو ملوظفيها، وتعد األفعال التالية من 

األفعال املعيقة لعمل الهيئة:
عدم متكني موظفي الهيئة من االطالع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية االطالع   -1

عليها.
عدم االلتزام بأي قرار نهائي صادر من مجلس تأديب في الهيئة.  -2

تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة«.  -3
التى تعاقب  السابق  املبحث  إليها في  القانون سالف اإلشارة  من   )120( املادة  راجع أيضا في 
أو  حجب  أو  أغفل  من  كل  دينار،  ألف  مائة  جتاوز  وال  دينار  آالف  عشرة  عن  تقل  ال  بغرامة 
للهيئة  عنها  اإلفصاح  أو  بها  اإلدالء  الالئحة  أو  القانون  أوجب  جوهري،  أثر  ذات  معلومة  منع 

والبورصة بشأن شراء أو بيع ورقة مالية...«.
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املطلب الثالث
اجلزاءات اإلدارية التي تختص سلطة تنظيم

األسواق املالية بتوقيعها

املالية  األسواق  تنظيم  سلطة  التشريعات  متنح  والرقابة،  التنظيم  في  لدورها  تتويجاً 
سلطة توقيع بعض اجلزاءات على األشخاص واجلهات اخلاضعة لسلطتها، وقد اختلفت 

التشريعات محل املقارنة في تنظيم هذه اجلزاءات.
أوالً- اجلزاءات اإلدارية في التشريع الفرنسي

شأن  في  متنوعة  سلطات   (AMF) الفرنسية  األسواق  هيئة  الفرنسي  املشرع  منح 
سن  السلطات:  هذه  قبيل  ومن  فرنسا،  في  املال  رأس  سوق  على  واإلشراف  الرقابة 
»املشرع  املخالفات، وتوقيع اجلزاءات، حتى أصبحت تقوم بدور  اللوائح والتحقيق في 
والشرطي والقاضي« في آن واحد)127( وتوقيع اجلزاءات اإلدارية في حالة مخالفة اللوائح 

التي تضعها اللجنة، أو مخالفة قواعد املهنة إذا كان من شأن املخالفة:
تزييف أداء السوق. أ- 

منح مزايا للبعض غير مبررة، ما كان لهم أن يحصلوا عليها في إطار السير العادي  ب- 
للسوق.

مراعاة  أو  املستثمرين  بني  واملعاملة  املعلومات  في  املساواة  مبدأ  انتهاك  ج- 
مصاحلهم.

لاللتزامات  الوسطاء  مخالفة  نتيجة  واملستثمرين  املالية  األوراق  مصدري  إفادة  د- 
املهنية)128(.

وأهم اجلزاءات اإلدارية التي ميكن لهيئة األسواق الفرنسية AMF توقيعها على  هـ- 
املخالفني هي الغرامة املالية، على أن ال تتجاوز عشرة ماليني فرنك فرنسي كحد 
أقصى، ولكن إذا ما كانت هناك أرباح مت حتقيقها من وراء العملية غير املشروعة 
ال  أن  بشرط  فرنك  ماليني  عشرة  تتجاوز  بغرامة  حتكم  أن  للجنة  يجوز  فإنه 

تتجاوز عشرة أضعاف األرباح التي مت حتقيقها)129(.
)127(	 C.D	ucouloux-	Favard,	«Nouveaux	pouvoirs	pour	la	COB»,	Gaz,	pal.,	1990,	doctr,	P.	

50,	R.	Ramette,	La	reforme	de	la	COB	et	le	cumul	de	pouroirs	normatives,	de	sanction	
et	d>investigation	Bull.	Joly	Bourse,	1995,	no.	86,	P.	483.

املادة )109( من مرسوم 28 سبتمبر سنة 1967.  )128(
املادة )9-2( من مرسوم 28 سبتمبر سنة 1967.  )129(
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املخالفني  على  توقعها  التي  اإلدارية  اجلزاءات  بنشر  تأمر  أن  البورصة  عمليات  وللجنة 
في الصحف وغيرها من وسائل النشر)130(، وهذا النشر ليس إعالماً باجلزاء فقط، وإمنا 
يعد جزاء بحد ذاته؛ ألنه يشكل تشهيراً بالشركة وميس بسمعتها، ولها – أيضاً – نشر 
تستخدم  أن  تستطيع  ال  أنها  إال  الشركات)131(،  إلحدى  توجيهها  ترى  التي  مالحظتها 
مراعاة  دون  الدستور  ضمنها  التي  واحلريات  باحلقوق  متس  كانت  إذا  الصالحية  هذه 

ضمانات حق الدفاع وقرينة البراءة)132(.
ثانياً- اجلزاءات اإلدارية في التشريع الكويتي

في القانون الكويتي رقم 7 لسنة 2010 تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو 
أي نظام أو الئحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون)133(.

فإذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان املخالفة، جاز للهيئة إحالة املخالف إلى 
التنبيه  للهيئة  ويجوز  الالئحة.  حتددها  التي  واإلجراءات  القواعد  وفق  التأديب،  مجلس 
ولها  مستقبالً،  تكرارها  بعدم  التعهد  مع  املخالفة  ارتكاب  عن  بالتوقف  املخالف  على 

إخضاعه ملزيد من الرقابة)134(.
وملجلس التأديب – بعد التحقق من املخالفة – أن يوقع أي من اجلزاءات التالية:

التنبيه على املخالف بالتوقف عن ارتكابه املخالفة.  -1

اإلنذار.  -2

إلزام املخالف بإعادة اجتياز االختبارات التأهيلية.  -3

الوقف عن العمل أو مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز سنة.  -4

الوقف عن مزاولة العمل أو املهنة بشكل نهائي.  -5

وقف الترخيص ملدة ال تتجاوز ستة أشهر.  -6

إلغاء الترخيص.  -7

فرض قيود على نشاط أو أنشطة املخالف، وحتدد الالئحة هذه القيود.  -8

املادة )9-6/2( من مرسوم 28 سبتمبر سنة 1967.  )(13(
املادة )4/3( من مرسوم 28 سبتمبر سنة 1967.  )131(

)132(	 CA,	Paris,	15	Janvier	1993.
املادة )139( مستبدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015، وقد اقتصر التعديل على إضافة عبارة: »في إطار   )133(

هذا القانون« إلى النص األصلي.
املادة )143( مستبدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015.  )134(
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إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي مت احلصول عليه باملخالفة ألحكام   -9
هذا القانون.

عرض  نطاق  خارج  شراء  صفقات  أو  استحواذ  عرض  أي  إلغاء  أو  إيقاف   -10
االستحواذ إذا متت باملخالفة ألحكام الفصل السابع من هذا القانون أو الالئحة.
حظر ممارسة حق التصويت ملدة ال تزيد على ثالث سنوات ملساهم امتنع عن   -11

تقدمي أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو الالئحة.
تعليق نفاذ نشرة سارية طبقاً ألحكام هذا القانون.  -12

ورقة  إدراج  قرار  إلغاء  أو  تعليق،  أو  محدودة،  لفترة  مالية  ورقة  تداول  وقف   -13
مالية قبل نفاذه.

عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات املرخص لها، أو الشركات   -14
يقم  لم  جماعي،  استثمار  نظام  حفظ  أمني  أو  االستثمار،  مراقب  أو  املدرجة، 

بتنفيذ املسؤوليات املنصوص عليها في هذا القانون أو الالئحة.
مقداره  أقصى  وبحد  املخالفة،  جسامة  ملدى  تبعاً  تندرج  مالية  جزاءات  فرض   -15

خمسون ألف دينار كويتي.
وفي جميع األحوال، يجوز ملجلس التأديب أن يأمر بإلغاء املعامالت ذات العالقة باملخالفة 
وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام املخالف مببالغ مالية تساوي قيمة املنفعة التي حصل 
عليها أو قيمة اخلسارة التي جتنبها نتيجة ارتكابه املخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في 

حالة تكرار ارتكاب املخالفات)135(.
مدى جواز شطب الورقة املالية كجزاء في القانون الكويتي  -

لم حتتو املادة )147( من القانون الكويتي رقم7 لسنة 2010، وال املادة )5-10( من الئحته 
التنفيذية – وهما املادتان اللتان حددتا اجلزاءات التي يوقعها مجلس التأديب بهيئة أسواق 
املال—على شطب الورقة املالية – محل عدم اإلفصاح، كجزاء يوقع في تلك احلالة، غير 
أن البند رقم 13 من املادة )5-10( من الالئحة التنفيذية، قد نص على أن من بني اجلزاءات 
التي يوقعها مجلس التأديب: »وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء 
ملجلس  »يجوز  أنه:  منها   )11–10( باملادة  جاء  كما  نفاذه«.  قبل  مالية  ورقة  إدراج  قرار 

التأديب أن يأمر بإلغاء املعامالت ذات العالقة باملخالفة وما يترتب عليها من آثار«.

املادة )146( مستبدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015.  )135(
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عقوبة  من  تقتربان  الذكر  سالفتي  املادتني  في  عليهما  املنصوص  العقوبتان  كانت  وإذا 
شطب الورقة، إال أن القانون الكويتي ينقصه الوضوح في هذه الناحية، وهو األمر الذي 

حرصت بعض القوانني على تالفيه.  
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اخلامتة
تبني لنا من البحث، أن استغالل املعلومات الداخلية السرية للشركات املتعاملة في أسواق 
املال-  جتارية كانت أو تقنية أو مالية- ميكن أن تؤثر إيجاباً أو سلباً على سعر الورقة 

املالية املصدرة من الشركة إذا ُنشرت هذه املعلومات في السوق. 
من أجل ذلك، حتظُر تشريعات الدول املختلفة، التداوَل بناًء على معلوماٍت سريٍَّة لم يتمَّ 
لع  الـُمطَّ التأثير على سعر السوق؛ ألنَّ املتداِول  نشرها على اجلمهور، إن كان لها صفة 
على هذه املعلومات سيحظى بأفضليٍَّة متيِّزه عن باقي املتداولني، حيث إنَّ هذه املعلومات 
ستسمح له fحتقيق ربٍح مضموٍن في البورصة، ما ُيخالف مبدأ املساواة بني املستثمرين؛ 
كما أن العلة من حظر استغالل املعلومات ال تكمن – فقط - في جتنب تنازع املصالح بني 
الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، أو حماية الغير حسن النية، وهو الذي تعامل في البيع 
أو الشراء لألوراق املالية مع من بحوزته معلومات غير معلنة، بل متتد إلى حماية سوق 

األوراق املالية من حيث سالمة املعلومات وبث الثقة والطمأنينة لدى املتعاملني فيه.
إن النطاق املوضوعي حلظر املعلومات السرية )الداخلية(، يتمثل في حتديد تلك املعلومات. 
)جنحة  أو  )الداخليَّة(  السرية  املعلومات  استغالل  أن  املقارنة  التشريعات  بينت  وقد 
لع على معلوماٍت داخليٍَّة )سريٍَّة( غير منشورٍة على جمهور  لعني( يعني »قيام الـُمطَّ الـُمطَّ
املستثمرين، و)جوهريٍَّة( مؤثِّرٍة على سعر السوق بتنفيذ عمليَّة تداول في البورصة بناًء 

على معنى هذه املعلومة قبل تعميمها؛ بقصد حتقيق الربح املضمون«.
ويجب أن تكون املعلومة الداخلية محددة وسرية لم تصل بعد إلى علم اجلمهور، ومرتبطة 

باألوراق املالية للشركة ومؤثرة على األسعار.
على  االطالع  لهم  يتاح  الذين  األشخاص  حتديد  في  فيتمثل  الشخصي،  النطاق  أما 
عن  معلومات  لديهم  تتوافر  الذين  وهم  )املطلعني(،  يسمون  والذين  الداخلية  املعلومات 
املراكز املالية للشركات املقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من املعلومات التي 
يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل عليها حلسابهم الشخصي 

قبل اإلعالن أو اإلفصاح عنها للجمهور.
حيث يحُظر القانون على هؤالء األشخاص استغالل املعلومات الداخلية أو إفشاءها للغير 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
ويقصد باستغالل املعلومات الداخلية قياُم الشخص بالتداول على ورقة مالية بناًء على 
التداول، وال  املالية محل  بالورقة  تتعلق  أثر جوهري  ذات  اطالعه على معلومة  أو  علمه 
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تكون متوافرة لعموم املتداولني ولم يتم اإلعالن عنها، وأن املتداول يدرك بأن املعلومة 
التي حصل عليها سيكون لها تأثير على سعر الورقة املالية.

أو  انتفاع  لتحقيق  عليها  حصل  التي  الداخلية  املعلومات  باستغالل  الشخص  يقوم  وقد 
مصلحة شخصية له، أو قد يقوم بإعطاء مشورة لشخص آخر يقوم بالتداول على تلك 

الورقة املالية بناًء على هذه املعلومة.
وقد فرض املشرع الكويتي احلماية اجلنائية على االلتزام بحظر استغالل املعلومات السرية 
)الداخلية( صوناً له من اجلرائم التي قد ترتكب ومتس باملصالح التي توخاها املشرع من 

اإللزام به، ورتب بالتالي املسؤولية اجلنائية على مرتكب اإلخالل بااللتزام باحلظر.
وحني ألزم القانون املتعاملني في السوق املالية بااللتزام بحظر التداول بناء على املعلومات 
السرية التي في حوزتهم، لم يكن هذا احلظر مقصوداً في ذاته بقدر ما كان بهدف حتقيق 

االستقرار في السوق. 
وانطالقاً من ذلك، فقد ورد جترمي اإلخالل بهذا االلتزام- صراحة - في القانون الكويتي 
املال وتنظيم  إنشاء هيئة أسواق  2010 بشأن  7 لسنة  القانون رقم  )118( من  املادة  في 
نشاط األوراق املالية الكويتي، التي فرضت عقوبة على: »كل من انتفع أو استغل معلومات 
داخلية عن طريق شراء أو بيع األوراق املالية أو الكشف عن املعلومات الداخلية أو إعطاء 

مشورة على أساس املعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع«.
عالوة على ذلك فإن من تضرر من مخالفة االلتزام باإلفصاح له احلق في طلب التعويض 

ممن تسبب فيه، مبوجب أحكام املسؤولية املدنية.
مرتكبها  على  تفرض  الداخلية  املعلومات  استغالل  حظر  أحكام  مخالفة  فإن  وأخيراً 
املسؤولية اإلدارية التي تقوم على شأنها اجلهات اإلدارية املختصة بتنظيم أسواق املال.

نتائج البحث
أوالً: عرَّف املشرع الكويتي املعلومات الداخلية، في املادة األولى من القانون رقم 7 لسنة 
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، والتي جاء نصها على 
أعلن  لو  والتي  للجمهور  املعلن عنها  غير  البيانات  أو  املعلومات  الداخلية:  أن: »املعلومات 
عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداوالت الورقة املالية«. ويبدو أن هذا التعريف 
لم يتطرق صراحة إلى حتديد مدى أهمية املعلومات الداخلية، وإن كان استخدامه لعبارة 
املالية« يدل على مدى أهمية تلك  الورقة  تداوالت  شأنها التأثير على سعر أو  »يكون من 

املعلومات.
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املصدرة  بالشركة  املتعلقة  املعلومات  على  الداخلية  املعلومة  قصر  التعريف  ان  غير 
وباألوراق املالية وهو قصر غير موفق؛ وذلك ألن املعلومة الداخلية قد تأتي من مصادر 
متنوعة من ضمنها الشركة، حيث يجب أن تشمل املعلومة الداخلية جميع املعلومات سواء 
منها املتعلقة بالشركة أو بأوراقها املالية أو الظروف اخلارجية احمليطة بها والتي يكون 

لها تأثير على سعر الورقة املالية ، كاحلروب واألزمات السياسية واالقتصادية.
ا من حيث الصياغة القانونيَّة للنصِّ اجلزائيِّ في قانون إنشاء هيئة أسواق املال  ثانياً: أمَّ
لٍع  قًة حني جرَّمت استغالل أيِّ ُمطَّ وتنظيم نشاط األوراق املاليَّة بالكويت، فقد كانت موفَّ
لع الثانوي دون  على املعلومات الداخليَّة عبر التداول أو اإلفشاء مما يشمل مفهوم الـُمطَّ
حتديد طريقة وصول املعلومة إليه عبر موقعه الوظيفي )رئيسي( أم باإلفشاء )ثانوي(، 
دته املادة )1-2( في الكتاب الرابع عشر من الالَّئحة التنفيذية لقانون هيئة سوق  وهو ما أكَّ
املال الكويتي الصادرة عام 2015، ما يعني أنَّ القاضي اجلزائي يستطيع أن يحكم بشمول 
رئيسيِّني  من  لعني  الـُمطَّ فئات  جلميع  الكويت  في  االستغالل  جلرمية  اجلزائيَّة  العقوبة 
لع الثانوي الـُمدَّعى عليه بجرم االستغالل ببطالن  وثانويِّني، إالَّ أنَّ اخلوف من طعن الـُمطَّ
لع،  توصيف النيابة اجلرمي لفعله كونه غير مشمول صراحًة مبعنى تعريف القانون للُمطَّ
لع بهدف سدِّ  وهذا ما يؤكِّد ضرورة ذكره بشكل واضح في تعريف القانون ملعنى الـُمطَّ

الثغرة القانونيَّة.
ثالثاً: إن نص املادة )118( من قانون هيئة أسواق املال الكويتي قد اعتبر الشخص الذي 
الشخص  كان  إذا  بها  منتفعاً  الداخلية  للمعلومات  حيازته  أثناء  املالية  باألوراق  يتداول 
بناء على  يتداول  لم  أنه  إثبات  إذا استطاع  إال  الشراء،  أو  بالبيع  قام  بها عندما  على علم 
أنه ليس مرتكباً  أن يثبت  إن هذا اإلنسان يجب عليه  املادة تقول  إن هذه  املعلومات.  تلك 
املادة  إن  إذ  املعلومات.  تلك  تداول من غير  قد  أنه  يثبت  أن  جرمية، وليس متهماً، وعليه 
أثناء تداوله، وبالتالي وجب عليه أن  أنه قد أصبح مرتكباً فعالً مجرماً  )118( افترضت 
يثبت أنه بريء، وهذه املادة - في ظني - أنها غير دستورية ويجب أن يطعن فيها؛ ألنها 

قد أهدرت قرينة البراءة املنصوص عليها في املادة )34( من الدستور الكويتي. 
رابعاً: لم حتتو املادة )147( من القانون الكويتي رقم7 لسنة 2010، وال املادة  )5-10(من 
التأديب  مجلس  يوقعها  التي  اجلزاءات  حددتا  اللتان  املادتان  وهما   – التنفيذية  الئحته 
– محل اإلفصاح، كجزاء يوقع في تلك  املالية  الورقة  املال— على شطب  بهيئة أسواق 
احلالة، غير أن البند رقم 13 من املادة )5-10( من الالئحة التنفيذية، قد نص على أن من 
بني اجلزاءات التي يوقعها مجلس التأديب: »وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو 
أنه:  منها   )11–10( باملادة  جاء  كما  نفاذه«.  قبل  مالية  ورقة  إدراج  قرار  إلغاء  أو  تعليق، 
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»يجوز ملجلس التأديب أن يأمر بإلغاء املعامالت ذات العالقة باملخالفة وما يترتب عليها 
من آثار«.

عقوبة  من  تقتربان  الذكر  سالفتي  املادتني  في  عليهما  املنصوص  العقوبتان  كانت  وإذا 
شطب الورقة، إال أن املشرع الكويتي ينقصه الوضوح في هذه الناحية.

ذات  للجرمية  الردع  حتقيق  في  كافية  ألنها  الغرامة؛  بعقوبة  باالكتفاء  ينصح  خامساً: 
الطابع املالي أو على األقل تخفيف العقوبة املنصوص عليها في املادة )118( من القانون 

الكويتي رقم 7 لعام 2010، لتكون سنتني بحد أقصى.
 2010/7 )119( من القانون الكويتي رقم  سادساً: لم يفرق نص الفقرة الثانية من املادة 
بني من يفشي السر عمداً ومن يفشيه إهماالً، بأن يجعل ارتكاب جرمية إفشاء السر عمداً 

ظرفاً مشدداً.
ميتد  بحيث  الذكر،  سالفة   )119( املادة  من  الثانية  الفقرة  نص  في  قصور  هناك  سابعاً: 
للغير دون اشتراط أي صلة قرابة،  نطاق احلظر في هذه اجلرمية حلالة حتقيق منفعة 
حتقق  اشتراط  دون  السرية  املعلومات  إفشاء  لصورة  املشرع  جترمي  من  الرغم  فعلى 
منفعة – األمر الذي قد يغني عن جترمي حتقيق منفعة – إال أنه عاد وقصر نطاق التجرمي 

على حتقيق منفعة للجاني أو لزوجته أو أوالده فقط دون غيرهم.
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املراجع
أوالً- باللغة العربية

الكتب العامة )أ( 
االلتزام،  مصادر  األول،  الكتاب  االلتزام،  نظرية  في  مذكرات  سالمة،  أحمد  د.   -

منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1997.
د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة لاللتزام، - الكتاب األول: مصادر االلتزام،   -

دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
د. حسام الدين كامل األهوانى، النظرية العام لاللتزام، اجلزء األول، املجلد األول،   -

)املصادر اإلرادية لاللتزام، دون ناشر، 1995. 
األول:  القسم  لاللتزامات-  العامة  النظرية  في  املوجز  يحيى،  الودود  عبد  د.   -

مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.
د. عبد الرشيد مأمون، عالقة السببية في املسؤولية املدنية، دار النهضة العربية،   -

القاهرة، 1998.
الكتب املتخصصة )ب( 

د. آمال عثمان، شرح قانون العقوبات االقتصادي في جرائم التموين، دار النهضة   -
العربية، القاهرة، دون تاريخ نشر.

د. أبو زيد رضوان،  -
التجارية املساهمة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988. الشركات  	•

والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983. املساهمة  شركات  	•
العربية،  النهضة  دار  املهنة،  ألسرار  اجلنائية  احلماية  سالمة،  كامل  أحمد  د.   -

القاهرة، 1988.
اخلاصة  املعلنة  غير  املعلومات  استغالل  حظر  امللحم،  الرحمن  عبد  أحمد  د.   -
والنشر،  والتعريب  التأليف  جلنة  املالية،  األوراق  في  التعامل  في  بالشركات 

مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 1998.
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة   -

العربية، القاهرة، 1996.
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العربية،  النهضة  دار  ط2،  املال،  ألسواق  القانوني  النظام  املال،  يوسف  بدر  د.   -
القاهرة، 2012.

األوراق  سوق  في  املعلومات  عن  باإلفصاح  االلتزام  بدوي،  املطلب  عبد  بالل  د.   -
املالية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.

اجلزائية  املسؤولية  عودة،  الرحيم  عبد  أحمد  ود.  احلموي  محمود  جمال  د.   -
للشركات التجارية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 2004.

د. جمال عبد العزيز العثمان، اإلفصاح والشفافية في املعلومات املتعلقة باألوراق   -
املالية في البورصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

العربية،  النهضة  دار  الشركة،  أسرار  على  املطلع  تعامالت  فتحي،  حسني  د.   -
القاهرة، 1996.

اجلديدة،  اجلامعة  دار  املالية،  األوراق  بورصة  حماد،  العال  عبد  طارق  د.   -
اإلسكندرية، دون تاريخ نشر.

دراسة  املالية:  األوراق  سوق  في  واإلفصاح  الشفافية  سالم،  أحمد  محمد  د.   -
مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.

د. محمد إسماعيل هاشم، الرقابة على التداول في بورصة األوراق املالية، دون   -
ناشر، القاهرة، 2011.

د. محمد عبد القادر العبودي، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية في التشريع   -
املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

د. محمد علي جعفر، قانون العقوبات اخلاص، ط)، املؤسسة اجلامعية للدراسات   -
والنشر، بيروت، 1987.

د. محمد علي سويلم، تداول األوراق املالية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،   -
.2013

د. محمد عثمان إسماعيل، أسواق رأس املال وبورصة األوراق املالية، دار النهضة   -
العربية، القاهرة، 1993.

دار  املالية،  األوراق  لبورصة  اجلنائية  احلماية  الرسول،  عبد  فاروق  محمد  د.   -
اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2007.
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د. محمد صالح احلناوي، أساسيات االستثمار في بورصة األوراق املالية، الدار   -
اجلامعية، اإلسكندرية، 1997.

د. محمد تنوير الرافعي، صغار املستثمرين ودور هيئة سوق املال في حمايتهم،   -
دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.

د. محمود جنيب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.  -
د. منير إبراهيم هندي،   -

اإلسكندرية، 1999. احلديث،  العربي  املكتب  املال،  رأس  سوق  في  االستثمار  أدوات  	•

 .2003 اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  املالية،  األوراق  في  االستثمار  أساسيات  	•

.2002 اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  املال،  رأس  وأسواق  املالية  األوراق  	•

د. مصطفى كمال طه،   -
الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، 1990.  التجاري،  القانون  	•

اإلسكندرية،  اجلديدة،  اجلامعة  دار  التجارية،  الشركات  التجاري،  القانون  	•
دون تاريخ نشر.

دار  املال،  رأس  سوق  في  للثقة  اجلنائية  احلماية  محمد،  علي  فرغلي  مظهر  د.   -
النهضة العربية، القاهرة، 2006.

الوجهة  من  واآلجلة  الفورية  املالية  األوراق  بورصة  عمليات  بدوي،  طه  سيد  د.   -
القانونية، القاهرة، 2001. 

د. سليمان مرقص، املسؤولية املدنية في تقنينات الدول العربية، معهد البحوث   -
والدراسات العربية، القاهرة، 1971.

د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط 6، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014.   -
د. عاشور عبد اجلواد عبد احلميد،   -

العربية،  النهضة  دار  املال،  رأس  ألسواق  القانوني  النظام  جوانب  بعض  	•
القاهرة، 1995.

املصري  القانون  في  مقارنة  دراسة  املالية:  األوراق  خدمة  في  البنك  دور  	•
والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
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دار   ،2 ط  املال،  رأس  وسوق  املالية  األوراق  بورصة  في  مقبل،  الهادي  عبد  د.   -
النهضة العربية، القاهرة، 2009.

التقرير  املال،  رأس  لسوق  العامة  للهيئة  األسبق  الرئيس  إبراهيم،  احلميد  عبد   -
السنوي لسوق رأس املال املصري، القاهرة، 2003/2002.

العربية،  النهضة  دار  العقوبات،  قانون  شرح  وزير،  مرسي  العظيم  عبد  د.   -
القاهرة، 2000.

القانون  الرؤوف مهدي، املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية في  د. عبد   -
املقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.

االستثمار(،  – صناديق  – سندات  – أسهم  )البورصات  حنفي،  الغفار  عبد  د.   -
املكتب املصري احلديث، القاهرة، 1995.

د. عبد الغفار حنفي ود. رسمية قرياقص، أسواق املال ومتويل املشروعات، الدار   -
اجلامعية، اإلسكندرية، 2005. 

-  د. علي سيد قاسم، قانون األعمال، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997. 
بسوق  املقيدة  للشركات  املعلنة  غير  للمعلومات  اجلنائية  احلماية  سالم،  عمر  د.   -

األوراق املالية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999. 
د. عمر سالم،   -

اجلنائية لسوق األوراق املالية في دولة اإلمارات العربية املتحدة مع  احلماية  	•
سوق  جرائم  مكافحة  لندوة  مقدمة  عمل  ورقة  الفرنسي،  للقانون  اإلشارة 

األوراق املالية، أبوظبي، وزارة اخلارجية، 2005.
الفرنسي،  العقوبات  لقانون  وفقاً  املعنوية  لألشخاص  اجلنائية  املسؤولية  	•

ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
العربية،  النهضة  دار  واإلفصاح،  بالشفافية  الشركات  التزام  حنفي،  عصام  د.   -

القاهرة، 2006.
العربية،  النهضة  دار  اخلاص،  القسم   - العقوبات  قانون  الستار،  عبد  فوزية  د.   -

القاهرة، 1982.
د. فرج عبد العزيز، اقتصاديات البنوك، ج2، دار البيان، القاهرة، 2007.  -
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د. صالح البربري، املمارسات غير املشروعة في بورصة األوراق املالية: دراسة   -
قانونية واقتصادية مقارنة، مركز املساندة القانونية، القاهرة، دون تاريخ نشر.

العربي،  الفكر  دار  واألموال،  األشخاص  على  االعتداء  جرائم  عبيد،  رؤوف  د.   -
القاهرة، 1985. 

د. شعبان أحمد محمود ود. رجب عبد احلكيم سليم، شرح أحكام قانون سوق   -
رأس املال، ج1، دون ناشر، القاهرة، 2004.

د. شريف سيد كامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، ط1، دار النهضة   -
العربية، القاهرة، 1997.

د. خالد علي اجلبيني،   -
املالية لدولة اإلمارات وفقاً للقانون  األوراق  لسوق  اخلاصة  اجلنائية  احلماية  	•

االحتادي رقم 4 لسنة 2000، أكادميية شرطة دبي، 2006.
احلماية اجلنائية اخلاصة لسوق األوراق املالية، منشورات احللبي احلقوقية،  	•

بيروت، 2007.
د. غنام محمد غنام، جترمي الكذب على املساهمني في شركات املساهمة في قوانني   -

دول مجلس التعاون اخلليجي، مطبوعات جامعة الكويت، 1996.
رسائل علمية )ج( 

د. مصطفى خير، جرائم إساءة استعمال السلطة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية   -
احلقوق، جامعة القاهرة، 1990.

د. هالة كمال محمد إسماعيل، االلتزام باإليداع والقيد املركزي وفقاً للقانون رقم   -
93 لسنة 2000، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2007.

في  التفضيلية  باملعلومة  االجتار  جرمية  شحاته،  الفتاح  عبد  شحاته  محمد  د.   -
جامعة  احلقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  مقارنة،  دراسة  املالية:  األوراق  سوق 

القاهرة، 2014.
د. محمد صبري السعداوي، النظام القانوني للمشتقات املالية، رسالة دكتوراه،   -

كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2015.
د. نصر علي طاحون، شركة إدارة احملافظ املالية في مصر، رسالة دكتوراه، كلية   -

احلقوق، جامعة القاهرة، 2003.
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د. سيف إبراهيم محمد املصاروة، احلماية اجلزائية لتداول األوراق املالية، رسالة   -
دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني شمس، القاهرة، 2009.

رسالة  األسهم،  لشراء  العام  للعرض  القانوني  النظام  راغب،  برهان  سمير  د.   -
دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2006.

د. عبد الرحيم بن بعيدة، مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات   -
رسالة  مقارنة،  حتليلية  دراسة  العامة:  واجلمعيات  اإلدارة  مجلس  ومسؤولية 

دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني شمس، القاهرة، 2000.
بني  مقارنة  دراسة  املالية:  األوراق  لرهن  القانوني  التنظيم  األزهري،  الغني  عبد  د.   -

القانونني املصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2006.
بحوث ومقاالت ومؤمترات )د( 

د. إسماعيل عبد العال، االجتار باملعلومات غير املعلنة في سوق رأس املال، بحث   -
غير منشور، هيئة سوق املال، القاهرة، 2003.

د. هاشم الباش، مالحظات أولية على أسباب األزمة املالية وتبعاتها على بنوك اخلليج   -
العربية، مجلة الدراسات االستراتيجية، املجلد الرابع، العدد 13، سنة 2008.

د. همام القوصي،   -
املفهوم القانوني للمعلومات الداخلية في سوق األوراق املالية: دراسة مقارنة  	•
جامعة  احلقوق،  مجلة  املقارن،  والتشريع  والسوري  الكويتي  القانون  بني 

الكويت، املجلد 37، العدد 4، ديسمبر 2013.
الثانوي بحظر استغالل املعلومات الداخليَّة في بورصة  لع  الـُمطَّ مدى شمول  	•
األوراق املاليَّة، مقال نشر في مجلة جيل األبحاث القانونية املعمقة العدد 20 ، 

.https//www.mohamah.net/	law/:منشور على املوقع اإللكتروني
املعلومات  عن  اإلفصاح  حظر  ملبدأ  القانوني  النطاق  البجاد،  ناصر  بن  حمد  د.   -
الداخلية املتعلقة باألوراق املالية املتداولة في السوق املالية السعودية، مجلة كلية 

احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 2007.
الدستوري  اإلطار  املالية:  األسواق  تنظيم  سلطة  اللطيف،  عبد  محمد  محمد  د.   -
مجلة  والكويت،  ومصر  فرنسا  من  كل  في  مقارن  بحث  التشريعي:  والتنظيم 
احلقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد 2، السنة 33، يونيو 2009.
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د. عادل علي املانع، جترمي إساءة استعمال املطلع للمعلومات اجلوهرية في سوق   -
رأس املال، مجلة احلقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد 1، السنة 

36، مارس 2012.

د. عبد الله علي املناعي، األزمة املالية العاملية وتداعياتها في دول مجلس التعاون   -
اخلليجي، مجلة الدراسات االستراتيجية، املجلد الرابع، العدد 13، سنة 2008.

القانونية  البحوث  مجلة  املالية،  األوراق  بورصة  أحمد،  محمد  الفضيل  عبد  د.   -
واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، العدد رقم 3، سنة 1988. 

التجارة  وقانون  اللبناني  القانون  في  بيروت  بورصة  غصوب،  جميل  عبده  د.   -
األول،  العدد  لبنان،  العربية،  بيروت  جامعة  القانونية،  الدراسات  مجلة  الدولية، 

سنة 2004.
الداخلية  املعلومات  واستغالل  املالية  األوراق  سوق  البربري،  أحمد  صالح  د.   -
العاملي اخلامس عشر  املؤمتر  إلى  العاملني ببواطن األمور، بحث مقدم  بواسطة 
جامعة  والقانون،  الشريعة  كلية  والبورصات،  املالية  األوراق  أسواق  بعنوان: 

اإلمارات العربية املتحدة، دبي، من 6 إلى 8 مارس 2007.
ثانياً- باللغة األجنبية

-	 Ashe	and	Counsell,	Insider	Trading,	2nd	ed.,	Tolley	Publication	Co.,	Ltd,	
UK,	1993.

-	 Brian	Finch	and	Graham	Wolfman,	Guide	 to	 the	Alternative	 Investment	
Market,	Butterworths,	London,	1995.

-	 C.	 Heurteau,	 L’information	 des	 actionnaires	 et	 des	 épargnants	 en	 droit	
français	et	comparé,	these,	Université	de	Grenoble,	France,	1960.

-	 C.	 Peter,	 Insider	 Trading	 in	 Switzerland,	 Published	 in	 Insides	 Trading,	
Edited	by	Emmanuel	Gaillard,	Kluwer,	1992.

-	 Ducouloux-Favard	(C.),	le	delit	d’initie,	dix	ans	de	jurisprudence	et	activité	
de	la	commission	des	opérations	de	bourse,	GP,	1984.
http://www.sec.gov/news/test	imony/2006/	TS092606	Ict.htm.

-	 Jean	–	Pierre	Le	Gall	and	Paul	Morel,	French	company	Law,	2nd	edition,	
Sweet	&	Maxwell,	1992.
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Publishing.	Inc,	Chicago,	U.S.A,	2000.

-	 M.	Delmas-Marty,	Le	delit	des	inities	va-t-il	changer	la	bourse?,	D.,	1977,	
chr.	81.

-	 Michel	 Germain	 &	 Marle	 Anne	 &	 Frison	 Roche,	 La	 protection	 des	
actionnaires	minoritaires,	Rev.	droit	bancaire, no 59, Jan. 1997. 

-	 Nathanlie	Dion,	corporate	governance	et	société	françaises,	édition	du	juris	
–	classeur	,	droit	des	société,	juillet	–	aout	1995.	

-	 Nucholas	Wolfson,	Trade	Secrets	and	Secret	Trading,	25,	San	Diego	Law	
review,	CA,	USA,	1988.	

-	 Ronald	 D.	 Francis,	 Ethics	 and	 Corporate	 Governance:	 an	 Australian	
Handbook,	University	of	New	South	Wales,	Press	Ltd,	2000.

-	 Thomas	 lee	Hazen,	The	 law	of	Securities	Regulation,	4th	 edition,	Home	
book	Series,	West	Group,	A	Thomson	Company,	St.	Paul	Minn,	2003.
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