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الملخص
يهدف هذا البحث إلي إلقاء الضوء علي جريمة التالعب باألسعار في البورصة وأنماطها المختلفة وسبل مكافحتها للحد
من أخطارها في تقويض نشاط سوق رأس المال واإلضرار باالقتصاد القومي.
الكلامت املفتاحية :البورصة  ،التالعب  ،األسعار ،السوق  ،االقتصاد.

The Extent of the Impact of the Price Manipulation Crime on the Investment Activity in
the Stock Exchange
Sameh Aurabi
Vice President of the Court of Cassation, Arbitrator at the Cairo Regional Center for
International Commercial Arbitration
English Abstract

This research aims to shed light on the price manipulation crime in the stock exchange and its various
patterns and ways to control it to reduce its risks in undermining the activity of capital market and
harming the national economy.
Keywords: Economy, manipulation, market, stock exchange.

املقدمة  :تقديم عن البورصة

البورصة bourseLaهي سوق Le marchéمنظمة لرأس املال يتويل إدارتها واإلرشاف عليها مجلس إدارة يضع لها القواعد
التي يجب أن يحرتمها املتعاملون فيها ،وال تعترب العمليات التي تعقد يف البورصة صحيحة إال إذا استوفت الرشوط واألوضاع التي
تتطلبها قواعد البورصة ،ويقصد بالبورصة يف معناها االقتصادي واملايل au senséconomique et financierالسوق التي يتم
()1
التعامل فيها يف األوراق املالية بيعاً ورشا ًء وفق قواعد منظمة ومرضية للبائع واملشرتيLe marché des titrestraités dans
 ، les ventes et les achats Selon des règlesorganisées et satisfaisantes pour le vendeur et l’acheteurبحيث تشكل
إحدي القنوات التي ينساب فيها املال بني األفراد واملؤسسات والقطاعات املتنوعة يف املجتمع مبا يساعد عيل تنمية االدخار
وتشجيع االستثامر من أجل مصلحة االقتصاد القومي .واألسهم جمع سهم وتعرف بأنها صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول
بالطرق التجارية والتي يتمثل فيها حق املساهم يف الرشكة التي أسهم يف رأساملها ،وتخول له صفته هذه مامرسة حقوقه يف
الرشكة ،وتتمثل القيمة السوقية للسهم يف القيمة التي يباع بها السهم ،ويدرك املتعاملون عيل األسهم أن القيمة السوقية للسهم
هي التي يتم التعامل عيل أساسها يف السوق ،وهي تتوقف يف تحديدها عيل العائد الذي يتوقع تولده نتيجة امتالك السهم ،أي
تتوقف عيل األرباح الرأساملية والتوزيعات التي يتوقع أن يجنيها املستثمر من جراء التعامل عليه(.)2
Coispeau, O., Dictionnaire de la Bourse, Canada, Séfi, 2013, introduction. Et V. aussi: Hamon, J. et Jacquillat, B., Que sais-je? La Bourse,
Paris, PUF, 2002. Hissung-Convert, N., La spéculation boursière face au droit, Paris, LGDJ, tome 511, 2009. Lynch, P., Et si vous en saviez
assez pour gagner en bourse, Paris,Valor, 1999.
()2أحمد محمود ،شعبان ،رجب عبد الحكيم سليم ( .)2012رشح أحكام قانون سوق رأس املال الصادر بالقانون رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية طبقاً ألحدث
التعديالت .مج .1.ط -.2.القاهرة :دار النهضة العربية .ص  46وما بعدها.
)(1
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فالبورصة هي سوق منظمة مستمرة لتداول األوراق املالية عن طريق رشكات وساطة أو سمرسة( .)3وبعبارة أخري فالبورصة
سوق لتداول القيم املنقولة وهي أنواع معينة من الصكوك املالية كاألسهم والسندات وصكوك التمويل وحصص التأسيس
ووثائق االستثامر وغريها من الصكوك املالية وتعترب البورصة دامئاً – يف رأينا – هى مرآة االقتصاد ،لذا تعد البورصة املرصية من
األسواق املالية الناشئة ،تبعاً لعد االقتصاد املرصى من االقتصاديات الناشئة.
وإذا كانت البورصة تحتل هذه املكانة االقتصادية ال سيام يف األسواق الناشئة ،فقد اهتم املرشع بتجريم األمناط السلوكية
الخطرة التي من شأنها التأثري يف ثقة املتعاملني مع هذا الكيان االقتصادي .وتعد جرمية التالعب باألسعار يف البورصة من أبرز
الجرائم املؤثرة تأثريا ً ملموساً يف نشاط سوق رأس املال – والتي قد يصل مداها إيل تقويض نشاط هذا السوق بأكمله.
لذا يري البعض – وبحق – أن هذه الجرمية تعد من أهم الجرائم التي تقع يف سوق رأس املال إذ تزعزع الثقة الواجب
توافرها فيه ،كام أنها تعرض حقوق حملة األسهم لخطر محدق أو كبري االحتامل ،وقد تلحق بهم أرضار بالغة .باإلضافة إيل أنها
تعد من الجرائم ذائعة االنتشار من الناحية العملية وذات تأثري مبارش عيل سوق التداول يف مجمله( .)4وهو ما يدعونا إيل تناول
هذا النمط اإلجرامي االقتصادي يف هذا البحث من خالل مطلبني رئيسيني:
 املطلب األول :الجوانب املوضوعية لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة. املطلب الثاين :الجوانب التطبيقية لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة. -ونعقب ذلك بخامتة نديل فيها باملقرتحات الالزمة.

املطلب األول
الجوانب املوضوعية لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة

من الراسخ يف ظل النمط التقليدي للجرمية أن املجرم هو محور االهتامم يف دراسة الظاهرة اإلجرامية .وقد استمر هذا االتجاه
سائدا ً لعقود متعددة إيل أن ظهرت دراسات األستاذ األمرييك سذرالند Sutherlandعامل اإلجرام الشهري يف أربعينيات القرن املايض،
والتي لفت األنظار فيها ألهمية إخضاع أمناط السلوك املناهض اجتامعياً الذي يرتكب يف عامل الصفوة وبصفة خاصة يف محيط
النشاط االقتصادي لفروض الدراسة يف نطاق علم اإلجرام.
وقد أطلق عامل االجتامع سذرالند ( )Sutherlandعيل النمط السلويك السابق مسمي جرائم ذوي الياقات البيضاء White
 collar crimesلتشمل فيام بعد الجرائم االقتصادية التي ترتكب من قبل الطبقة الراقية يف املجتمع من ذوي املناصب اإلدارية
الكبرية ،وتشمل أنواع مختلفة من الجرائم مثل جرمية الغش يف البورصة(.)5
وسوف نتناول الجوانب املوضوعية الحاكمة لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة ،أو باألحري جرمية الغش يف البورصة من
خالل مجموعة منالعنارصنعرضها فيام ييل:

أوال  :النصوص الترشيعية والالئحية الحاكمة لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة:

نصت املادة  6/63من القانون رقم  95لسنة  1992بشأن إصدار قانون سوق رأس املال املعدلبالقانونني رقمي  123لسنة ،2008
 17لسنة  2018أنه "مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس
سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف جنيه أو ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهام أكرب ،وال تزيد عىل
()3طه بدوي ،سيد ( .)2011الترشيعات االقتصادية وفقاً ألحدث التعديالت الترشيعية .القاهرة :دار النهضة العربية .ص  .71وكانت أسواق األوراق املالية يف السابق
موجودة يف مبان مصممة خصيصاً الستيعاب كافة املتعاملني فيها من سامرسة ووكالء وغريهم,V. Gerard Horny, G., La bourse pour les nuls, Paris, First - .
.Introduction ,2014
()4سمري ،محمد ( .)2019قانون العقوبات االقتصادي :القسم العام -القسم الخاص .ط -.1.القاهرة :نادي القضاة .ص .407
()5مراد ،عبد الفتاح ( .)2011موسوعة رشح قوانني املحاكم االقتصادية .مج .1.ط -.1.القاهرة :نادي القضاة .ص ص .18-17
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( )20عرشين مليون جنيه أو مثيل ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهام أكرب ،أو بإحدى هاتني العقوبتني
كل من:
 -6عمل عىل قيد سعر غري حقيقي ،أو عملية صورية ،أو حاول بطريق التدليس التأثري عىل أسعار السوق".
كام نصت املادة  67من ذات القانون عيل أنه "مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  ،منصوص عليها يف أي قانون آخر يعاقب
بغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تزيد عىل مليون جنيه كل من يخالف أحد األحكام املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية لهذا
القانون".
ومن املقرر بنص املادة  319من قرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  135لسنة  1993بشأن إصدار الالئحة التنفيذية
لقانون سوق رأس املال الصادر بالقانون رقم  95لسنة 1992واملعدلة باإلضافة مبقتيض قرار وزير االستثامر رقم  141لسنة 2006
أنه "يقصد بالعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها:

أوال  :التالعب ىف األسعار:

"أى عمل ،أو امتناع عن عمل بقصد التأثري عىل أسعار تداول األوراق املالية يكون من شأنه اإلرضار بكل أو بعض املتعاملني ىف
سوق األوراق املالية .ويخضع التالعب ىف األسعار لحكم املادة  6/63من قانون سوق رأس املال".
كام نصت املادة  321من ذات الالئحة عيل أنه "يحظر مطلقاً التالعب يف أسعار األوراق املالية ،ويحظر عيل األخص القيام بأي
أو كل مام ييل-:
 - 1التأثري عيل السوق أو عيل األسعار بأى تعامل من خالل تنفيذ عمليات ال تؤدي إىل تغيري املستفيد الفعيل.
 -2تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد اإليحاء بوجود تداول عيل ورقة مالية معينة.
 -3نرش أو املساعدة يف نرش أخبار مضللة أو غري مدققة.
 -4نرش أخبار تتعلق بقرب تغري سعر ورقة مالية من اجل التأثري عيل أسعارها والتعامل عليها.
 -5اشرتاك الجهة املصدرة يف التعامل عيل أوراقها املالية بغرض التأثري عيل سعرها ،أو بطريقة يرتتب عليها اإلرضار بأى من
املتعاملني عليها وذلك دون اإلخالل باألحكام املنظمة للتعامل عىل أسهم الخزينة.
 -6اإلدالء يف وسائل اإلعالم أياً كان نوعها بأية معلومات غري صحيحة أو غري مدققة من شأنها التأثري عيل السوق أو املتعاملني
فيه لتحقيق نفع شخيص أو لصالح شخص أو جهة معينة.
 -7إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض اإليحاء بوجود تعامل عىل ورقة مالية أو التالعب يف أسعارها
من اجل تسهيل بيعها أو رشائها.
 -8االشرتاك يف أية اتفاقات أو مامرسات تؤدي لتضليل أو خداع املستثمر أو للتأثري بصورة مصطنعهأوالتحكم يف أسعار بعض
األوراق املالية أو يف السوق بصفة عامة.
 -9القيام منفردا ً أو باالشرتاك مع آخرين بإدخال أوامر إىل نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غري
صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة يف السوق.
 -10القيام منفردا ً أو باالتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إىل نظم التداول بالبورصة عيل ورقة مالية معينة للتأثري عيل سعر
الورقة سواء باالرتفاع أو االنخفاض أو التثبيت تحقيقا ألهداف غري مرشوعة مثل التأثري يف قيمة االستثامرات لتحقيق نفع خاص
أو للتهرب من الرضائب أو للوصول لسعر معني تم االتفاق عليه مسبقاً مع طرف آخر تحقيقاً لغرض مخالف للقانون أو القواعد
واألعراف املهنية كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول عىل ائتامن بضامنها.
 -11استغالل أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عمالء وتكون كميات هذه األوامر من شأنها تحريك سعر
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ورقة مالية أو القيام بالتداول يف ذات نفس اتجاه هذه األوامر قبل تنفيذها مام قد يحقق أرباحاً نتيجة استغالل أوامر العمالء
بصورة غري مرشوعة .كام يحظر أيضاً االتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك يف نفس اتجاه هذه األوامر قبل تنفيذها.
 -12التعامل بأسامء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة ال تقابلها أوامر
بيع أو رشاء حقيقية ،أو إدراج أوامر بأسعار ال مربر لها يكون من شأنها خلق حالة ظاهرية مضللة ال متثل واقع التداول الفعىل.
 -13السيطرة أو محاولة السيطرة عىل الطلبات أو العروض بالسوق أو االستحواذ أو محاولة االستحواذ عيل موقف متحكم
عيل ورقة مالية للتالعب يف سعرها أو لخلق أسعار غري مربرة أو للتأثري عيل قرارات املتعاملني بشأنها.
 -14نرش معلومات غري حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار األوامر والتنفيذ نحو اتجاه معني.
 -15االمتناع عن عرض أو طلب األوراق املالية بيعاً أو رشا ًء بقصد التأثري عيل أسعارها عىل الرغم من وجود أوامر بيع أو رشاء،
أو االتفاق مع أي طرف عىل القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو طلب عىل هذه األوراق".

ثانيا  :ماهية جرمية التالعب باألسعار يف البورصة:

قدمنا أن املادة  319من قرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  135لسنة 1993بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون
سوق رأس املال الصادر بالقانون رقم  95لسنة  1992واملعدلة باإلضافة مبقتيض قرار وزير االستثامر رقم  141لسنة  ،2006قد
عرفت التالعب ىف األسعار:
"بأنه أى عمل ،أو امتناع عن عمل بقصد التأثري عىل أسعار تداول األوراق املالية يكون من شأنه اإلرضار بكل أو بعض املتعاملني
ىف سوق األوراق املالية .ويخضع التالعب ىف األسعار لحكم املادة  6/63من قانون سوق رأس املال".
وباستقراء نص املادة  6/63من القانون رقم 95لسنة 1992بشأن إصدار قانون سوق رأس املال املعدل ،يتبني أن جرمية التالعب
باألسعار يف البورصة تنقسم إيل ثالثة أمناط تجرميية هي( :قيد سعر غري حقيقي /إجراء عمليات صورية /محاولة التأثري عيل األسعار
بطريق التدليس) وهو ما سنتناوله فيام ييل(: )6

( )1العمل عيل قيد سعر غري حقيقي لألوراق املالية:

واملقصود بقيد سعر غري حقيقي؛ قيد سعر غري مطابق للواقع سواء بالزيادة أو النقصان أو التثبيت عيل خالف الحقيقة(.)7
وهنا يالحظ أن املرشع يعاقب عيل الجرمية التامة ،كام أنه يعاقب عيل مجرد الرشوع فيها ،ألن املرشع ذكر عبارة كل من عمل
عيل قيد سعر غري حقيقي أي أن املرشع قصد تجريم مجرد أن يعمل الشخص عيل قيد سعر غري حقيقي سواء تحققت النتيجة
أم مل تتحقق ،ويقصد بالسعر غري الحقيقي الوصول بالورقة إيل سعر يختلف عن سعر السوق الذي يتفق مع ظروف العرض
والطلب ،مثال ذلك :أن يكون سعر السوق  30ج للسهم ،ويتفق شخصان عيل البيع بسعر  40ج فيقومون برفع السعر تدريجياً
حتي الوصول إيل  40ج ويتم التنفيذ بهذا السعر فهنا تقع الجرمية.

( )2إجراء عمليات صورية:

ويقصد به قيد عمليات وهمية غري حقيقية ال أساس لها يف الواقع(.)8وميكن القول بأن الصورية املقصودة يف قانون سوق رأس
املال لها ذات املعني يف القانون املدين ،وهو إخفاء الحقيقة سوا ًء كانت بعدم االنتقال الحقيقي للملكية أو بوجود مثن غري الثمن
املعلن عنه ،ويف هذه الحالة يتعني لصحة اإلتهام بيان ماهية الصورية يف العملية ،ويتعني أيضاً أن يكون هناك قصد أو غرض من
هذه الصورية ،وإال ما كان هناك حاجة إلجراء لعملية الصورية خاصة يف ظل غياب التعريف الترشيعي لها.

ومن أمثلة العمليات الصورية:

أ -عقد عمليات بيع ورشاء عكسية بني نفس األشخاص وعيل ذات الكميات وبذات السعر ،األمر الذي يعكس عدم انتقال

()6أحمد محمود ،شعبان ،رجب عبد الحكيم سليم ( .)2012مصدر سابق .مج .2.ط -.2.القاهرة :دار النهضة العربية .ص  1519وما بعدها.
()7سمري ،محمد ( .)2015/2014الجرائم االقتصادية يف الترشيعني املرصي واإلمارايت .القاهرة :دار النهضة العربية .ص .374
( )8املصدر السابق.
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ملكية حقيقي بني األطراف مام يوحي بوجود عمليات عيل هذه األوراق.
ب -الصورية يف الثمن ،مثل :أن يتم التنفيذ بالسعر السوقي عيل الشاشات ويكون هناك باقي جزء من السعر يدفع بعيدا ً
عن األعني وعن شاشات التداول ،فيكون سعر التنفيذ الظاهر غري السعر الحقيقي الخفي األمر الذي جرمه املرشع بقانون سوق
رأس املال.

( )3محاولة التأثري عيل أسعار السوق بطريق التدليس:

تقوم هذه الجرمية مبجرد املحاولة وحتي ولو مل يتم التأثري عيل األسعار بالفعل ،أي أنه البد أن يكون هناك سعر سوقي للورقة،
ويحاول الجاين التأثري عليه بالزيادة أو النقصان ،وأن يتم ذلك بطريق التدليس الذي يرجع يف تعريفه إيل قانون العقوبات ،والذي
يعني يف مجمله استخدام الطرق االحتيالية .فاملحاولة من الوجهة القانونية مرحلة وسطي بني التحضري للجرمية والبدء يف تنفيذها،
فهي سابقة عيل البدء يف التنفيذ والحقة عيل األعامل التحضريية .ويف هذا املعني قضت محكمة النقض رصاحة بأن املحاولة بداهة
عمل تحضريي مل يصل به صاحبه بعد إيل مرحلة البدء يف التنفيذ(.)9
ومن ثم فإن مجرد محاولة التأثري عىل أسعار السوق يتحقق بها الجرمية ولو مل تصل هذه املحاولة إىل مرحلة البدء يف التنفيذ،
والواقعة يف هذه الحالة ال تعد يف مرحلة الرشوع ،وإمنا هي جرمية تامة لها منوذج قانوين معني .والتجريم هنا ينصب عىل مجرد
املحاولة سواء ترتب عىل ذلك تغيري يف أسعار السوق بالصعود أو الهبوط بالفعل أم باءت محاولة الجاين بالفشل ألي سبب من
األسباب(.)10

ومن أمثلة التأثري عيل األسعار:

• إدخال عروض وهمية مع العلم بعدم تنفيذها.
• إدخال طلبات وهمية مع العلم بعدم تنفيذها.
• إدخال عروض أو طلبات تم سحبها برسعة لإليهام بوجود عروض أو طلبات.
• إجراء عمليات صورية ،أي إمتام تنفيذ عمليات بني نفس األشخاص لإليهام بوجود عمليات تداول.
وجدير بالذكر أن جرمية التالعب باألسعار قد يقع النشاط اإلجرامي فيها من شخص منفرد أو مجموعة من األشخاص بنا ًء عيل
اتفاق بينهم ومن ثم يسأل الجميع كمساهمني يف الجرمية(.)11

ثالثا  :أركان جرمية التالعب باألسعار يف البورصة:

تطلب املرشع لقيام جرمية التالعب باألسعار يف البورصة كام هو الحال يف سائر الجرائم كالً من الركن املادي واملعنوي عيل
التفصيل التايل:

الركن املادي:

يتحقق الركن املادي لهذه الجرمية بإرتكاب املتهم ألي عمل بقصد التأثري عيل أسعار تداول األوراق املالية ويكون من شأنه
اإلرضار بكل أو بعض املتعاملني يف السوق .كام يتحقق أيضاً بإرتكاب املتهم ألي فعل يؤدي إيل قيد سعر غري حقيقي لألوراق املالية
املتداولة بالسوق أو إجراء عمليات بيع أو رشاء صورية أو القيام بعمل من أعامل الغش أو التدليس أو االحتيال من شأنه التأثري
عيل سعر السوق (سلباً أو إيجاباً) وذلك بالتالعب يف عمليات العرض أو الطلب(.)12
والصور سالفة البيان جميعها تعد أمثلة واضحة عىل هذه الجرمية ،والجامع بينها هو محاولة التأثري عىل أسعار السوق ،وهذه
()9نقض  14مارس سنة  -1971مجموعة أحكام محكمة النقض -س  -22رقم  -58ص .239
()10سمري ،محمد .الجرائم االقتصادية يف الترشيعني املرصي واإلمارايت .مصدر سابق .ص .275
( )11معوض ،مصطفي ،أكرم أبو حساب ( .)2009املوسوعة الجنائية للترشيعات االقتصادية .مج .1.ط -.1.القاهرة :نادي القضاة .ص 301
()12املصدر السابق .ص ص .302-301
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العدد  ،1لعام 2020

الصور واضحة بجالء ،بيد أن البعض منها يستلزم شیئاً من اإليضاح .فنرش أخبار مضللة يقصد به إذاعة أخبار كاذبة أو غري صحيحة
كلياً أو جزئياً ،أي أنها إثارة يشء أو أمر مخالف للحقيقة كلياً أو جزئياً سواء كان لهذا األمر أساس من الصحة بيد أنه تم املبالغة
والتهويل فيه ،أو كونه مكذوباً متاماً ،وتؤدي إىل التأثري عىل أسعار األسهم أو السوق برمته .أما األخبار غري املدققة فهي التي مل
تخضع إىل الفحص والتمحيص للتأكد من صحتها .وال يلزم أن يكون النرش عىل شاشات البورصة وإمنا يكفي النرش يف الصحف أو
أي من املطبوعات أو عىل شبكة اإلنرتنت أو يف وسائل اإلعالم املختلفة(.)13
أما املساعدة يف ذلك فيقصد بها أي نوع من أنواع املعاونة والتعضيد للفاعل ،مام يزيد من إمكانياته فتسهل له ارتكاب
الجرمية .وباملثل ينطبق عىل ذلك نرش أخبار تتعلق بقرب تغري سعر الورقة املالية بغرض التأثري عىل سعرها والتعامل فيها ،وسيان
أن يكون ذلك عن طريق رفع قيمة السهم أو خفض قيمته أو تثبيت هذه القيمة ،ويكمن ذلك يف الخطورة التي متثلها هذه
الجرمية يف التأثري عيل أسعار األسهم املتداولة التي قد تحدث يف بعض األحيان تقلبات يف السوق(.)14

الركن املعنوي:

يتمثل القصد الجنايئ يف هذه الجرمية يف القصد العام فيجب أن يثبت علم الجاين بالعمليات التي يقوم بها من بيع صوري أو
ارتكاب التدليس وأن يعلم أن من شأن ذلك العمل للتأثري عيل السوق وأن تتجه إرادته بعد ذلك إيل القيام بتلك العمليات بقصد
إحداث هذا األثر برصف النظر عن تحققه من عدمه ،وعيل ذلك إذا انتفي لدي املتهم قصد التالعب باألسعار ومل تتجه إرادته إيل
التأثري عيل سعر السوق ال يتوافر يف حقه جرمية التالعب باألسعار(.)15
فقوام القصد الجنايئ يف هذه الجرمية إذن هو علم الجاين وإرادته لجميع عنارص الجرمية .فيتعني أن يعلم الجاين انه يعمل عىل
قيد سعر غري حقيقي أو يجري عمليات صورية أو يحاول التأثري عىل أسعار السوق بطريق التدليس بإحدى الطرق التي حددتها
املادة  ۳۲۱من الالئحة التنفيذية أو بأي طريقة أخرى .كام يجب أن تنرصف إرادته إىل التأثري عىل أسعار السوق سواء تحقق
اإلرضار الفعيل بالغري أو تعريضه للخطر(.)16
ويثور التساؤل عن طبيعة القصد املتطلب يف هذه الجرمية هل هو قصد خاص ،أم أنه من قبيل القصد العام املتطلب يف
سائر الجرائم العمدية؟ يف واقع الحال أن املرشع مل يشرتط لقيام هذه الجرمية قصدا ً جنائياً خاصاً ،بل يكفي أن يتوافر القصد
الجنايئ العام وهو يتحقق بإدراك الجاين ملا يفعل مع علمه برشوطه ،وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة املوضوع التي لها
مطلق الحرية يف استظهاره من الوقائع املعروضة عليها ،وال يشرتط أن يتحدث الحكم استقالالً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون
مستفادا ً منه(.)17

رابعا  :عقوبة جرمية التالعب باألسعار يف البورصة:

فرض املرشع عقوبة هذه الجرمية يف املادة  6/63من القانون رقم 95لسنة 1992بشأن إصدار قانون سوق رأس املال املعدل
بالقانونني رقمي  123لسنة  17 ،2008لسنة  ،2018حيث نص عيل أنه "مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف أي
قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف جنيه أو ما حققه املخالف من نفع
مؤثم أو توقاه من خسائر أيهام أكرب ،وال تزيد عىل ( )20عرشين مليون جنيه أو مثيل ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه
من خسائر أيهام أكرب ،أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من:
-6عمل عىل قيد سعر غري حقيقي ،أو عملية صورية ،أو حاول بطريق التدليس التأثري عىل أسعار السوق".
ومن املالحظ عيل هذا النص  -يف شقه العقايب  -أن املرشع قد عمد إيل تغليظ العقوبة املقررة لهذا النمط اإلجرامي االقتصادي،
نظرا ً ملايشكله من تهديد صارخ للمناخ االستثامري يف البورصة ومن ثم اإلرضار باالقتصاد القومي يف مجمله ،وقد تجيل ذلك يف
فرضه لعقوبة الحبس الذي ال يزيد عن خمس سنوات مجاوزا ً يف ذلك الحد األقىص املقرر لعقوبة الحبس يف املادة  1/18من قانون
( )13سمري ،محمد .قانون العقوبات االقتصادي :القسم العام -القسم الخاص .مصدر سابق .ص ص .413-412
( )14املصدر السابق.
( )15معوض ،مصطفي ،أكرم أبو حساب .مصدر سابق .ص .302
()16سمري ،محمد .قانون العقوبات االقتصادي :القسم العام -القسم الخاص .مصدر سابق .ص .414
()17سمري ،محمد .الجرائم االقتصادية يف الترشيعني املرصي واإلمارايت .مصدر سابق .ص .282
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اإلجراءات الجنائية وهو ثالث سنوات .ومل يكتف املرشع بإيراد عقوبة الحبس جزا ًء ملقرتف هذه الجرمية بل أضاف إليها عقوبة
الغرامة التخيريية ورفع حديها األدين واألقىص عيل النحو التايل:
 ال تقل عن خمسني ألف جنيه أو ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهام أكرب ،بعد أن كانت خمسونألف جنيه فقط يف القانون رقم 95لسنة 1992املعدل بالقانون رقم  123لسنة .2008
 ال تزيد عيل عرشين مليون جنيه أو مثيل ما حققه املخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهام أكرب ،بعد أن كانت مائةألف جنيه يف القانون رقم 95لسنة  ،1992وعرشين مليون جنيه فقط يف القانون رقم  123لسنة .2008
وإمعاناً من املرشع يف تجريد مقرف الجرمية من أي نفع مادي عاد عليه من جراء ارتكابها أو خسارة توقاها منها ،عاقبه بأداء
قيمة ما عاد عليه من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر إذا كان ذلك مجاوزا ً لحدي الغرامة األدنيواألقيص ،أي إذا ما كان مجاوزا ً
ملبلغ خمسني ألف جنيه أو عرشين مليون جنيه بحسب األحوال.

خامسا  :الطبيعة القانونية لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة:

غني عن البيان أن كل جرمية تقوم عيل عنرص مادي ملموس ال يتحقق بنيانها القانوين بدونه ،فالجرمية تتكون يف ماديتها من
كل فعل أو امتناع يجرمه الشارع ويفرض عيل مرتكبه جزاءا ً جنائياً أي كل ما يدخل يف كيانها ويكون له طبيعة مادية ملموسة،
والبد ليك يتحقق الركن املادي لجرمية ما ،أن يتوافر نشاط إجرامي معني وأن تقع نتيجة ،وأن تتوافر عالقة سببية تربط بني
النشاط والنتيجة .والسلوك اإلجرامي هو النشاط املادي امللموس الذي يأتيه الجاين أو التقاعس عن تنفيذ واجب قانوين مفروض
عليه يوقعه تحت طائلة العقاب ،والسلوك بهذا املعني الزم يف كافة الجرائم مبا فيها جرائم قانون سوق رأس املال ،وهو املستقر
عليه فقهاً وقضا ًء بأال جرمية بغري نشاط مادي يكون هو قوام السلوك اإلجرامي فيها.
ويندرج السلوك اإلجرامي يف جرائم سوق رأس املال وفقاً لطبيعته تحت طائفتني أساسيتني هام السلوك اإليجايب ،والسلوك
السلبي وهو ما يسمي بالرتك أو االمتناع ،وباستقراء نصوص التجريم يف قانون سوق رأس املال يبني أن الغالبية العظمي من
الجرائم تندرج تحت طائفة الجرائم التي تستلزم سلوكاً إيجابياً يتحقق به الركن املادي للجرمية أي البد من حدوث حركة
عضوية إرادية من جانب الجاين مؤاخذ عليها قانوناً ،وهو املستنتج من العبارات واأللفاظ التي أيت بها املرشع يف نصوص التجريم،
حيث يعاقب كل من طرح لالكتتاب ،أو بارش ،أو عمل عيل قيد سعر غري حقيقي ،أو كل من خالف أو أفيش أو زور ،باملخالفة
ألحكام القانون ،وكل هذه األفعال تتطلب – يف معناها اللغوي ومفهومها القانوين – حركة عضوية إرادية من الجاين تجاه كل
فعل ومن ثم تشكل سلوكاً إيجابياً يف هذه الجرائم ،ومن أمثلة الجرائم ذات السلوك اإلجرامي اإليجايب:
 جرمية الغش – بوجه عام – التي تتطلب أفعاالً إيجابية لقيام الركن املادي فيها كالقيام بإثبات وقائع غري صحيحة  ،...وهيمتثل سلوكاً إجرامياً إيجابياً(.)18
وترتيباً عيل ما تقدم ،تعد جرمية التالعب بأسعار البورصة بأمناطها التجرميية الثالثة( :قيد سعر غري حقيقي /إجراء عمليات
صورية /محاولة التأثري عيل األسعار بطريق التدليس) من الجرائم ذات السلوك اإليجايب ،بحسبان إنرصاف فعل الجاين فيها إيل
حركة عضوية تتطلب نشاطاً أو تدخالً إيجابياً – إن شئنا الدقة – سوا ًء كان ذلك يتعلق بقيده سعر غري حقيقي أو إجرائه عملية
صورية أو محاولته التأثري عيل أسعار السوق (البورصة) بطريق التدليس.
لذا يري الباحث أن املرشع الالئحي قد جانبه الصواب يف خصوص اشتامل صور السلوك اإلجرامي املكون للركن املادي يف
جرمية التالعب باألسعار يف البورصة عيل السلوك اإلجرامي السلبي (االمتناع عن عمل) – من خالل إيرادها ضمن البند 15 /من
املادة  321من الالئحة التنفيذية سالفة البيان عيل النحو التايل:
[االمتناع عن عرض أو طلب األوراق املالية بيعاً أو رشاء  ،]...بحسبان أن مثل هذه الفرضية إمنا تتضمن نشاطاً إيجابياً أولياً
قوامه وجود أوامر بيع أو رشاء موقعة من العميل (الجاين) وصادرة منه إيل رشكة السمرسة يف األوراق املالية املعنية بغية تنفيذ
()18الضبع ،أرشف ( .)2007تسوية عمليات البورصة .القاهرة :دار النهضة العربية .ص  424وما بعدها.
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العمليات املشتملة عليها لحسابه ،ومن ثم فإن الفعل املكون للركن املادي لهذه الجرمية ،هو يف جميع األحوال قوامه سلوكاً
إيجابياً يتصل بقصد املتهم الجنايئ من إتيانها.
ولكن يثور التساؤل عن ماهية النموذج اإلجرامي الذي تتفرد به جرمية التالعب باألسعار يف البورصة ضمن جرائم السلوك
اإليجايب؟ وهذا ما سوف نوضحه فيام ييل:
إذا كانت جرمية التالعب باألسعار يف البورصة بأمناطها التجرميية الثالثة ( :قيد سعر غري حقيقي /إجراء عمليات صورية/محاولة
التأثري عيل األسعار بطريق التدليس) من الجرائم ذات السلوك اإليجايب ،فإنها تعد من جرائم السلوك اإليجابية (املجردة) وليست
من جرائم النتيجة التي تستلزم تحقق نتيجة معينة لقيام الفعل املكون للركن املادي فيها.
وينبني عيل ما تقدم ،أنه مبجرد إتيان الجاين الفعل اإليجايب املكون للركن املادي يف خصوص األمناط التجرميية السالف بيانها
يكتمل عيل الفور وقوع الجرمية ،دون حاجة لتحقق نتيجة معينة بشأنها.
ومن ثم تتفرد هذه الجرمية بطبيعة خاصة ضمن جرائم السلوك اإليجايب عيل النحو املتقدم ،وعلة ذلكأن املرشع – يف هذه
النوعية من الجرائم – ال يقترص اهتاممه عيل تجريم النتائج الضارة التي تنجم عن السلوك اإلجرامي (اإليجايب) ،بل قد ميتد ذلك
للنتائج الضارة يف املستقبل وهي ما تعرف بالنتائج الخطرة ،فالخطر هو الرضر املحتمل الذي يهدد املصلحة التي يحميها القانون
يف نص التجريم ،ويتمثل الركن املادي يف جرائم سوق رأس املال بصفة عامة يف أوجه من السلوك ذي النتائج الخطرة ،وغالباً ما
يعاقب عليه بوصف الجرمية التامة ال الرشوع.
وتتمثل أهمية هذا الوجه من التجريم يف كونه أحد األساليب الهامة للحد من اتساع نطاق ومدي األرضار الناجمة عن
أحوال انتهاك القوانني املنظمة لنشاط سوق رأس املال قبل استفحالها وانتشار آثارها عيل نطاق واسع ،فيكون من األفضل تجريم
السلوك الخطر يف مرحلة سابقة عيل تحقق الرضر الفعيل الذي قد يصيب املصلحة العامة ،أو الخاصة ،أو املصلحة الجامعية عيل
نحو جسيم يصعب تدارك آثاره ،مام يرتتب عليه تقويض نشاط سوق رأس املال ،أو اإلرضار بجموع كبرية من املستثمرين أو
املدخرين أو املشتغلني يف نشاط سوق رأس املال ،فتجريم النتائج الخطرة هو نوع من السياسة الوقائية يف التجريم(.)19
وخالصة ما سبق ،أن جرمية التالعب باألسعار يف البورصة بأمناطها التجرميية الثالثة( :قيد سعر غري حقيقي /إجراء عمليات
صورية /محاولة التأثري عيل األسعار بطريق التدليس) ،هي من جرائم الخطر اإليجابية التي تقع مبجرد إتيان السلوك اإلجرامي
دومنا انتظار لتحقق النتيجة الضارة املرتتبة عليه.

املطلب الثاين
الجوانب التطبيقية لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة

بعد أن انتهينا من استعراض الجوانب املوضوعية الحاكمة لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة ،نعرض فيام ييل إيل الجوانب
التطبيقية الخاصة بهذه الجرمية ،وهو الجانب العميل (التطبيقي) من هذا البحث ،إمياناً منا بكلمة السيد القايض /أوليفر ويندل
هوملز األستاذ بجامعة هارفارد والقايض األول باملحكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية سابقاً" :إن حياة القانون ليست منطقاً
وإمنا تجربة"(.)20
وعيل ذلك ،فسوف نتناول الجوانب التطبيقية الخاصة بجرمية التالعب باألسعار يف البورصة من خالل عدة عنارص نعرضها
فيام ييل:

أوال :التطبيق العميل الشائع لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة:

يتمثل التطبيق الشائع لجرمية التالعب باألسعار يف البورصة ،يف تلك الحالة التي يقوم فيها الجاين بإدخال طلب وهمي عيل
الورقة املالية املعنية ،وذلك من خالل تسجيله أمر رشاء صوري من خالل رشكة السمرسة يف األوراق املالية بسعر بعيد عن
()19املصدر السابق .ص 430
()20مشار إليها لدي عوض غازي ،طه ( .)2005األصول التاريخية للرشائع الغربية :الرشيعة الرومانية والرشيعة األنجلوسكسونية .القاهرة :دار النهضة العربية .ص .109
84

IJDJL

سامح عرابى

الحمایة الجنائیة للنشاط االستثماری فی البورصة

أسعار التنفيذ السائدة يف جلسة التداول ،أي بسعر أدين منه حتي ال يتم تنفيذه من أجل اإليحاء بوجود طلبات عيل الورقة املالية
املعنية واتجاهها للصعود أو حتي للثبات ،وعيل أثر ذلك يقوم بالبيع مستفيدا ً من الفارق السعري املتحقق يف الفرتة البينية ما
بني الرشاء الصوري والبيع الفعيل ،وتسمي هذه الفرضية باللغة اإلنجليزية االقتصادية.)Pump & Dump( :
بيد أنه ينبغي مالحظة عدم استلزام قيام الجاين بالبيع محققاً نفعاً مادياً فعلياً حتي تقوم يف حقه الجرمية التي نحن بصددها،
بل تقع مبجرد إقدامه عيل إتيان مثل هذا السلوك الخطر املتمثل يف تسجيله أمر رشاء صوري بسعر أدين من أسعار التنفيذ
السائدة بالجلسة ،وذلك باعتبارها من جرائم الخطر (اإليجابية) وفق ما تقدم بيانه تفصيالً.
فالتجريم هنا ينصب عيل مجرد املحاولة سواء ترتب عيل ذلك تغيري يف أسعار السوق بالصعود أو الهبوط أو الثبات بالفعل أم
باءت محاولة الجاين بالفشل ألي سبب من األسباب.

ثانيا  :جرمية التالعب باألسعار يف البورصة وفقا لقضاء محكمة النقض:

قضت محكمة النقض يف حكم حديث لها بأنه يشرتط لتوافر هذه الجرمية ركنان ركن مادي وركن معنوي ،والركن املادي
قوامه إحدي الصور اآلتية :قيد سعر غري حقيقي أو عملية صورية أو محاولة التأثري عيل أسعار السوق بطريق التدليس  ...ملا كان
ذلك ،وكان الحكم قد أثبت مبا أورده من أدلة لها مأخذها الصحيح من األوراق ومن بينها الطلب املقدم من الهيئة العامة لسوق
رأس املال (الهيئة العامة للرقابة املالية حالياً) بتحريك الدعوي العمومية قبل املتهم بصفته رئيس مجلس إدارة الرشكة  ...لقيام
الرشكة بنرش خرب عيل شاشات التداول بالبورصة يتضمن قيامها باالشرتاك مع رشكة  ...يف العرض املقدم لرشاء أسهم رشكة  ...مببلغ
 75مليون جنيه مام أدي إيل ارتفاع قيمة سهم رشكته عقب النرش بنسبة  ،% 3.9وأن مضمون ذلك اإلعالن مخالفاً ملا نرش من قبل
بخصوص عرض الرشاء املعتمد من الهيئة والذي مل يتضمن أن رشكته من ضمن الرشكات التي تقدمت لهيئة سوق املال للرشاء،
وال ينال من ذلك أنها مساهمة بنسبة  % 8بإحدي الرشكات املتقدمة للرشاء ،حيث إن لكل منهام شخصية اعتبارية مستقلة،
فضالً عام قرره رئيس قطاع امليزانية بالرشكة رئاسة املتهم أنه تنفيذا ً لتعليامت األخري قام مبخاطبة إدارة اإلفصاح بالبورصة لنرش
اإلعالن بشاشات التداول ،وما قرره مدير إدارة اإلفصاح بالبورصة أن هذا اإلعالن تم بنا ًء عيل مسئولية الرشكة باعتباره خربا ً يتعلق
باستثامراتها ،فإن الطاعن يكون قد ارتكب الجنحة املسندة إليه واملنصوص عليها يف املادة سالفة البيان ويكون النعي عيل الحكم
بانتفاء أركان الجرمية عيل ما جاء بأوجه النعي غري سديد(.)21

ثالثا  :جرمية التالعب باألسعار يف البورصة وفقا لقضاء محكمة جنح مستأنف القاهرة االقتصادية:

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة االقتصادية بأن سوق تداول األوراق املالية إذا كان يسمح باملضاربات الرشيفة ،فإن
ذلك يقترص عىل أن يكون دور املضارب العمل عىل توقع األسعار املستقبلية واالستفادة من ذلك باختيار وقت الرشاء أو وقت
البيع دون أن يتدخل بفعله للتأثري عىل السوق ،بحيث يفسد التحرك الطبيعى ملبدأ العرض والطلب ،ومن أبرز صور االنحرافات
التى تنتاب التعامل ىف األوراق املالية هى البيع أو الرشاء الصورى أو املظهرى ،wash saleويقصد به خلق تعامل صورى عىل
سهم ما ىف الوقت الذى قد ال يوجد فيه تعامل يذكر عىل ذلك السهم ،والهدف منه إيهام املتعاملني بأن تغريات سعرية حدثت
للورقة املعنية ،وأن تعامالً نشطاً يجرى عليها ،فيقوم املخادع بتقديم طلبات رشاء مكثفة بسعر بعيد عن التنفيذ  -حيث أنه
لن يقابله عرض بيع بذات القيمة  -من شأنه أن يوحى بتزايد التعامل عىل ذلك السهم مام يشجع العمالء عىل الدخول لرشاء
ذات السهم فيزيد الطلب عىل السهم ،وهو ما يؤدى إىل ارتفاع قيمته أو عىل األقل تثبيت السعر وعدم تهاويه ،فيتدخل ىف تلك
اللحظة الجاىن ببيع ما ميلكه من ذات السهم بسعر مرتفع يجنى منهأرباحاً غري مرشوعة.
وحيث إنه عن التهمة األوىل املنسوبة للمتهمني من األول إىل الرابع عرش:
 عملوا عىل قيد سعر غري حقيقى وعمليات صورية عىل الورقة املالية  ...وحاولوا بطريق التدليس التأثري عىل أسعار السوقوذلك عىل النحو املبني بتقرير الهيئة العامة للرقابة املالية.
وحيث إن قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992قد جرم هذا النوع من املامرسات غري األخالقية ىف املادة  6/63من
()21راجع نقض  27فرباير سنة  ،2012الطعن رقم  4896لسنة  80ق .
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قانون املعدلة بالقانونني رقمى  123لسنة  2008و  10لسنة  2009أنه "مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ،منصوص عليها فىأى
قانون آخر يعاقب بالحبس ملدة ال تزيد عىل خمس سنوات ،وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف جنيه وال تزيد عىل عرشين مليون
جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني :كل من عمل عىل قيد سعر غري حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثري عىل
أسعار السوق".
ويتحقق الركن املادى لهذه الجرمية بارتكاب املتهم ألى عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثري عىل أسعار تداول األوراق
املالية ويكون من شأنه اإلرضار بكل أو بعض املتعاملني ىف سوق األوراق املالية .وقد بينت الفقرة السادسة من املادة  63من
القانون سالف الذكر ثالث صور لألفعال التى إذا ارتكبت أى منها تتوافر الجرمية قانوناً ،وهذه األفعال هى:
 -1كل من عمل عىل قيد سعر غري حقيقى.
 -2كل من عمل عملية صورية.
 -3كل من حاول بطريق التدليس التأثري عىل سعر السوق.
إذ يكفى أن تتوافر صورة من صور التالعب حتى يستقيم االتهام ىف حق املتهمني وفقاً لنص املادة  63من قانون سوق رأس
املال دون حاجة للتعرض بالبحث لصورىت التالعب باألسعار األخرتني.
وتتمثل صورة الجرمية التى تتعرض لها املحكمة هنا وهى الصورة الثالثة "ىف القيام بعمل من أعامل الغش أو التدليس أو
االحتيال من شأنه التأثري عىل سعر السوق سلباً أو إيجاباً".
وحيث إن الواقعة حسبام استقرت ىف يقني املحكمة مستخلصة مام سطرته األوراق وما دارت بشأنها التحقيقات وما جاء
بالتقرير املعد مبعرفة البورصة املرفق صورته وما أكده محرض تحريات اإلدارة العامة ملباحث األموال العامة ومن مذكرة وتقرير
لجنة هيئة الرقابة املالية والتى تطمنئ املحكمة إليهم جميعاً وتعول عليهمفى حكمها ،تتحصل ىف قيام رشكتى الوساطة  ...لتداول
األوراق املالية وميثلها املتهم األول بصفته العضو املنتدب للرشكة ،ورشكة  ...لتداول األوراق املالية وميثلها املتهم الثاىن بصفته
العضو املنتدب للرشكة ،بالتواطؤ مع عمالء لديهم ومرتبطني بهم وهم املتهمون من الثالث حتى الرابع عرش ،بالتأثري عىل سعر
الورقة املالية  ...إيجابياً من خالل االجتامع معاً وبالتحديد خالل تلك الفرتة فقط ىف ظل عدم تعامل معظمهم منذ عام ،2009
وتنفيذ عمليات رشاء منظمة ومكثفة من شأنها التأثري عىل سعر الورقة املالية إيجابياً مستغلني قلة عدد األسهم املتداولة والتى
مل تتجاوز  3,423,529سهم ،إلعطاء إيحاء للسوق بوجود تنفيذات بأسعار مرتفعة مام أدى إىل تدافع املتعاملني بالسوق نحو
تنفيذ عمليات مبثل هذه األسعار املصطنعة (سياسة القطيع)،وبالتاىل ارتفاع سعر الورقة املالية بشكل عام ليعود بالنفع الحقاً
عىل عمليات بيع هؤالء العمالء املرتبطني بهم (املتهمون) عىل حساب باقى املتعاملني ىف السوق.
إذ أنه باستعراض تعامالت رشكتى  ...لتداول األوراق املالية خالل الفرتة من  2010/1/1وحتى  ، 2010/1/27تبني استحواذهام
الكبري عىل تعامالت تلك الورقة املالية خالل فرتة البحث واحتال املركزين األول والثانىفى قامئة رشكات السمرسة املتعاملة
بالرشاء والبيع عىل الورقة املالية بفارق كبري عن باقى الرشكات املتعاملة ىف السوق ،حيث قامت رشكة  ...برشاء  %45وبيع %17
وقامت رشكة  ...برشاء  %9وبيع  %4من إجامىل كمية األسهم املنفذة عىل الورقة املالية التى بلغت  1,822,313سهم.
ومبالحظة تدرج سعر الورقة املالية  ...خالل هذه الفرتة (فرتة التعامل التى اتخذتها البورصة للبحث) تبني ارتفاع سعر سهم
هذه الورقة املالية بنسبة كبرية بلغت  ،%79حيث ارتفعت من  17,62جنيه /سهم جلسة  2010/1/3إىل  31,46جنيه /سهم جلسة
 .2010/1/27وذلك بالرغم من عدم وجود أية أخبار جوهرية قد تساهم ىف التأثري عىل سعر الورقة املالية إيجابياً.
وقد أيده ىف هذا تقرير التفتيش لإلدارة املركزية لإلرشاف والرقابة عىل الجهات العاملة ىف مجال سوق رأس املال  -والذى
توسع يف فرتة البحث ليعطى مزيدا ً من املصداقية وىف ذات الوقت مزيدا ً من االطمئنان للمحكمة ملا انتهى إليه تقرير البورصة -
إذ خلص إىل أنه خالل الفرتة من  2009/12/24حتى  2010/2/7ومن خالل متابعة التعامل عىل سهم رشكة  ...تبني ارتفاع سعر
الورقة املالية بنسبة  %89.5حيث بدأ سعر السهم من  15.77ج وارتفع إىل  29.88ج ،فضالً عن قيام مجموعة من العمالء بداخل
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رشكتى السمرسة  ...بالتعامل عىل الورقة املالية بكثافة بلغت نسبة االستحواذ عىل الرشاء  %17 ,%33.1عىل التواىل والبيع بنسبة
 %21.7 ,%14.7وليس ألغلبهم تنفيذات عىل الورقة املالية منذ عام  2009إال من بداية فرتة الدراسة ،باإلضافة إىل وجود العديد
من العمليات التطبيقية والعديد من العمليات التناظرية عىل الورقة املالية بني رشكتى السمرسة.
ومن ثم فقد تحقق مفهوم التالعب ىف األسواق املالية والذى ينرصف إجامالً إىل الترصفات التى يقوم بها متداول أو مجموعة
من املتداولني إلحداث فرق مقصود بني سعر الورقة املالية وقيمتها بهدف الربح عىل حساب بقية املتداولني ىف السوق .استنادا ً
لتقريرى البورصة ولجنة التفتيش فضالً عن محرض تحريات املباحث الذى أكد عىل التواطـؤ بني املتهمني إلحـداث هذا الفرق
املقصود ىف سعر الورقـة املالية لرشكة  ...فاملتهمون شكلوا فيام بينهم مجموعات مرتبطة :من خالل ارتباط بعض أعضاء مجلس
إدارة رشكتى الوساطة  ...بالرشكة املصدرة بطريقة غري مبارشة والتواطؤ مع أكرب العمالء لديهام والتأثري عىل سعر الورقة املالية
للرشكة املصدرة  ...إذ تربطهم عالقات سواء كانت عالقة عائلية أو عالقة عمل أو عالقة تحويالت وتوكيالت ،كام تربطهم
بالرشكة املصدرة  ...عالقة ،فالرشكة املصدرة  ...ورشكة الوساطة  ...هام رشكتان تابعتان للرشكة األم  ،...فضالً عن أنه مبالحظة
التعامالت املتناظرة بني املتهمني تبني وجود عدد كبري من العمليات التطبيقية (املحظورة قانوناً) بكميات كبرية من خالل رشكتى
 ...لتداول األوراق املالية وبأسعار مرتفعة ىف محاولة منهم لخداع باقى املتعاملني ىف السوق وتثبيت سعر السهم عند أعىل
مستوى ممكن ،وبالتاىل خلق طلب عىل الورقة املالية  ...األمر الذى يتحقق به الركن املادى لهذه الجرمية .وذلك دون اشرتاط
وقوع الرضر أو تحقق نفع عاد عىل املتهمني من جراء هذه األعامل التدليسية ،عىل نحو ما ذهب إليه خبري الدعوى ىف تقريره
بغري حق .فذاك مردود بأن جرائم التالعب ىف البورصة من جرائم الخطر التى ال تتطلب تحقق نتيجة ،أى سواء نتج عن أعامل
املتهمني التدليسية تأثري عيل السوق بالفعل من عدمه  -رغم أن السوق قد تأثر بالفعل عىل النحو سالف الذكر  -وسواء تحققت
منفعة للجاىن أو مل تتحقق .كام أن تقرير الخبري قد تجاهل ما هو ثابت باألوراق من قيام بعض املتهمني فيام بينهم بالعديد من
العمليات التطبيقية (التدليسية) تلك العمليات التى من شأنها اإليحاء للسوق بوجود تداول بكميات كبرية عىل الورقة املالية،
األمر الذى تلتفت معه املحكمة عام خلص إليه التقرير ىف هذا الشأن.
وحيث إنه بالنسبة للركن املعنوى :فإنه يتمثل القصد الجنائىفى هذه الجرمية ىف القصد العام فيجب أن يثبت علم الجاىن
بالعمليات التى يقوم بها من ارتكاب التدليس وأن يعلم أن من شأن ذلك العمل التأثري عىل السوق وأن تتجه إرادته بعد ذلك
إىل القيام بتلك العمليات وتحقيق تلك النتيجة اإلجرامية.
وحيث إن ما قام به املتهمون بالعديد من العمليات التطبيقية والتحويالت والتمويل لعمليات الرشاء فيام بينهم مستغلني
ىف ذلك املجموعات املرتبطة بينهم ،لتنفيذ عمليات رشاء منظمة ومكثفة يدل عىل علمهم بها وعلمهم بأن من شأن عملهم هذا
التأثري عىل السوق ىف ظل وجود هذه املجموعات املرتبطة املتشابكة بينهم والتى تنوعت العالقات فيها من عالقة عائلية أو
عالقة عمل أو عالقة تحويالت أوتوكيالت ،فضالً عن العالقة التى تربط بعضهم بالرشكة املصدرة  ...كام يدل عىل اتجاه إرادتهم
بعد ذلك إىل القيام بهذا العمل االحتياىل وإىل تحقيق تلك النتيجة اإلجرامية بالتأثري عىل سعر السوق ،وقيامهم من ثم بالبيع
غايتهم ومنتهاهم.
وإذ أن الحكم املستأنف قد خالف هذا النظر مام تقىض معه املحكمة وبإجامع اآلراء بإلغائه فيام قىض به من براءة هؤالء
املتهمني من األول حتى الثانية عرش من هذا االتهام املسند إليهم(.)22
كام قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة االقتصادية بتوافر جرمية التالعب يف األسعار حال قيام املتهمني بالتأثري عىل سعر
الورقة املالية خالل جلسة التداول ،وكذلك التأثري عىل ورقة أخرى خالل جلستي تداول ،وذلك بتسجيل أوامر رشاء بكميات
كبرية وبأسعار بعيدة عن سعر التنفيذ لإليحاء بتعدد الطلبات عىل الورقة املالية بهدف رفع السعر ،ثم الدخول كبائعني باملخالفة
لنص املادة  9،7/321من الالئحة التنفيذية ،وقد أثبت تقرير التفتيش قيام الرشكة إدارة املتهم بتمويل بعض عمليات الرشاء
للعميل رغم أن رصيده مدين وال يسمح بتنفيذ هذه العمليات ،كام ساعدته الرشكة عىل التالعب بقبولها منه شيکات آجلة
()22راجع حكم محكمة جنح مستأنف القاهرة االقتصادية يف القضية رقم  159لسنة  2014جنح مستأنف الصادربجلسة  2014/5/6طعناً عيل الحكم الصادر يف الجنحة
رقم  399لسنة  2012اقتصادى القاهرة.
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وتسجيلها يف كشف الحساب کسدادللمديونية لإليحاء بأنه يقوم بتخفيض هذه املديونية ورغم ارتداد الشيكات عند تقدميها
للتحصيل استمرت الرشكة يف متويل عمليات الرشاء لهذا العميل مام يؤكد استمرارهايف متييزها له عن باقي عمالئها(.)23

رابعا  :جرمية التالعب باألسعار يف البورصة وفقا لقضاء محكمة جنح القاهرة االقتصادية:

قضت محكمة جنح القاهرة االقتصادية يف أحد أحكامها بتوافر جرمية التالعب يف األسعار متي حاول املتهم بطريق التدليس
التأثري عىل أسعار السوق من خالل إدخاله طلبات صورية (غري حقيقية) عيل تسع أوراق مالية  ...خالل جلسات تداول مختلفة ...
وقد تجيل ذلك األمر خالل إحدي هذه الجلسات ،حيث قام بتسجيل عدد أربعة طلبات رشاء صورية إلكرتونياً عيل الورقة املالية
 ...بإجاميل عدد  8.500سهم بسعر من  59.01جنيه إيل  63.01جنيه بنسبة  % 76من إجاميل كمية الطلبات املسجلة بالسوق
وقت التسجيل – وهي أعيل نسبة طلبات رشاء له بجلسات التداول يف خصوص األوراق املالية التسعة قاطبة – بأسعار بعيدة
أي منها حتي نهاية الجلسة ،وذلك لإليحاء بوجود طلبات عيل الورقة املالية
عن آخر (أدين) سعر تنفيذ وهو  64جنيه ومل ينفذ ٍ
املعنية واتجاهها للصعود أو الثبات بنهاية تلك الجلسة ،وهو األمر الذي يتكون معه الركن املادي لجرمية التالعب يف األسعار
بأمناطها التجرميية الثالثة (قيد سعر غري حقيقى– إجراء عمليات صورية– محاولة التأثري عيل األسعار بطريق التدليس) ،وإذ مل
يصادف هذا اإليجاب قبوالً نظرا ً البتعاده عن سعر التنفيذ السابق واتباعه إياه بتسجيل عدد  7عروض بيع بإجاميل كمية 7.000
سهم مبتوسط سعر بيع  64جم /للسهم عيل نحو يتاميش مع أسعار التنفيذ مام أدى إىل إمتام البيع الفعىل لعدد  2.500سهم – أي
تحقق ثبات السعر – من الكمية املعروضة ،ما يدل عيل اتجاه إرادته اآلمثة للتأثري عىل أسعار السوق وهو مايتحقق معه الركن
املعنوى للجرمية(.)24
ويف حكم آخر لها قضت محكمة القاهرة االقتصادية بتوافر جرمية التالعب يف األسعار متي حاول املتهم بطريق التدليس التأثري
عىل أسعار السوق من خالل إدخاله طلبات صورية (غري حقيقية) عيل الورقة املالية  ...متثلت يف تسجيله عدد أربعة أوامر رشاء
صورية إلكرتونياً خالل جلسة تداول  ...بإجاميل كمية  131.000سهم مبتوسط سعر رشاء  2.36جم ،وذلك لإليحاء بوجود طلبات
عيل الورقة املالية املعنية واتجاهها للصعود بنهاية تلك الجلسة ،وهو األمر الذي يتكون معه الركن املادي لجرمية التالعب يف
األسعار بأمناطها التجرميية الثالثة (قيد سعر غري حقيقي– إجراء عمليات صورية – محاولة التأثري عيل األسعار بطريق التدليس)،
وإذ مل يصادف هذا اإليجاب قبوالً نظرا ً البتعاده عن سعر التنفيذ واتباعه إياه بتسجيل وتنفيذ عدد أربعة أوامر بيع (عروض)
بإجاميل كمية  84.500سهم مبتوسط سعر بيع  2.46جم /للسهم عيل نحو يتاميش مع أسعار التنفيذ مام أدي إيل إمتام البيع الفعيل
لكامل الكمية املعروضة ،ما يدل عيل اتجاه إرادته اآلمثة للتأثري عىل أسعار السوق وهو مايتحقق معه الركن املعنوي للجرمية(.)25
ومن وجهة أخري ،قضت محكمة القاهرة االقتصادية برباءة املتهم من جرمية التالعب باألسعار املسندة إليه باعتبار أن عمليات
الرشاء والبيع التي قام بها عيل الورقة املالية ...جاءت حقيقية وليست صورية يف إطار الحدود السعرية املعلن عنها يف البورصة،
وتم تنفيذها فعلياً وفقاً ملا جاء بأحكام قانون سوق رأس املال وقواعد القيد واإلفصاح ذات الصلة(.)26

خامتة وتوصيات

تعرضنا من خالل بحثنا يف مدي تأثري جرمية التالعب باألسعار عيل النشاط االستثامري يف البورصة إيل الجوانب املوضوعية لهذه
الجرمية يف مطلبه األول ،وإيل جوانبها التطبيقية يف مطلبه الثاين.
وقد رأينا أن جرمية التالعب باألسعار يف البورصة من جرائم الخطر التي تعتمد عيل تجريم السلوك الخطر يف مرحلة سابقة
()23راجع حكم محكمة جنح مستأنف القاهرة االقتصادية يف الدعوي رقم  244لسنة  2011جنح مستأنف الصادر بجلسة  2011/4/18طعناً عيل الحكم الصادر يف الجنحة
رقم  1028لسنة  2009اقتصادى القاهرة.
()24راجع حكم محكمة القاهرة االقتصادية الصادر بجلسة  ،2014/2/22يف الدعوي رقم  36لسنة  2013جنح اقتصـادية القاهـرة ،وتأييد هذا الحكم باالستئناف رقم 137
لسنة  2014جنح مستأنف القاهرة االقتصادية.
()25راجع حكم محكمة القاهرة االقتصادية الصادر بجلسة  ،2014/2/23يف الدعوي رقم 95لسنة  2013جنح اقتصـادية القاهـرة ،وتأييد هذا الحكم باالستئناف رقم 154
لسنة  2014جنح مستأنف القاهرة االقتصادية.
()26راجع حكم محكمة القاهرة االقتصادية الصادر بجلسة  ،2014/5/31يف الدعوي رقم  80لسنة  2014جنح اقتصـادية القاهـرة.
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عيل تحقق الرضر الفعيل الذي قد يصيب املصلحة العامة ،أو الخاصة ،أو املصلحة الجامعية عيل نحو جسيم يصعب تدارك آثاره،
مام يرتتب عليه تقويض نشاط سوق رأس املال ،أو اإلرضار بجموع كبرية من املستثمرين أو املدخرين أو املشتغلني يف نشاط سوق
رأس املال.
لذا اتبع املرشع الجنايئ نوع من السياسة الوقائية يف التجريم بصدد هذا النمط اإلجرامي تعتمد عيل تأثيم أي نشاط يرتتب
عليه تغيري يف أسعار سوق رأس املال صعودا ً أو هبوطاً أو حتي ثباتاً ،وكان رائد املرشع يف ذلك هو حامية النشاط االستثامري
بالبورصة الذي تتحدد به قوة وقدرة االقتصاد القومي للدولة عيل جذب املزيد من االستثامرات الوطنية واألجنبية.
لذلك يجب عيل الجهات املعنية باكتشاف جرمية التالعب باألسعار يف البورصة وعيل الجهات القضائية املعنية بالتحقيق فيها
القيام مبا ييل:
 -1تعريف العاملني يف مجاالت جمع املعلومات والضبط والتحقيق يف هذه الجرمية بالجوانب األساسية لتداول األوراق املالية
بالبورصة وقواعد القيد والشطب واإلفصاح.
 -2وضع خطط لتطوير وتدريب الكوادر البرشية القامئة عيل أنشطة جمع املعلومات والتحري والتحقيق يف الجرمية املعنية.
 -3مراقبة ومتابعة سجالت رشكات السمرسة يف األوراق املالية عن طريق القيام بأعامل التفتيش الدوري واملفاجيء.
 -4تكثيف الدورات التدريبية واملؤمترات التي تنظمها الجهات املعنية للتعرف عيل أحدث أشكال اإلنتهاكات وأحدث
املستجدات يف مجاالت تداول األوراق املالية.
 -5عقد ورش العمل التدريبية املتخصصة يف جرائم قانون سوق رأس املال وال سيام جرمية التالعب باألسعار يف البورصة
بأمناطها املختلفة لقضاة املحاكم االقتصادية ،من أجل حثهم عيل رضورة تحقيق عدالة ناجزة فيهاباعتبارها من الجرائم الخطرة
عيل النشاط االستثامري بالبورصة واالقتصاد القومي يف مجمله.
ويف هذا اإلطار يري الباحث أنه ال رضورة مطلقاً لندب خبريا ً لبحث عنارص هذه الجرمية طاملا اشتملت مذكرة الرقابة املالية
عيل تطور سعر السهم املعني خالل جلسات التداول بالبورصة موضحاً به أسعار التنفيذ السائدة فيه ،وهو ما يعد كافياً ليك ما
تتمكن املحكمة من استخالص مدي تحقق وقوع هذه الجرمية ونسبتها إيل فاعلها ،بحسبان أن املسألة املعروضة عليها ليست من
املسائل الفنية البحتة التي يستعيص عليها استقصاء كنهها بنفسها وتستلزم ندب خبريا ً ملعاونتها الفنية فيها ،ومن ثم ال تحتمل
اتخاذ إجراءات متهيدية ال جدوي منها وال طائل من ورائها.
 -6وضع االسرتاتيجيات املستقبلية لخطط وبرامج مكافحة جرمية التالعب باألسعار يف البورصة.
 -7حث جهات التحقيق عيل فحص حالة العود لدي املتهم بارتكاب الجرمية املعنية قبل تقدميه للمحاكمة الجنائية.
 -8إدخال تعديل ترشيعي عيل نص املادة  6/63من القانون رقم  95لسنة  1992بشأن إصدار قانون سوق رأس املال املعدل
بالقانون  17لسنة  2018بإضافة عقوبة الوقف عن مامرسة نشاط تداول األوراق املالية ملدة محددة عيل أن تكون تخيريية
للمحكمة يخضع تطبيقها ملدي جسامة تأثري الجرمية عيل سعر السوق وزعزعة ثقة املتعاملني فيه.
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