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 جريمة استثمار الوظيفة

 دراسة مقارنة في القانون األردني والعراقي
 إعداد

 عزالدين عبد اهلل البودولة يعل
 إشراف

 االستاذ الدكتور أحمد محمد اللوزي
 الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوعاً من موضوعات الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة وهي جريمة االستثمار 
ن بصريح العبارة انما ذكر بعض الصور التي قد تعد موالتي لم ينص عليها المشرع العراقي الوظيفي، 

ية للموظف ية الجزائسلطت الدراسة الضوء على أبرز جوانب المسؤول صور جرائم استثمار الوظيفة، حيث
 العام في التشريع العراقي ومقارنتها بالتشريعات االردنية من حيث ماهيتها وطبيعتها القانونية.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي يتمثل أهمها بتشديد العقوبة وايجاد 
 االليات القانونية للحد من جريمة االستثمار الوظيفي.

 .الكلمات المفتاحية: التأديب، المسؤولية الجزائية، المسؤولية
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Job Investment Crime a Comparative Study between 

 Jordanian and Iraq Laws 
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Abstract 

This study deals with one of the topics of crimes against the public function, which is 

the crime of Function Exploitation/jobbery, which the Iraqi legislator did not explicitly enact 

and organize, nevertheless it has mentioned some forms that may be considered as a form of 

Function Exploitation crimes, where the study highlighted the most prominent aspects of the 

criminal responsibility of the public employee/servant in the Iraqi legislation and comparing 

it with Jordanian legislation in terms of its definition and legal nature. 

The study reached a set of results and recommendations, the most important of which is 

to strengthen the penalty and to find mechanisms and legal procedures to reduce the crime 

of Function Exploitation/jobbery. 

Keywords: Discipline, Criminal Responsibility, Responsibility 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة:

 االفكككككككككككككرادحقكككككككككككككو   احتكككككككككككككرامتشككككككككككككككل الشكككككككككككككرعية يحكككككككككككككدى المبكككككككككككككاد  والضكككككككككككككمانات التكككككككككككككي تكفكككككككككككككل 

فككككككككككي المككككككككككؤتمر الككككككككككدولي  يالقككككككككككانون  الفقككككككككككه مككككككككككع مراعككككككككككاة المصككككككككككلحة العامككككككككككة. وعككككككككككرف وحريككككككككككاتهم

مبككككككككككدأ الشككككككككككرعية ب نككككككككككه:   المبككككككككككدأ الككككككككككذي  1929لرجككككككككككال القككككككككككانون فككككككككككي نيككككككككككودلهي المنعقككككككككككد سككككككككككنة 

جكككككككككراءات األساسكككككككككية لحمايكككككككككة الفكككككككككرد فكككككككككي مواجهكككككككككة السكككككككككلطة، عكككككككككن القواعكككككككككد، والكككككككككنظم، واال يعبكككككككككر

 (1)اإلنسانية   بكرامتهولتمكينه من التمتع 

مختلفكككككككككة، حيكككككككككث شككككككككككلت هككككككككككذه تطكككككككككور  بمراحككككككككككلمكككككككككرت المجتمعكككككككككات البشكككككككككرية عبكككككككككر الزمكككككككككان 

لبنكككككككككات بنكككككككككاء عملكككككككككت علكككككككككى تطكككككككككوير هكككككككككذه المجتمعكككككككككات ورقيهكككككككككا وانتشكككككككككار حضكككككككككارتها،  المراحكككككككككل

لكككككككككى جانكككككككككب كككككككككت  التطكككككككككوراتهكككككككككذه  وا  االيجابيكككككككككة، تقلبكككككككككت علكككككككككى المجتمعكككككككككات نفسكككككككككها ظكككككككككواهر قض 

مضككككككككككاجعها ومككككككككككن أهمهككككككككككا داء اجتمككككككككككاعي هككككككككككو الفسككككككككككاد الككككككككككذي ينخككككككككككر فككككككككككي كيككككككككككان المجتمعككككككككككات 

 ة وحقكككككككككككو  اإلنسكككككككككككان، ويكككككككككككؤدي بمقكككككككككككدراتعلكككككككككككى اختالفهكككككككككككا، ويهكككككككككككدم مبكككككككككككاد  العدالكككككككككككة والمسكككككككككككاوا

خككككككككككر  سككككككككككيادة ، ويويهكككككككككدد أمنهككككككككككا واسككككككككككتقرارها ويقكككككككككوض دعككككككككككائم الديموقراطيكككككككككةاألمكككككككككم والشككككككككككعوب، 

 القانون.
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فمنهكككككككككككا علكككككككككككي سكككككككككككبيل المثكككككككككككال: الرشكككككككككككوة الواقعكككككككككككة علكككككككككككى الوظيفكككككككككككة العامكككككككككككة  صكككككككككككورالوتتعكككككككككككدد 

 اسككككككككككتثمارجريمككككككككككة  تمثككككككككككل السككككككككككلطة حيككككككككككثسككككككككككاءة اسككككككككككتعمال وا  واالخككككككككككتالس واسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة 

الوظيفككككككككككة جريمككككككككككة بحكككككككككك  المجتمككككككككككع ويضككككككككككر ارتكابهككككككككككا بمبككككككككككدأ العدالككككككككككة والمسككككككككككاواة وال بككككككككككد مككككككككككن 

محاربككككككككككة هككككككككككذه الظككككككككككاهرة بتجككككككككككريم كككككككككككل صككككككككككورها مككككككككككع غككككككككككرس القككككككككككيم االخالقيككككككككككة التككككككككككي تضككككككككككفي 

األمكككككككككككر الكككككككككككذي مكككككككككككن شككككككككككك نه أن يضكككككككككككفي علكككككككككككى هكككككككككككذه  العامكككككككككككةالمشكككككككككككروعية لممارسكككككككككككة الوظيفكككككككككككة 

دها ويجعلهكككككككككككككا مقبولكككككككككككككة ألن جميكككككككككككككع الوظيفكككككككككككككة المصكككككككككككككداقية واألمانكككككككككككككة والنزاهكككككككككككككة ويكككككككككككككنظم حكككككككككككككدو 

صككككككككككككور اسككككككككككككتغالل الوظيفككككككككككككة بصككككككككككككورة غيككككككككككككر مشككككككككككككروعة هككككككككككككي فككككككككككككي حقيقككككككككككككة األمككككككككككككر نقككككككككككككيض 

االداريكككككككككككة الصكككككككككككحيحة للوظيفكككككككككككة العامكككككككككككة وتعبيكككككككككككر عكككككككككككن سكككككككككككلوك منحكككككككككككرف يخكككككككككككر   لألخالقيكككككككككككات

االلتزامكككككككككككككات والواجبككككككككككككككات المفروضكككككككككككككة علككككككككككككككى الموظكككككككككككككف العككككككككككككككام والمكلكككككككككككككف بخدمككككككككككككككة عامككككككككككككككة ، 

الوظيفكككككككككة بكككككككككالرغم مكككككككككن اشكككككككككارة  اسكككككككككتثمارن ان جريمكككككككككة ، ككككككككككو هكككككككككاوبيكككككككككان أركانهكككككككككا وتوضكككككككككيح اطار 

تعكككككككككد مكككككككككن الجكككككككككرائم  العديكككككككككد مكككككككككن التشكككككككككريعات والمراجكككككككككع الفقهيكككككككككة الكككككككككى تلكككككككككك الجريمكككككككككة اال انهكككككككككا

ض وهكككككككككككذا مكككككككككككا سكككككككككككيتم مالحظتكككككككككككه مكككككككككككن خكككككككككككالل لكككككككككككة األرككككككككككككان، يشكككككككككككوبها اللكككككككككككبس والغمكككككككككككو متداخ

ل البحككككككككككث المتعمكككككككككك  فككككككككككي الجوانككككككككككب المختلفككككككككككة لهككككككككككذه الجريمككككككككككة والتعككككككككككرف عليهككككككككككا بشكككككككككككل كامكككككككككك

كمككككككككككا  األمككككككككككر الككككككككككذي سيسككككككككككاعد فككككككككككي يزالككككككككككة اللككككككككككبس والغمككككككككككوض الككككككككككذي يكتنككككككككككف هككككككككككذه الجريمككككككككككة

 أشرنا .

نجم عكككككككككن ارتككككككككككاب هكككككككككذه الجريمكككككككككة مكككككككككن اثكككككككككار واضكككككككككرار تعكككككككككود علكككككككككى الكككككككككى مكككككككككا يكككككككككوبكككككككككالنظر 

، فقككككككككككد اعتبككككككككككر مككككككككككن ناحيككككككككككة أخككككككككككرى العامككككككككككة الوظيفككككككككككةالفككككككككككرد و المجتمككككككككككع مككككككككككن ناحيككككككككككة، وعلككككككككككى 

( لسكككككككككككنة 11)ظيفكككككككككككة مكككككككككككن الجكككككككككككرائم االقتصكككككككككككادية رقكككككككككككم المشكككككككككككرع األردنكككككككككككي جريمكككككككككككة اسكككككككككككتثمار الو 
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( 111انون العقوبككككككككككات العراقككككككككككي رقككككككككككم )نصككككككككككوص قكككككككككك يتضككككككككككمنهلككككككككككم وهككككككككككذا مككككككككككا ، المعككككككككككدل 1993

جريمككككككككككككة اخككككككككككككرى قككككككككككككد تكككككككككككككون متداخلككككككككككككة فككككككككككككي بعككككككككككككض المعككككككككككككدل التككككككككككككي يشككككككككككككير   1996 لسككككككككككككنة

النفكككككككككككككوذ جريمكككككككككككككة اسكككككككككككككتغالل  عناصكككككككككككككرها واركانهكككككككككككككا مكككككككككككككع جريمكككككككككككككة اسكككككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككككة وهكككككككككككككي

علككككككككككى ثالثككككككككككة أركككككككككككان، يتعلكككككككككك  األول بككككككككككالركن المفتككككككككككرض وهككككككككككو صككككككككككفة  تقككككككككككومالتككككككككككي  يالككككككككككوظيف

الوظيفكككككككككككككة وهكككككككككككككو  اسكككككككككككككتثمارجريمكككككككككككككة  الجكككككككككككككاني المتمثكككككككككككككل بالشكككككككككككككخص الكككككككككككككذي يقكككككككككككككوم بارتككككككككككككككاب

ظكككككككككف العكككككككككام أو المكلكككككككككف بخدمكككككككككة عامكككككككككة ، والكككككككككركن الثكككككككككاني هكككككككككو الكككككككككركن المكككككككككادي المتمثكككككككككل المو 

تضكككككككككككى مشكككككككككككروعة بمق غيكككككككككككرالوظيفكككككككككككة والحصكككككككككككول علكككككككككككى فائكككككككككككدة أو منفعكككككككككككة  اسكككككككككككتثماربسكككككككككككلوك 

 و الركن المعنوي )القصد الجرمي(.الوظيفة العامة، والركن الثالث ه

الوظيفككككككككككككة ال تقتصككككككككككككر علككككككككككككى بلككككككككككككد معككككككككككككين أو مجتمككككككككككككع دون أخككككككككككككر أو  اسككككككككككككتثماران جريمككككككككككككة 

علكككككككككى مرحلكككككككككة زمنيكككككككككة معينكككككككككة دون غيرهكككككككككا، وانمكككككككككا ارتبطكككككككككت هكككككككككذه الجريمكككككككككة بمختلكككككككككف صكككككككككورها 

خطكككككككككككورة علكككككككككككى مختلكككككككككككف بوجكككككككككككود المجتمكككككككككككع االنسكككككككككككاني وقكككككككككككد شككككككككككككلت هكككككككككككذه الجريمكككككككككككة أهميكككككككككككة و 

المسكككككككككتويات وفكككككككككي ككككككككككل بلكككككككككدان العكككككككككالم وتعالكككككككككت الصكككككككككيحات بضكككككككككرورة وضكككككككككع الصكككككككككي  القانونيكككككككككة 

 المالئمة لمعالجة أحكام هذه الجريمة.

 مشكلة الدراسة:

بكككككككككككككاختالف التشكككككككككككككريعات خاصكككككككككككككة التشكككككككككككككريع االردنكككككككككككككي والعراقكككككككككككككي مشككككككككككككككلة الدراسكككككككككككككة  تكمكككككككككككككن

العراقككككككككككي علككككككككككى جريمككككككككككة اسككككككككككتثمار حككككككككككول تجككككككككككريم االسككككككككككتثمار الككككككككككوظيفي اذ لككككككككككم يككككككككككنص المشككككككككككرع 

ة جريمكككككككككككككك العراقككككككككككككككي علككككككككككككككىنككككككككككككككص المشككككككككككككككرع  بالمقابككككككككككككككلرع االردنككككككككككككككي الوظيفكككككككككككككة بعكككككككككككككككس المشكككككككككككككك
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فهككككككككككككل تشككككككككككككمل جريمككككككككككككة اسككككككككككككتغالل الوظيفككككككككككككة جريمككككككككككككة االسككككككككككككتثمار بحيككككككككككككث اسككككككككككككتغالل الوظيفككككككككككككة 

 .يشملها النص ام ان التشريع العراقي اتى قاصرا عن هذه الجريمة

 أسئلة الدراسة:

 ئلة التالية:عن االس لإلجابةتأتى هذه الدراسة 

 االردنية؟التشريعات العراقية و  فيف العام من هو الموظ -1

 االستثمار الوظيفي؟ جريمةماهي الحاالت التي تقع فيها  -2

العرقكككككككككككككككي جريمكككككككككككككككة اسكككككككككككككككتثمار المشكككككككككككككككرع كيكككككككككككككككف عكككككككككككككككالج التشكككككككككككككككريع االردنكككككككككككككككي و  -3

 الوظيفة؟

فكككككككككككككي جريمكككككككككككككة اسكككككككككككككتثمار  للموظكككككككككككككف العكككككككككككككام الخاصكككككككككككككةجكككككككككككككراءات المكككككككككككككا هكككككككككككككي ا -4

 ؟الوظيفة

 ماهية العقوبات والظروف المخففة لجريمو استثمار الوظيفة. -5

 أهداف الدراسة:

التشككككككككككريع نطككككككككككا   فككككككككككياالسككككككككككتثمار الككككككككككوظيفي مفهككككككككككوم تجككككككككككريم  الدراسككككككككككة لبيككككككككككانهككككككككككذه هككككككككككدف ت

 خالل  والعراقي وذلك مناالردني اء القضو 

 التشريعات العراقية واالردنية؟ فيالتعريف بالموظف العام  .1

 االستثمار الوظيفي؟ جريمةبيان الحاالت التي تقع فيها  .2
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بيكككككككككككككان النصكككككككككككككوص التكككككككككككككي عكككككككككككككالج مكككككككككككككن خاللهكككككككككككككا التشكككككككككككككريع االردنكككككككككككككي  .3

 والعرقي جريمة استثمار الوظيفة؟

توضكككككككككككككككيح اجكككككككككككككككراءات االتهكككككككككككككككام والمحاكمككككككككككككككككة للموظكككككككككككككككف العكككككككككككككككام فككككككككككككككككي  .4

 جريمة استثمار الوظيفة؟

 أهمية الدراسة:

الواقعكككككككككة علكككككككككى اهميكككككككككة الدراسكككككككككة مكككككككككن خكككككككككالل اسكككككككككتعراض االليكككككككككات القانونيكككككككككة للجكككككككككرائم  تكمكككككككككن

 المهمككككككككككةمككككككككككن المواضككككككككككيع تعككككككككككد  والتككككككككككيجريمككككككككككة اسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة  العامككككككككككة وخاصككككككككككة الوظيفككككككككككة

نفككككككككككوس االفككككككككككراد  فككككككككككيان المسككككككككككؤولية الجزائيككككككككككة للموظككككككككككف العككككككككككام تثيككككككككككر  .القككككككككككانون الجزائككككككككككي فككككككككككي

وأن تسكككككككككككليط الضكككككككككككوء علكككككككككككى ، والنزاهكككككككككككةكثيكككككككككككرا مكككككككككككن االرتيكككككككككككاح وهكككككككككككي معكككككككككككززه لمبكككككككككككدأ الشكككككككككككفافية 

مككككككككككن  االردنككككككككككي والتشككككككككككريع العراقككككككككككي التشككككككككككريع فككككككككككيأبككككككككككرز جوانككككككككككب تجككككككككككريم االسككككككككككتثمار الككككككككككوظيفي 

طبيعتهكككككككككككككا القانونيكككككككككككككة ونظمهكككككككككككككا القكككككككككككككانوني ليعكككككككككككككد محاولكككككككككككككة مكككككككككككككن الباحكككككككككككككث ماهيتهكككككككككككككا و حيكككككككككككككث 

 .ةكافحة هذه الجريملم الوسائل أنجعللوصول الى 

 مصطلحات الدراسة:

التككككككككككككزام شكككككككككككخص بمككككككككككككا تعهكككككككككككد القيككككككككككككام بكككككككككككه أو االمتنككككككككككككاع عنككككككككككككه  :1المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية -

، فيتحمككككككككككككل نتككككككككككككائج هككككككككككككذا مكوثككككككككككككهعككككككككككككن  للمسككككككككككككاءلةحتككككككككككككى يذا اخككككككككككككل بتعهككككككككككككد تعككككككككككككرض 

 المكوث.

                                                           
 34، دار الجالء للنشر، القاهرة، ص1973،المسؤولية الجنائية في الفقه المصريجعفر، محمد يوسف، :  1
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هككككككككككي الحقككككككككككو  الممنوحككككككككككة للموظككككككككككف العككككككككككام مككككككككككن خككككككككككالل القككككككككككوانين  :1التأديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب -

 اثناء مراحل ايقاع العقوبة في

االلتكككككككككزام بتحمككككككككككل النتككككككككككائج القانونيكككككككككة المترتبككككككككككة علككككككككككى  : 2المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية الجزائيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة -

تكككككككككككككككوافر أرككككككككككككككككان الجريمكككككككككككككككة، وموضكككككككككككككككوع هكككككككككككككككذا االلتكككككككككككككككزام هكككككككككككككككو العقوبكككككككككككككككة او التكككككككككككككككدبير 

 .الجريمة  عنالقانون بالمسؤول  ينزلهاالحترازي الذي 

االسكككككككككتثمار مكككككككككن اسكككككككككتثمر وهكككككككككي مصكككككككككدر الفعكككككككككل اسكككككككككتثمر واصكككككككككل الفعكككككككككل ثمكككككككككر  -

 3طلع ثمرة واستثمر الشيء : جعلة يثمر واثمر الشجر بمعنى

الجزائيككككككككككة ب نهككككككككككا: صككككككككككالحية الشككككككككككخص لتحمككككككككككل العقوبككككككككككة  المسككككككككككؤوليةوتعككككككككككرف ايضككككككككككا 

ب نهككككككككككا ارتكبهككككككككككا، وقككككككككككد عرفهككككككككككا اخككككككككككرون  التككككككككككي للجريمككككككككككةيقررهككككككككككا القككككككككككانون ككككككككككك ثر  التككككككككككي

  4الشخص العاقل لتحمل الجزاء الذي يقرره قانون العقوباتاهلية 

هككككككككككو عبككككككككككارة عككككككككككن يفصككككككككككاح عككككككككككن رغبككككككككككة أو تعبيككككككككككر عككككككككككن يرادة وينطككككككككككوي  :5الطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب

 على حث صاحب المصلحة بتقديم المقابل أو الوعد به.

                                                           
 81997،13، الكتاب الثالث، مكتبة الجامعة االردنية،مبادئ القانون اإلداري، الوظيفة العامةشنطاوي، علي خطار، :  1
 354ص، 1998دار المعارف، القاهره، ، األحكام العامة في قانون العقوبات المصريمصطفي السعيد ،السعيد:  2
 74ص 2002المنجد في اللغة العربية، دار المشر  بيروت  3
 1972القاهرة،، دار النهضة العربية، اصول قانون العقوبات العام: النظرية العامة للجريمةسرور، احمد فتحي، :  4
  660، ص1919.م، ، د2، يبراهيم أنيس وآخرون، دار الفكر، طالمعجم الوسيط:  5
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هككككككككككو سككككككككككلوك يصككككككككككدر عككككككككككن الفاعككككككككككل يعبككككككككككر فيككككككككككه عككككككككككن موافقتككككككككككه بشكككككككككك ن  :1القبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول

اإليجككككككككككاب الصككككككككككادر مككككككككككن صككككككككككاحب المصككككككككككلحة المتضككككككككككمن عرًضككككككككككا بالككككككككككدفع المؤجككككككككككل 

 ة. نظير سعي الفاعل بنفوذه لدى السلطات العام

هككككككككككو سككككككككككلوك مككككككككككادي بحككككككككككت، يتسككككككككككلم بموجبككككككككككه الفاعككككككككككل المقابككككككككككل، الفاعككككككككككل :  2ألخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ

 العطية بنفسه أو بواسطة غيره.

كلمككككككككة اسككككككككتغالل مككككككككن اسككككككككتغل، واسككككككككتغل الضككككككككيعة تعنككككككككي أخككككككككذ غلتهككككككككا.  : 3اسؤؤؤؤؤؤؤؤت لل

 واستغل فالنا، أي انتفع منكه بغير ح ؛ لجاهه أو نفوذه.

واسكككككككككتغالل النفكككككككككوذ هكككككككككو أحكككككككككد كلمكككككككككة النفكككككككككوذ تعنكككككككككي السكككككككككلطان والقكككككككككوة :: 4نفؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذ -

أشكككككككككككككال الفسككككككككككككاد كمكككككككككككككا يعرفهكككككككككككككا  سككككككككككككامي جبككككككككككككارين، حيككككككككككككث يقككككككككككككوم الموظككككككككككككف العككككككككككككام، 

باسكككككككككككتغالل نفكككككككككككوذه المسكككككككككككتمد مكككككككككككن وظيفتكككككككككككه للتككككككككككك ثير علكككككككككككى غيكككككككككككره . مكككككككككككن المكككككككككككوظفين، 

 للقيام بعمل، أو االمتناع عن القيام بعمل يحق  مصلحة لشخص آخر.

الفسككككككككككاد كلمككككككككككة تعنككككككككككي التلككككككككككف والعطككككككككككب واالضككككككككككطراب :  5الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوظيفي -

والخلككككككككككل ، قككككككككككال تعككككككككككال: ظهككككككككككر الفسكككككككككككاد بكككككككككككالبر والبحككككككككككر بمككككككككككا كسككككككككككبت أيككككككككككدي النككككككككككاس ، 

                                                           
 العربية.دار النهضة  القاهرة، ،التربحجريمة ( 2003توفي  ) سلوىبكير :  1
 مبادئ قانون اإلدارة.(، 1979الطماوي، سليمان ):  2
 دار وائل للنشر عمان، ،اإلداريااللتزام بمباشرة االختصاص الوظيفي في القانون  (،2000علي خطار ) شطناوي،:  3
 450ص  ،1997 الثقافة،، عمان، دار الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرح قانون العقوبات األردني  كامل،السعيد،4
، 2006، رام اهلل، 3منشورات الهيئة المستقلة لحقو  اإلنسان، 67حول است لل النفوذ الوظيفي، سلسلة تقارير قانونية جبارين، سامي،  5
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صككككككككككككككابته بالضككككككككككككككرر. وهككككككككككككككو  والفسككككككككككككككاد الككككككككككككككوظيفي، هككككككككككككككو تلككككككككككككككف العمككككككككككككككل واضككككككككككككككطرابه وا 

المتككككككككككككاجرة بالوظيفكككككككككككككة وامتيازاتهكككككككككككككا، واسككككككككككككتغالل النفككككككككككككوذ خالفككككككككككككا للنظككككككككككككام الموجككككككككككككود مككككككككككككن 

 أجلها.

 لسابقة:الدراسات ا

 فؤؤؤؤؤؤؤي الوظيفؤؤؤؤؤؤؤةاسؤؤؤؤؤؤؤتثمار  جريمؤؤؤؤؤؤؤةبعنؤؤؤؤؤؤؤوان: )( 2007دراسؤؤؤؤؤؤؤة الزعبؤؤؤؤؤؤؤي، مخلؤؤؤؤؤؤؤد ابؤؤؤؤؤؤؤراهيم )

 ( الثقافة، عمان، دار المقارنةالقانون االردني والتشريعات 

تطككككككككر  الباحككككككككث فككككككككي هككككككككذه الدراسككككككككة الككككككككى ماهيككككككككة جريمككككككككة اسككككككككتثمار الوظيفككككككككة واهككككككككم مككككككككا يميككككككككز 

الكككككككككى ارككككككككككان جريمكككككككككة اسكككككككككتثمار  باإلضكككككككككافة المشكككككككككابهةهكككككككككذه الجكككككككككرائم عكككككككككن غيرهكككككككككا مكككككككككن الجكككككككككرائم 

 تعرضكككككككككككككت كمككككككككككككا. والجككككككككككككزاءات المترتبكككككككككككككة علككككككككككككى ارتككككككككككككككاب هككككككككككككذه الجريمككككككككككككة واثباتهكككككككككككككا الوظيفككككككككككككة

مككككككككن حيككككككككث مككككككككا هيتهككككككككا  الجريمككككككككةتحقكككككككك  بهككككككككا  التككككككككيصككككككككوره مككككككككن هككككككككذه الصككككككككور  الدراسككككككككة لكككككككككل

 وبعكككككككككض التشكككككككككريعاتتحققهكككككككككا بشككككككككككل مقكككككككككارن مكككككككككع بيكككككككككان التشكككككككككريع االردنكككككككككي  وشكككككككككروطواركانهكككككككككا 

 .المقارنة

اال ان مكككككككككا يميكككككككككز دراسكككككككككتنا انهكككككككككا تطرقكككككككككت لماهيكككككككككة جريمكككككككككة اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككة فكككككككككي التشكككككككككريع 

الكككككككككى مكككككككككا يميكككككككككز هكككككككككذه الجريمكككككككككة عكككككككككن غيرهكككككككككا  باإلضكككككككككافةاالردنكككككككككي مقارنكككككككككة بالتشكككككككككريع العراقكككككككككي 

مكككككككككن الجكككككككككرائم فكككككككككي التشكككككككككريع العراقكككككككككي وبيكككككككككان االخكككككككككتالف بكككككككككين التشكككككككككريعيين االردنكككككككككي والعراقكككككككككي 

 في اركان وصور هذه الجريمة 
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 ، دارللموظؤؤؤؤؤؤؤؤف()النظؤؤؤؤؤؤؤؤام القؤؤؤؤؤؤؤؤانوني  بعنؤؤؤؤؤؤؤؤوان: (2007)نؤؤؤؤؤؤؤؤواف ة العنؤؤؤؤؤؤؤؤزي، سؤؤؤؤؤؤؤؤعد دراسؤؤؤؤؤؤؤؤ

 االسكندرية.المطبوعات الجامعية، 

 المدنيكككككككككككة الخدمكككككككككككةوقفكككككككككككا ألحككككككككككككام التشكككككككككككريعات واحككككككككككككام وقكككككككككككرارت مجلكككككككككككس جكككككككككككاءت الدراسكككككككككككة 

انكككككككككككه تحكككككككككككدث عكككككككككككن حقكككككككككككو  وواجبكككككككككككات  الدراسكككككككككككةوحقكككككككككككو  الموظكككككككككككف فمكككككككككككا يهمنكككككككككككا مكككككككككككن هكككككككككككذه 

ممككككككككككا قككككككككككد تسككككككككككاعدنا علككككككككككى تحديككككككككككد سككككككككككلوكيات الموظككككككككككف العككككككككككام  الدولككككككككككة فككككككككككيالموظككككككككككف العككككككككككام 

سككككككككككوف تقككككككككككوم  التككككككككككيوبالتككككككككككالي بخالفتهككككككككككا يترتككككككككككب عليككككككككككه جككككككككككزاءات وهككككككككككي مككككككككككن ضككككككككككمن دراسككككككككككتنا 

تجسككككككككككد بجككككككككككرائم تقككككككككككع الموظككككككككككف لعككككككككككام جككككككككككراء تعديككككككككككه  التككككككككككيوافيككككككككككه عككككككككككن المخالفككككككككككات  بدراسككككككككككة

 اليه وهي موضوع دراستنا. المملوكة الواجبات المهام

ا البحككككككككككث فككككككككككي ماهيككككككككككة الموظككككككككككف العككككككككككام فككككككككككي التشككككككككككريع االردنككككككككككي اال ان مككككككككككا يميككككككككككز دراسككككككككككتن

الكككككككككككى البحكككككككككككث فكككككككككككي جريمكككككككككككة اسكككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككة مكككككككككككن حيكككككككككككث  باإلضكككككككككككافةوالتشكككككككككككريع العراقكككككككككككي 

 الماهية والصور واالركان.

النظؤؤؤؤؤؤؤام  فؤؤؤؤؤؤؤيالمسؤؤؤؤؤؤؤؤولية الجنائيؤؤؤؤؤؤؤة للؤؤؤؤؤؤؤوزراء  (2016) فؤؤؤؤؤؤؤلح،سؤؤؤؤؤؤؤعود  ،دراسؤؤؤؤؤؤؤة الحربؤؤؤؤؤؤؤي

واالردن كؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الكويؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤابهة باألنظمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مقارنؤؤؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤعودي الدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوري

، المجلؤؤؤؤؤؤؤد والقانونيؤؤؤؤؤؤؤةللعلؤؤؤؤؤؤؤوم الشؤؤؤؤؤؤؤريعة  الشؤؤؤؤؤؤؤارقة، مجلؤؤؤؤؤؤؤه جامعؤؤؤؤؤؤؤه بحؤؤؤؤؤؤؤث منشؤؤؤؤؤؤؤور ،وفرنسؤؤؤؤؤؤؤا

 .1، العدد14

النظككككككككككككككام  فككككككككككككككيتثيرهككككككككككككككا المسككككككككككككككؤولية الجزائيككككككككككككككة لككككككككككككككوزراء  التككككككككككككككي الرئيسككككككككككككككةتقككككككككككككككوم االشكككككككككككككككالية 

 النافككككككككككذةكيفيككككككككككة تنظككككككككككيم المقككككككككككنن السككككككككككعودي لهككككككككككا مقارنككككككككككة بالتشككككككككككريعات  فككككككككككيالسككككككككككعودي تتمثككككككككككل 



10 
 

 
 

 المحاكمكككككككككككةفرنسكككككككككككا، وهكككككككككككل يعكككككككككككد اجكككككككككككراء ككككككككككككل مكككككككككككن الكويكككككككككككت واالردن و  فكككككككككككيلهكككككككككككذا الموضكككككككككككوع 

جهككككككككككا الجزائيككككككككككة للككككككككككوزراء امككككككككككام هيئككككككككككات مختلطككككككككككة تعككككككككككد علككككككككككى عمككككككككككل السككككككككككلطة القضككككككككككائية إلخرا

 جهكككككككككةمكككككككككن ايكككككككككة  جزائيكككككككككامكككككككككن رقابتهكككككككككا، وهكككككككككي المخولكككككككككة بنظرهكككككككككا أصكككككككككال، وهكككككككككل اتهكككككككككام الكككككككككوزراء 

الفصككككككككل بككككككككين السككككككككلطات، لككككككككذلك كككككككككان  بمبككككككككدأيعككككككككد عمككككككككال مخككككككككال  العامككككككككةكانككككككككت غيككككككككر النيابككككككككة 

يكككككككككك المسكككككككككؤولية الجزائيكككككككككة للكككككككككوزراء، الهكككككككككدف الكككككككككرئيس مكككككككككن هكككككككككذا البحكككككككككث هكككككككككو عكككككككككرض اثكككككككككر تحر 

ناجعككككككككككه جككككككككككدا اذا مككككككككككا اسككككككككككتخدمت بالشكككككككككككل الصككككككككككحيح، ويكككككككككك تي ذلككككككككككك  الوسككككككككككيلةهككككككككككذه وبيككككككككككان ان 

النظكككككككككككام الدسكككككككككككتوري  فكككككككككككياطكككككككككككار دراسكككككككككككة تحليليكككككككككككة مقارنكككككككككككة للمسكككككككككككؤولية الجزائيكككككككككككة للكككككككككككوزراء  فكككككككككككي

االردن فكككككككككككي ككككككككككككل مكككككككككككن الكويكككككككككككت و جكككككككككككه خكككككككككككاص، مكككككككككككع عقكككككككككككد بعكككككككككككض المقارنكككككككككككات السكككككككككككعودي بو 

 وفرنسا.

اال ان مككككككككككككككا يميككككككككككككككز دراسككككككككككككككتنا التطككككككككككككككر  للمسككككككككككككككؤولية الجزائيككككككككككككككة للموظككككككككككككككف العككككككككككككككام وتمييككككككككككككككز 

عكككككككككن المسكككككككككؤولية االداريكككككككككة فكككككككككي ككككككككككل مكككككككككن التشكككككككككريعين االردنكككككككككي والعراقكككككككككي المسكككككككككؤولية الجزائيكككككككككة 

الكككككككككككى البحكككككككككككث فكككككككككككي جريمكككككككككككة اسكككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككة مكككككككككككن حيكككككككككككث الماهيكككككككككككة والصكككككككككككور  باإلضكككككككككككافة

 واالركان.

االعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداء علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  )جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرائم بعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوان:( 2000دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة طنطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوي، إبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراهيم حامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد )

 .(القانونية، بيروت، المكتبة والتربحالوظيفة والمال العام، والرشوة 

الوظيفكككككككككككة العامكككككككككككة، وبكككككككككككين صكككككككككككورها وفيمكككككككككككا  بنزاهكككككككككككةحيكككككككككككث تحكككككككككككدث عكككككككككككن الجكككككككككككرائم الماسكككككككككككة 

مكككككككككنهم، وقكككككككككد اشكككككككككار الباحكككككككككث الكككككككككى مشككككككككككلة الدراسكككككككككة ورككككككككككز  والمعنكككككككككوي لككككككككككلالكككككككككركنين المكككككككككادي 
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قبكككككككل البكككككككاحثين السكككككككابقين  والدراسكككككككة مكككككككنعلكككككككى ان هكككككككذه المسككككككك لة لكككككككم ت خكككككككذ حظهكككككككا مكككككككن البحكككككككث 

ممككككككككككككا شككككككككككككجعنا علككككككككككككى السككككككككككككير باتجككككككككككككاه دراسككككككككككككتها ومحاولككككككككككككة الوصككككككككككككول الككككككككككككى حلككككككككككككول ودراسككككككككككككة 

 .والكويتيالقانونين األردني  فيالجرائم  هذهومقارنة 

امككككككا مكككككككا يميكككككككز دراسككككككتنا عكككككككن هكككككككذه الدراسكككككككة فككككككي انكككككككه لكككككككم يتنكككككككاول الباحككككككث فكككككككي دراسكككككككتة ماهيكككككككة 

 جريمة استثمار الوظيفة في التشريع االردني والعراقي كما تناولنا في هذه الدراسة.

 دراسة ال منهجية 

لة وتحليل المحتوى وتشخيص المشكتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الحالة 

يلى المنهج المقارن على بعض القوانين والتشريعات  والنواحي باإلضافةعرضها من جميع الجوانب و 

 باإلضافة يلى األسلوب اإلستقرائي من خالل الرجوع يلى ،استثمار الوظيفةالمختلفة التي تنظم موضوع 

 لرسالة.االمؤلفات واألبحاث والدراسات والنشرات الثقافية والرسائل الجامعية ذات العالقة المباشرة بموضوع 

 أدوات الدراسة: 

 ،تتكون أدوات الدراسة من النصوص القانونية واألنظمة والتشريعات التي تتعل  بموضوع الدراسة

 .والتشريع العراقي وبصورة خاصة التشريع األردني
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الثانيالفصل   

  ةالوظيف االستثمارجريمة  ماهية 

اختلف الفقه حول تعريف واضح ومحدد لجريمة استثمار الوظيفة وذلك لوجود عدة جرائم تتشابه     

الى  اإلضافةبمن حيث الظاهر مع جريمة استثمار الوظيفية لذا سنتناول مفهوم جريمة استثمار الوظيفة 

ز بين جريمة العراقي والتمييجريمة استغالل النفوذ في التشريع لموظف العام بالتشريع االردني و اماهية 

لذا سنتناول هذا الفصل من خالل مبحثين نتحدث في المبحث األول  المشابهةاستثمار الوظيفة والجرائم 

عن مفهوم جريمة االستثمار الوظيفي وفي المبحث الثاني عن تمييز جريمة استثمار الوظيفي لغيرها من 

 . الجرائم

 الوظيفةالمبحث االول: مفهوم جريمة استثمار 

 111لككككككككككم يتطككككككككككر  المشككككككككككرع العراقككككككككككي الككككككككككى جريمككككككككككة االسككككككككككتثمار فككككككككككي قككككككككككانون العقوبككككككككككات رقككككككككككم 

وذلككككككككك علككككككككى  تعككككككككد مككككككككن صككككككككور االسككككككككتثمار الككككككككوظيفي ىفعككككككككل اخككككككككر ااال انككككككككه جككككككككرم  1969لسككككككككنة 

لكككككككككذا  خكككككككككالف المشكككككككككرع األردنكككككككككي الكككككككككذي تطكككككككككر  الكككككككككى بعكككككككككض صكككككككككور جريمكككككككككة اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككة

 ماهية الموظف العام.  تعريف جريمة استثمار الوظيفة ومن ثم سنتناول

 تعريف جريمة استثمار الوظيفةالمطلب االول 

االسكككككككككككتثمار مكككككككككككن اسكككككككككككتثمر وهكككككككككككي مصكككككككككككدر الفعكككككككككككل اسكككككككككككتثمر واصكككككككككككل الفعكككككككككككل ثمكككككككككككر واثمكككككككككككر 

 1: جعلة يثمر الشيءالشجر بمعنى طلع ثمرة واستثمر 
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ان هككككككككككذا المصككككككككككطلح  الفقككككككككككهاسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة فيككككككككككرى بعككككككككككض جريمككككككككككة امككككككككككا عككككككككككن مصككككككككككطلح 

اغلككككككككب التشككككككككريعات المقارنككككككككة قككككككككد يكككككككككون ايجابيككككككككا ويككككككككراد بككككككككه  تككككككككوردهالحككككككككديث نسككككككككبيا والككككككككذي لككككككككم 

خيكككككككككر الوظيفكككككككككة اذ قكككككككككد تككككككككككون االفعكككككككككال التكككككككككي اتاهكككككككككا الموظكككككككككف لصكككككككككالح الوظيفكككككككككة العامكككككككككة مكككككككككن 

خكككككككككككالل القكككككككككككرارات االفعكككككككككككال التكككككككككككي اتخكككككككككككذها الموظكككككككككككف العكككككككككككام ونكككككككككككتج عنهكككككككككككا فوائكككككككككككد ماديكككككككككككة او 

وفقكككككككككككككا للمعنكككككككككككككى المجكككككككككككككرد لهكككككككككككككذا المصكككككككككككككطلح ، فاالسكككككككككككككتثمار بالوظيفكككككككككككككة ب كلهكككككككككككككامعنويككككككككككككة اتكككككككككككككت 

 1ولنهوض بمستواها لمصلحته الوظيفة

ح يجعلنككككككككا نخككككككككرج مككككككككن داللككككككككة هككككككككذا المعنككككككككى كلمككككككككة جريمككككككككة قبككككككككل هككككككككذا المصككككككككطلاال ان تككككككككالزم 

االباحككككككككة الكككككككككى الككككككككى المعنككككككككى الككككككككذي ارادة المشككككككككرع فككككككككي قكككككككككانون العقوبككككككككات وليخرجنككككككككا مككككككككن دائككككككككرة 

الشككككككككارع بككككككككان االسككككككككتثمار جككككككككاء لمصككككككككلحة  قصككككككككدهمككككككككن المعنككككككككى الككككككككذي  ويسككككككككتفاد دائككككككككرة التجككككككككريم،

 الموظف الشخصية وليس لمصلحة الوظيفة.

نككككككككككص علككككككككككى جريمككككككككككة اسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة  المشككككككككككرع االردنككككككككككي نجككككككككككده قككككككككككد لسياسككككككككككةوبككككككككككالرجوع 

وتعديالتككككككككككككه  1960لسككككككككككككنة  16فككككككككككككي البككككككككككككاب الثككككككككككككاني مككككككككككككن قككككككككككككانون العقوبككككككككككككات االردنككككككككككككي رقككككككككككككم 

علكككككككككى  175تحكككككككككت عنكككككككككوان الجكككككككككرائم المخلكككككككككة بواجبكككككككككات الوظيفكككككككككة حيكككككككككث جكككككككككاءت نكككككككككص المكككككككككادة 

حسكككككككككاب مكككككككككن وككككككككككل اليكككككككككه بيكككككككككع او شكككككككككراء او ادارة امكككككككككوال منقولكككككككككة او غيكككككككككر منقولكككككككككة ل  يلكككككككككي:مكككككككككا 

االعمكككككككككككككال او خكككككككككككككالف هكككككككككككككذه  أحكككككككككككككدفكككككككككككككي ،ً  فكككككككككككككاقترف غشكككككككككككككا الدولكككككككككككككة او لحسكككككككككككككاب ادارة عامكككككككككككككة
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 بككككككككاإلدارةو مراعككككككككاة لفريكككككككك  اوً  اضككككككككرارا ااالحكككككككككام التككككككككي تسككككككككري عليهككككككككا امككككككككا لجككككككككر مغككككككككنم ذاتككككككككي 

 الضرر الناجم.المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ً  باألشغالالعامة عوقب 

بككككككككككككالحبس مككككككككككككن سككككككككككككتة أشككككككككككككهر الككككككككككككى سككككككككككككنتين  يعاقككككككككككككب)176كمككككككككككككا جككككككككككككاءت نككككككككككككص المككككككككككككادة )

ككككككككككل موظكككككككككف حصكككككككككل علكككككككككى منفعكككككككككة شخصكككككككككية مكككككككككن يحكككككككككدى 1-:وبغرامكككككككككة أقلهكككككككككا عشكككككككككرة دنكككككككككانير

واء أفعكككككككككككل ذلكككككككككككك مباشكككككككككككرة او علكككككككككككى يكككككككككككد شكككككككككككخص معكككككككككككامالت االدارة التكككككككككككي ينتمكككككككككككي اليهكككككككككككا سككككككككككك

 مستعار او باللجوء الى صكوك صورية

ممثلككككككككككككككو االدارة وضككككككككككككككباط الشككككككككككككككرطة والككككككككككككككدرك وسككككككككككككككائر متككككككككككككككولي الشككككككككككككككرطة العامككككككككككككككة يذا   -2

أقككككككككدموا جهككككككككارا صكككككككككوك صككككككككورية مباشككككككككرة او علككككككككى يككككككككد شككككككككخص مسككككككككتعار علككككككككى االتجككككككككار فككككككككي 

ذات الضككككككككككككككرورة  المنطقككككككككككككككة التككككككككككككككي يمارسككككككككككككككون فيهككككككككككككككا السككككككككككككككلطة بككككككككككككككالحبوب وسككككككككككككككائر الحاجككككككككككككككات

 .األولية غير ما أنتجته أمالكهم

بككككككككككر جريمككككككككككة تاع فقككككككككككدوتعديالتككككككككككه  1993 سككككككككككنةل 11امككككككككككا قككككككككككانون الجككككككككككرائم االقتصككككككككككادية رقككككككككككم

 2/ج/ 3الجكككككككككككرائم االقتصكككككككككككادية وذلكككككككككككك مكككككككككككن خكككككككككككالل نكككككككككككص المكككككككككككادة مكككككككككككن الكككككككككككوظيفي االسكككككككككككتثمار 

 منه بقولها:

وتعتبككككككككككر الجككككككككككرائم المنصككككككككككوص عليهككككككككككا فككككككككككي المككككككككككواد المبينككككككككككة ادنككككككككككاه مككككككككككن قككككككككككانون العقوبككككككككككات 

تككككككككككوافرت فيهككككككككككا الشككككككككككروط المنصككككككككككوص عليهككككككككككا فككككككككككي الفقككككككككككرة )أ( مككككككككككن هككككككككككذه  يذاجككككككككككرائم اقتصككككككككككادية 

 :-المادة
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واالخكككككككككككككككككتالس و اسكككككككككككككككككتثمار  )الرشكككككككككككككككككوةالجكككككككككككككككككرائم المخلكككككككككككككككككة بواجبكككككككككككككككككات الوظيفكككككككككككككككككة 2-

( و 177الككككككككككككى 170المككككككككككككواد ) ألحكككككككككككككامخالفككككككككككككا  السككككككككككككلطة(الوظيفككككككككككككة واسككككككككككككاءة اسككككككككككككتعمال 

 .(183) و( 182)

 

طكككككككككككال بجريمكككككككككككة االسكككككككككككتثمار الكككككككككككوظيفي  الشكككككككككككبيهةوبكككككككككككالرغم مكككككككككككن وجكككككككككككود بعكككككككككككض الجكككككككككككرائم   وا 

جريمكككككككككككة التكككككككككككربح فكككككككككككي مسكككككككككككميات اخكككككككككككرى لكككككككككككذات الجريمكككككككككككة فكككككككككككي بعكككككككككككض التشكككككككككككريعات المقارنكككككككككككة 

ب القكككككككككوانين ومنهكككككككككا المشكككككككككرع فكككككككككي اغلككككككككك النفكككككككككوذ الكككككككككوظيفيالقكككككككككانون المصكككككككككري وجريمكككككككككة اسكككككككككتغالل 

 العراقي

 

  ماهية الموظف العام :الثاني المطلب

نظكككككككككام للوظيفكككككككككة العامككككككككككة وللموظكككككككككف العكككككككككام خكككككككككاص بهكككككككككا يختلكككككككككف عككككككككككن بدولكككككككككة  تمتكككككككككاز ككككككككككل

األنظمككككككككككككة المقارنككككككككككككة، وهككككككككككككذا ادى الككككككككككككى اخككككككككككككتالف العناصككككككككككككر الككككككككككككالزم توافرهككككككككككككا فككككككككككككى الموظككككككككككككف 

اذ ان الككككككككككككبعض يميككككككككككككل الككككككككككككى تضضككككككككككككي  نطككككككككككككا   ام فككككككككككككى األنظمككككككككككككة الوظيفيككككككككككككة المختلفككككككككككككةالعكككككككككككك

الموظكككككككككككف العكككككككككككام بنمكككككككككككا نكككككككككككرى تشكككككككككككريعات توسكككككككككككعات فكككككككككككي نطكككككككككككا  الموظكككككككككككف العكككككككككككام والوظيفكككككككككككة 

 .العامة

الككككككككى  الوصككككككككوللغككككككككرض بككككككككين الفقهككككككككاء وذلككككككككك جككككككككدال واسككككككككعا اثككككككككار تعريككككككككف الموظككككككككف العككككككككام  

وضكككككككككككع تعريكككككككككككف تشكككككككككككريعي واحكككككككككككد يككككككككككككون اال انكككككككككككه مكككككككككككن الصكككككككككككعوبة بمككككككككككككان تعريكككككككككككف جكككككككككككامع ، 

جامعككككككككككا مانعككككككككككا للموظككككككككككف العككككككككككام ، ذلككككككككككك ألن كككككككككككل تشككككككككككريع يقتصككككككككككر علككككككككككى تحديككككككككككد المقصككككككككككود 
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وفككككككككك  المصكككككككككلحة المتوخكككككككككاة مكككككككككن هكككككككككذا التحديكككككككككد والنكككككككككابع مكككككككككن سياسكككككككككة الدولكككككككككة بكككككككككالموظف العكككككككككام 

صكككككككككعوبة تحديكككككككككد معنكككككككككي كمكككككككككا تعكككككككككود ، فكككككككككي تحديكككككككككد الوظيفكككككككككة العامكككككككككة وبالتكككككككككالي الموظكككككككككف العكككككككككام

وعمومكككككككككا فقكككككككككد عكككككككككرف الكككككككككبعض الموظكككككككككف ، الكككككككككى اخكككككككككتالف األنظمكككككككككة اإلداريكككككككككة  الموظكككككككككف العكككككككككام

و  بكككككككككككاإلدارة  ككككككككككككل شكككككككككككخص مكككككككككككرتبط بشككككككككككككل دائكككككككككككم  انكككككككككككهعلكككككككككككى  اإلداريوفقكككككككككككا للقكككككككككككانون العكككككككككككام 

يدارة مرفككككككككككك  عكككككككككككام و يخضكككككككككككع لنظكككككككككككام قكككككككككككانوني ولكككككككككككه حقكككككككككككو  وعليكككككككككككة التزامكككككككككككات  فكككككككككككييسكككككككككككاهم 

 1خاصة تفرضها المصلحة العامة .

 

الوظيفكككككككككة دائمكككككككككة ، وال أهميكككككككككة  فكككككككككيووفقكككككككككا لهكككككككككذا التعريكككككككككف، البكككككككككد أن يككككككككككون الموظكككككككككف معنيكككككككككا 

الموظككككككككف فككككككككال فككككككككر  بككككككككين العمككككككككل الككككككككذي يعطككككككككي صككككككككاحبة نصككككككككيبا  يمارسككككككككهلنككككككككوع العمككككككككل الككككككككذي 

المهنككككككككي او اليكككككككككدوي او الفنكككككككككي، وحتككككككككى لكككككككككو كككككككككان الموظكككككككككف العكككككككككام  وبككككككككين العمكككككككككلمككككككككن السكككككككككلطة 

غيككككككككككر صكككككككككحيحة أو غيككككككككككر قانونيككككككككككة يال  يينككككككككككهتعأو كانككككككككككت يجكككككككككراءات  تعيينككككككككككهلكككككككككم يصككككككككككدر قكككككككككرار 

لككككككككة ك نككككككككه تلككككككككك الحا فككككككككييمككككككككارس الوظيفيككككككككة العامككككككككة، وهككككككككو مككككككككا يسككككككككمى بككككككككالموظف الفعلككككككككي،  انككككككككه

ويسككككككككككري الحكككككككككككم أيضككككككككككا فككككككككككى حالككككككككككة   الموظككككككككككف الموقككككككككككوف  ،موظككككككككككف معككككككككككين بصككككككككككورة قانونيككككككككككة

 .2مؤقتا  عن العمل

                                                           
 .198(، ص 1999)عمان: دار وائل للنشر،  الوجيز في القانون اإلداري، أعاد علىالقيسي،  1
 .14،15( ص 1996)عمان: دار الثقافة، العقوبات القسم الخاصشرح قانون  صبحي،محمد نجم،  2
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الوظيفة أن يكون قد التح  بيشترط  العتبار الشخص موظفًا عامًا فقد عرف البعض الموظف الفعلي 

العامة وفقاً للشروط واألوضاع المقررة قانوناً لشغلها، ويعتبر هذا الشرط جوهرياً لكي يصبح أحد الموظفين 

 .(1)العموميين وألن عدم توافره يفقد الشخص صفة الموظف العام

طر  الذي  اد فهو األساسوتستند نظرية الموظف الفعلي يلى مبدأ دوام سير المراف  العامة بانتظام وا 

 2بنيت عليه هذه  النظرية وهو من المباد  العامة للقانون التي تتمتع بقيمة القواعد الدستورية

على  اتفقتأن كافة التشريعات وبالرغم من عدم النص صراحتا على نظرية الموظف الفعلي اال   

 نه موظف كبالوظيفة العامة يقوم منح هذه التصرفات صفة المشروعية وبالتالي اعتبار الشخص الذي 

ًيا تحق  المسؤولية الت ديبية والجزائية لموظف غير قانوني أصبح قانونوت قانوني أثر عمله يرتبو قانوني 

 رغم عيب تعيينه أو عدم وجود قرار بتعيينه أصاًل.

)وبتطبي   بما يلي 2020والصادر سنة  2542وبهذا قضت محكمة التمييز األردنية في حكما رقم

من قانون العقوبات من قبل محكمة الموضوع على (175)  أركان الجناية المنصوص عليها في المادة

المتهم ال ينتمي ألي يدارة من يدارات الدولة أو أنه موظف فيها وأن  واقعة الدعوى توصلت يلى أن

م نظام تي تشكل وف  أحكااألعمال التي كان يقوم بها باعتباره متبرعًا للعمل في مثل هذه اللجان ال

المساجد ودور القرآن الكريم وال عالقة لهذا العمل ب ي يدارة من يدارات الدولة األمر الذي ينفي عنه 

من قانون العقوبات وي خذ صفة الموظف الحكمي (169) في المادةالمقصود  الفعلي العام الموظف صفة

تي اعتبرت كل من يقوم بعمل أو خدمة عامة ب جر من قانون الجرائم االقتصادية وال(2)  بمقتضى المادة

                                                           
 .(5ص)مجلة العلوم القانونية والشرعية -الظاهر بين الفقه والقضاء والموظفبحث: نظرية الموظف الفعلي -منصور عبد اهلل-بيئالشا 1
 752ص -مرجع ساب  -علي خطار الشطناوي، 2 
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أو بدون أجر بموجب تكليف من قبل الجهة التي يقوم بالعمل لصالحها أو ألي جهة تحت مظلتها 

 .1وبالتالي توافر الركن األول بحقه(

ولكككككككككككيس بالضكككككككككككرورة أيضكككككككككككا ان يككككككككككككون الموظكككككككككككف خاضكككككككككككعا للنظكككككككككككام القكككككككككككانوني الكككككككككككذي يحككككككككككككم 

نمكككككككككا قكككككككككد يككككككككككون خاضكككككككككعا الدولكككككككككة فكككككككككيالعكككككككككاملين المكككككككككدنيين  ، مثكككككككككل قكككككككككانون الخدمكككككككككة المدنيكككككككككة، وا 

لنظككككككككككككام قككككككككككككانوني خككككككككككككاص بالوظيفكككككككككككككة العامككككككككككككة مثككككككككككككل النظكككككككككككككام القككككككككككككانوني ألعضككككككككككككاء المجكككككككككككككالس 

 2القضائية. السلطةأو الخاص برجال الشرطة أو الخاص ب عضاء  النيابية

علككككككككككى انهككككككككككا: عبككككككككككارة عككككككككككن مجموعككككككككككة مككككككككككن  اإلداريالمجككككككككككال  فككككككككككيوتعككككككككككرف الوظيفككككككككككة العامككككككككككة 

توكلهككككككككككا جهككككككككككة مختصككككككككككة الككككككككككى الموظككككككككككف العككككككككككام، للقيككككككككككام بهككككككككككا بمقتضككككككككككي هككككككككككذا  التككككككككككيالمهككككككككككام 

او قكككككككككرارات اداريكككككككككة، ومكككككككككا يترتكككككككككب علكككككككككى تلكككككككككك المكككككككككه  تعليمكككككككككاتالنظكككككككككام او اي تشكككككككككريع اخكككككككككر او 

 3من مسؤوليات او يتعل  بها من صالحيات.

المككككككككادة األولككككككككى منهككككككككا الموظككككككككف  فككككككككياألمككككككككم المتحككككككككدة لمكافحككككككككة الفسككككككككاد  اتفاقيككككككككةوقككككككككد عرفككككككككت 

 :بانةي العموم

  أي شكككككككككككككككخص يشكككككككككككككككغل منصكككككككككككككككبا تشكككككككككككككككريعيا او تنفيكككككككككككككككذيا او يداريكككككككككككككككا أو قضكككككككككككككككائيا

 االجكككككككككرلككككككككدي دولكككككككككة طكككككككككرف، سكككككككككواء أككككككككككان معينكككككككككا ام منتخبكككككككككا، دائمكككككككككا أم مؤقتكككككككككا، مكككككككككدفوع 

 بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص. مدفوع،ام غير 
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  ذلكككككككككككككك لصكككككككككككككالح جهكككككككككككككاز  فكككككككككككككياي شكككككككككككككخص يكككككككككككككؤدي وظيفكككككككككككككة عموميكككككككككككككة، بمكككككككككككككا

عمكككككككككككومي او منشككككككككككك ة عموميكككككككككككة. او يقكككككككككككدم خدمكككككككككككة عموميكككككككككككة، حسكككككككككككب التعريكككككككككككف الكككككككككككوارد 

المجكككككككككككال  فكككككككككككيللدولكككككككككككة الطكككككككككككرف وحسكككككككككككب مكككككككككككا هكككككككككككو مطبككككككككككك   الكككككككككككداخليالقكككككككككككانون  فكككككككككككي

 القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف.

 14قككككككككككانون مككككككككككوظفي الدولككككككككككة رقككككككككككم العراقككككككككككي الموظككككككككككف العككككككككككام فككككككككككي  التشككككككككككريعوعككككككككككرف كمككككككككككا 

 كككككككككل شككككككككخص عهككككككككدت اليككككككككه وظيفككككككككة داخككككككككل مككككككككالك الككككككككوزارة او الجهككككككككة ا يلككككككككي كمكككككككك 1991لسككككككككنة 

قككككككككانون اخكككككككر فككككككككي التشكككككككريع العراقككككككككي وهكككككككو قككككككككانون الخدمككككككككة غيكككككككر مرتبطككككككككة بكككككككوزارة   كمككككككككا وعرفكككككككة 

وذلككككككككك فككككككككي مادتككككككككه الثانيككككككككة بقولككككككككة  كككككككككل شككككككككخص عهككككككككدت اليككككككككه  1960لسككككككككنة  24المدنيككككككككة رقككككككككم 

 وظيفة دائمة داخل المالك الخاص بالموظفين 

امكككككككككا المشكككككككككرع االردنكككككككككي فقكككككككككد عكككككككككرف الموظككككككككككف العكككككككككام مكككككككككن خكككككككككالل نظكككككككككام الخدمكككككككككة المدنيككككككككككة 

الشخخخخخخخخن  المرخخخخخخخخيع الخخخخخخخخ ار مخخخخخخخخع الم  خخخخخخخخ  المنخخخخخخخخت    خخخخخخخخي  بقولهككككككككا   2020لسككككككككنة  9رقكككككككم 

فككككككككككي جككككككككككدول تشكككككككككككيالت الوظككككككككككائف الصككككككككككادر بمقتضككككككككككى قككككككككككانون الموازنككككككككككة وظيفخخخخخخخخخخة م ر خخخخخخخخخخة 

 ششخخخخخخخم  الشخخخخخخخن  الُمرخخخخخخخيع ام  خخخخخخخ   لخخخخخخخ  وال العامكككككككة أو موازنكككككككة يحكككككككدى الكككككككدوائر والموظكككككككف

 .1"الذي شتلاضى أ  اً ش مياً 

مجموعكككككككة مكككككككن المهكككككككام والواجبكككككككات كمخخخخخخخا  خخخخخخخ م ال ظيفخخخخخخخة الرامخخخخخخخة  خخخخخخخي  ا  الن خخخخخخخا  اان خخخخخخخا 

التكككككككككي تحكككككككككددها جهكككككككككة مختصكككككككككة وتوكلهكككككككككا يلكككككككككى الموظكككككككككف للقيكككككككككام بهكككككككككا بمقتضكككككككككى أحككككككككككام هكككككككككذا 
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النظككككككككككام وأي تشككككككككككريع آخككككككككككر أو تعليمككككككككككات أو قككككككككككرارات يداريككككككككككة ومككككككككككا يتعلكككككككككك  بتلككككككككككك المهككككككككككام مككككككككككن 

 1. صالحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات

فككككككككككككي نظككككككككككككام الخدمككككككككككككة  ةالعامكككككككككككك الوظيفككككككككككككةويكككككككككككرى الباحككككككككككككث بككككككككككككان المشككككككككككككرع االردنككككككككككككي تنككككككككككككاول 

نكككككككككص المشكككككككككرع العراقكككككككككي علكككككككككى قكككككككككانون للخدمكككككككككة المدنيكككككككككة اذ ان خطكككككككككة المشكككككككككرع  بينمكككككككككا المدنيكككككككككة

مكككككككككككن المشكككككككككككرع العراقكككككككككككي وذلكككككككككككك لسكككككككككككهولة تعكككككككككككديل نصكككككككككككوص  أكثكككككككككككراالردنكككككككككككي جكككككككككككاءت موفقكككككككككككة 

  .النظام مراعاة لمصلحة الموظف العام والوظيفة العامة

كمككككككككككا ان المشككككككككككرع االردنككككككككككي وسككككككككككع مككككككككككن مفهككككككككككوم المشككككككككككرع االردنككككككككككي فككككككككككي قككككككككككانون العقوبككككككككككات 

بقولهكككككككككككا 169وتعديالتكككككككككككه وذلكككككككككككك مكككككككككككن خكككككككككككالل نكككككككككككص المكككككككككككادة  1960لسكككككككككككنة  16االردنكككككككككككي رقكككككككككككم 

د فكككككككككي هكككككككككذا البكككككككككاب )بكككككككككاب الجكككككككككرائم التكككككككككي تقكككككككككع علكككككككككى اإلدارة  يعكككككككككد موظفكككككككككًا بكككككككككالمعنى المقصكككككككككو 

العامككككككككككككة( كككككككككككككل موظككككككككككككف عمككككككككككككومي فككككككككككككي السككككككككككككلك اإلداري أو القضككككككككككككائي، وكككككككككككككل ضككككككككككككابط مككككككككككككن 

ضكككككككككباط السكككككككككلطة المدنيكككككككككة أو العسككككككككككرية أو فكككككككككرد مكككككككككن أفرادهكككككككككا، وككككككككككل عامكككككككككل أو مسكككككككككتخدم فكككككككككي 

 2الدولة أو في يدارة عامة .

قكككككككككانون العقوبكككككككككات قكككككككككد وسكككككككككع  وبكككككككككذلك يككككككككككون المشكككككككككرع االردنكككككككككي ولغايكككككككككات تطبيككككككككك  نصكككككككككوص

الكككككككككى السكككككككككلك االداري العكككككككككاملون فكككككككككي السكككككككككلك  باإلضكككككككككافةمكككككككككن مكككككككككدلول الموظكككككككككف العكككككككككام ليشكككككككككمل 

                                                           
 2020لسنة  9الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم المادة  1
 مع قان ن الرل اا  االردني 169المادة  2
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لعككككككككككككاملين او المسككككككككككككتخدمين فككككككككككككي القضككككككككككككائي وضككككككككككككباط وافككككككككككككراد السككككككككككككلطة المدنيككككككككككككة والعسكككككككككككككرية وا

 الدولة.

 1993لسككككككككككنة  11كمككككككككككا وتنككككككككككاول المشككككككككككرع االردنككككككككككي فككككككككككي قككككككككككانون الجككككككككككرائم االقتصككككككككككادية رقككككككككككم

 2ج// 3نكككككككككص المكككككككككادة  وذلكككككككككك مكككككككككن خكككككككككاللمكككككككككرة اخكككككككككرى الموظكككككككككف العكككككككككام ووسكككككككككع مكككككككككن مدلولكككككككككه 

 بقولها:منه 

وتعتبككككككككككر الجككككككككككرائم المنصككككككككككوص عليهككككككككككا فككككككككككي المككككككككككواد المبينككككككككككة ادنككككككككككاه مككككككككككن قككككككككككانون العقوبككككككككككات 

تككككككككككوافرت فيهككككككككككا الشككككككككككروط المنصككككككككككوص عليهككككككككككا فككككككككككي الفقككككككككككرة )أ( مككككككككككن هككككككككككذه  يذاجككككككككككرائم اقتصككككككككككادية 

 :-المادة

واالخكككككككككككككككككتالس و اسكككككككككككككككككتثمار  )الرشكككككككككككككككككوةالجكككككككككككككككككرائم المخلكككككككككككككككككة بواجبكككككككككككككككككات الوظيفكككككككككككككككككة 2-

( 177الكككككككككككككى 170المكككككككككككككواد ) ألحككككككككككككككامخالفكككككككككككككا  السكككككككككككككلطة(الوظيفكككككككككككككة واسكككككككككككككاءة اسكككككككككككككتعمال 

 .(18و) (182)و

لسككككككككككككنة 11رقككككككككككككم اضككككككككككككاف المشككككككككككككرع ولغايككككككككككككات تطبيكككككككككككك  قككككككككككككانون الجككككككككككككرائم االقتصككككككككككككادية  كمككككككككككككا

بعكككككككككككض االشكككككككككككخاص ممكككككككككككن يرتكبكككككككككككون احكككككككككككدى الجكككككككككككرائم المنصكككككككككككوص عليهكككككككككككا وتعديالتكككككككككككه  1993

هككككككككككؤالء االشككككككككككخاص لحكككككككككككم الموظككككككككككف العككككككككككام وذلككككككككككك مككككككككككن  بإضككككككككككافةوذلككككككككككك القككككككككككانون  فككككككككككي هككككككككككذا

هككككككككككذا القككككككككككانون  ألغككككككككككراضاالمككككككككككوال العامككككككككككة  وتشككككككككككمل عبككككككككككارة بقولها: /ب2خككككككككككالل نككككككككككص المككككككككككادة 

  ألشرافهااي جهة من الجهات التالية او  إلدارةكل مال يكون مملوكا او خاضعا 

 الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة1
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 .مجلسا االعيان والنواب2- .

 .البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة3- 

 .النقابات واالتحادات والجمعيات والنوادي4- 

البنكككككككككككككككككككككككككوك والشكككككككككككككككككككككككككركات المسكككككككككككككككككككككككككاهمة العامكككككككككككككككككككككككككة ومؤسسكككككككككككككككككككككككككات االقكككككككككككككككككككككككككراض 5- 

 .المتخصصة

 .السياسيةاالحزاب 6- 

 .أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة7- 

 .1اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من االموال العامة -8

  

عنككككككككككدما توسككككككككككع فككككككككككي مككككككككككدلول الموظككككككككككف العككككككككككام  أحسككككككككككنيككككككككككرى الباحككككككككككث ان المشككككككككككرع االردنككككككككككي 

 القائمين على هذا المال. ولألشخاصمزيدا من الحماية للمال العام  إلضفاءوذلك 

 

 

 

 

                                                           
 وتعديالته 1993لسنة  11من قانون الجرائم االقتصادية رقم  2المادة  1
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 تمييز جريمة استثمار الوظيفة عن غيرها من الجرائم الثاني:المبحث 

استثمار الوظيفة مع غيرها من الجرائم التي ذكرها كل من المشرع االردني والمشرع جريمة  تتشابه

الرشوة واالختالس وجريمة الواسطة  الجرائمالعراقي في قانون العقوبات الساري المفعول واهم هذه 

 االتي:على النحو  وسنتناولها

 الرشوة  عن جريمة استثمار الوظيفةالمطلب االول تمييز 

من قانون العقوبات  173-172-171-170نص المشرع االردني على جريمة الرشوة في المواد 

 العراقي فقد نص على جريمةاما المشرع  الوظيفة العامة،كجريمة من جرائم  11960لسنة  16رقم 

( من قانون العقوبات العراقي 314-313-312-311-310-309-308-307الرشوة في المواد )

   19692لسنة  111رقم 

                                                           

 اية منفعة اخرى كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء باالنتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسميةً  او)170المادة ) 1 

مة اليقوم بعمل ح  كالمحكم والخبير ولسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبغر 

لنفسه او  كل شخص من االشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل1- )171المادة ) .تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين

 لغيره هدية أو وعدا او ايةً  غير ح  او ليمنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته، عوقب باألشغال منفعة اخرى ليعمل عمال الشاقة

يعاقب )172المادة ) .يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه األفعال2- .المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين

يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة يذا باحا باألمر للسلطات المختصة 2-بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين  1-الراشي أيضا.ً  

 )هدية او 170من عرض على شخص من األشخاص الوارد ذكرهم في المادة ) )173المادة ) .او اعترفا به قبل يحالة القضية الى المحكمة

ليعمل عمال يذا لم يال  العرض او الوعد قبوال  –غير ح  او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقبً   –منفعة أخرى او وعده بهاً  

 .بالحبس ال أقل من ثالثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار
لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك الداء عمل كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او  1–  317مادة  2

قل ت من اعمال وظيفته او االمتناع عنه او االخالل بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان ال
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ب نها يتفا  بين شخص ))مستفيد(( وموظف أو من في حكمه على عرف الفقة جريمة الرشوة 

 . (1)وظيفة المرتشي أو م موريتهجعل أو فائدة مقابل أداء عمل أو اإلمتناع عن عمل يدخل في 

كما ُعرِّفت ب نها ِيتجار الموظف العام في أعمال وظيفته، وذلك بتقايضه أو قبوله أو طلبه مقاباًل 

 .(2)نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو يمتناعه عنه

 النواحي االتي بيانها: فياستثمار الوظيفة تتف  جريمة الرشوة مع  

                                                           

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات  – 2 .نارعما طلب او اعطي او وعد به وال تزيد ب ي حال من االحوال على خمسمائة دي

قع من و  او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او االخذ بعد اداء العمل او االمتناع عنه او بعد االخالل بواجبات الوظيفة بقصد المكاف ة على ما

طية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك الداء العمل او االمتناع كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره ع 318مادة  .ذلك

عن عمل ال يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خط  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان 

تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان  311مادة  .ارال تقل عما طلب او اعطي او وعد به وال تزيد ب ي حال من االحوال على خمسمائة دين

كل من اعطى او قدم  311مادة  .الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم االمتناع عنه وعدم االخالل بواجبات وظيفته

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة  .( عد راشيا318او عرض او وعد ب ن يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (

السلطات القضائية او االدارية بالجريمة او اعترف بها قبل   بابالغيعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر  311مادة  .المقررة قانونا للراشي

 312مادة  .تصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيهاويعتبر عذرا مخففا اذا وقع االبال غ او االعتراف بعد ا .اتصال المحكمة بالدعوى

 .كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي االحتفاظ بها لنفسه – 1 :يعاقب بالحبس

به ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسب – 2

يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف  313مادة  .بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة

ل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف يحكم فضال عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفص 314مادة  .بخدمة عامة ولم تقبل منه

 .بخدمة عامة او التي عرضت عليه
 . 114، ص1984محمد مصطفى ، في المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد األول، القاهرة، القللي، ينظر:  (3)

 . 14، ص1988محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، حسني، ينظر:  (4)
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اعتبر كل من المشرع األردني والمشرع العراقي جريمة استثمار الوظيفة او استغاللها وجريمة الرشوة 

حيث افرد كل من المشرعين األردني والعراقي شان غلب ، مةاالوظيفة الع الواقعة على  من الجرائم 

حتى و ، العامة  لوظيفةالموظف واكرامة المال العام و لمحافظة على حماية خاصة ل التشريعات الجزائية

 الوظيفة مارواستثيتبين أن الرشوة  الموظفين وبهذاال تستغل الوظيفة ألغراض غير مشروعة من قبل 

 1على نزاهة الوظيفة العامة. بالمحافظةلقانون يما يتعل  اسوف يؤديان الى مخالفة 

 مكككككككككن حيكككككككككث انكككككككككه يجكككككككككب، الوظيفكككككككككة  جريمكككككككككة اسكككككككككتثمارجريمكككككككككة الرشكككككككككوة مكككككككككع  تتشكككككككككابهكمكككككككككا و 

سككككككككككككواء أكانككككككككككككت عطيككككككككككككة أم وعككككككككككككدا بعطيككككككككككككة يحصككككككككككككل عليككككككككككككة  للفائككككككككككككدةهنككككككككككككاك طلككككككككككككب و قبككككككككككككول 

، وبالتككككككككككالي فكككككككككإن الطلككككككككككب أو القبكككككككككول هككككككككككو يتمثكككككككككل بالسككككككككككلوك الخكككككككككارجي الككككككككككذي يقككككككككككوم  الموظكككككككككف

بككككككككككه الموظككككككككككف او الشككككككككككخص األخككككككككككر مككككككككككن اجككككككككككل الحصككككككككككول علككككككككككى المنفعككككككككككة، وبككككككككككذلك تتحقكككككككككك  

وجكككككككككككككود شخصكككككككككككككين مكككككككككككككن خككككككككككككالل  اسكككككككككككككتثمار الوظيفككككككككككككة او جريمكككككككككككككة اسكككككككككككككتغالل النفككككككككككككوذجريمككككككككككككة 

 2أحدهما يعرض العطية واالخر يقبل.

تين جكككككككككككريمككككككككككككال ال فكككككككككككيحكمكككككككككككة  فكككككككككككييشكككككككككككترط ان يككككككككككككون الجكككككككككككاني موظفكككككككككككا عامكككككككككككا او مكككككككككككن 

أن ترتككككككككككككب حتكككككككككككى  غيكككككككككككر المتصكككككككككككور ، فمكككككككككككن وجريمكككككككككككة الرشكككككككككككوة اسكككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككة جريمكككككككككككة 

لصككككككككككفة فالككككككككككدى الجهككككككككككات المختصككككككككككة،  اسككككككككككتثمار معككككككككككينلككككككككككديهم  الككككككككككذينمككككككككككن األفككككككككككراد العككككككككككاديين 

جريمككككككككة الرشككككككككوة التككككككككي يشككككككككترط فيهككككككككا  لكوكككككككككذ تحقيكككككككك  هككككككككذه الجريمككككككككة، فككككككككيتكككككككك ثير  لهككككككككاالجككككككككاني 

                                                           
 .243 صسنة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، بدون  ط،جرائم االعتداء على المصلحة العامة بدون  صبحي،العطار، حمد  1
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ان يككككككككككككون الجكككككككككككاني موظفككككككككككككا او مكلفكككككككككككا بخدمككككككككككككة عامكككككككككككة، وبالتككككككككككككالي ال تتحقككككككككككك  الرشككككككككككككوة يال يذا 

ككككككككككككان المرتشكككككككككككي موظفكككككككككككا أو مكلفكككككككككككا بخدمكككككككككككة عامكككككككككككة، وبهكككككككككككذا نسكككككككككككتنتج بكككككككككككان جريمكككككككككككة الرشكككككككككككوة 

او فككككككككككي حكمككككككككككة  صككككككككككفة للموظككككككككككفالتككككككككككي تتطلككككككككككب مككككككككككن الجككككككككككرائم وجريمككككككككككة اسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة 

مككككككككككككن قككككككككككككانون العقوبككككككككككككات والككككككككككككذي اشككككككككككككترط اشككككككككككككخاص ال  175)وذلككككككككككككك كمككككككككككككا نصككككككككككككت المككككككككككككادة 

صكككككككككككفة فكككككككككككي هكككككككككككذه التكككككككككككي ال تتحقككككككككككك  يال يذا تكككككككككككوافرت و عالقكككككككككككة لهكككككككككككم فكككككككككككي الوظيفكككككككككككة العامكككككككككككة ( 

 1الجاني.

 

جريمككككككككككة الرشكككككككككككوة ان يكككككككككككون الموظكككككككككككف او المكلككككككككككف بخدمكككككككككككة عامككككككككككة مختصكككككككككككا  فكككككككككككييشككككككككككترط 

صكككككككككاحب  انكككككككككه باالعتقكككككككككاد الخكككككككككاط مخكككككككككتص بكككككككككه او  أنكككككككككه أو زعكككككككككم الكككككككككذي كلكككككككككف بكككككككككهبالعمكككككككككل 

 بمناسكككككككككبة  االختصكككككككككاص بهكككككككككذا العمكككككككككل لككككككككككي تتحقككككككككك  جريمكككككككككة الرشكككككككككوة، بالتكككككككككالي تككككككككككون الرشكككككككككوة

اسككككككككككتثمار امككككككككككا جريمككككككككككة  الوظيفككككككككككة العامككككككككككة، مككككككككككن قبككككككككككل الموظككككككككككف أو المكلككككككككككف بخدمككككككككككة عامككككككككككة،

 سكككككككككككلطة حقيقكككككككككككه للجكككككككككككاني علكككككككككككى المخكككككككككككتص بالعمكككككككككككل الكككككككككككوظيفي، فكككككككككككيفهكككككككككككي اتجكككككككككككار  الوظيفككككككككككة

مكككككككككن غيكككككككككر المكككككككككوظفين المنصكككككككككوص  اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككةيككككككككككون مرتككككككككككب جريمكككككككككة قكككككككككد وبالتكككككككككالي 

 2.موظفاان يكون بالضرورة عليهم في القانون فليس 

تفتكككككككككرض جريمكككككككككة اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككة وجكككككككككود صكككككككككورة مكككككككككن صكككككككككور االسكككككككككتثمار التكككككككككي حكككككككككددها 

اسككككككككككتغالل النفككككككككككوذ فككككككككككي قككككككككككانون العقوبككككككككككات  وجريمككككككككككةالمشككككككككككرع فككككككككككي قككككككككككانون العقوبككككككككككات االردنككككككككككي 
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امكككككككككا جريمكككككككككة الرشكككككككككوة فإنهكككككككككا تفتكككككككككرض وجكككككككككود شخصكككككككككين ، وهكككككككككم موظكككككككككف او مكلكككككككككف  العراقكككككككككي،

يقبككككككككككككل، فتتحقكككككككككككك  جريمككككككككككككة  وألخككككككككككككربخدمككككككككككككة عامككككككككككككة وصككككككككككككاحب الحاجككككككككككككة، احككككككككككككدهما يعككككككككككككرض 

جريمككككككككة  فككككككككيالرشككككككككوة، هككككككككذا هككككككككو األصككككككككل العككككككككام ولكككككككككم مككككككككن الممكككككككككن ان بككككككككدخل شككككككككخص ثالككككككككث 

 1الرشوة وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي.

ن كانكككككككككككت لكككككككككككم تتفككككككككككك  علكككككككككككى  اسكككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككة،عات الجزائيكككككككككككة تناولكككككككككككت معظكككككككككككم التشكككككككككككري وا 

اسككككككككتغالل احكككككككككام موحككككككككدة لهككككككككا، وقككككككككد تمحككككككككور هككككككككذا االخككككككككتالف حككككككككول مككككككككدى اسككككككككتقاللية جريمككككككككة 

التشكككككككككككريعات الجزائيكككككككككككة اتجهكككككككككككت الكككككككككككى اعتبارهكككككككككككا مكككككككككككن  ةفغالبيككككككككككك الرشكككككككككككوة،النفكككككككككككوذ عكككككككككككن جريمكككككككككككة 

 .الشبة بينهما أوجه، وذلك لوجود بعض الرشوةحكم  ت خذ التيالجرائم 

 

فكككككككككى  التشكككككككككريعك المسكككككككككتقلة،الكككككككككى اعتبارهكككككككككا مكككككككككن الجكككككككككرائم  ت اغلكككككككككب التشكككككككككريعاتبينمكككككككككا اتجهككككككككك

كككككككككككل مككككككككككن قككككككككككانون العقوبككككككككككات اللبنككككككككككاني وقككككككككككانون العقوبككككككككككات السككككككككككورى، فالمشككككككككككرع الجزائككككككككككي فككككككككككى 

لمخلككككككككككه بواجبككككككككككات مككككككككككن الجككككككككككرائم اكككككككككككل مككككككككككن هككككككككككذين القككككككككككانونين نككككككككككص علككككككككككى احكككككككككككام الجككككككككككرمتين 

اسكككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككة، ولكككككككككككم تقكككككككككككرر هكككككككككككذه التشكككككككككككريعات سكككككككككككريان احككككككككككككام الرشكككككككككككوه علكككككككككككى جريمكككككككككككة 

 .النفوذ
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وقكككككككككككككد نظكككككككككككككم قكككككككككككككانون العقوبكككككككككككككات اللبنكككككككككككككاني احككككككككككككككام اسكككككككككككككتغالل النفكككككككككككككوذ بموجكككككككككككككب المكككككككككككككادتين 

اخككككككككككذ او الككككككككككتمس اجككككككككككر غيككككككككككر  )مككككككككككن( منككككككككككه، حيككككككككككث نصككككككككككت األولككككككككككى علككككككككككى انككككككككككه 375-358)

او لغيكككككككككره بقصكككككككككد انالكككككككككة االخكككككككككرين او السكككككككككعي  فسكككككككككهلنواجكككككككككب او قبكككككككككل الوعكككككككككد بكككككككككه، سكككككككككواء ككككككككككان 

نحككككككككككككككه مككككككككككككككن إلنككككككككككككككالتهم وظيفككككككككككككككة او عمككككككككككككككال أو مقككككككككككككككاوالت او مشككككككككككككككاريع أو اربككككككككككككككاح غيرهككككككككككككككا او م

العامككككككككككككة بقصككككككككككككد التكككككككككككك ثير مككككككككككككن مسككككككككككككلك السككككككككككككلطات ب يككككككككككككة طريقككككككككككككة الدولككككككككككككة او احككككككككككككدى االدارات 

عوقكككككككككب بكككككككككالحبس مكككككككككن شكككككككككهرين الكككككككككى سكككككككككنتين وبغرامكككككككككة أقلهكككككككككا ضكككككككككعفا قيمكككككككككة مكككككككككا اخكككككككككذ او قبكككككككككل 

 به(.

  

المكككككككككككادتين امكككككككككككا قكككككككككككانون العقوبكككككككككككات السكككككككككككورى فقكككككككككككد عكككككككككككالج احككككككككككككام هكككككككككككذه الجريمكككككككككككة بموجكككككككككككب 

 ( وبنفس الصياغه التشريعة أعاله.348-347)

 

مككككككككككررا مكككككككككن قكككككككككانون العقوبكككككككككات المصكككككككككري   ككككككككككل مكككككككككن طلكككككككككب لنفسكككككككككة  106ونصكككككككككت المكككككككككادة 

او غيككككككككككرة او قبككككككككككل او اخككككككككككذ وعككككككككككدا او عطيككككككككككة باسككككككككككتعمال نفككككككككككوذ حقيقككككككككككي او مزعككككككككككوم للحصككككككككككول 

او لمحاولكككككككككة الحصككككككككككول مكككككككككن سككككككككككلطة عامككككككككككة علكككككككككى اعمككككككككككال او اوامكككككككككر او احكككككككككككام او قككككككككككرارات او 

ولكككككككككككة او علكككككككككككى وظيفكككككككككككة او خدمكككككككككككة اة نياشكككككككككككين او التكككككككككككزام او تكككككككككككراخيص او اتفكككككككككككا  توريكككككككككككد او مقا

ايككككككككة ميككككككككزه مككككككككن اي نككككككككوع يعككككككككد فككككككككى حكككككككككم المرتشككككككككي ويعاقككككككككب بالعقوبككككككككة المنصككككككككوص عليهككككككككا فككككككككى 

هكككككككككككذا القكككككككككككانون ان ككككككككككككان موظفكككككككككككا عموميكككككككككككا و بكككككككككككالحبس وبالغرامكككككككككككة ال تقكككككككككككل مكككككككككككن  104المكككككككككككادة 
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 فكككككككككيعكككككككككن مكككككككككائتي جنيكككككككككة وال تزيكككككككككد عكككككككككن خمسكككككككككمائة جنيكككككككككة او بإحكككككككككدى هكككككككككاتين العقكككككككككوبتين فقكككككككككط 

 .األحوال األخرى

 

فإن المتهم موظف عام  2020لسنة  3429وفي ذلك قضت محكمة التمييز األردنية في قرارها رقم 

كان على رأس عمله وقد طلب من المشتكي يكرامية بقوله له )يا يما هما يكرموني يا ينت تكرمني( وقد 

ائ  التي كان فة الوثناوله المشتكي مبل  مئة دينار وقام هو بالمقابل بإعطاء المشتكي أورا  سيارته وكا

قد حصل عليها من المشتكي وأخلى سبيله دون أن يحرر بحقه أي مخالفة أو يتخذ بحقه أي يجراء 

( 171/1بحدود المادة ) الرشوة قانوني وبالتالي فإن أفعاله تكون قد استجمعت كافة أركان وعناصر جرم

 1من قانون العقوبات.

وجريمككككككككة الرشككككككككوة  اسككككككككتثمار الوظيفككككككككةمككككككككن خككككككككالل مككككككككا تقككككككككدم نسككككككككتنتج ان كككككككككال مككككككككن جريمتككككككككي 

وبحسكككككككككب  مككككككككن الممكككككككككن ان يلتقيككككككككا فككككككككي أوجككككككككه معينكككككككككة يال انهمككككككككا يختلفككككككككان فككككككككي أوجككككككككه أخككككككككرى،

 ما تقدم.

   الواسطةتمييز استثمار الوظيفة عن جريمة  الثاني:المطلب 

جريمكككككككككككككة  1960لسككككككككككككنة  16لككككككككككككم يجككككككككككككرم المشككككككككككككرع األردنككككككككككككي فكككككككككككككي قككككككككككككانون العقوبككككككككككككات رقككككككككككككم 

علكككككككككى عككككككككككس المشكككككككككرع العراقكككككككككي الكككككككككذي جكككككككككرم الواسكككككككككطة بكككككككككنص صكككككككككريح وذلكككككككككك فكككككككككي الواسكككككككككطة 

) اذ جككككككككككاء الككككككككككنص كمككككككككككا يلككككككككككي  1969لسككككككككككنة  111مككككككككككن قككككككككككانون العقوبككككككككككات رقككككككككككم  330المككككككككككادة 
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داء عمككككككككل يعاقككككككككب بككككككككالحبس كككككككككل موظككككككككف أو مكلككككككككف بخدمككككككككة عامككككككككة امتنككككككككع بغيككككككككر حكككككككك  عككككككككن أ

مكككككككككن أعمكككككككككال وظيفتكككككككككة أو اخكككككككككل عمكككككككككدا بواجكككككككككب مكككككككككن واجباتهكككككككككا لرجكككككككككاء او توصكككككككككية او وسكككككككككاطة 

 .1او ألي سبب اخر غير مشروع(

رجككككككككككككاء أو توصككككككككككككية او غيككككككككككككر ذلككككككككككككك مككككككككككككن أجككككككككككككل دفككككككككككككع  وجككككككككككككود الواسككككككككككككطةجريمككككككككككككة  تتطلككككككككككككب

الموظكككككككككككف او المكلكككككككككككف بخدمكككككككككككة عامكككككككككككة الكككككككككككى القيكككككككككككام بقضكككككككككككاء حاجكككككككككككة معينكككككككككككة لشكككككككككككخص اخكككككككككككر 

مكانككككككككة لككككككككدى هككككككككذا الموظككككككككف، وبككككككككذلك  لككككككككهبنككككككككاء علككككككككى توصككككككككية او رجككككككككاء مككككككككن شككككككككخص ثالككككككككث 

تتحقككككككككككككككك  الجريمكككككككككككككككة باسكككككككككككككككتجابة الموظكككككككككككككككف او المكلكككككككككككككككف بخدمكككككككككككككككة عامكككككككككككككككة لهكككككككككككككككذا الرجكككككككككككككككاء او 

لمطلكككككككككككوب وامتنكككككككككككع عكككككككككككن أداءه مكككككككككككع علمكككككككككككة بكككككككككككذلك، وبكككككككككككذلك فكككككككككككإن االتوصكككككككككككية، وقكككككككككككام بالعمكككككككككككل 

جريمكككككككككة الوسكككككككككاطة مكككككككككن الممككككككككككن ان يختلكككككككككف المقابكككككككككل الكككككككككذي يحصكككككككككل عليكككككككككة الشكككككككككخص  النفكككككككككع 

فكككككككككإن المقابكككككككككل يتحقككككككككك  بشككككككككككل حتمكككككككككي، وككككككككككذلك تختلكككككككككف اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككة  فكككككككككيالمكككككككككادي  أمكككككككككا 

لككككككككككدى موظككككككككككف أو مكلككككككككككف بخدمككككككككككة  مككككككككككن ناحيككككككككككة ان الوسككككككككككاطة تقككككككككككع مككككككككككن شككككككككككخص لككككككككككه مكانككككككككككة

حكمكككككككككة مكككككككككن  فكككككككككيفيقكككككككككع مكككككككككن شكككككككككخص علكككككككككى الموظكككككككككف ومكككككككككن  اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككةعامكككككككككة امكككككككككا 

نفككككككككككوذ مباشككككككككككر لهككككككككككذا الشكككككككككخص، فككككككككككا الوسككككككككككاطة تكككككككككككون مكككككككككن خككككككككككالل رجككككككككككاء او توصككككككككككية خكككككككككالل 

واالسككككككككككتغالل يككككككككككككون بمقابكككككككككككل يحصكككككككككككل عليكككككككككككه صككككككككككاحب النفكككككككككككوذ، علمكككككككككككا ان هكككككككككككاتين الجكككككككككككريمتين 

  2.الوظيفيةبالصفة من الممكن ان تقع من شخص ال يتمتع 

 

                                                           
 المعدل النافذ. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )330) المادة 1
 . 81،82 ص، 2014الوفاء القانونية، مصر، ة، مكتب1طالخاص، قانون العقوبات القسم يوسف بكري ،  يبكر محمد،  2
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اسكككككككككككككتخدام الوسككككككككككككاطة مكككككككككككككن قبكككككككككككككل بعكككككككككككككض  لصكككككككككككككورنسككككككككككككتدل ان المشكككككككككككككرع العراقكككككككككككككي احتككككككككككككاط 

األشككككككككككككككخاص الككككككككككككككذين لككككككككككككككديهم مكانككككككككككككككة اجتماعيككككككككككككككة او وظيفيككككككككككككككة للتكككككككككككككك ثير علككككككككككككككى الموظككككككككككككككف او 

المكلكككككككككف بخدمكككككككككة عامكككككككككة مكككككككككن اجكككككككككل القيككككككككككام بعمكككككككككل أو االمتنكككككككككاع عنكككككككككه، ولككككككككككن يحصكككككككككل ذلككككككككككك 

ن بمجرد الرجاء او التوصية من اجل   .القيام بهذا العملبدون مقابل مادي وا 

 عن االختلس  تمييز جريمة االختلس عن جريمة استثمار الوظيفة :المطلب الثالث

الموظف لحيازته الناقصة للمال المسلم يليه بسبب يعرف جانب من الفقه االختالس ب نه  تحويل 

وظيفته، يلى حيازة كاملة والظهور بمظهر المالك ، وبهذا يشمل االختالس كل نشاط مادي يقوم به 

 .الموظف يعبر من خالله على تغير نيته اتجاه المال الذي يحوزه لحساب غيره

لى المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية عفي حين يعرف البعض االختالس ب نه  تحويل األمين حيازة 

سبيل األمانة، يلى حيازته النهائية على سبيل التمليك، ومن هذا القبيل مدير البنك الذي يستولي على 

 "المال المودع لديه

 1960لسنة  16األردني رقم من قانون العقوبات  174في المادة االختالس  النص على جريمةوردت 

ف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة او بموجب تكليف من رئيسة )كل موظوذلك بقولها 

امر ادارته او جبايتة او حفظه من نقود واشياء أخرى للدولة او الحد الناس عوقب باالشغال المؤقتة 

 .وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس

ككككككككككككككككل مكككككككككككككككن اخكككككككككككككككتلس أمكككككككككككككككواال تعكككككككككككككككود لخكككككككككككككككزائن او صكككككككككككككككنادي  البنكككككككككككككككوك او مؤسسكككككككككككككككات  2 

اإلقكككككككككككراض المتخصصكككككككككككة او الشكككككككككككركات المسكككككككككككلهمة العامكككككككككككة وككككككككككككان مكككككككككككن األشكككككككككككخاص العكككككككككككاملين 
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فيهككككككككككا كككككككككككل مككككككككككنهم فككككككككككي المؤسسككككككككككة التككككككككككي يعمككككككككككل بهككككككككككا عوقككككككككككب بالعقوبككككككككككة المقككككككككككررة فككككككككككي الفقككككككككككرة 

 السابقة 

يكككككككككككر الشكككككككككككيكات او السكككككككككككندات او اذا وقكككككككككككع الفعكككككككككككل المقكككككككككككررة فكككككككككككي الفقكككككككككككرتين السكككككككككككابقتين بتزو  3

بكككككككككككككدس كتابككككككككككككككات غيككككككككككككككر صككككككككككككككحيحة فكككككككككككككي القيككككككككككككككود او الككككككككككككككدفاتر او السككككككككككككككجالت او بتحريككككككككككككككف او 

حككككككككككككذف او اتككككككككككككالف الحسككككككككككككابات او األورا  وغيرهككككككككككككا مككككككككككككن الصكككككككككككككحوك وبصككككككككككككورة عامككككككككككككة بككككككككككككاي 

حيلككككككككككة ترمككككككككككي الككككككككككى منككككككككككع اكتشككككككككككاف االخككككككككككتالس عوقككككككككككب الفاعككككككككككل باالشككككككككككغال المؤقتككككككككككة مككككككككككدة ال 

 ادل قيمة ما اختلس تقل عن خمسة سنوات وبغرامة تع

يعاقككككككككككب المتككككككككككدخل والمحككككككككككرض بعقوبككككككككككة الفاعككككككككككل ذاتهككككككككككا ويحكككككككككككم بككككككككككرد النقككككككككككود او األشككككككككككياء 4 

 (او بتضمين الفاعل والمتدخل والمحرضقيمتها وما أصابها من ضرر

وما بعدها من قانون العقوبات العراقي  315اما المشرع العراقي فقد جرم االختالس في المواد من 

يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى ماال او متاعا )315بقوله في المادة 

  1 .(او ورقة مثبتة لح  او غير ذلك مما وجد في حيازته

                                                           
مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته  يعاقب بالسجن كل موظف او 319مادة  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  315مادة  1

ا هفاستولى بغير ح  على مال او متاع او ورقة مثبتة لح  او غير ذلك مملوك للدولة او احدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مال

الورقة او غيره مملوكا لغير من  وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او .بنصيب ما او سهل ذلك لغيره

تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم  ( 319و 315اذا كان موضوع الجريمة في المادتين ( 317مادة  .ذكر في الفقرة المتقدمة

لف بخدمة عامة عهدت اليه يعاقب بالسجن كل موظف او مك 318مادة  .على الجاني بالحبس بدال من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين

المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب باألضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه 

ن بالواسطة ميعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة او  311مادة  .او لغيره
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واالسككككككككككتثمار امككككككككككا عككككككككككن خطككككككككككة المشككككككككككرع األردنككككككككككي فككككككككككي التمييككككككككككز بككككككككككين جريمتككككككككككي االخككككككككككتالس 

اذ جكككككككككككاء قكككككككككككرار محكمكككككككككككة التمييكككككككككككز فنجكككككككككككد ان الجكككككككككككريمتين متقكككككككككككاربتين بشككككككككككككل كبيكككككككككككر  الكككككككككككوظيفي

ذلكككككككككك نجكككككككككد أن المشكككككككككرع األردنكككككككككي قكككككككككد نكككككككككص فكككككككككي  مكككككككككا يلكككككككككي )وفكككككككككي 694/2021رقكككككككككماألردنيكككككككككة 

موظككككككككف عمككككككككومي أدخككككككككل فككككككككي  كككككككككل :يلككككككككيمككككككككن قككككككككانون العقوبككككككككات علككككككككى مككككككككا  (174/1) المككككككككادة

ذمتكككككككه مكككككككا وككككككككل يليكككككككه بحككككككككم الوظيفكككككككة أو بموجكككككككب تكليكككككككف مكككككككن رئيسكككككككه أمكككككككر يدارتكككككككه أو جبايتكككككككه 

أو حفظكككككككككه مكككككككككن نقكككككككككود أو أشكككككككككياء أخكككككككككرى للدولكككككككككة أو ألحكككككككككد النكككككككككاس عوقكككككككككب باألشكككككككككغال المؤقتكككككككككة 

 .وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس

ختلس هي عقوبات أصلية واجبة وهذا يعني أن الوضع باألشغال المؤقتة وتغريم الجاني قيمة ما ا

 .التطبي 

من قانون الجرائم  (أ/2) تعتبر من الجرائم االقتصادية وفقًا لنص المادة هذه الجريمة وحيث ين

من القانون ذاته بالنسبة للجهة التي يعمل  (1/ب/2) االقتصادية بالنسبة لصفة الموظف العام والمادة

                                                           

ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة  .الشغال او المقاوالت او التعهدات التي له ش ن في اعدادها او احالتها او تنفيذها او األشراف عليها

كلف بخدمة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او م 321مادة  .لنفسه او لغيره بش ن من الشؤون المتقدمة

عامة له ش ن في استخدام العمال في اشغال تتعل  بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او 

ورة كاستخدم عمال سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الشغال المذ

يحكم فضال عن العقوبات المبينة في مواد هذا  321مادة  .واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤالء االشخاص مع احتسابها على الحكومة

 .الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح
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الوزارات أو الدوائر والمؤسسات الرسمية وفي فيها وهي أن يكون الموظف عاماًل في يحدى 

من القانون ذاته ليحدد اإلطار أو الحالة التي تكون فيها الجريمة اقتصادية ومن بينها يذا  (أ/3) المادة

 رائم المخلة بواجبات الوظيفة وهيمنها الج (2/ج) وحدد في الفقرة (المال العام)  كان محل الجريمة

ساءة استعمال السلطةواالختالس  الرشوة وبعد ذلك غلظ المشرع في المادة الرابعة  واستثمار الوظيفة وا 

من المادة الثالثة بإضافة  (2/ج) الجرائم االقتصادية العقوبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة من قانون

تيجة عليها نعقوبة جديدة وهي تضمين مرتكب أي من هذه الجرائم قيمة أو مقدار األموال التي حصل 

ارتكابه الجريمة أي أن يعوض الدائرة أو المؤسسة العامة التي نقصت ذمتها المالية بما يعادل المبال  

المختلسة منها على اعتبار أن ذلك من قبيل اإللزام المدني ومن قبيل الرد وجبر الضرر الذي يلح  

وبة ي قرارها أن تحكم باإلضافة للعقبالجهة المجني عليها وهذا يعني أنه كان على المحكمة المطعون ف

األصلية الوضع باألشغال المؤقتة والغرامة قيمة ما اختلس ورد المبال  المختلسة للدائرة أو المؤسسة التي 

 1(.نقصت ذمتها المالية نتيجة األفعال التي اقترفها المميز ضده
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 الفصل الثالث

 العراقيالتشريعين االردني و النموذج القانوني لجريمة استثمار الوظيفي في 
 

اال انكككككككككككه نكككككككككككص علكككككككككككى بعكككككككككككض لكككككككككككم يتطكككككككككككر  المشكككككككككككرع العراقكككككككككككي لجريمكككككككككككة اسكككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككة 

االفعككككككككال التككككككككي قككككككككد تشكككككككككل جريمككككككككة اسككككككككتثمار الوظيفككككككككة وذلككككككككك فككككككككي عككككككككدة نصككككككككوص افردهككككككككا فككككككككي 

الكككككككككككى ايكككككككككككراد نكككككككككككص المكككككككككككادة  باإلضكككككككككككافة 1969لسكككككككككككنة  111قكككككككككككانون العقوبكككككككككككات العراقكككككككككككي رقكككككككككككم 

عليهككككككككككككككا جريمككككككككككككككة اسككككككككككككككتغالل  وأطلكككككككككككككك  النافككككككككككككككذ 2005لسككككككككككككككنة  لعراقككككككككككككككيالدسككككككككككككككتور امككككككككككككككن  127

 النفوذ.

 المبحث االول

 النموذج القانوني لجريمة استثمار الوظيفة في التشريع العراقي 

 

لككككككككككم يتطككككككككككر  المشككككككككككرع العراقككككككككككي الككككككككككى جريمككككككككككة اسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة انمككككككككككا جككككككككككاء فككككككككككي بعككككككككككض 

وهككككككككككي ل النفككككككككككوذ جريمككككككككككة اسككككككككككتغال المبحككككككككككث بمسككككككككككمىالنصككككككككككوص والتككككككككككي سككككككككككنتناولها فككككككككككي هككككككككككذا 

 مدار البحث في التشريع العراقي. الجريمة
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المطلؤؤؤؤؤؤؤؤب االول ماهيؤؤؤؤؤؤؤؤة جريمؤؤؤؤؤؤؤؤة اسؤؤؤؤؤؤؤؤت لل النفؤؤؤؤؤؤؤؤوذ واسؤؤؤؤؤؤؤؤتثمار الوظيفؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤي التشؤؤؤؤؤؤؤؤريع 

 العراقي.

لككككككككككم يعككككككككككرف المشككككككككككرع العراقككككككككككي جريمككككككككككة اسككككككككككتغالل النفككككككككككوذ الككككككككككوظيفي وحسككككككككككنا فعككككككككككل اذ لككككككككككيس 

تعريككككككككككككككف الجريمككككككككككككككة وهكككككككككككككذا دور الفقككككككككككككككة والقضككككككككككككككاء اذ تككككككككككككككم مكككككككككككككن مهمككككككككككككككة المشككككككككككككككرع التعريككككككككككككككف ب

اسككككككككتغالل: وتعنككككككككي فككككككككي اللغككككككككة: اخككككككككذ غلككككككككه الشككككككككيء أو اسككككككككتغالل النفككككككككوذ مككككككككن الناحيككككككككة اللغويككككككككة ب

فائكككككككككككدتها، واسكككككككككككتغالل المسكككككككككككتغالت، أخكككككككككككذ غلتهكككككككككككا، ويقكككككككككككال: أغلكككككككككككت الضكككككككككككيعة يعنكككككككككككي أعطكككككككككككت 

الغلكككككككككة فهكككككككككي مغلكككككككككة، ين اتكككككككككت بشكككككككككيء وأصكككككككككلها بكككككككككا ، واسكككككككككتغل فالنكككككككككا: أي انتفكككككككككع منكككككككككه حككككككككك ، 

 1لجاهه أو نفوذه.

النافكككككككككذ،  المرككككككككككزويقصكككككككككد بكككككككككه  2النفكككككككككوذ فكككككككككي اللغكككككككككة هكككككككككو السكككككككككلطان و القكككككككككوة.النفكككككككككوذ: معنكككككككككى 

 3أي ماض في جميع امره، واألمر المطاع.

اخكككككككككككككذ فائكككككككككككككدة أو غلكككككككككككككة األمكككككككككككككر النافكككككككككككككذ او  اسكككككككككككككتغالل النفكككككككككككككوذ ان اسككككككككككككتغالل النفكككككككككككككوذ يعنكككككككككككككي

الماضككككككككككي أو المطككككككككككاع، وبالتككككككككككالي يكككككككككككون اسككككككككككتغالل النفككككككككككوذ ب خككككككككككذ غلككككككككككة أو فائككككككككككدة مككككككككككن شككككككككككيء 

                                                           
 .939، ص1919، 2، والمعجم الوسيط، يبراهيم انيس واخرون دار الفكر ط1008، ص 3ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، م  1
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مككككككككر المطككككككككاع او النافككككككككذ، اي مككككككككا يمكككككككككن ان يككككككككدره مككككككككن النفككككككككوذ مككككككككن فائككككككككدة مكككككككن قبككككككككل صككككككككاحب اال

 1اذا ما تم استخدامه.

: )اسككككككككككككتخدام نفككككككككككككوذ شككككككككككككخص داخككككككككككككل السككككككككككككلطة أو يجككككككككككككراء اأيضككككككككككككا ب نهكككككككككككك وعرفهككككككككككككا اخككككككككككككرون

اتصكككككككككاالت مكككككككككع أفكككككككككراد فيهكككككككككا للحصكككككككككول علكككككككككى منكككككككككافع تفضكككككككككيلية لشكككككككككخص اخكككككككككر مقابكككككككككل منفعكككككككككة 

: ) انهككككككككككا ة فقككككككككككد ذهككككككككككب الككككككككككى امككككككككككا بعككككككككككض الفقكككككككككك، 2معينككككككككككة يحصككككككككككل عليهككككككككككا صككككككككككاحب النفككككككككككوذ(

اسكككككككككتخدام النفكككككككككوذ أيكككككككككا ككككككككككان مصكككككككككدره لكككككككككدى جهكككككككككة عامكككككككككة أو خاصكككككككككة للحصكككككككككول علكككككككككى منفعكككككككككة 

 3مادية أو معنوية لمصلحة الفاعل أو الغير(.

كمكككككككككككككا عرفهككككككككككككككا الكككككككككككككبعض ب نهككككككككككككككا  السككككككككككككككعي لكككككككككككككدى السككككككككككككككلطات العامكككككككككككككة لتحقيكككككككككككككك  منككككككككككككككافع أو 

 4الوصول يلى غايات ال تقع في دائرة اعمال وظيفة صاحب النفوذ . 

كمكككككككككا عرفهكككككككككا الكككككككككبعض االخكككككككككر ب نهكككككككككا   اسكككككككككتخدمت النفكككككككككوذ، أيكككككككككا ككككككككككان مصكككككككككدره لكككككككككدى جهكككككككككة 

عامكككككككككككككة أو خاصكككككككككككككة، للحصكككككككككككككول علكككككككككككككى منفعكككككككككككككة ماديكككككككككككككة أو معنويكككككككككككككة او أيكككككككككككككة غايكككككككككككككة معينكككككككككككككه 

 5)مقابل( لمصلحة الفاعل او الغير .
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اسككككككككككككتغالل النفككككككككككككوذ الككككككككككككوظيفي هككككككككككككي االسككككككككككككتفادة مككككككككككككن السككككككككككككلطة أو القككككككككككككدرة علككككككككككككى ان جريمككككككككككككة 

 القكككككككككككككانوني الفقكككككككككككككةانونيكككككككككككككة او غيكككككككككككككر مشكككككككككككككروعة، وبكككككككككككككالرغم مكككككككككككككن أن التككككككككككككك ثير بصكككككككككككككورة غيكككككككككككككر ق

 اال ان التعريككككككككككف الككككككككككوارد لجريمككككككككككة اسككككككككككتغالل النفككككككككككوذ الككككككككككوظيفيهككككككككككذه الجريمككككككككككة،  تنككككككككككاولالجزائككككككككككي 

 تشككككككككككككريعاتمككككككككككككن النصككككككككككككوص القانونيككككككككككككة الخاصككككككككككككة بجريمككككككككككككة اسككككككككككككتغالل النفككككككككككككوذ فككككككككككككي  اسككككككككككككتمدوه

 الجزائية.دولهم 

لنفككككككككككوذ مككككككككككن اجككككككككككل الحصككككككككككول علككككككككككى اسككككككككككتغالل ا جميككككككككككع التعريفككككككككككات علككككككككككى ان جريمككككككككككةتتفكككككككككك  

بانكككككككككككة: قكككككككككككدرة الكككككككككككبعض  هكككككككككككافقكككككككككككد عرف لكككككككككككذاالمنكككككككككككافع أو امتيكككككككككككازات صكككككككككككاحب النفكككككككككككوذ والسكككككككككككيطرة، 

الموظكككككككككف علكككككككككى التككككككككك ثير واسكككككككككتخدام الصكككككككككالحيات بطكككككككككر  غيكككككككككر قانونيكككككككككة مكككككككككن اجكككككككككل الحصكككككككككول 

 1على امتيازات مادية له او لغيره،

شكككككككككرع االردنكككككككككي فيمكككككككككا بكككككككككين المشكككككككككرع العراقكككككككككي والم الجزائيكككككككككةبكككككككككالرغم مكككككككككن اخكككككككككتالف السياسكككككككككة 

يتعلكككككككك  بككككككككالجرائم الواقعككككككككة علككككككككى الوظيفككككككككة العامككككككككة حيككككككككث نككككككككص المشككككككككرع االردنككككككككي علككككككككى جريمككككككككة 

االسكككككككككككتثمار الكككككككككككوظيفي اال ان المشكككككككككككرع العراقكككككككككككي نكككككككككككص علكككككككككككى جريمكككككككككككة اخكككككككككككرى وهكككككككككككي جريمكككككككككككة 

اسككككككككككككتغالل النفككككككككككككوذ الككككككككككككوظيفي فهككككككككككككل هنككككككككككككاك تشككككككككككككابه بككككككككككككين التشككككككككككككريعين نظككككككككككككرا للتقككككككككككككارب بككككككككككككين 

فيمككككككككككا بككككككككككين جريمككككككككككة اسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة وجريمككككككككككة اسككككككككككتغالل الجككككككككككريمتين ام ان هنككككككككككاك اخككككككككككتالف 

النفككككككككككوذ الككككككككككوظيفي لككككككككككذا سككككككككككنتناول الفككككككككككر  بككككككككككين التشككككككككككريعين مككككككككككن خككككككككككالل البحككككككككككث فككككككككككي اركككككككككككان 

 الجريمتان. 
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 في التشريع العراقي الوظيفي االستثمار جريمة اركان الثاني المطلب

 النفكككككككككوذاسكككككككككتعالل جريمكككككككككة تعكككككككككالج  التكككككككككيتشكككككككككريعية عكككككككككدة نصكككككككككوص  علكككككككككى الكككككككككرغم مكككككككككن وجكككككككككود

الككككككككككوظيفي اال انككككككككككه موجككككككككككود بككككككككككالواقع العملككككككككككي، مككككككككككا يسككككككككككتلزم تفعيككككككككككل هككككككككككذه النصككككككككككوص بالشكككككككككككل 

القضككككككككككاء هككككككككككذه الظككككككككككاهرة والحككككككككككد منهككككككككككا، لككككككككككذا عالجككككككككككت اغلككككككككككب النصككككككككككوص  فككككككككككيالككككككككككذي يسككككككككككهم 

الظكككككككاهرة، سكككككككنتناول فكككككككي هكككككككذا المطلكككككككب االرككككككككان العامككككككككة  الحكككككككد مكككككككن هكككككككذهالتشكككككككريعية مكككككككن اجكككككككل 

ن خككككككككككالل الككككككككككركن الشككككككككككرعي والككككككككككركن المككككككككككادي التككككككككككي تقككككككككككوم عليهككككككككككا الجريمككككككككككة فككككككككككي التشككككككككككريع مكككككككككك

 والركن المعنوي للجريمة.

 لجريمة استثمار الوظيفة الركن الشرعي األول الفرع

نكككككككككص المشكككككككككرع العراقكككككككككي كمكككككككككا ذكرنكككككككككا علكككككككككى عكككككككككدة افعكككككككككال لجريمكككككككككة االسكككككككككتثمار الكككككككككوظيفي اال 

انككككككككككه لككككككككككم يككككككككككنص كمككككككككككا المشككككككككككرع االردنككككككككككي علككككككككككى هككككككككككذه الجريمككككككككككة بصككككككككككريح العبككككككككككارة ومككككككككككن هككككككككككذه 

 127 حيكككككككككث نصكككككككككت المكككككككككادة   2005 جكككككككككاء فكككككككككي الدسكككككككككتور العراقكككككككككي رقكككككككككم لسكككككككككنةاالفعكككككككككال مكككككككككا 

: ) ال يجكككككككككككوز لكككككككككككرئيس الجمهوريكككككككككككة ورئكككككككككككيس اعضكككككككككككاء مجلكككككككككككس الكككككككككككوزراء منكككككككككككه علكككككككككككى مكككككككككككا يلكككككككككككي

القضكككككككككككككائية و  السكككككككككككككلطةو اعضكككككككككككككاء المجلكككككككككككككس واعضكككككككككككككاء  ونائبيكككككككككككككهورئكككككككككككككيس مجلكككككككككككككس النكككككككككككككواب 

يئا مككككككككككن شكككككككككك يسكككككككككت جرواان يشككككككككككتروا او  فكككككككككياصكككككككككحاب الككككككككككدرجات الخاصكككككككككة ان يسككككككككككتغلوا نفككككككككككوذهم 

مكككككككككككن امكككككككككككوالهم، وان يقاضكككككككككككوها عليهكككككككككككا او ان  شكككككككككككي امكككككككككككوال الدولكككككككككككة او يكككككككككككؤجروا او يبيعكككككككككككوا لهكككككككككككا 

 .1يبرموا من الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين(
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اكككككككككد المشككككككككرع العراقككككككككي علككككككككى تجككككككككريم اسككككككككتغالل النفككككككككوذ واسككككككككتثمار الوظيفككككككككة مككككككككن خككككككككالل قمككككككككة 

منكككككككككع المكككككككككوظفين بمكككككككككن فكككككككككي ذلكككككككككك رئكككككككككيس الهكككككككككرم التشكككككككككريعي اذ ان افكككككككككراد نكككككككككص خكككككككككاص علكككككككككى 

الجمهوريكككككككككككككككة و الكككككككككككككككوزراء والنكككككككككككككككواب والقضكككككككككككككككاة باسكككككككككككككككتغالل النفكككككككككككككككوذ مكككككككككككككككن خكككككككككككككككالل الشكككككككككككككككراء او 

 وعليككككككككه فككككككككإناالسككككككككتاجار مككككككككن أمككككككككوال الدولككككككككة كككككككككذلك منككككككككع ابككككككككرام العقككككككككود وبككككككككاي صككككككككفة كانككككككككت  

باسكككككككككككتثمار او اسكككككككككككتغالل  الموظفكككككككككككون المكككككككككككذكورين فكككككككككككي المكككككككككككادة اعكككككككككككاله يحضكككككككككككر عليكككككككككككة القيكككككككككككام

 المحافظككككككككةوسككككككككيلة كانككككككككت وهككككككككذا يككككككككدل علككككككككى حككككككككرص المشككككككككرع الدسككككككككتوري علككككككككى  الوظيفككككككككة بكككككككك ي

الدولككككككككة، لككككككككذلك  فككككككككيعلككككككككى سككككككككمعة هككككككككؤالء االشككككككككخاص كككككككككونهم اصككككككككحاب سككككككككلطات ونفككككككككوذ كبيككككككككر 

والمحافظكككككككككة علكككككككككى كيكككككككككان  مكككككككككرمكككككككككن اجكككككككككل مكافحكككككككككة هكككككككككذا اال الدسكككككككككتورييجكككككككككب االلتكككككككككزام بكككككككككالنص 

 .العامةتعزيز ثقة المواطن بالسلطات الدولة و 

نصككككككككككككا يجككككككككككككرم صككككككككككككورتي  2009وقككككككككككككد تضككككككككككككمن قككككككككككككانون مكافحككككككككككككه الفسككككككككككككاد الصككككككككككككادر عككككككككككككام 

جككككككككككككاء فككككككككككككي المككككككككككككادة الخامسككككككككككككة منككككككككككككه   يعاقككككككككككككب  والسككككككككككككلبية حيككككككككككككثالمتككككككككككككاجرة بككككككككككككالنفوذ الفعليككككككككككككة 

بككككككككالحبس مككككككككدة ال تقككككككككل عككككككككن ثككككككككالث سككككككككنوات وبغرامككككككككة ال تقككككككككل عككككككككن عشككككككككرة ماليككككككككين دينككككككككار كككككككككل 

ة أي شككككككككككككخص مككككككككككككن اعطككككككككككككى او قككككككككككككدم او عككككككككككككرض او وعككككككككككككد موظفككككككككككككا او مكلفككككككككككككا بخدمككككككككككككة عامكككككككككككك

بعطيككككككككككككه أي منفعككككككككككككة او ميككككككككككككزة غيككككككككككككر متحققككككككككككككة بشكككككككككككككل مباشككككككككككككر أو غيككككككككككككر مباشككككككككككككر السككككككككككككتغالل 

نفككككككككوذه الفعلككككككككي أو المفتككككككككرض بهككككككككدف الحصككككككككول علككككككككى ميككككككككزة غيككككككككر مسككككككككتحقه لككككككككه أو لغيككككككككرة مككككككككن 

 أدراة أو سلطة عمومية أو من جهة من جهات القطاع العام.
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عكككككككككككن عشكككككككككككرة  منكككككككككككه فتكككككككككككنص علكككككككككككى ان يعاقكككككككككككب بالسكككككككككككجن وبغرامكككككككككككة ال تقكككككككككككل 6امكككككككككككا المكككككككككككادة 

أو  لنفسككككككككككهماليككككككككككن دينككككككككككار كككككككككككل موظككككككككككف أو مكلككككككككككف بخدمككككككككككة عامككككككككككة وكككككككككككل مككككككككككن طلككككككككككب وقبككككككككككل 

 لغيرة بشكل مباشر او غير مباشر عطية او منفعة.

ال ريكككككككككككب ان جريمكككككككككككة االسكككككككككككتثمار الكككككككككككوظيفي مكككككككككككن الممككككككككككككن ان تتحقككككككككككك  وترتككككككككككككب مكككككككككككن قبكككككككككككل 

شككككككككخص عككككككككادي مككككككككن احككككككككاد النككككككككاس او مككككككككن قبككككككككل موظككككككككف او مكلككككككككف بخدمككككككككة عامككككككككة ، اذ مككككككككن 

الممككككككككككككن ان يسكككككككككككتغل هكككككككككككذا الموظكككككككككككف نفكككككككككككوذه مكككككككككككن اجكككككككككككل الحصكككككككككككول علكككككككككككى منكككككككككككافع ومزايكككككككككككا او 

مكككككككككككن المزايكككككككككككا  للتككككككككككك ثير علكككككككككككى المكككككككككككواطنين االخكككككككككككرين لككككككككككككي يسكككككككككككتفيد شكككككككككككخص ثالكككككككككككث يسكككككككككككتخدمه

 للمسككككككككككؤولية تقكككككككككدم مكككككككككن قبكككككككككل صكككككككككاحب الحاجكككككككككة وهكككككككككذا يكككككككككؤدي الكككككككككى اخضكككككككككاع الموظكككككككككف  التكككككككككي

 1.ةالجزائي

علككككككككككككككى مكافحككككككككككككككة  1969( لسككككككككككككككنة 111نككككككككككككككص قككككككككككككككانون العقوبككككككككككككككات العراقككككككككككككككي رقككككككككككككككم )كمككككككككككككككا 

اسككككككككككككتغالل النفككككككككككككوذ وفكككككككككككككرض العقوبككككككككككككة المناسكككككككككككككبة بحكككككككككككك  مرتكبهككككككككككككا، وككككككككككككككذلك الحككككككككككككال بالنسكككككككككككككبة 

، فقككككككككككككد بككككككككككككين 1991( لسككككككككككككنة 14لقككككككككككككانون انضككككككككككككباط مككككككككككككوظفي الدولككككككككككككة والقطككككككككككككاع العككككككككككككام رقككككككككككككم )

لحبس وبالغرامككككككككككة /أ( علككككككككككى انككككككككككه ) يعاقككككككككككب بككككككككككا239المككككككككككادة ) فككككككككككيقككككككككككانون العقوبككككككككككات المككككككككككذكورة 

 فكككككككككي وظيفتكككككككككهاو بإحكككككككككدى هكككككككككاتين العقكككككككككوبتين ككككككككككل موظكككككككككف او مكلكككككككككف بخدمكككككككككة عامكككككككككة اسكككككككككتغل 

مكككككككككككن الحكومكككككككككككة او احككككككككككككام القكككككككككككوانين واألنظمكككككككككككة او  الصكككككككككككادرة االمكككككككككككروقكككككككككككف او تعطيكككككككككككل تنفيكككككككككككذ 

اى حككككككككككم او امكككككككككر صكككككككككادر مكككككككككن احكككككككككدي المحكككككككككاكم او ايكككككككككة سكككككككككلطه عامكككككككككة مختصكككككككككه او تككككككككك خير 

 لمقررة قانونا(.تحصيل األموال او الرسوم ونحوها ا
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يعاقككككككككككب بالعقوبككككككككككة ذاتهككككككككككا كككككككككككل موظككككككككككف او مكلككككككككككف بخدمككككككككككة عامككككككككككة امتنككككككككككع عككككككككككن تنفيككككككككككذ  )ب.

حككككككككم او امكككككككر صكككككككادر مكككككككن احكككككككدى المحكككككككاكم او مكككككككن ايكككككككة سكككككككلطة عامكككككككة مختصكككككككة بعكككككككد مضكككككككي 

رسكككككككككميا بالتنفيكككككككككذ متككككككككككى ككككككككككان تنفيكككككككككذ الحككككككككككم أو األمكككككككككر داخكككككككككال فككككككككككال  ينكككككككككذارهثمانيكككككككككة أيكككككككككام مكككككككككن 

 اختصاصه(. 

علكككككككككى انكككككككككه يعاقكككككككككب بكككككككككالحبس العراقكككككككككي مكككككككككن قكككككككككانون العقوبكككككككككات  (334كمكككككككككا نصكككككككككت المكككككككككادة )

ككككككككككككل موظكككككككككككف او مكلكككككككككككف بخدمكككككككككككة عامكككككككككككة اسكككككككككككتغل  العقكككككككككككوبتينوبالغرامكككككككككككة أو بإحكككككككككككدى هكككككككككككاتين 

فاشكككككككككككترى عقككككككككككارا او منقكككككككككككوال قهكككككككككككرا عكككككككككككن مالكككككككككككه أو اسكككككككككككتولى عليكككككككككككة أو علكككككككككككى  وظيفتكككككككككككهسككككككككككلطة 

مالككككككككككه علكككككككككى يجكككككككككراء أي تصكككككككككرف مكككككككككن  أككككككككككرهاو أي حككككككككك  اخكككككككككر للغيكككككككككر بغيكككككككككر حككككككككك  او  منفعكككككككككة

كككككككككككر لشخصكككككككككككه او لشكككككككككككخص اخككككككككككر أو علكككككككككككى تمكينكككككككككككه مككككككككككن االنتفكككككككككككاع بكككككككككككه بكككككككككك ي وجكككككككككككه مكككككككككككن ذ

المغتصكككككككككككب أو جميعكككككككككككه ين لكككككككككككم يوجكككككككككككد عينكككككككككككا، فضكككككككككككال عكككككككككككن  الشكككككككككككيءالوجكككككككككككوه. ويحككككككككككككم بكككككككككككرد 

 كان له داع(. يذاالحكم بالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة 

)يعاقكككككككككككككب بالسكككككككككككككجن مكككككككككككككدة ال تزيكككككككككككككد مكككككككككككككن ذات القكككككككككككككانون  (335) المكككككككككككككادةوككككككككككككككذلك نصكككككككككككككت  

علككككككككككى عشككككككككككر سككككككككككنين أو بككككككككككالحبس كككككككككككل موظككككككككككف أو المكلككككككككككف بخدمككككككككككة عامككككككككككة اسككككككككككتغل وظيفتككككككككككه 

فاسككككككككتولى بغيككككككككر حكككككككك  علككككككككى مككككككككال او متككككككككاع او ورقككككككككه مثبتككككككككة لحكككككككك  او غيككككككككر ذلككككككككك ممككككككككا وجككككككككد 

 او سهل ذلك لغيرة ولم يكن ذلك بنية التملك(. وظيفتهبسبب  بحيازته

بككككككككككالحبس مككككككككككدة ال تزيككككككككككد علككككككككككى سككككككككككنة واحككككككككككدة  )يعاقككككككككككب انككككككككككه( علككككككككككى 338ونصككككككككككت المككككككككككادة )

وبغرامكككككككككككة ال تزيكككككككككككد مكككككككككككائتي دينكككككككككككار أو بإحكككككككككككدى هكككككككككككاتين العقكككككككككككوبتين ككككككككككككل موظكككككككككككف او مسكككككككككككتخدم 

او لغيكككككككككره مكككككككككن  لنفسكككككككككهف خكككككككككذ  وظيفتكككككككككهدائكككككككككرة رسكككككككككمية او شكككككككككبة رسكككككككككمية اسكككككككككتغل سكككككككككلطه او  فكككككككككي
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النكككككككاس بغيكككككككر ضكككككككمانة شكككككككيئا بكككككككدون ثمكككككككن او بكككككككثمن بخكككككككس فضكككككككال عكككككككن الحككككككككم عليكككككككة بكككككككرد  أحكككككككد

تكككككككككككككي أخكككككككككككككذها أو دفكككككككككككككع ثمنهكككككككككككككا ككككككككككككككامال، ين لكككككككككككككم تككككككككككككككن موجكككككككككككككودة علكككككككككككككى حالتهكككككككككككككا األشكككككككككككككياء ال

 األصلية(.

قكككككككككككد تنككككككككككاول مسككككككككككك لة  العراقككككككككككييتضككككككككككح لنككككككككككا مكككككككككككن النصككككككككككوص اعكككككككككككاله، ان قككككككككككانون العقوبكككككككككككات 

اسككككككككككتغالل النفككككككككككوذ مككككككككككن قبككككككككككل الموظككككككككككف او المكلككككككككككف بخدمككككككككككة عامككككككككككة ولككككككككككم يتطككككككككككر  الككككككككككى قيككككككككككام 

مكككككككن اجككككككككل الحصكككككككول علككككككككى  احكككككككاد النكككككككاس باسككككككككتغالل النفكككككككوذ لكككككككدى اي سككككككككلطة للقيكككككككام بعمككككككككل مكككككككا

 ما.  منفعة

المكككككككككادة )  فككككككككيالقطككككككككاع العكككككككككام، فقككككككككد نكككككككككص بة لقكككككككككانون انضككككككككباط مكككككككككوظفي الدولككككككككة و امككككككككا بالنسكككككككك

/تاسكككككككككككككعا( علكككككككككككككى انكككككككككككككه: ) االمتنكككككككككككككاع عكككككككككككككن اسكككككككككككككتغالل الوظيفكككككككككككككة لتحقيككككككككككككك  منفعكككككككككككككة او ربكككككككككككككح 4

 شخصي له او لغيرة(.

 ظكككككككككككككةاو اسكككككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككككة والمحافأن مكككككككككككككن واجكككككككككككككب الدولكككككككككككككة مكافحكككككككككككككة اسكككككككككككككتغالل النفكككككككككككككوذ 

مجككككككككككال الوظيفككككككككككة  فككككككككككيعلككككككككككى المككككككككككال العككككككككككام وتعزيككككككككككز ثقككككككككككة المككككككككككواطن بالدولككككككككككة، فجككككككككككرائم الفسككككككككككاد 

كمككككككككككا يقككككككككككع علككككككككككى  1،اإلداريككككككككككة والجزائيككككككككككةومتنوعككككككككككة، ينبغككككككككككي مكافحتهككككككككككا بكافككككككككككة الوسككككككككككائل  كثيككككككككككرة

 اآلدابمككككككككككككن  بالحككككككككككككد االدنككككككككككككىوظككككككككككككف العككككككككككككام او المكلككككككككككككف بخدمككككككككككككة عامككككككككككككه االلتككككككككككككزام معككككككككككككات  ال

واالبتعكككككككككاد عكككككككككن ككككككككككل مكككككككككا يسككككككككك  للوظيفكككككككككة العامكككككككككة ألنكككككككككه  واألخكككككككككال  العامكككككككككة وبحكككككككككدود الوظيفكككككككككة

                                                           
 .147ص، 2016، دار النهضة العربية، مصر،1اليات مكافحته فى نطاق الوظيفة العامة، طجرائم الفساد و احمد محمد ،  عالم، 1
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 1واجبككككككككككات سككككككككككلبية أم ييجابيككككككككككة،هككككككككككذه المكلككككككككككف بواجبككككككككككات نككككككككككص عليهككككككككككا القككككككككككانون سككككككككككواء كانككككككككككت 

الوقكككككككككت نفسكككككككككه عنكككككككككد حصكككككككككول اسكككككككككتغالل نفكككككككككوذ مكككككككككن أي شكككككككككخص وتحصكككككككككل مكككككككككن  فكككككككككيوينبغكككككككككي 

قيمكككككككككة هكككككككككذه األمكككككككككوال كونهكككككككككا  غرامكككككككككةذلكككككككككك علكككككككككى أمكككككككككوال، يجكككككككككب الحككككككككككم باسكككككككككتردادها وفكككككككككرض 

 2.ناتجة عن مال عام  تحصلة من جرائماموال مس

 

 لجريمة استثمار الوظيفة : الركن الماديثانياالفرع 

الككككككككككركن المككككككككككادي  1969لسككككككككككنة  111عككككككككككرف المشككككككككككرع العراقككككككككككي فككككككككككي قككككككككككانون العقوبككككككككككات رقككككككككككم 

الكككككككككككركن المكككككككككككادي للجريمككككككككككة سكككككككككككلوك يجرامكككككككككككي بارتكككككككككككاب فعكككككككككككل جرمكككككككككككه ) بقولككككككككككة 28فككككككككككي مادتكككككككككككه 

 .(القانونالقانون او االمتناع عن فعل أمر به 

ي باألخككككككككككككذ او القبككككككككككككول او الطلككككككككككككب او الوعككككككككككككد نهككككككككككككذا الككككككككككككركن بمجككككككككككككر قيككككككككككككام الجككككككككككككا ويتمثككككككككككككل

بالعطيككككككككة مككككككككن اجككككككككل اسككككككككتخدام نفككككككككوذه، سككككككككواء أكككككككككان هككككككككذا النفككككككككوذ حقيقككككككككا ويتمتككككككككع بككككككككه الجككككككككاني ام 

او المزيككككككككة  المنفعككككككككة، وانمككككككككا ادعككككككككي ذلككككككككك مككككككككن اجككككككككل الحصككككككككول علككككككككى وهميككككككككا او كككككككككان مزعومككككككككا

او العطيكككككككككككة ان تككككككككككككون ماديكككككككككككة او غيكككككككككككر  للمنفعكككككككككككةالمقدمكككككككككككة بهكككككككككككذا الشككككككككككك ن، وال فكككككككككككر  بالنسكككككككككككبة 

 .3مادية

                                                           
، والعقاب الت ديبيالضوى، نظم الوظائف العامة  ، وعبد المنعم160ص، 2004بدون دار نشر، الوظيفة العامة، بدون ط، محسن،العبودي،  1

 .105ص، 2017،رالقانونية، مص، مكتبة الوفاء 1ط
، و د.عصام 34،ص2016دار الجامعة الجديدة، مصر  ط،استرداد االموال واالصول المنصوبة، بدون  ابراهيم،عادل عبد العال خراشي،  2

 .417،ص 2015دار الجامعة الجديدة،مصر، جرائم الفساد اإلداري، بدون ط،عبد الفتاح مطر، 
 .2005للنشر والتوزيع، عمان،  ، الورا1طالجريمة، الت ير االجتماعية وظاهره  ،الصالح، مصلح 3
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 التابعككككككككككةان اسككككككككككتخدام النفككككككككككوذ البككككككككككد ان يكككككككككككون لككككككككككدى احككككككككككدى السككككككككككلطات العامككككككككككة او الهيئككككككككككات 

حالكككككككككه قيكككككككككام الجكككككككككاني  فكككككككككي، فكككككككككال تعكككككككككد الجريمكككككككككة متكككككككككوافرة ألشكككككككككرفها الخاضكككككككككعةلهكككككككككا او الجهكككككككككات 

العامككككككككككة، وال خاضككككككككككعه إلشككككككككككرافها، او  للسككككككككككلطةخاصككككككككككة ال تتبككككككككككع  جهككككككككككةه لككككككككككدى باسككككككككككتخدام نفككككككككككوذ

حالكككككككككة  ففكككككككككيوطنيككككككككة  جهكككككككككةاجنبيككككككككة، لكككككككككن التكككككككككذرع بككككككككالنفوذ البكككككككككد ان يكككككككككون امكككككككككام  الجهكككككككككةكانككككككككت 

 جريمككككككككككةفمككككككككككن الممكككككككككككن ان تنطبكككككككككك  أركككككككككككان وعناصككككككككككر جريمككككككككككة أخككككككككككرى كحصككككككككككول مثككككككككككل هككككككككككذا 

 1.االحتيال

لكككككككككككو لكككككككككككم يسكككككككككككتخدم الشكككككككككككخص نفكككككككككككوذه فعكككككككككككال،  حتكككككككككككىتحقككككككككككك   الجريمكككككككككككةان  ويكككككككككككرى الباحكككككككككككث

فبمجككككككككككككرد اخككككككككككككذ الشككككككككككككخص للعطيككككككككككككة او المزيككككككككككككة او الموعككككككككككككود بهككككككككككككا، تعككككككككككككد جريمككككككككككككة االسككككككككككككتغالل 

 وان كان الشخص عازما على عدم استخدام هذا النفوذ. حتىمتوافره 

اسككككككككككتثمار يمكككككككككككن ان يحصككككككككككل الشككككككككككخص االخككككككككككر مككككككككككن خككككككككككالل  التككككككككككيهككككككككككذا و تتمثككككككككككل المزايككككككككككا 

 التكككككككككيلهكككككككككا بككككككككك ي عمكككككككككل مكككككككككن األعمكككككككككال  الخاضكككككككككعة الجهكككككككككةمكككككككككن السكككككككككلطة العامكككككككككة او  الوظيفكككككككككة

، كالحصكككككككككككول علكككككككككككى مقاولكككككككككككة او يصكككككككككككدار قكككككككككككرار معكككككككككككين او الحصكككككككككككول علكككككككككككى األدرةتقكككككككككككوم بهكككككككككككا 

 2قضية ما او ما شابة ذلك. فيحكم 

 :يالعراقالتشريع في  لجريمة استثمار الوظيفة : الركن المعنويالثالثالفرع 

الركن المعنوي الى جانب الركن المادي، فال بد من توافر الركن لكي تقوم الجريمة ال بد من توافر 

 فياإلرادة ، اذ يجب ان يتوافر العلم و مستثمر الوظيفة لدى الجرميتوافر القصد  فيالمعنوي الذي يتمثل 

                                                           
 .44ص، 2004، مصر،جرائم االعتداء على المصلحة العامة، بدون ط، دار أبو المجد للطباعة، سامح السيدجاد،  1
 . 45 ص، 2014النهضة العربية مصر  ر، دا5ط، 1شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ج مرسي، معبد العظي وزير، 2



46 
 

 
 

يمة، أي العلم بجميع عناصر الجر  ،ويقصد بالعلممستغل النفوذ،  مستثمر الوظيفة او هذه الجريمة لذى

جريمة الواردة بالنص التشريعي، والذي يجب ان يشمل، العلم بالوقائع التي تعد من عناصر ماديات ال

ما يقوم به من فعل استغالل واستثمار  الجريمة، والعلم بموضوع الجريمة، فيجب ان يعلم الجاني ان

، يمة السلبيةجر بصورة ال ، أو االمتناع عن الفعلاإليجابي  العلم بماهية الفعلللوظيفة العامة، كما يلزم 

 .فعله يشكل عنصرا من عناصر الجريمة ويتمثل ذلك بعلم الجاني ين

وجه عن قوة نفسية، أو نشاط نفسي ي وهي عبارة تعتبر اإلرادة العنصر الثاني للقصد الجرميكما و 

 كل أعضاء الجسم، أو بعضها نحو تحقي  هدف معين، وهذا الهدف غير مشروع.

من قانون  (33الجرمي، في هذا االتجاه نصت المادة رقم ) السلوك هي أساس وهكذا فإن اإلرادة،  

القصد الجرمي هو توجيه الفاعل يرادته يلى  – 1 33مادة العقوبات العراقي ، على الركن المعنوي ، 

او مقترنا  .ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا يلى نتيجة الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى

سب  ايلصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب  - 3القصد يكون بسيطًا  – 2 .بسب  االصرار

يتحق   – 4يلى شخص معين  .الجريمة قبل تنفيذها بعيدًا عن ثورة الغضب اآلني او الهياج النفسي

ادفه صسب  ايلصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهًا او يلى أي شخص غير معين وجده او 

 .وسواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر او موقوفًا على شرط

( حيث نصت 51/89وهو نفس االتجاه الذي تبنته محكمة التمييز األردنية الموقرة في قرارها رقم ) 

على أن،  استظهار النية الجرمية الواجب توافرها في جريمة القتل القصد يكون استظهارها سائغًا، بالنظر 

نوع األداة المستعملة ومكان اإلصابة في جسم المجني عليه الذي يعتبر من المقاتل وطبيعة اإلصابة يلى 

 .اإلرادة لسلوك والنتيجة ب ن واحدلذلك يجب أن تصرف تعتبر يصابة قاتلة ،  التي



47 
 

 
 

يمة المقصودة، أن يثبت أن يرادته قد اتجهت يلى فعل يمثل يجب لمساءلة الجاني عن الجر        

انه خطراً على الح  الذي يحميه القانون، واتجاه اإلرادة يلى ارتكاب الفعل، يفترض علم الجاني بماهية يتي

فعله، وخطورته على الح  الذي يحميه القانون، ثم توجيه أعضاء جسمه التي يسيطر عليها، ويتحكم 

 .1كة العضويةناع عن الحر الفعل، أو االمت نص عليها المشرع لتحقي بها يلى يتيان الحركة العضوية التي 

خككككككككككذ ويكككككككككككون هككككككككككذا مككككككككككن خككككككككككالل يرادة الشككككككككككخص للسككككككككككلوك المككككككككككادي الطلككككككككككب او القبككككككككككول او اال

الفاعككككككككككككل الكككككككككككى اسككككككككككككتخدام نفكككككككككككوذه فعككككككككككككال وان  يرادةاو الوعكككككككككككد بهككككككككككككا ولكككككككككككيس ضككككككككككككروريا ان تتجكككككككككككه 

فهككككككككذا يكفككككككككي لقيككككككككام الجريمككككككككة، كككككككككون انككككككككه ال فككككككككر  بككككككككين النفككككككككوذ  اسككككككككتخدامهكككككككككان قاصككككككككدا عككككككككدم 

  2الحقيقي او المزعوم.

 او اسككككككككككككتثمار وظيفتككككككككككككه وبهككككككككككككذا يجككككككككككككب ان تنصككككككككككككرف يرادة الشككككككككككككخص الككككككككككككى اسككككككككككككتخدام نفككككككككككككوذه

اسككككككككككتخدام هككككككككككذا بخاضككككككككككعه إلشككككككككككرافها مككككككككككع تككككككككككوافر العككككككككككالم  جهككككككككككةاو اي  العامككككككككككةلككككككككككدى السككككككككككلطة 

، هكككككككككككذا  المصكككككككككككلحةمكككككككككككن صكككككككككككاحب النفكككككككككككوذ مكككككككككككن اجكككككككككككل الحصكككككككككككول علكككككككككككى المنفعكككككككككككه او المزيكككككككككككة 

الحصكككككككككككول  فكككككككككككي ال تتجكككككككككككهغيكككككككككككر  أرادتكككككككككككهلكككككككككككدى الجكككككككككككاني اذا كانككككككككككت  الجزائكككككككككككيوينتقككككككككككي القصكككككككككككد 

او انتفككككككككككى العلككككككككككم لديككككككككككة بككككككككككان الغككككككككككرض مككككككككككن تقككككككككككديم المنفعككككككككككة ألجككككككككككل اسككككككككككتخدام  المنفعككككككككككةعلككككككككككى 

 3النفوذ لدى السلطات العامة.

                                                           
 .404لجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، ص(. ا1992أبو زهرة، محمد. ) 1
 .220، ص2002، بدون دار نشر، مصر،الخاص من قانون العقوبات، بدون ط . عبد المنعم، سليمان، القسم 2
 .46، ص0420، دار أبو المجد للطباعه، مصر،جرائم االعتداء على المصلحة العامه، بدون طد. سامح السيد جاد،    3
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 الثاني المبحث

 جريمة استثمار الوظيفة فى القانون األردني

تنكككككككككاول المشكككككككككرع األردنكككككككككي علكككككككككى جريمكككككككككة اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككة مكككككككككن خكككككككككالل قكككككككككانون العقوبكككككككككات 

وذلكككككككككككككك فكككككككككككككي الفصكككككككككككككل  176و 175وذلكككككككككككككك فكككككككككككككي المكككككككككككككواد  1960لسكككككككككككككنة  16األردنكككككككككككككي رقكككككككككككككم 

 األول من الباب الثالث والذي جاء بعنوان الجرائم التي تقع على اإلدارة العامة 

 

 جريمة استثمار الوظيفة فى القانون األردني المطلب األول الركن الشرعي

( مككككككككككككن قككككككككككككانون العقوبككككككككككككات علككككككككككككى جريمككككككككككككة اسككككككككككككتثمار الوظيفككككككككككككة 175كمككككككككككككا نصككككككككككككت المككككككككككككادة )

علككككككككككى أنككككككككككه   كككككككككككل مككككككككككن وكككككككككككل يليكككككككككككة بيككككككككككع وشككككككككككراء او يدارة أمككككككككككوال منقولككككككككككة أو غيككككككككككر منقولكككككككككككة 

لحسككككككككككككاب الدولككككككككككككة أو لحسككككككككككككاب يدارة عامككككككككككككة، فككككككككككككاقترف غشككككككككككككا فككككككككككككى أحككككككككككككد هككككككككككككذه األعمككككككككككككال أو 

التكككككككككي تسكككككككككري عليهكككككككككا يمكككككككككا لجكككككككككر مغكككككككككنم ذاتكككككككككي أو مراعكككككككككاة أو يضكككككككككرارا بكككككككككالفري   خكككككككككالف الحككككككككككام

األخكككككككككككر أو يضكككككككككككرارا بكككككككككككاإلدارة العامكككككككككككة عوقكككككككككككب باألشكككككككككككغال الشكككككككككككاقة المؤقتكككككككككككة وبغرامكككككككككككة تعكككككككككككادل 

 قيمة الضرر الناجم 

( مككككككككككن قككككككككككانون العقوبككككككككككات علككككككككككى جريمككككككككككة التنفككككككككككع مككككككككككن الوظيفككككككككككة مككككككككككن 176)المككككككككككادة وبينككككككككككت 

بكككككككالحبس مكككككككن سككككككككتة أشكككككككهر يلكككككككى سكككككككنتين وبرغامككككككككة  الوظيفكككككككة حيكككككككث نصكككككككت علكككككككى أنككككككككه   يعاقكككككككب

 أقلها عشرة دنانير:
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كككككككككككل موظككككككككككف حصككككككككككل عككككككككككل منفعككككككككككة شخصككككككككككية مككككككككككن يحككككككككككدى معككككككككككامالت افككككككككككدارة  .1

التككككككككككى يتمنككككككككككي يليهككككككككككا سككككككككككواء أفعككككككككككل ذلككككككككككك مباشككككككككككرة ام علككككككككككى يككككككككككد شككككككككككخص مسككككككككككتعار أو 

 باللجوء الى صكوك صورية.

الشكككككككككككرطة العامكككككككككككة  متكككككككككككوليممثلكككككككككككو افكككككككككككدراة وضكككككككككككباط الشكككككككككككرطه والكككككككككككدرك وسكككككككككككائر  .2

جهككككككككككارا أو بككككككككككاللجوء الكككككككككى صكككككككككككوك صككككككككككورية مباشكككككككككرة أو ع ككككككككككل يككككككككككد شككككككككككخص  أقكككككككككدموايذا 

مسكككككككككككتعار علكككككككككككى االتجكككككككككككار فكككككككككككى المنطقكككككككككككه التكككككككككككى يمارسكككككككككككون فيهكككككككككككا السكككككككككككلطة بكككككككككككالحبوب 

وسككككككككككككائر الحاجككككككككككككات ذات الضككككككككككككرورة األوليككككككككككككة غيككككككككككككر مككككككككككككا أنتجتككككككككككككة امالكهككككككككككككم  ونصككككككككككككت 

( مكككككككككن قكككككككككانون العقوبكككككككككات علكككككككككى بيكككككككككان احككككككككككام تخفيكككككككككف العقوبكككككككككات حيكككككككككث 177المكككككككككادة )

 ى أنة:نصت عل

  يخفككككككككككككككككض نصككككككككككككككككف العقوبككككككككككككككككات المنصككككككككككككككككوص عليهككككككككككككككككا فككككككككككككككككى المككككككككككككككككادة

( يذا ككككككككككككان الضكككككككككككرر الحاصكككككككككككل والنفكككككككككككع الكككككككككككذي توخكككككككككككاه الفاعكككككككككككل زهيكككككككككككدين 174)

أو يذا عكككككككككوض عكككككككككن الضكككككككككرر تعويضكككككككككا نامكككككككككا قبكككككككككل قبكككككككككل يحالكككككككككة القضكككككككككية علكككككككككى 

 المحكمة.

  ذا حصكككككككككككل الكككككككككككرد والتعكككككككككككويض أثنكككككككككككاء المحاكمكككككككككككة وقكككككككككككل أي حككككككككككككم فكككككككككككى وا 

 قوبة ربعها.األساس ولو غير مبرم خفض من الع

  فككككككككككى جميككككككككككع الجككككككككككرائم السككككككككككابقه والككككككككككواردة فككككككككككي هككككككككككذا الفصككككككككككل يذا أخككككككككككذت

المحكمكككككككككككة ب سكككككككككككباب التخفيكككككككككككف التقديريكككككككككككة فكككككككككككال يجكككككككككككوز لهكككككككككككا تخفكككككككككككيض العقوبكككككككككككة 

 يلى أقل من النصف.
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 الثاني المطلب

 الركن المفترض فى القانون األردني
 

فكككككككككككي بعكككككككككككض الجكككككككككككرائم الواقعكككككككككككة علكككككككككككى الوظيفكككككككككككة مفترضكككككككككككا  االردنكككككككككككي ركنكككككككككككاالمشكككككككككككرع تطلكككككككككككب 

مفككككككككاده أن يكككككككككون الجككككككككاني موظفككككككككا مككككككككن مككككككككوظفي السككككككككلطة العامككككككككة، ومككككككككع ذلككككككككك لككككككككم يككككككككرد العامككككككككة 

تعريكككككككككف للموظكككككككككف العكككككككككام فكككككككككى نصكككككككككوص قكككككككككانون العقوبكككككككككات األردنكككككككككي سكككككككككوى مكككككككككا نصكككككككككت عليكككككككككة 

( مككككككككككن أنككككككككككة يعككككككككككد موظفككككككككككا بككككككككككالمعنى المقصككككككككككود فككككككككككى هككككككككككذا البككككككككككاب كككككككككككل موظككككككككككف 169المككككككككككادة )

اإلدراي أو القضككككككككككائي وكككككككككككل ضككككككككككابط مككككككككككن ضككككككككككباط السككككككككككلطة المدنيككككككككككة او عمككككككككككومي فككككككككككي السككككككككككلك 

العسككككككككككرية أو فكككككككككرد مكككككككككن أفرادهكككككككككا وككككككككككل عامكككككككككل أو مسكككككككككتخدم فكككككككككى الدولكككككككككة او فكككككككككي يدارة عامكككككككككة، 

 د ترك تعريفه الى الفقة والقضاء،وظاهر النص أن المشرع ق

ومكككككككككن جهكككككككككه أخكككككككككرى عرفكككككككككت محكمكككككككككة العكككككككككدل العليكككككككككا األردنيكككككككككة الموظكككككككككف العكككككككككام ب نكككككككككة   هكككككككككو 

الكككككككككذي يعهكككككككككد يليكككككككككة بعمكككككككككل فكككككككككي خدمكككككككككة مرفككككككككك  عكككككككككام يكككككككككديره أحكككككككككد أشكككككككككخاص القكككككككككانون  الشكككككككككخص

 العام .

يسككككككككككتلزم األمككككككككككر فككككككككككى جريمككككككككككة اسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة أن يككككككككككؤدي الموظككككككككككف العككككككككككام خدمتككككككككككة فككككككككككى 

مرافكككككككككك  يككككككككككديرة احككككككككككد أشككككككككككخاص القككككككككككانون العككككككككككام، ولككككككككككيس الموظككككككككككف الككككككككككذي يعمككككككككككل فككككككككككي يحككككككككككدى 

 1المؤسسات الخاصة.

                                                           
 . 98، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، ص الجرائم المضرة بالمصلحه العامة(. 1985)محمد، عوض،  1
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 1993( لسككككككككككككككككنة 11م االقتصككككككككككككككككادية رقككككككككككككككككم )( مككككككككككككككككن قككككككككككككككككانون الجككككككككككككككككرائ2اعتبككككككككككككككككرت المككككككككككككككككادة )

وألغككككككككككراض هككككككككككذا القككككككككككانون تشككككككككككمل كككككككككككل موظككككككككككف او مسككككككككككتخدم أو عامككككككككككل معككككككككككين مككككككككككن المرجككككككككككع 

المخككككككككككككككتص فككككككككككككككى البلككككككككككككككديات والمجككككككككككككككالس القرويككككككككككككككة ومجككككككككككككككالس الخككككككككككككككدمات المشككككككككككككككتركة وكككككككككككككككذلك 

مكككككككككن  2( فقكككككككككرة ج/3اعتبكككككككككرت أمكككككككككوال هكككككككككذه المؤسسكككككككككات أمكككككككككواال عامكككككككككة كمكككككككككا اعتبكككككككككرت المكككككككككادة )

المخلككككككككككككككة بواجبككككككككككككككات الوظيفككككككككككككككة ) الرشككككككككككككككوة واالخككككككككككككككتالس واسككككككككككككككتثمار  القككككككككككككككانون ذاتككككككككككككككه الجككككككككككككككرائم

سككككككككككككككاة اسككككككككككككككتعمال السككككككككككككككلطة( خالفككككككككككككككا للمككككككككككككككواد )   183و  182و  177الككككككككككككككى  170الوظيفككككككككككككككة وا 

( مككككككككن القككككككككانون غككككككككذا وقعككككككككت علككككككككى المككككككككال العككككككككام بانهككككككككا جككككككككرائم اقتصككككككككادية وقككككككككد منعككككككككت المككككككككادة 

دريككككككككككككة لتنزيككككككككككككل /ج( مككككككككككككن ذات القككككككككككككانون المحكمككككككككككككة مككككككككككككن اسككككككككككككتعمال األسككككككككككككباب المخففككككككككككككة التق3)

العقوبككككككككككة عككككككككككن الحككككككككككد االدنككككككككككى المقككككككككككرر ألي مككككككككككن الجككككككككككرائم المنصككككككككككوص عليهككككككككككا ومنعتهككككككككككا مككككككككككن 

دمككككككككككج العقوبككككككككككات المقككككككككككررة لهككككككككككا يذا تعككككككككككددت الجككككككككككرائم التككككككككككي اديككككككككككن بهككككككككككا أي شككككككككككخص بمقتضككككككككككى 

 احكام هذا القانون.

البكككككككد فكككككككي هكككككككذا السكككككككيا  مكككككككن بيكككككككان التعريكككككككف الكككككككذي ورد فكككككككى قكككككككانون العقوبكككككككات األردنكككككككي فكككككككى 

( هكككككككككككو نكككككككككككص خكككككككككككاص بكككككككككككالجرائم الكككككككككككورادة فكككككككككككى ذات الفصكككككككككككل بحيكككككككككككث ال يسكككككككككككري 169المكككككككككككادة )

هكككككككككذا التعكككككككككداد الموسكككككككككع علكككككككككى الجكككككككككرائم التكككككككككى تقكككككككككع علكككككككككيهم ولكككككككككيس مكككككككككنهم، باإلضكككككككككافة يلكككككككككى أن 

المدنيكككككككككككة وأنظمتهكككككككككككا وتلكككككككككككك الفقهيكككككككككككة  الموسكككككككككككعة التكككككككككككي وردت فكككككككككككى قكككككككككككوانين الخدمكككككككككككةالتعرفيكككككككككككات 

التككككككككككككى توسككككككككككككع أو تضككككككككككككي  مككككككككككككن مككككككككككككدلول الموظككككككككككككف العككككككككككككام ال مجككككككككككككال لتطبيقهككككككككككككا ألن الككككككككككككنص 

اص بككككككككككككالجرائم ( منككككككككككككه، هككككككككككككو قككككككككككككانون خكككككككككككك169الككككككككككككوارد فككككككككككككى قككككككككككككانون العقوبككككككككككككات فككككككككككككى المككككككككككككادة )

  المعدودة.
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عنككككككككككد النظككككككككككر الككككككككككى القككككككككككوانين واألنظمككككككككككة األخككككككككككرى، والككككككككككنص الخككككككككككاص أولككككككككككى بككككككككككالتطبي  مككككككككككن 

 .1على الرغم من وجود اجتهاد قضائي ضعيف مخالف لذلكالنص العام 

يذا ككككككككككان المكككككككككتهم موظفكككككككككا فكككككككككى مؤسسكككككككككة عاليكككككككككه فهكككككككككو موظكككككككككف عكككككككككام  2وقكككككككككد قضكككككككككي أيضكككككككككا:

( مككككككككككككككن قكككككككككككككانون العقوبككككككككككككككات وأن اختالسكككككككككككككه للنمككككككككككككككاذج التككككككككككككككى 169حسكككككككككككككب التعريككككككككككككككف الكككككككككككككوارد )

تتضككككككككمن عنككككككككد توقيعهككككككككا مككككككككن المختصككككككككين يصككككككككدار تككككككككذاكر سككككككككفر مجانيككككككككة التككككككككي أوكككككككككل حفظهككككككككا 

ظيفتككككككككككه دون ان يقتككككككككككرن ذلككككككككككك بتزويككككككككككر أو اسككككككككككتعمال مككككككككككزور يعاقككككككككككب يمقتضككككككككككي المككككككككككادة بحكككككككككككم و 

( مكككككككككككككن قكككككككككككككانون العقوبكككككككككككككات ألن هكككككككككككككذه النمكككككككككككككاذج تعكككككككككككككد مكككككككككككككاال مهمكككككككككككككا كانكككككككككككككت قيمتهكككككككككككككا 174/1)

 ضئلية.

 

 ار الوظيفة في التشريع االردنيمالركن المادي لجريمة استث الثالثطلب مال

يمة   كل فعل يدخل في كيان الجر بانه  البعض، هوردت عدة تعريفات فقهية للركن المادي اذ عرف 

يعرفه البعض ب نه   الفعل أو االمتناع الذي بواسطته و .3وتكون له طبيعة مادية ، فتلمسه الحواس   

                                                           
 .87صللنشر، وائل  ر، دا2002،الواقعة على االشخاص مالجرائ الجبور، محمد، 1
 .977، ص 1976سنة  مجلة نقابة المحامين ،4/1976قرار تمييز رقم  2
 .181 صساب ، مرجع  عودة،محمد  الجبور، - 3
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يمكن تعريف الركن المادي بصفة عامة أنه الفعل المادي الملموس .1تتكشف الجريمة ويكتمل جسمها   

 2و جسم الجريمة.للجريمة أو المظهر الخارجي لها أ

يقصد بالركن المادي للجريمة عمل فعل أو سلوك يجرامي الصادر من ينسان عاقل سواء كان حيث 

حياة لييجابيا أو سلبيا يؤدي يلى نتيجة تمس حقا من الحقو  المصانة دستوريا أو قانونيا، كالح  في ا

 4.عليهامعاقب  افعال، وهي 3، أو إلقدام األم على عدم يرضاع ابنها وارتكاب الجاني فعل القتل

 

 الفرع األول: السلوك اإلجرامي

تخذه ما ي يعد السلوك االجرامي احدى العناصر المكونة للركن المادي ويمكن القول بان السلوك هو

الجاني من نشاط يرادي له مظهر خارجي مادي ال بد من توفره لوقوع الجريمة سواء كان سلوكًا ايجابيًا 

 .المحميةك ثر للسلوك والذي يرتب العدوان على المصلحة القانونية  ث، ويحدسلبياً أم 

ان كل جريمة تتطلب لقيامها ركنا ماديا يتمثل في واقعة  اعتبرالتشريع الجنائي  ويرى البعض ان 

وليس هذا المبدأ بحاجة يلى النص عليه فهو كمبدأ الشرعية من حيث قوته الدستورية.  خطرة،ضارة أو 

                                                           
 .27مرجع ساب  , صبحي،محمد  نجم، - 1
 159ص 1( المسئولية الت ديبية ألعضاء البرلمان: دراسة مقارنة، دار الفكر المنصورة ط2015ناهد زهير ديب ) ،الحرازين 2
 175-173، ص ( قانون العقوبات والجزاء، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر، لبنان2006علي محمد )جعفر،  3
 .268( الوسيط في قانون العقوبات ك القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1989أحمد فتحي ) ،سرور 4
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يم على النشاط المادي وفقا للمعنى المتقدم يبرره ان هذا النشاط هو الذي يصح ان وان قصر التجر 

 1. المجتمعيتضمن اخالال بالمباد  االخالقية أو مساسا بمصالح 

ل هو النشاط اإلرادي الخارجي الذي يستخدم فيه الفاع جريمة استثمار الوظيفةفالسلوك اإليجابي في 

رضة ومتعا ويةهذه الحركة العضصدرت  فإذاللسلوك، الملموس ي أعضاء جسمه إلحداث األثر الخارج

الصورة المادية للفعل اإلجرامي في شكله اإليجابي، كما انه يجب  تشكلتمع ما يقرره القانون تكون قد 

استبعاد الحركة العضوية غير اإلدارية من دائرة السلوك اإلجرامي فال جريمة على الفعل يذا كان غير 

ايجابي يذا قام الشخص بحركات جسدية معينة إلحداث أثر معين. ك ن يمد الشخص يديه يراديًا، فهو 

 أحدعلى  ستخدم سلطتة للتاثيرأو ي ،طر  احتيالية لالستيالء على اموال الدولةليستولي على المال، أو 

 .االفراد

 الفرع الثاني: النتيجة اإلجرامية

يحدثه  النتيجة اإلجرامية: هي األثر المترتب على السلوك اإلجرامي أي التغيير الذي عرف البعض

الجاني في السرقة. فهي  هذا السلوك في المحيط   مثل الموت في جريمة القتل، وانتقال الحيازة يلى

ألحكام ا يما لتحقي  الواقعة اإلجرامية ذاتها أو لترتيب بعض جزائيجة التي يعتد بها القانون الالنتي

وذلك ألن الفعل المجر م هو النشاط الذي يصدر عن  2األخرى. والنتيجة غير الفعل، منفصلة عنه. 

الفاعل، بينما النتيجة هي األثر الذي يحدثه ذلك النشاط في العالم الخارجي. فإطال  النار مثاًل هو 

                                                           
( ثر الخطر في الركن المادي للجريمة مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون _ جامعة 2018الشمري، كاظم عبد اهلل حسين وكاظم، رشا علي ) 1

 262ص 2018خاص الرابع لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات_ بغداد / العدد ال
 .459( الجريمة والمجرم والجزاء، اإلسكندرية، منش ة المعارف، ص1979بهنام، رمسيس ) 2
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الفعل، وموت الضحية هي النتيجة لذلك الفعل. حيث ال تكون الجريمة تامة يال يذا حصلت النتيجة، 

شكل أن تقع نتيجة ضارة ب اوجب المشرع في اغلب الجرائمفالنتيجة يذا هي شرط في كل جريمة تامة. 

ها اآلخر بعضوتدعي هذه الجرائم )جرائم الضرر( وفي ، جرائم القتل والسرقة فعلي كما هي الحال في

 صمن غير ترخييكتفي المشرع باحتمال حدوث الضرر دون أن يقع فعاًل كما في جرائم حمل سالح 

هذه الجرائم ما يكون له وجود مادي  كما انطر(. ويدعى هذا النوع من الجرائم ب )جرائم التعريض للخ

 محسوس كالموت في جريمة القتل ومنها له وجود معنوي غير محسوس. 

اسثمار  لجريمةنتيجة وتعد ال، 1 العنصر الثاني من عناصر الركن الماديانتيجة اإلجرامية وتشكل ال

االضرار بالمال العام وزعزعة الثقة في السلطة اخذ االستيالء على المال العام و من خالل  الوظيفة 

 .العامة

 الفرع الثالث: العلقة السببية بين السلوك والنتيجة

التي الرابطة التي تصل بين سلوك الجاني والنتيجة المترتبة عليه و  بانها السببيةعرف البعض العالقة 

 2لوال هذا السلوك لما كانت تلك النتيجة. 

والعالقة السببية ال تثير يشكاال يذا أدى نشاط الجاني بمفرده يلى النتيجة ك ن يطل  زيد الرصاص 

ل للفاعل. لب قيام السببية أكثر من يسناد الفععلى عمر فيصيبه في مقتل ويموت في الحال فهنا ال يتط

نما يجب أن يكون هناك  حيث ال يكفي لقيام الجريمة أن يكون هناك فعل ونتيجة ضارة لهذا الفعل، وا 

                                                           
 .256( قانون العقوبات اللبناني، الدار الجامعية بيروت، ص1981ابو عامر، محمد زكي ) 1
 308قوبات، القسم العام منشورات الحالبي الحقوقية بيروت ص( شرح قانون الع1998حسني، محمود نجيب ) 2
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عالقة سببية تربط بين هذا الفعل وتلك النتيجة. فيجب ان يتصل الفعل بالنتيجة صلة العلة بالمعلول 

ذا لم يتوافر عنصروالمسبب بالسبب، وذلك كي يتحمل   الفاعل عبء النتيجة التي أفضى يليها فعله. وا 

السببية فال يكتمل الركن المادي للفعل. وتكون العالقة السببية بين الفعل وفي الجرائم التي تدخل لنتيجة 

يجرامية محددة في بنائها القانوني يجب أن تقوم عالقة سببية بينها والسلوك الصادر عن الشخص، فهذه 

لوك، يذ ال يمكن مساءلة الشخص على نتيجة أجنبية القة تعني يمكانية نسبة النتيجة يلى ذلك السالع

  1عن سلوكه.

نما يجب  استثمار الوظيفةيكفي لقيام لجريمة  اذ ال أن يكون هناك فعل ونتيجة ضارة لهذا الفعل، وا 

أن يكون هناك عالقة سببية تربط بين هذا الفعل وتلك النتيجة. فيجب ان يتصل الفعل بالنتيجة صلة 

ذا لم  العلة بالمعلول والمسبب بالسبب، وذلك كي يتحمل الفاعل عبء النتيجة التي أفضى يليها فعله. وا 

وك فال يكتمل الركن المادي للفعل. وتكون العالقة السببية بين الفعل وقصد بالسليتوافر عنصر السببية 

اإلجرامي السلوك المادي الصادر عن اإلنسان والذي يتعارض مع القانون فهو فعل صادر عن ينسان 

 2يذ ال جريمة دون فعل، والفعل يتضمن الفعل اإليجابي كما يتضمن الفعل السلبي  االمتناع .

وفي القانون نصت حيث جاء فيه  2021لسنة 3113لمحكمة التمميز االردنية رقم وفي قرار 

من وكل يليه بيع أو شراء أو يدارة أموال منقولة أو غير -:من قانون العقوبات على (175) المادة

منقولة لحساب الدولة أو لحساب يدارة عامة فاقترف غشًا في أحد هذه األعمال أو خالف األحكام التي 

                                                           
 204( مبادى القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي القاهرة ص2008رؤوف عبيد، )  1
 .280حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات اللبناني )القسم العام( ص 2
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عليها يما لجر مغنم ذاتي ومراعاة لفري  أو يضرار بالفري  اآلخر أو يضرار باإلدارة العامة عوقب تسري 

باستعراض المحكمة لنص  و.باألشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم

 من قانون العقوبات وجدت أن جناية استثمار الوظيفة تقوم على األركان والعناصر (175) المادة

 -:التالية

وذلك ب ن يكون الفعل الصادر عن المتهم وعلى فرض ثبوته مجرمًا  :الركن القانوني .1

 .ال جريمة وال عقوبة يال بنص) قانونًا وذلك يعمااًل لمبدأ الشرعية الجزائية

وذلك ب ن يكون مرتكب الجرم قد وكل يليه أمر يدارة أو بيع أو شراء  :الصفة المفترضة .2

دى مؤسساتها أو الجهات المشار يليها في قانون الجرائم االقتصادية أو طرفًا أموال الدولة أو يح

 .فيها

القائم على أساس وقوع أفعال االستثمار من خالل ارتكاب الغش أو  :الركن المادي .3

التدليس أو الخديعة أو استخدام الوسائل االحتيالية ومخالفة األحكام التي تسري على أعمال 

 .يلخ ... اإلدارة أو البيع

وذلك ب ن يكون مااًل عامًا أو نقودًا وأشياء تعود للدولة أو مما يتمتع  :محل الجريمة .4

 .بصفة المال العام

القائم على عنصري العلم ب ركان الجريمة وعناصرها مع يرادة متجهة  :الركن المعنوي .5

ي نية متمثل فيلى ارتكاب هذه األركان مع هذا العلم عالوة على توافر القصد الجرمي الخاص ال
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االستيالء على المال العام أو جر مغنم ذاتي مادي كان أو معنوي أو مراعاة لفري  من الفرقاء 

 .أو اإلضرار بالدولة أو اإلدارة

وفيما يتعل  بالركن الثاني وهو الصفة المفترضة أن المتهم أشرف كان يعمل بوظيفة  .6

وحيث ال يدخل ضمن مهام وظيفته  مساح ومقدر أراضي لدى دائرة األراضي والمساحة وعليه

بيع أو شراء أو يدارة أموال تعود للدولة بالنظر يلى طبيعة عمله وبالتالي فإن ركن الصفة ك حد 

أركان جناية استثمار الوظيفة غير متوافر بحقه األمر الذي يستوجب يعالن عدم مسؤوليته عن 

 .1هذه التهمة

 

 ثمار الوظيفة في القانون االردنيالركن المعنوي لجريمة است الرابع:المطلب 

الرابطة النفسية بين السلوك اإلجرامي ونتائجه وبين الفاعل الذي ارتكب هذا ب نويالركن المعب يقصد

أنه نشاط  ه البعضوعرف 2هو العناصر النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها. وبمعنى اخر سلوك، ال

                                                           
 27-10-2021الصادر بتاريخ  بصفتها الجزائيةمحكمة التمييز  - 2021لسنة  3113الحكم رقم  1

 242( قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ص2001القهوجي، علي عبدالقادر ) 2
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انه اإلرادة الجرمية التي تسيطر على ماديات الجريمة وتبعثها وعرف  1ذهني نفسي جوهره اإلرادة الجرمية.

 2يلى الوجود.

اب المراد به النية وهو توجيه يرادة الفاعل نحو ارتكو   رة الركن المعنوي بالقصد الجنائيوتتمثل صو 

 3فعل أو امتناع يدرك تماما أنه ينتهك به حرمة النصوص القانونية.

رادة متجهة يلى العلم ب يالقصد الجنائيتمثل  بعناصر الجريمة كما هي محددة في نموذجها القانوني وا 

 نه اتجاه اإلرادة يلى يحداث الفعل الجرمي، مع علمه بالعناصر ه جانب اخر ب. وعرفتحقي  هذه العناصر

 فالقصد الجنائي يتكون من العلم واالرادة: 4األخرى المكونة للركن المادي للجريمة. 

 العلم.عنصر  األول:الفرع 

ا العلم وهذ الجرمي.هو العلم بعناصر الفعل  الجرمي،العلم المقصود هنا ك حد عنصري القصد     

ففي  لقانون.ايقتضي أن يعلم الجاني ب ن سلوكه السلبي أو االيجابي يمثل اعتداء على مصلحة يحميها 

ونيل  خالل بالحياءيقتضي أن يكون الفاعل عالما بما ينطوي عليه سلوكه من ي العرض،جريمة هتك 

 عليه.من شرف المجني 

                                                           
 114ص 1998نظام توفي ؛ شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مكتبة دار الثقافة والنشر، طبعة  ،المجالي 1
 2008أشرف توفي  ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والعقوبة، دار النهضة العربية، الطبعة األولى شمس الدين،  2

 224ص 
 92( الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي، منشورات جامعة الكويت، ص1987حومد، عبد الوهاب ) 3
د الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية والشروع والدفاع الشرعي وعالقة السببية، الموسوعة الجنائية الحديثة، ( القص2001أحمد )ابو الروس ،  4

 23، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ص1الكتاب األول، ط 
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كما يقتضي العلم أن يتوقع الجاني وقت يتيان الفعل النتيجة الجرمية التي حددها المشرع لقيام      

حيث يفترض علم الجاني وقت يطال  الرصاص تجاه الضحية انه بصدد يزها  روح ينسان  الجريمة.

طقي سببية بين سلوكه والنتيجة الجرمية وف  التسلسل المنكما يقتضي علم الجاني بقيام العالقة ال حي،

 لألمور.

وعليه فإن عنصر العلم يقتضي علم الجاني بكافة عناصر الركن المادي من حيث الفعل والنتيجة      

كذلك فإن عنصر العلم يقتضي علم الجاني ب ن فعله مجرم بحكم  الفعل.والعالقة السببية وقت ارتكاب 

 .1يجوز التذرع بالجهل في القانون  يذ ال القانون.

 اإلرادة. الثاني:الفرع 

ال يكفي لتوافر القصد الجرمي في الجريمة عنصر العلم فقط ، فباإلضافة الشتراط علم الجاني     

 .2بعناصر جريمته فإنه يشترط أيضًا أن تتجه يرادته لهذا الفعل وتحق  النتيجة 

أن  ومفاد ذلك النتيجة.األول يرادة الفعل والثاني يرادة  أمرين:واإلرادة ينبغي أن تنصب على     

عقد يرادته وان تن للجرم،البد أن تنعقد أرادته إلتيان هذا السلوك المشكل  الجريمة،الجاني وقت ارتكاب 

كون أمام ألنه وبخالف ذلك فإننا ن الجرمي،لتحقي  النتيجة الجرمية التي حددها المشرع كنتيجة للفعل 

 الخط .أخر من الجرائم وهي جرائم نوع 

 

                                                           
 من قانون العقوبات   ال يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم   85نصت المادة  - 1
 .458ص  القاهرة، العربية:, دار النهضة  1ط العائلي،جريمة الهجر  (.2000محمد عبد الحميد ) المكي، - 2
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 الفصل الرابع 

 صور جريمة استثمار الوظيفة

عكككككككككدة تنكككككككككاول المشكككككككككرع االردنكككككككككي والمشكككككككككرع العراقكككككككككي جريمكككككككككة اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككة مكككككككككن خكككككككككالل 

مبحثككككككككككان نتنككككككككككاول فككككككككككي المبحككككككككككث االول صككككككككككور التجككككككككككريم التككككككككككي صككككككككككور سككككككككككنتناولها مككككككككككن خككككككككككالل 

الثكككككككككاني االحككككككككككام الخاصكككككككككة لجريمكككككككككة  نكككككككككص عليهكككككككككا المشكككككككككرع االردنكككككككككي وسكككككككككنتناول فكككككككككي المبحكككككككككث

 استثمار الوظيفة:

 ول صور جرائم استثمار الوظيفة المبحث اال 

 16مككككككككككككن قككككككككككككانون العقوبككككككككككككات رقككككككككككككم  176و 175نككككككككككككص المشككككككككككككرع االردنككككككككككككي فككككككككككككي المككككككككككككادتين 

علكككككككككى عكككككككككدة صكككككككككور لجريمكككككككككة اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككة حيكككككككككث سكككككككككنتناول هكككككككككذه الصكككككككككور  1960لسكككككككككنة 

 من خالل هذا لمبحث على النحو التالي:

 المطلب االول جريمة ارتكاب ال ش في بيع وشراء او ادارة االموال العامة

هذه الصورة من صور جريمة استثمار الوظيفة وذلك من خالل  175حدد المشرع الردني في المادة 

تجريم ارتكاب الغش بالبيع او بالشراء او بادارة االموال العامة اذ افترض المشرع االردني في من خالل 

المادة ان يكون الشخص صاحب اختصاص اصيل من خالل توكيل االدارة العامة له بهذا البيع او هذه 

الشراء، اال ان ما يثور هنا هوا الشخص الموكل اليه هل افترض المشرع االردني ان يكون موظفا 

ة بموجب يبالمعنى المقصود في قانون العقوبات االردني ام اشترط حماية المال العام او المصلحة المحم

جابة على هذا التساؤل يرى الباحث من خالل عمومية النص ان الفعل ينطب  على اي هذا النص؟ لال
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شخص ولو لم يكن موظفا عاما اذ اكتفى المشرع بان يكون هذا الشخص ممن وكلوا بالبيع او الشراء 

 حث ان هذه الجرائم منلحساب الدولة او االدارة عامة واكتفى المشرع بالمصلحة المحمية كما يرى البا

خاص ليبدا النص بالموظف الذي وكل به اذ كان عليه ان يضي  من مدلول االشجرائم الوظيفة العامة 

بالنسبة لجناية استثمار الوظيفة المسندة جاء به)2021لسنة  3078وفي قرار لمحكمة التمييز رقم  

ولدى مناقشة المحكمة ألفعال -:تمن قانون العقوبا (76 و 175)للمتهمين وفقًا ألحكام المادتين

ليسوا موكلين عن الدولة أو يحدى اإلدارات العامة بصفتهم بائعين أو  المتهمين وجدت أن المتهمين

مشترين أو متولين يدارة أموال لحسابهما وأن المعاملة التي أجراها المتهمون يبراهيم وخالد وبسام ال تدخل 

امة عضمن هذا المفهوم يذ ينها ليست معاملة بيع أو شراء أو يدارة أموال لحساب الدولة أو لحساب يدارة 

نما أفعال تمثلت في تغيير الحقيقة في تنظيم الوكاالت التي تمت من قبلهم األمر الذي وجدت معه  وا 

المحكمة أن أركان وعناصر جرم جناية استثمار الوظيفة غير متوافرة بحقهم والذي يستوجب يعالن عدم 

براهيم وبسام عن جناية استثمار الوظيفة  .1مسؤولية المتهمين خالد وا 

خصككككككككككوص الغككككككككككش الككككككككككذي قصككككككككككدة المشككككككككككرع فيجككككككككككب ان يكككككككككككون مككككككككككن خككككككككككالل اسككككككككككتخدام امككككككككككا ب

كاسككككككككككتخدام اسككككككككككم كككككككككككاذب او صككككككككككفه غيككككككككككر صككككككككككحيحة او االيهككككككككككام بككككككككككامر ال  2اسككككككككككاليب احتياليككككككككككة

حقيقككككككككة لككككككككه او اخفككككككككاء عيككككككككوب معينككككككككه او بايككككككككة طريقككككككككة مككككككككن طككككككككر  الغككككككككش ويقككككككككع علككككككككى عككككككككات  

ضككككككككافة الككككككككى اقتنككككككككاع النيابككككككككة العامككككككككة اثبككككككككات الغككككككككش الككككككككذي قككككككككام بككككككككه الشككككككككخص الموكككككككككل اليككككككككه باال

                                                           
 07-11-2021الصادر بتاريخ محكمة التمييز بصفتها الجزائية - 2021لسنة  3078لحكم رقم  1

 70الزعبي مخلد، مرجع ساب  ص 2
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يعكككككككككد غككككككككككش بكككككككككالمعنى القككككككككككانوني الككككككككككذي محكمكككككككككة الموضككككككككككوع بكككككككككان مككككككككككا قكككككككككام بككككككككككه الموككككككككككل اليككككككككككه 

 .1قصدة المشرع

قكككككككككانون العقوبكككككككككات وذلكككككككككك خكككككككككالل الفصكككككككككل الثالكككككككككث مكككككككككن كمكككككككككا تنكككككككككاول المشكككككككككرع االردنكككككككككي فكككككككككي 

البككككككككككاب التاسككككككككككع بعنككككككككككوان الغككككككككككش فككككككككككي المعككككككككككامالت ونككككككككككص فعلككككككككككى عككككككككككدة افعككككككككككال كككككككككككالغش فككككككككككي 

  2المعكككككككككامالت والعيككككككككككارات والمكاييكككككككككل والغككككككككككش فككككككككككي نكككككككككوع البضككككككككككاعة والغكككككككككش اضككككككككككرارا بالككككككككككدائنيين 

كمككككككككا اعتبككككككككر الكثيككككككككر مككككككككن الفقككككككككة ان الغككككككككش هككككككككو ضككككككككرب مككككككككن ضككككككككروب االحتيككككككككال حيككككككككث يتبككككككككع 

 وتضليل بهدف حمل الغير على القبول والرضى.عل الكذب والخداع الفا

                                                           
 181ص 2006دار الثقافة عمان ، محمد، فاضل، سلطة القاضي الجزائي في تقدير االدلة ،  1
كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من  )من قانون العقوبات االردني على ما يلي 428نصت المادة  2

مة ، المعينة في القانون او غير موسو االماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل 

كل من اقتنى في االماكن المذكورة أعاله  )429المادة ) .يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او بإحدى هاتين العقوبتين

 .او بغرامة حتى عشرة دنانير عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر

على غش العاقد  – وهو عالم بها –كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة  )430المادة )

 في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا

كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته يذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة بالحبس من ثالثة  )431دة )الما ًً .

 أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا نً  يعاقب او باحدى هاتي العقوبتين

العيارات والمكاييل  ) وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عنً  الحكام المادة)العيارات والمكاييل  31تصادر وفقا  )432المادة ) .

 الغش في نوع البضاعة)2) .المعينة في القانون

كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التيً  بموجب تحتويها من  )433المادة ) 

المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا االتفا  او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من  العناصر

 عرقلة حرية البيوع بالمزايدة)3)شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا بتين.ً  او باحدى هاتين العقو 
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مككككككككككن القككككككككككانون  833امككككككككككا بخصككككككككككوص الوكالككككككككككة فقككككككككككد عرفهككككككككككا المشككككككككككرع االردنككككككككككي فككككككككككي المككككككككككادة 

)الوكالكككككككككككة عقكككككككككككد يقكككككككككككيم الموككككككككككككل بمقتضكككككككككككاه بقولهكككككككككككا  1976لسكككككككككككنة  43المكككككككككككدني االردنكككككككككككي رقكككككككككككم 

دني واجبككككككككات القككككككككانون المكككككككك شخصككككككككا اخككككككككر مقككككككككام نفسككككككككه فككككككككي تصككككككككرف جككككككككائز معلككككككككوم( كمككككككككا حككككككككدد

مكككككككككن  859 والتزامكككككككككات اللشكككككككككخص الموككككككككككل ومكككككككككن هكككككككككذهااللتزامات مكككككككككا جكككككككككاء فكككككككككي نكككككككككص المكككككككككادة 

يلتكككككككككزم الموككككككككككل بككككككككككل مكككككككككا ترتكككككككككب فكككككككككي ذمكككككككككة الوكيكككككككككل مكككككككككن حقكككككككككو   - 1ذات  القكككككككككانون بقولهكككككككككا )

ويككككككككككككون مسكككككككككككؤوال عمكككككككككككا يصكككككككككككيب الوكيكككككككككككل مكككككككككككن   -2 بسكككككككككككبب تنفيكككككككككككذ الوكالكككككككككككة تنفيكككككككككككذا معتكككككككككككادا

اذ  (معتككككككككادا مككككككككا لككككككككم يكككككككككن ناشككككككككئا عككككككككن تقصككككككككيره او خطئككككككككهضككككككككرر بسككككككككبب تنفيككككككككذ الوكالككككككككة تنفيككككككككذا  

 لوكالة دون االضرار بما وكل اليه.يجب ان يلتزم الوكيل بحدود ا

 

 المطلب الثاني جريمة مخالفة احكام بيع وشراء او ادارة االموال العامة 

مككككككككككن قكككككككككانون العقوبككككككككككات علكككككككككى الصككككككككككورة الثانيككككككككككة  175نكككككككككص المشككككككككككرع االردنكككككككككي فككككككككككي المكككككككككادة 

اسكككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككة وهكككككككككككي ان يقكككككككككككوم الوكيكككككككككككل بمخالفكككككككككككة احككككككككككككام البيكككككككككككع مكككككككككككن صكككككككككككور جريمكككككككككككة 

اذ والشككككككككككككراء او ادارة االمككككككككككككوال العامككككككككككككة اذ افتككككككككككككرض الككككككككككككنص ان هككككككككككككذه االحكككككككككككككام محككككككككككككددة سككككككككككككابقا 

افترضككككككككككت هككككككككككذه الصككككككككككورة ان يقككككككككككوم الشككككككككككخص الموكككككككككككل اليككككككككككه اتمككككككككككام العقككككككككككود الخاصككككككككككة بالمككككككككككال 

ب توافرهكككككككككككا فكككككككككككي البيكككككككككككع او او لحسكككككككككككابها بمخالفكككككككككككة الشكككككككككككروط الواجكككككككككككالعكككككككككككام او بكككككككككككاموال الدولكككككككككككة 

الشككككككككككراء كمخالفككككككككككة احكككككككككككام البيككككككككككع بككككككككككالمزاد العلنككككككككككي المككككككككككوال الدولككككككككككة او مخالفككككككككككة نظككككككككككام اللككككككككككوازم 

 والعطاءات الحكومية.
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امككككككككككككا الهككككككككككككدف او الغايككككككككككككة مككككككككككككن هككككككككككككذه المخالفككككككككككككة بالشككككككككككككروط واالحكككككككككككككام جككككككككككككر مغككككككككككككنم ذاتككككككككككككي 

للموظكككككككككككف او للشكككككككككككخص الوكيكككككككككككل كمكككككككككككا حكككككككككككددة المشكككككككككككرع غكككككككككككي ذات الكككككككككككنص وقكككككككككككد يككككككككككككون هكككككككككككذا 

المغككككككككنم ماديكككككككككا او معنويكككككككككا او قككككككككد يككككككككككون مراعكككككككككاة للفريكككككككك  الثكككككككككاني مكككككككككن العقككككككككد او حتكككككككككى اضكككككككككرارا 

بككككككككه ويقصككككككككد بككككككككالفري  االخككككككككر هنككككككككا المتعاقككككككككد مككككككككع االدارة كمككككككككا حككككككككدد المشككككككككرع دافعككككككككا اخككككككككر جككككككككراء 

 ارتكاب هذه االفعال وهو االضرار باالدارة العامة.

 من وظيفتة شخصيةف على منفعة حصول الموظالمطلب الثالث: 

مككككككككن قككككككككانون العقوبككككككككات االردنككككككككي فككككككككي فقرتككككككككه االولككككككككى علككككككككى صككككككككورة  176جككككككككاء نككككككككص المككككككككادة 

اخككككككككككرى مككككككككككن صككككككككككور جريمككككككككككة االسككككككككككتثمار الككككككككككوظيفي وهككككككككككي حصككككككككككول الموظككككككككككف عبككككككككككى منفعككككككككككة 

شككككككككككخية مككككككككككن وظيفتككككككككككة مككككككككككن خككككككككككالل احككككككككككدى المعككككككككككامالت التابعككككككككككة لككككككككككالدرة التككككككككككي ينتمككككككككككي اليهككككككككككا 

اسككككككككككتخدم المشككككككككككرع  الموظككككككككككف، حيككككككككككث وبخككككككككككالف الصككككككككككور السككككككككككابقة لجريمككككككككككة اسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة

مصككككككككككككطلح الموظككككككككككككف قاصككككككككككككدا الموظككككككككككككف بككككككككككككالمعنى المقصككككككككككككود فككككككككككككي قككككككككككككانون العقوبككككككككككككات وانككككككككككككه 

 1لبي من خالل هذه الوظيفة.انتفع منفعة شخصية من خالل بفعل ايجابي او س

التككككككككي قصككككككككدها المشككككككككرع فقككككككككد جككككككككاءت بككككككككالمطل  وبككككككككنص عككككككككام امككككككككا عككككككككن المنفعككككككككة الشخصككككككككية 

يشكككككككككمل جميكككككككككع المنكككككككككافع الماديكككككككككة والشخصكككككككككية والتكككككككككي ال تعكككككككككد وال تصكككككككككحى فقكككككككككد تككككككككككون المنفعكككككككككة 

امككككككككككوال او هديككككككككككة او حصككككككككككل عليهككككككككككا مككككككككككن احككككككككككدى المعككككككككككامالت وقككككككككككد تكككككككككككون المنفعككككككككككة معنويككككككككككة 

ا كالترقيكككككككككة او قبكككككككككول حصكككككككككول احكككككككككد ابنائكككككككككة علكككككككككى مقعكككككككككد جكككككككككامعي ومكككككككككن االمثلكككككككككة التكككككككككي ضكككككككككربه
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شكككككككككككخص مسكككككككككككتعار او بكككككككككككاللجوء  المشكككككككككككرع حصكككككككككككول المنفعكككككككككككة بشككككككككككككل مباشكككككككككككر او مكككككككككككن خكككككككككككالل

 .الى صكوك صورية

كما اكد المشككككككككككككككرع على الركم المفتنرض في هذه الجريمة وهوا تجريم الموظف العام بحيث ال تقوم 

الجريمة اذ تطلب المشكككككككككرع صكككككككككفة في مرتكب الجريمة وال تكتمل اركانها اال اذا ارتكبها صكككككككككاحب هذه 

من قانون العقوبات وفي  169لصككككفة ويقصككككد بالموظف العام الموظف الذي حدده المشككككرع في المادة ا

وذلك الضكككافة مزيدا من الحماية  2004لسكككنة  20من قانون الجرائم االقتصكككادية االردني رقم  2المادة 

دمة المدنية من نظام الخ 68اذ يجب ان يلتزم الموظف العام بالواجبات المنوطة به حيث حددت المادة 

ة العامة الوظيفقواعد السككلوك الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة واخالقياتها بقولها ) 2020لسككنة  9 رقم

مسككككككككككككككؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسككككككككككككككيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية 

ة مباد  أخالقية تحكم آداب الوظيفللحضكككككارة العربية واإلنسكككككانية وتحرص على يرسكككككاء معايير وقواعد و 

العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز يلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم 

وتخل  الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من االحترام والتقدير 

 فضكككككككل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سكككككككواء، ومن أجل تحقي  لدورها في توفير الخدمات ب

حكام مدونة قواعد السككككككككككككككلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة  -ذلك فإن على الموظف االلتزام بما يلي:

 العامة المقرة من مجلس الوزراء. 

ة، مع جواز وأمانة ودق أوقات الدوام الرسككككككمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة يليه بنشككككككاط -أ

ذلك أيام العطل واألعياد الرسكككككمية  تكليفه بالعمل ألكثر من السكككككاعات المقررة للدوام الرسكككككمي بما في
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يذا اقتضككت مصككلحة العمل ذلك وللمرجع المختص صككرف مكاف ة مالية لقاء ذلك وفقا لتعليمات منح 

 المكاف ت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية.

لباقة وكياسككة، وعلى أسككاس الحياد والتجرد والموضككوعية والعدالة دون تمييز معاملة الجمهور ب -ج

 التمييز. بينهم على أساس الجنس أو العر  أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال

ومرؤوسككيه باحترام  تنفيذ أوامر رؤسككائه وتوجيهاتهم وف  التسككلسككل اإلداري والتعامل مع رؤسككائه -د

 ة وبناء روح الفري  في العمل.وتطبي  مبدأ المشارك

حقوقها  المحافظة على المال العام ومصككككالح الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون ب ي ح  من -هككككككككككككككككككك

 .يهمال يضر بهما والتبلي  عن أي تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أو

بعمل الدائرة  والبرامج المتعلقة ضككككككككككككككرورة اإللمام بالقوانين واألنظمة والتعليمات والمهام والخطط -و

كفاءة األداء الفردي والعام في  واالسككككككككككتفادة من الخبرة وفرص التدريب والت هيل لزيادة اإلنتاجية ورفع

 .الدائرة

واإلبالغ  التحلي بالصكككككد  والشكككككجاعة والشكككككفافية في يبداء الرأي واإلفصكككككاح عن جوانب الخلل -ز

 .وعدم اغتيال الشخصية عنه مع الحرص على الت كد من المعلومات

التعامككككككككككل بككككككككككروح الزمالككككككككككة والتعككككككككككاون وتبككككككككككادل المعرفككككككككككة واحتككككككككككرام عالقككككككككككة الشككككككككككراكة فككككككككككي  -ح

 1.العمل بين الرجل والمرأة وتعمي  االنتماء للدائرة واالعتزاز بانجازاتها

 

                                                           
 2020لسنة  9من نظام الخدمة المدنية رقم  68المادة  1



68 
 

 
 

 فقككككككككد اصككككككككدرت القككككككككرار وبككككككككالرجوع الككككككككى احكككككككككام محكمككككككككة التمييككككككككز فيمككككككككا يتعلكككككككك  بهككككككككذه الصككككككككورة

رجككككككككككل ) وهككككككككككو موظككككككككككف عككككككككككام( المميككككككككككز) نجككككككككككد أن أفعككككككككككال المككككككككككتهمبقولهككككككككككا ) 2272/2021رقككككككككككم 

وبصكككككككككفته مسكككككككككؤول مكتكككككككككب األجانكككككككككب فكككككككككي مرككككككككككز أمكككككككككن المهكككككككككاجرين، ومكككككككككن مهكككككككككام ( أمكككككككككن عكككككككككام

وظيفتككككككككككككه تحديككككككككككككد السكككككككككككككن لألشككككككككككككخاص مككككككككككككن الجنسككككككككككككيات األجنبيككككككككككككة ومككككككككككككن ضككككككككككككمنها الجنسككككككككككككية 

خاص المصككككككككككرية، وقيامككككككككككه باالتفككككككككككا  مككككككككككع الشككككككككككاهد يبككككككككككراهيم علككككككككككى تحديككككككككككد السكككككككككككن لثالثككككككككككة أشكككككككككك

دينككككككككارًا عككككككككن كككككككككل جككككككككواز سككككككككفر (20)  مككككككككن الجنسككككككككية المصككككككككرية مقابككككككككل مبلكككككككك  مككككككككن المككككككككال وهككككككككو

دون حضكككككككككككور األشككككككككككككخاص بككككككككككككذواتهم يلكككككككككككى المركككككككككككككز األمنككككككككككككي، وككككككككككككذلك قيامككككككككككككه باالتفككككككككككككا  مككككككككككككع 

المككككككككدعو حسككككككككين علككككككككى قيامككككككككه بتحديككككككككد سكككككككككن لعككككككككدد مككككككككن األشككككككككخاص مككككككككن الجنسككككككككية المصككككككككرية 

ضكككككككككور أولئكككككككككك األشكككككككككخاص بكككككككككذاتهم دنكككككككككانير عكككككككككن ككككككككككل جكككككككككواز ودون ح(6)  وقيامكككككككككه ب خكككككككككذ مبلككككككككك 

وهككككككككو مككككككككا يمثككككككككل حصككككككككوله علككككككككى منفعككككككككة شخصككككككككية مككككككككن معككككككككامالت اإلدارة التككككككككي ينتمككككككككي يليهككككككككا، 

ُيشككككككككككل بكككككككككالتطبي  القكككككككككانوني السكككككككككليم كافكككككككككة أركككككككككككان وعناصكككككككككر جنحكككككككككة اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككة وفقككككككككككًا 

 .(1 العقوبات من قانون(176/1)  ألحكام المادة

 .رستة السلطةاتجار الموظف في منطقة مماالمطلب الرابع: 

ان الموظككككككككككككف الككككككككككككذي  176اعتبككككككككككككر المشككككككككككككرع االردنككككككككككككي فككككككككككككي الفقككككككككككككرة الثانيككككككككككككة مككككككككككككن المككككككككككككادة 

يمكككككككككارس اعمكككككككككال التجكككككككككارة فكككككككككي منطقكككككككككة اختصاصكككككككككة يعكككككككككد مرتككككككككككي لجريمكككككككككة اسكككككككككتثمار الوظيفكككككككككة 

 ممثلككككككككككواوهككككككككككي ان يكككككككككككون الشككككككككككخص مككككككككككن الخاصككككككككككة االحكككككككككككام  الفقككككككككككرة بككككككككككبعضحيككككككككككث جككككككككككاءت 
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وبككككككككككالرجوع للككككككككككنص نجككككككككككد  العامككككككككككة،وضككككككككككباط الشككككككككككرطة والككككككككككدرك وسككككككككككائر متككككككككككولي الشككككككككككرطة  االدارة

ان المشكككككككككككرع االردنكككككككككككي ذككككككككككككر مصكككككككككككطلح ممثلكككككككككككوا االدارة وهكككككككككككو مصكككككككككككطلح قكككككككككككد يككككككككككككون مختلكككككككككككف 

 عن الفقرة التي سبقها والتي ذكر بها الموظف 

ويكككككككككككككرى الباحكككككككككككككث ان ممثلكككككككككككككوا االدارة هكككككككككككككم مكككككككككككككوظفين عموميكككككككككككككون بكككككككككككككالمعنى المقصكككككككككككككود فكككككككككككككي 

قككككككككككككانون العقوبككككككككككككات ومككككككككككككن الغريككككككككككككب بمكككككككككككككان  عككككككككككككدم اسككككككككككككتخدام مصككككككككككككطلح  مككككككككككككن 169المككككككككككككادة 

الموظكككككككككف باالضكككككككككافة الكككككككككى مالحظكككككككككة اخكككككككككرى وهكككككككككي ذككككككككككر بعكككككككككض الموظفكككككككككون العمكككككككككوميين علكككككككككى 

سكككككككككككبيل التخصكككككككككككيص اال ان الباحكككككككككككث يكككككككككككرى ان هكككككككككككذا التخصكككككككككككيص ال مبكككككككككككرر لكككككككككككه وخاصكككككككككككة ان 

المكككككككككككككادة عكككككككككككككدة ضكككككككككككككباط الشكككككككككككككرطة والكككككككككككككدرك مكككككككككككككوظفين عمكككككككككككككوميين ومكككككككككككككذكورين فكككككككككككككي تعريكككككككككككككف 

  1لعام الموظف ا

حيككككككككككث اشككككككككككترط لمشككككككككككرع فككككككككككي هككككككككككذه الفقككككككككككرة ان يقككككككككككوم الموظككككككككككف العككككككككككام باالتجككككككككككار جهككككككككككارا اي 

العكككككككككككام الكككككككككككذي يقكككككككككككوم باالتجكككككككككككار  بكككككككككككالعلن وال مجكككككككككككال للقكككككككككككول بتطبيككككككككككك  الكككككككككككنص علكككككككككككى الموظكككككككككككف

بالسكككككككككر، اذ يجكككككككككب ان يمكككككككككارس الموظكككككككككف العكككككككككام االتجكككككككككار مكككككككككن خكككككككككالل السكككككككككلطة الممنوحكككككككككة لكككككككككه 

 المشرع في هذه المادة. قصدهوا ما وه

ال يسمح للموظف العام ممارسة التجارة في االوضاع العادية وهو يخالف المسلك االخالقي للوظيفة 

العامة اذ يجب ان يتفرغ الموظف لعمله العام وال لوح  هذا الموظف بجريمة تاديبية، كما يجب ان 

                                                           
، وكل ضابط من ضباط الشرطة المدنية او  يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي  في السلك االداري او القضائي 1

 . العسكرية او فرد من افرادها، وكل عامل او مستخدكم في الدولة او في ادارة عاكة
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ذا ما قام تاجرا ا المشرع في قانون التجارة االردني فال يعد الموظف ذكرهيمارس التجارة بالمعنى الذي 

ال يعد تاجرًا من من قانون التجارة االردني الى ذلك بقولها ) 12باالتجار لمرة واحدة حيث ذهبت المادة 

فهل قصد ( .قام بمعاملة تجارية عرضًا يال أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة ألحكام قانون التجارة

 يرى الباحث ان قانون التجارة االردني نص المشرع ان يكتسب الموظف هذه الصفة لتطبي  نص المادة

قصدة  الذيالنص و على شروط معينة الكتساب صفة التاجر قد ال تتوافر في الموظف العام المذكور في 

المشرع من جراء تجريم هذا العمل في النص لذا كان على لمشرع في المادة عدم استخدام لفظ التجارة 

  واستعمال لفظ اخر كالبيع والشراء .
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 .االحكام الخاصة لجريمة استثمار الوظيفةالعقوبة و المبحث الثاني 

حككككككككككدد كككككككككككل مككككككككككن المشككككككككككرع االردنككككككككككي والمشككككككككككرع العراقككككككككككي بعككككككككككض االحكككككككككككام الخاصككككككككككة للجككككككككككرائم 

لككككككككذا  وذلككككككككك الضككككككككفاء مزيككككككككدا مككككككككن الحمايككككككككة علككككككككى المككككككككال العككككككككامالتككككككككي يرتكبهككككككككا الموظككككككككف العككككككككام 

 سنتناول هذا المبحث في ثالث مطالب على النحو التالي:

.المطلب االول العقوبة المترتبة على جريمة استثمار الوظيفة  

الواردتكككككككككككككككان فكككككككككككككككي قكككككككككككككككانون  176والمكككككككككككككككادة  175ميكككككككككككككككز المشكككككككككككككككرع االردنكككككككككككككككي بكككككككككككككككين المكككككككككككككككادة 

 175العقوبككككككككككات اواللتككككككككككان تناولتككككككككككا جريمككككككككككة اسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة اذ نككككككككككص المشككككككككككرع فككككككككككي المككككككككككادة 

جنايككككككككككة اسككككككككككتثمار الوظيفككككككككككة وحككككككككككدد عقوبككككككككككة االشككككككككككغال المؤقتككككككككككة وغرامككككككككككة تعككككككككككادل ضككككككككككعف  علككككككككككى

 اوشكككككككراء  اوبيكككككككع مكككككككن وككككككككل اليكككككككه  قيمكككككككة الضكككككككرر النكككككككاجم، حيكككككككث نصكككككككت المكككككككادة عكككككككل مكككككككا يلكككككككي 

 فكككككككككككاقترفلحسكككككككككككاب ادارة عامكككككككككككة ،  الدولكككككككككككة اولحسكككككككككككاب  منقولكككككككككككةغيكككككككككككر  او منقولكككككككككككة امكككككككككككوالادارة 

 مغكككككككككنمامكككككككككا لجككككككككر  عليهككككككككا تسككككككككريلتكككككككككي ا االحكككككككككام خكككككككككالف او المعككككككككامالت هككككككككذهغشككككككككا فككككككككي احكككككككككد 

عوقككككككككككب العامككككككككككة عك بككككككككككاالدارةاضككككككككككرارا  او االخككككككككككر بككككككككككالفري اضككككككككككرارا  او لفريكككككككككك مراعككككككككككاة  اوذاتككككككككككي 

  قيمة الضرر الناجم تعادل وغرامةالمؤقتة  باالشغال

حيككككككككككث حككككككككككدد صككككككككككور التجككككككككككريم الككككككككككواردة فككككككككككي المككككككككككادة بعقوبككككككككككة االشككككككككككغال المؤقتككككككككككة وهككككككككككي مككككككككككن 

وارتككككككككككب وككككككككككل اليكككككككككه بيكككككككككع او شكككككككككراء او ادارة امكككككككككوال منقولكككككككككة او غيكككككككككر منقولكككككككككة لحسكككككككككاب الدولكككككككككة 

فككككككككككككي احككككككككككككدى هككككككككككككذه المعككككككككككككامالت ويككككككككككككرى الباحككككككككككككث ان العقوبككككككككككككة تتناسككككككككككككب مككككككككككككع الفعككككككككككككل  غشككككككككككككا

مككككككككككن  20/2المككككككككككادة ها المشككككككككككرع فككككككككككي المرتكككككككككككب اال ان االشككككككككككغال الشككككككككككاقة المؤقتككككككككككة التككككككككككي حككككككككككدد
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لكككككككككم يكككككككككرد فكككككككككي هكككككككككذا القكككككككككانون نكككككككككص خكككككككككاص ككككككككككان الحكككككككككد االدنكككككككككى  يذاقكككككككككانون العقوبكككككككككات بقولهكككككككككا )

للحككككككككككككم باالشكككككككككككغال المؤقتكككككككككككة او االعتقكككككككككككال المؤقكككككككككككت ثكككككككككككالث سكككككككككككنوات والحكككككككككككد االعلكككككككككككى عشكككككككككككرين 

 (.سنة

بفقرتيهكككككككككا نجكككككككككد ان المشكككككككككرع فكككككككككرض  176امكككككككككا الصكككككككككور االخكككككككككرى التكككككككككي جكككككككككاءت فكككككككككي المكككككككككادة 

وع الجنحكككككككككككة علكككككككككككى تلكككككككككككك الصكككككككككككور وبكككككككككككذلك عاقكككككككككككب الموظكككككككككككف الكككككككككككذي اقتكككككككككككرف عقوبكككككككككككة مكككككككككككن نككككككككككك

االفعككككككككال المنصككككككككوص عليهككككككككا فككككككككي المككككككككادة مككككككككن حيككككككككث جككككككككاء الككككككككنص يعاقككككككككب بككككككككالحبس مككككككككن سككككككككتة 

كككككككككككل موظككككككككككف حصككككككككككل علككككككككككى منفعككككككككككة 1-أشككككككككككهر الككككككككككى سككككككككككنتين وبغرامككككككككككة أقلهككككككككككا عشككككككككككرة دنككككككككككانير

شخصككككككككككية مككككككككككن يحككككككككككدى معككككككككككامالت االدارة التككككككككككي ينتمككككككككككي اليهككككككككككا سككككككككككواء أفعككككككككككل ذلككككككككككك مباشككككككككككرة او 

ممثلكككككككككككككو االدارة او  2 -صكككككككككككككوريةعلكككككككككككككى يكككككككككككككد شكككككككككككككخص مسكككككككككككككتعار او بكككككككككككككاللجوء الكككككككككككككى صككككككككككككككوك 

بكككككككككاللجوء الكككككككككى وضكككككككككباط الشكككككككككرطة والكككككككككدرك وسكككككككككائر متكككككككككولي الشكككككككككرطة العامكككككككككة يذا أقكككككككككدموا جهكككككككككارا 

صكككككككككوك صككككككككورية مباشككككككككرة او علككككككككى يككككككككد شككككككككخص مسككككككككتعار علككككككككى االتجككككككككار فككككككككي المنطقككككككككة التككككككككي 

ورة األوليككككككككككككة غيككككككككككككر مككككككككككككا يمارسككككككككككككون فيهككككككككككككا السككككككككككككلطة بككككككككككككالحبوب وسككككككككككككائر الحاجككككككككككككات ذات الضككككككككككككر 

 .(أنتجته أمالكهم

ويكككككككككرى الباحكككككككككث ان فعكككككككككل والحكككككككككد االعلكككككككككى سكككككككككنتين  أشكككككككككهروبهكككككككككذا جعكككككككككل الحكككككككككد االدنكككككككككى سكككككككككتة 

الموظككككككككككف العككككككككككام فككككككككككي تلككككككككككك الجككككككككككرائم وان بقككككككككككي مككككككككككن نككككككككككوع الجنحككككككككككة اال ان العقوبككككككككككة ال تكفككككككككككي 

 لتجريم هذا الفعل وخاصة في الحد االعلى للجريمة.
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كمكككككككككا حكككككككككدد المشكككككككككرع االردنكككككككككي فكككككككككي قكككككككككانون الجكككككككككرائم االقتصكككككككككادية بعكككككككككض االحككككككككككام الخاصكككككككككة 

باالضكككككككككككافة الكككككككككككى العقوبكككككككككككات االصكككككككككككلية التكككككككككككي نكككككككككككص عليهكككككككككككا المشكككككككككككرع فكككككككككككي قكككككككككككانون بالعقوبكككككككككككة 

مككككككككككن قككككككككككانون الجككككككككككرائم االقتصككككككككككادية علككككككككككى هككككككككككذه االحكككككككككككام  4العقوبككككككككككات حيككككككككككث نصككككككككككت المككككككككككادة 

لجككككككككككككرائم المنصككككككككككككوص عليهككككككككككككا فككككككككككككي باإلضككككككككككككافة الككككككككككككى العقوبككككككككككككات المترتبككككككككككككة علككككككككككككى ا -أ)بقولهككككككككككككا 

)مكككككككككككن هكككككككككككذا القكككككككككككانون يكككككككككككتم تضكككككككككككمين مرتككككككككككككب أي منهكككككككككككا  3الفقكككككككككككرتين )ب( و)ج( مكككككككككككن المكككككككككككادة )

قيمككككككككككة أو مقككككككككككدار األمككككككككككوال التككككككككككي حصككككككككككل عليهككككككككككا نتيجككككككككككة ارتكابككككككككككه الجريمككككككككككة وكككككككككككذلك النفقككككككككككات 

 القضائية واإلدارية التي ترتبت عليه

الفقكككككككككككرة )أ( مكككككككككككن  وللمحكمكككككككككككة ان تقضكككككككككككي باإلضكككككككككككافة للعقوبكككككككككككة المنصكككككككككككوص عليكككككككككككه فكككككككككككي -ب 

  دينار ألفهذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة ال تتجاوز مائة 

ال يجكككككككككككوز للمحكمكككككككككككة اسكككككككككككتعمال األسكككككككككككباب المخففكككككككككككة التقديريكككككككككككة لتنزيكككككككككككل العقوبكككككككككككة عكككككككككككن  -ج 

)مكككككككككككن هكككككككككككذا  3الحكككككككككككد األدنكككككككككككى المقكككككككككككرر الي مكككككككككككن الجكككككككككككرائم المنصكككككككككككوص عليهكككككككككككا فكككككككككككي المكككككككككككادة )

لمقكككككككككررة لهكككككككككا اذا تعكككككككككددت الجكككككككككرائم التكككككككككي اديكككككككككن كمكككككككككا ال يجكككككككككوز لهكككككككككا دمكككككككككج العقوبكككككككككات ا القكككككككككانون،

 .القانونذا ھبها أي شخص بمقتضى أحكام 

 يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل األصلي( -د  

للنيابككككككككككككة العامككككككككككككة أو المحكمككككككككككككة بعككككككككككككد  أ.مككككككككككككن ذات القككككككككككككانون فقككككككككككككد نصككككككككككككت ) 9امككككككككككككا المككككككككككككادة 

الطعكككككككككن بكككككككككالقرار أمكككككككككام ا اتخكككككككككاذ أي مكككككككككن اإلجكككككككككراءات التاليكككككككككة وللمتضكككككككككرر ھيحالكككككككككة القضكككككككككية الككككككككك 

الحجكككككككز التحفظكككككككي  1. :المكككككككادةذه ھا فكككككككي الفقكككككككرة )ب( مكككككككن ھاللجنكككككككة المنصكككككككوص علككككككك 
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 ھذه األمكككككككككككوال ومنكككككككككككعھعلكككككككككككى أمكككككككككككوال مكككككككككككن يرتككككككككككككب جريمكككككككككككة اقتصكككككككككككادية وحظكككككككككككر التصكككككككككككرف ب

الحجكككككككز  2. .الكككككككدعوىمكككككككن السكككككككفر لحكككككككين اسكككككككتكمال يجكككككككراءات التحقيككككككك  والفصكككككككل فكككككككي 

كككككككككككككب جريمككككككككككككة اقتصككككككككككككادية وحظككككككككككككر التحفظككككككككككككي علككككككككككككى أمككككككككككككوال أصككككككككككككول وفككككككككككككروع وزوج مككككككككككككن يرت

م مكككككككككن السكككككككككفر ھذه األمكككككككككوال اذا وجكككككككككد مكككككككككا يبكككككككككرر ذلكككككككككك ، ويجكككككككككوز منكككككككككع أي مكككككككككنھالتصكككككككككرف ب

ر قابلككككككككككة ھا بقككككككككككرار مككككككككككن المحكمككككككككككة لمككككككككككدة ثالثككككككككككة اشھر وتمديككككككككككدھلمككككككككككدة ال تتجككككككككككاوز ثالثككككككككككة اش

كككككككف يككككككد مرتكككككككب الجريمككككككة االقتصككككككادية عككككككن  3. .ذلكككككككللتجديككككككد اذا اسككككككتدعت الضككككككرورة 

ا النيابككككككككككة العامككككككككككة أو المحكمككككككككككة ھورة ذلككككككككككك وللمككككككككككدة التككككككككككي ترتككككككككككاد العمككككككككككل اذا اسككككككككككتدعت الضككككككككككر 

 (حسب مقتضى الحال

وبهككككككككككذا نجككككككككككد ان المشككككككككككرع شككككككككككدد فككككككككككي االحكككككككككككام الخاصككككككككككة بككككككككككالجرائم الواقعككككككككككة علككككككككككى الوظيفككككككككككة 

 العامة ومن هذه الجرائم جرائم استثمار الوظيفة.

 

 العقوبة في جريمة استثمار الوظيفة. الظروف المخففه من: الثانيالمطلب 

مكككككككككن قكككككككككانون العقوبكككككككككات باحككككككككككام عامكككككككككة فيمكككككككككا يخكككككككككص الجكككككككككرائم الواقعكككككككككة  177جكككككككككاءت المكككككككككادة 

 علكككككى الوظيفكككككة العامكككككة ومكككككن هكككككذه االحككككككام تخفيكككككف العقوبكككككة حيكككككث جكككككاءت المكككككادة كمكككككا يلكككككي

ككككككككككككان الضكككككككككككرر  يذا) 174يخفكككككككككككض نصكككككككككككف العقوبكككككككككككات المنصكككككككككككوص عليهكككككككككككا فكككككككككككي المكككككككككككادة )1-

الحاصكككككككككل والنفكككككككككع الكككككككككذي توخكككككككككاهً  الفاعكككككككككل زهيكككككككككد قبكككككككككل يحالكككككككككة القضكككككككككية علكككككككككى المحكمكككككككككة يكككككككككن او 

واذا حصكككككككككككككككل الكككككككككككككككرد والتعكككككككككككككككويض أثنكككككككككككككككاء 2- تامكككككككككككككككا  ً تعويضكككككككككككككككا.يذا عكككككككككككككككوض عكككككككككككككككن الضكككككككككككككككرر 
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فككككككككي -المحاكمككككككككة وقبككككككككل أي حكككككككككم فككككككككي األسككككككككاس ولككككككككو غيككككككككر مبككككككككرم خفككككككككض مككككككككن العقوبككككككككة ربعهككككككككا

صكككككككككل اذا اخكككككككككذت المحكمكككككككككة ب سكككككككككباب التخفيكككككككككف جميكككككككككع الجكككككككككرائم السكككككككككابقة والكككككككككواردة فكككككككككي هكككككككككذا الف

 .التقديرية فال يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف

كمكككككككككككا جكككككككككككاء المشكككككككككككرع فكككككككككككي قكككككككككككانون الجكككككككككككرائم االقتصكككككككككككادية بكككككككككككبعض االحككككككككككككام فيمكككككككككككا يتعلككككككككككك   

يعفكككككككككى  أ.بقولهكككككككككا المكككككككككادة ) 7باالعفكككككككككاء مكككككككككن العقوبكككككككككة او التخفيكككككككككف منهكككككككككا حيكككككككككث نصكككككككككت المكككككككككادة 

ا وفقككككككككككا ھا مككككككككككاال عامككككككككككا والمعاقككككككككككب علكككككككككك ھرائم التككككككككككي يكككككككككككون محككككككككككلمككككككككككن العقوبككككككككككة المقككككككككككررة للجكككككككككك

ذا القككككككككككانون كككككككككككل مككككككككككن بككككككككككادر مككككككككككن الشككككككككككركاء فككككككككككي الجريمككككككككككة مككككككككككن غيككككككككككر المحرضككككككككككين ھألحككككككككككام 

ذا ھ وأدىا ھا بتبليككككككككككككككك  السكككككككككككككككلطات المختصكككككككككككككككة بالجريمكككككككككككككككة قبكككككككككككككككل اكتشكككككككككككككككافھعلكككككككككككككككى ارتككككككككككككككككاب

 حصككككككككل التبليكككككككك  بعككككككككد اكتشككككككككاف الجريمككككككككة يذاب.  التبليكككككككك  الككككككككى رد المككككككككال محككككككككل الجريمككككككككة

ذا التبليككككككككككك  الكككككككككككى رد المكككككككككككال فعلكككككككككككى المحكمكككككككككككة ھا وادى ھائكككككككككككي بھوقبكككككككككككل صكككككككككككدور الحككككككككككككم الكككككككككككن

 األخذ باألسباب المخففة(. ولها,ان تقضي بالحد األدنى للعقوبة 

امككككككككككا الفقككككككككككرة الثانيككككككككككة مككككككككككن المككككككككككادة التاسككككككككككعة مككككككككككن ذات القككككككككككانون فقككككككككككد نصككككككككككت علككككككككككى وقكككككككككككف 

.يحككككككككك  للنائكككككككككب العكككككككككام التوقكككككككككف عكككككككككن مالحقكككككككككة مكككككككككن يرتككككككككككب جريمكككككككككة  1ب.  المالحقكككككككككة بقولهكككككككككا

اذا أعككككككككككاد ، كليككككككككككا ،  ھذا القككككككككككانون يو جككككككككككراء الصككككككككككلح مككككككككككعھا بمقتضككككككككككى أحكككككككككككام ھمعاقبككككككككككا علكككككككككك 

ا ، وال ھا نتيجكككككككككككة ارتككككككككككككاب الجريمكككككككككككة أو اجكككككككككككرى تسكككككككككككوية علككككككككككك ھاألمكككككككككككوال التكككككككككككي حصكككككككككككل عكككككككككككل

لمحاكمككككككككككة نافككككككككككذا اال يعتبككككككككككر قككككككككككرار النائككككككككككب العككككككككككام فككككككككككي أي مرحلككككككككككة مككككككككككن مراحككككككككككل التحقيكككككككككك  أو ا

مكككككككككن قبكككككككككل لجنكككككككككة قضكككككككككائية برئاسكككككككككة رئكككككككككيس النيابكككككككككات العامكككككككككة وعضكككككككككوية  ھبعكككككككككد الموافقكككككككككة علككككككككك 

ككككككككككل من:قاضكككككككككي تمييكككككككككز يختكككككككككاره رئكككككككككيس المجلكككككككككس القضكككككككككائي والمحكككككككككامي العكككككككككام المكككككككككدني وذلكككككككككك 
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ذه الفقككككككككككككككرة علككككككككككككككى ھ)مككككككككككككككن  1ال تسككككككككككككككري أحكككككككككككككككام البنككككككككككككككد ) بعككككككككككككككد سككككككككككككككماع راي النائككككككككككككككب العككككككككككككككام

فككككككككككككي السككككككككككككلك اإلداري أو القضككككككككككككائي أو البلككككككككككككدي ، وضككككككككككككباط  المككككككككككككوظفين العمككككككككككككوميين العككككككككككككاملين

ا ، وكككككككككككككل عامكككككككككككل أو مسككككككككككككتخدم فككككككككككككي ھاالجهكككككككككككزة األم االمنيككككككككككككة أو العسككككككككككككرية أو أي مككككككككككككن أفكككككككككككراد

 الدولة أو في يدارة عامة

 

  



77 
 

 
 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 المواحهكككككككككككككة، وهكككككككككككككو الدراسكككككككككككككة البحثيكككككككككككككة ، نؤككككككككككككككد علكككككككككككككى أهميكككككككككككككة موضكككككككككككككوع وفكككككككككككككي الختكككككككككككككام 

لجريمككككككككككة االسككككككككككتثمار الككككككككككوظيفي فككككككككككال سككككككككككبيل امككككككككككام الككككككككككدول اال بالقضككككككككككاء علككككككككككى تلككككككككككك  الجزائيككككككككككة

جريمككككككككككككة   تفقككككككككككككد اضككككككككككككح، لككككككككككككبعض الككككككككككككدول  اإلداريككككككككككككة األجهككككككككككككزةفككككككككككككى  انتشككككككككككككرت التككككككككككككياالفككككككككككككة 

، ومككككككككن ثككككككككم هككككككككذه الككككككككدول علككككككككى خطككككككككورةأكثككككككككر الظككككككككواهر االجتماعيككككككككة مككككككككن االسككككككككتثمار الككككككككوظيفي 

لقكككككككككاء الضكككككككككوء علكككككككككى أهكككككككككم جكككككككككاءت اهميكككككككككة هكككككككككذا الموضكككككككككوع، وهكككككككككو مكككككككككا دفعنكككككككككا الكككككككككى بحثكككككككككة ، وا

جوانكككككككككب جريمكككككككككة االسكككككككككتثمار الكككككككككوظيفي، حيكككككككككث تناولكككككككككت الدراسكككككككككة اهكككككككككم التعريفكككككككككات التكككككككككى سكككككككككيقت 

لنكككككككككا مواجهككككككككه هكككككككككذا المكككككككككرض الخبيكككككككككث ككككككككككان البكككككككككد  يتسكككككككككنىحتكككككككككي لجريمككككككككة االسكككككككككتثمار الكككككككككوظيفي 

، ,واثكككككككككككارة ، حتكككككككككككي يمككككككككككككن ان نحكككككككككككدد السكككككككككككبيل االمثكككككككككككل وأنواعكككككككككككه، أسكككككككككككبابهمكككككككككككن الوقكككككككككككف علكككككككككككى 

جريمككككككككككككة  صككككككككككككورغيككككككككككككر ان اسككككككككككككباب جريمككككككككككككة االسككككككككككككتثمار الككككككككككككوظيفي ، ونشككككككككككككير الككككككككككككى لمواجهتككككككككككككه

فقككككككككككككد  الجزائيككككككككككككةاالسككككككككككككتثمار الككككككككككككوظيفي متنوعككككككككككككه ومظككككككككككككاهره وصككككككككككككوره متعككككككككككككدده ومككككككككككككن الناحيككككككككككككة 

، تضككككككككككككمنتها نصككككككككككككوص قككككككككككككانون العقوبككككككككككككات اشككككككككككككرنا الككككككككككككى جككككككككككككرائم االسككككككككككككتثمار الككككككككككككوظيفي التككككككككككككى

 لعراقي.اقانون العقوبات األردني و  وخاصة 
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  الدراسة:وقد توصل الباحث الى عدة نتائج وتوصيات من خلل هذه 

 النتائج:

منهكككككككككككككا  ،الوظيفككككككككككككةاسككككككككككككتثمار تككككككككككككؤدي الككككككككككككى ممارسكككككككككككككة تتنككككككككككككوع األسككككككككككككباب التكككككككككككككى  -1

لجريمككككككككككة شككككككككككابة ذلككككككككككك، فهككككككككككذا يشكككككككككككل دافعككككككككككا  مككككككككككاادية واالقتصككككككككككالسياسككككككككككية واالجتماعيككككككككككة 

 .استثمار الوظيفة

بنصكككككككككككككوص خاصكككككككككككككة اسكككككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككككة  جريمكككككككككككككةتنكككككككككككككاول المشكككككككككككككرع األردنكككككككككككككي  -2

 بينما لم يتناول المشرع العراقي جريمة استثمار الوظيفة بنصوص خاصة.

والمكككككككككككككككالى  االداريهنكككككككككككككككاك تكككككككككككككككرابط بكككككككككككككككين ظهكككككككككككككككور بعكككككككككككككككض ظهكككككككككككككككور الفاسكككككككككككككككد  -3

 .وجريمة استثمار الوظيفة

الككككككككككى  اسككككككككككتثمار وظيفتككككككككككهالقككككككككككانون العراقككككككككككي للموظككككككككككف فككككككككككى حالككككككككككة  لككككككككككم يتطككككككككككر  -4

 من قبل شخص من احاد الناس. االستثمارحالة 

علكككككككككككى حقكككككككككككو  المكككككككككككوطنين وحريكككككككككككاتهم وقكككككككككككد يككككككككككككؤدي  اسكككككككككككتثمار الوظيفكككككككككككة يثيكككككككككككر -5

 الى شيوع حالة الجريمة فى المجتمع.

هنككككككككككككككككاك اخككككككككككككككككتالف واضككككككككككككككككح بككككككككككككككككين جريمككككككككككككككككة اسككككككككككككككككتثمار الوظيفككككككككككككككككة والرشككككككككككككككككوة  -6

 .واالختالس والواسطة
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 التوصيات:

أتمنكككككككككككى علكككككككككككى المشكككككككككككرع األردنكككككككككككي تشكككككككككككديد العقوبكككككككككككة علكككككككككككى الموظكككككككككككف مرتككككككككككككب  -1

قككككككككككانون العقوبككككككككككات وتمييككككككككككزة عككككككككككن الشككككككككككخص  مككككككككككن 175الجريمككككككككككة وفقككككككككككا لككككككككككنص المككككككككككادة 

 .العادي

مكككككككككككن قكككككككككككانون  176أتمنكككككككككككى علكككككككككككى المشكككككككككككرع األردنكككككككككككي مراجعكككككككككككة نكككككككككككص المكككككككككككادة  -2

 .العقوبات برفع الحد األعلى لتصبح ثالث سنوات

أتمنككككككككككككى علككككككككككككى المشككككككككككككرع العراقككككككككككككي يضككككككككككككافة نككككككككككككص يتعلكككككككككككك  بجريمككككككككككككة اسككككككككككككتثمار  -3

 الوظيفة في قانون العقوبات

مكككككككككككن  176صكككككككككككياغة نكككككككككككص المكككككككككككادة اتنمكككككككككككى علكككككككككككى المشكككككككككككرع األردنكككككككككككي يعكككككككككككادة  -4

 قانون العقوبات األردني بإلغاء التحديد الوارد بها.

يضكككككككككككككافة نكككككككككككككص فكككككككككككككي قكككككككككككككانون  علكككككككككككككى المشكككككككككككككرع األردنكككككككككككككي الباحكككككككككككككث ىيتمنككككككككككككك . -5

 .العقوبات يجرم الواسطة وقبولها
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