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ص
َّ
لخ

ُ
 امل

 .2021 يناير /   ماجستير في القانون العامخلود عتيق الكعبي : 

 ِفي التَّشريعات الَقَطِرّية: دراسة تحليليَّة االقتَصاديَّةالتََّصاُلح الِجَنائّي ِفي الَجَراِئم العنوان:  

 دكتور أحمد سمير حسنيند. املشرف على الرسالة: 

ُيّعد التََّصاُلح الِجَنائّي أحد الوسائل الفّعالة لبدائل الدعوى الِجَنائيَّة، فهو إجراء تنقضي بشأنه الدعوى 
، ويكون ذلك بمقابل معين يؤديه الشخص المتهم أو المخالف بحسب  الِجَنائيَّة إن تمَّ الضلوع بها فعًلا

هي حق الدَّوَلة ِفي عقاب و  ،الَقاُنون الِجَنائيّ ِفي  األحوال، فيأتي هذا النظام كاستثناء للقاعدة األساسيَّة
حق كل من يخالف الَقاُنون ويرتكب َجَراِئم تهدد بوتطبيق العدالة  ،وحقها ِفي حماية المجتمع ،الجاني

الجانب االقتصادي للدَّولة، فتلجأ الدَّوَلة إلى إجِراَءات تأخذ من خًللها حقَّها دون أن تسلك طرق المحاكم 
ن اختلفت مسميات هذا اإلجراء، فهو يحقق نتيجة واحدة أال وهي انقضاء الدعوى الِجَنائيَّة الطوي لة، وا 

أو وقف تنفيذ الُعُقوَبة ِفي حال تمَّ التََّصاُلح بعد صدور الحكم، إال أن هذا الّنظام قد يتشابه مع غيره من 
فيستلزم األمر االلتفات لمثل هذه األنظمة األنظمة التي تنتهي بإجراء مغاير إلجراء الدعوى الِجَنائيَّة؛ 

والتمييز فيما بينها وبين نظام التََّصاُلح الِجَنائّي، كذلك من المهم الوقوف عند اآلراء الفقهيَّة حول تأييد 
ومعارضة هذا النظام، باإلضافة إلى بيان القوانين التي تبنت نظام التََّصاُلح بين طياتها، وتوضيح 

نظام التََّصاُلح ِفي دولة قطر، وسوف تسلط الدراسة الضوء على هذه النقاط، باإلضافة اآلليات المتبعة ل
إلى بيان اآلثار اإلجرائَية للتصالح، منتهين ِفي ذلك إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهمها 

َطنّي، بينما نص على المشرع الَقَطِرّي فكرة التسوية مع المتهم ِفي الَجَراِئم التي تمس االقتصاد الوَ ي تبن
لم يحدد ماهية الَجَراِئم التي تمس االقتصاد ، كما أنه التََّصاُلح ِفي الَجَراِئم ذات الطابع الَمالي األخرى

، واستبدال بـمصطلح 18التعديل على َقاُنون اإلجِراَءات الِجَنائيَّة المادة ، وتشمل التوصيات الَوَطنيّ 
 المثاليد الَجَراِئم الماسة باالقتصاد الَوَطنّي على سبيل تحد، مصطلح التسويةبالتََّصاُلح 
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 شكر وتقدير

ي لاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك، الحمد لل  ه الذي يسر 

يدنا علمًا ويجعل علمنا حجة لنا ولا ي  جعله حجة علينا. إتمام هذه الرسالة بإعانته وتوفيقه، ونسأل الل  ه أن يز

يل لأساتذة كلية القَانُون فِي جامع حًا فِي ة قطر الذين بات دورهم واضيُشرفني أن أتقدم بالشكر الجز

 ً يز المهارات التي خدمتنا بشكل جلي  فِي الواقع العملي، شكر َ ة وتعز ا لكل من أنار صقل شخصياتنا القَانُوني

َ ة، جزاكم الل  ه خير الجزاء  .بصيرتنا نحو الحق وكان خير قدوة لنا فِي إكمال مسيرتنا التعليمي

ذي لى مشرف هذه الرسالة الدكتور الفاضل/ أحمد سمير حسنين، الكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إ

 لم يبخل علي  بعلمه وملاحظاته القيمة، وكان لي خير مرشد وموجه فِي كتابة هذه الرسالة. 

 والشكر أيًضا لأصحاب القول الحسَن، للعائلة والأصدقاء ومن سخره الل  ه لي وساعدني لإكمال هذه

 الرسالة.

 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


    

  ش
جامعة  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال   معتمدةعلمية القانون واألعمال الدولية , مجلة مجلة 

 املغرب – سطات –الحسن األول 

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي : 

 

462023   ISSN:2509-0291 

 

 

 

 

 الإهداء 

 

تي التعليميةإلى من لها الفضل بعد الل  ه تعالى على منحي القوة للمضي فِي مسير  

 إلى المرأة العظيمة، أمي.

 وإلى كل من يرى أن العلم لا سقف له وأن الطموح لا حدود له.

 ل كم هذا العمل المتواضع..
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 المقدمة

ة والجمود الذي يعتريها الستحداث ُسبل  إّن الطريق نحو التطور ومواكبة املستجدات يتطلب كسر القواعد التقليديَّ

ة لكل دولة، فمن األساسيات التي ترقى بالدول: وجود  سهم وبشكل جلّي ِفي تحقيق التطلعات املستقبليَّ
ُ
ة ت استثنائيَّ

 
 
وني مرن من ناحية التعديل والتغيير؛ ليواجه كافة التطورات ِفي العالم، فمن بين هذه املستجدات ِفي نظام ق

ُ
ان

ة أال و  ائيَّ  للدعوى الِجن 
ا

ة التي تسعى إلى املض ي بنظام يكون بديًل ابيَّ
 
ون ما يتعلق بالسياسة الِعق

ُ
ان

 
هو مجال الق

ائّي، الذي ُيعد استثناء على  ح الِجن 
ُ
ال ص  ة التقليديَّ التَّ ائيَّ ة املتمثلة في رفع الدعوى الِجن  ة وُسبل القاعدة األساسيَّ

التقاض ي الطويلة التي تؤدي بطريقة ما إلى تكدس القضايا ِفي املحاكم؛ ما ينتج عنه تأجيل الفصل فيها، فيأتي نظام 

 بين طياته السرعة واإلنجاز وتحقيق االعتبارات اال
ا

ائّي حامًل ح الِجن 
ُ
ال ص  ة التَّ ليَّ م  ة واألهداف الع  اديَّ لتي تعد على اقتص 

ة الحديثة تهدف إلى  ابيَّ
 
ات أو تراكم القضايا، فالسياسة الِعق جنب ترأس قائمة مميزاته، فًل مجال للتباطؤ ِفي اإلجِراء 

ائّي  ح الِجن 
ُ
ال ص  ة، وهو ما يحاول التَّ ة كحبس الحرية لتحقيق أهداف الُعُقوب  الُبعد عنه  مثالب النظم التقليديَّ

الي 
 
اِئم ذات الطابع امل ر   من تقييد حريته، ويكمن تحقيق هذا الهدف ِفي الج 

ا
والحصول على الفائدة من املتهم بدال

ة إن تم 
 
ول ة الطرف املعتدى عليه فيها من خًلل سلب أموالها بأي طريقة كانت، فًل تستفيد الدَّ

 
ول والتي تكون الدَّ

 من ق
ا

نة يامه برد األموال التي تحصل عليها، فالنتيجة األخيرة تؤتي ثمارها وتعيد األموال لخزيتكبيل حرية املتهم بدال

ة. 
 
ول  الدَّ

ة التي تتزاحم الدول الهادفة للتطور على  ونيَّ
ُ
ان

 
ة أصبح من النظم الق اديَّ اِئم االقتص  ر  ائّي ِفي الج  ح الِجن 

ُ
ال ص  إّن التَّ

ة منظمة متجنبة ونيَّ
ُ
ان

 
أي ثغرات أو قصور تشريعي؛ ملا ينتج عنه من فوائد جلية أهمها: املقابل  وضعه ِفي قوالب ق

ة، ومن جانبه يسعى املشرع
 
ول ِرّي ألن تكون لديه بصمة ِفي تبني هذا النظام،  املادي الذي تتحصل عليه الدَّ

 
ط

 
الق

ا منه بضرورة اتبا ة إيمانا ابيَّ
 
 ِفي مختلف القوانين الِعق

ا
ة الحديثة وذلك عبر النص عليه صراحة ابيَّ

 
ع السياسات الِعق

ِرّي.
 
ط

 
وني الق

ُ
ان

 
 وأخذ ما يتماش ى منها مع النظام الق

 مشكلة الدراسة 

عد الجرائم االقتصادية من أكثر الجرائم التي تهدد أمن الدولة العتدائها على أموال الدولة في املقام األول وألثارها 
ُ
ت

السلبية التي تؤثر على الجوانب االقتصادية واالجتماعية، فاختًلس املال العام أو التهرب الضريبي والجمركي وغيرها 
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رق من املمارسات ذات الطابع املال تؤدي 
ُ
إلى وجود عجز في املوازنة العامة للدولة، كما أنها تتميز باستحداث ط

ارتكابها وبصعوبة مًلحقة مرتكبيها وإحالتهم للمحاكمات، فيأتي نظام التصالح الجنائي كسبيل لحصول الدولة على 

ام من أهمية البد من أموالها املسلوبة مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية في حق املتهمين، وملا يمثله هذا النظ

 الوقوف عنده ودراسته ومعالجة اي قصور تشريعي يعتريه. 

 تساؤالت الدراسة

اد اِئم االقتص  ر  ائّي في الج  ح الِجن 
ُ
ال ص  ة ؟ هل تكمن مشكلة الدراسة ِفي التساؤالت التالية: ما أهمية األخذ بنظام التَّ يَّ

ح في كافة ا
ُ
ال ص  ِرّي نظام التَّ

 
ط

 
اتبنى املشرع الق ص  ح لجرائم التي تمس االقتصاد الوطني ؟ ما مدى تطبيق نظام التَّ

ُ
ل

 
ُ
ال ص  ات واآلثار املتعلقة بالتَّ ِرّي ِفي بيان كافة اإلجِراء 

 
ط

 
ِرّية؟ وهل أحسن املشرع الق

 
ط

 
شريعات الق

َّ
ائّي ِفي ِفي الت ح الِجن 

ة ؟  اديَّ اِئم االقتص  ر   الج 

ة الدراسة  أهميَّ

ح كبديل من بدائل الدعوى تتعلق الدراسة بموضوع 
ُ
ال ص  ة الحديثة، وهو التَّ ابيَّ

 
ا ِفي السياسة الِعق ا جدا بات شائعا

اديَّ  اِئم االقتص  ر   ِفي الج 
ا
ة ملا له من فوائد جلية تفوق االنتقادات التي توجه إليه خاصة ة التقليديَّ ائيَّ ة ، فهو الِجن 

ة،يهدف للحد من اللجوء للقضاء، ويتفادى بالتالي الوقت  ائيَّ ة للمحاكمة الِجن  ات التقليديَّ  الذي تستغرقه اإلجِراء 

ة. اديَّ اِئم االقتص  ر  ة من الحصول على حقها املسلوب منها بواسطة مرتكبي الج 
 
ول  وبذلك تتمكن الدَّ

 

ة الدراسة  منهجيَّ

 
 
ط

 
شريع الق

َّ
ة ِفي الت ونيَّ

ُ
ان

 
ح ِرّي املرتبطة بموضوع التَّ اتخذت الباحثة املنهج التحليلي من خًلل تحليل النصوص الق

ُ
ال ص 

ح والصلح وغيره من األنظمة املشابهة، 
ُ
ال ص  ة املختلفة حول الفرق بين التَّ ائّي، كذلك تحليل اآلراء الفقهيَّ ما و الِجن 

ائّي ، باإلضافة إلى املنهج املقارن لبيان ح الِجن 
ُ
ال ص  ة حول تأييد أو معارضة فكرة التَّ االختًلف  آلت إليه اآلراء الفقهيَّ

ائّي  ح الِجن 
ُ
ال ص  ردِنّي و امِلصِرّي فيما يتعلق بالرقابة القضائية على التَّ

ُ
ِرّي واملشرعين األ

 
ط

 
 . بين املشرع الق

 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


    

15  
جامعة  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال   معتمدةعلمية القانون واألعمال الدولية , مجلة مجلة 

 املغرب – سطات –الحسن األول 

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي : 

 

462023   ISSN:2509-0291 

 

 الدراسات السابقة

ون  -1
ُ
ان

َ
ة ِفي الق الية غير املصرفيَّ

َ
ح ِفي َجَراِئم األسواق امل

ُ
َصال

َّ
امِلصِرّي  األستاذ/ محمد سعيد عبد العاطي، الت

ة،  ائيَّ
َ
ض

َ
ة والق ونيَّ

ُ
ان

َ
ِرّي، املجلة الق

َ
ط

َ
ون الق

ُ
ان

َ
 م.2013والق

ة، باملنهج املقارن بين  اليَّ
 
اِئم األسواق امل ر  ا ِفي ج  ائّي وتحديدا ح الِجن 

ُ
ال ص  ِرّي اتناولت هذه الدراسة نظام التَّ

 
ط

 
ون الق

ُ
ان

 
لق

ص   ون امِلصِرّي؛ حيث تطرق الكاتب إلى بيان ماهية التَّ
ُ
ان

 
ص  والق الية كتعريف التَّ

 
اِئم األسواق امل ر  ح ِفي ج 

ُ
ح والفرق ال

ُ
ال

ة للتصالح ِفي ج   ونيَّ
ُ
ان

 
ة، والطبيعة الق ائيَّ ة والتسوية الِجن  ائيَّ ح وبين الصلح والوساطة الِجن 

ُ
ال ص  اِئم األسواق بين التَّ ر 

ة للتصالح ِفي  ونيَّ
ُ
ان

 
ات الق ة، كما تناول الكاتب اإلجِراء  الية وبّين أشخاص غير املصرفيَّ

 
اِئم األسواق امل ر  ح اج 

ُ
ال ص  لتَّ

ص   ح كأثر التَّ
ُ
ال ص  ة املترتبة على التَّ ونيَّ

ُ
ان

 
ا تناول الكاتب اآلثار الق ة للتصالح، وأخيرا ونيَّ

ُ
ان

 
ح على الدعوى والشروط الق

ُ
ال

ة. ة، وعلى الدعوى املدنيَّ ائيَّ  الِجن 

  

ة وليست خاصة وتختلف دراستنا عن دراسة األستاذ/ محمد سعي اديَّ اِئم االقتص  ر  د عبد العاطي، ِفي أنها شاملة للج 

ائّي، باإلضافة إلى بيان التَّ  ح الِجن 
ُ
ال ص  ة محددة، وتناولت دراستنا اآلراء املؤيدة واملعارضة لنظام التَّ ِريم  ح بج 

ُ
ال ص 

ة الخاصة ِفي دولة قطر، عًلوة على وجود  ابيَّ
 
ائّي ِفي القوانين الِعق ة تتعلق باملقارنة بين املشرعينالِجن  ِرّي  جزئيَّ

 
ط

 
الق

ائّي، كما أن دراستنا تتبع املنه ح الِجن 
ُ
ال ص  ة على التَّ ائيَّ ض 

 
ردِنّي وامِلصِرّي فيما يتعلق بالرقابة الق

ُ
جين التحليلّي واأل

ح، وهي بذلك تكون مختلفة عن الدرا
ُ
ال ص  ِرّية املتعلقة بالتَّ

 
ط

 
ة الق ونيَّ

ُ
ان

 
ها املنهج سة املذكورة التي اتبع فيللنصوص الق

ِرّي واملشرع امِلصِرّي. 
 
ط

 
 املقارن بين املشرع الق

ِرّية، مجلة دمشق للعل -2
َ
ط

َ
ة الق شريعات االقتَصاديَّ

َّ
وم األستاذ/ أنور محمد املساعدة، الصلح الجزائّي ِفي الت

ة  ونيَّ
ُ
ان

َ
ة والق  .2008االقتَصاديَّ

ائ ائّي ونطاق تطبيقه، تناولت هذه الدراسة الصلح الِجن  ة للصلح الِجن  ونيَّ
ُ
ان

 
ِرّي عبر بيان الطبيعة الق

 
ط

 
ون الق

ُ
ان

 
ّي ِفي الق

ة، كذلك تطرق الكاتب إلى الضوابط  ائيَّ شريعات الِجن 
َّ
ائّي ِفي الت وبيان اآلراء املختلفة حول مدى فاعلية الصلح الِجن 

ائّي، باإلضافة إلى ة للصلح الِجن  ة واملوضوعيَّ ائّي، وقد استند الكاتب  الشكليَّ ة املترتبة على الصلح الِجن  ونيَّ
ُ
ان

 
اآلثار الق

ون الجمارك، كما استعان باملنهج املقارن 
ُ
ان

 
ِرّي وق

 
ط

 
ة الق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
ائّي إلى ق ِفي حديثه عن الصلح الِجن 

ردِنّي فيما يتعلق بنطاق تطبيق الصلح فِ 
ُ
ين الفرنس ي واأل ردِنّية وفي مع املشرع 

ُ
ة واأل ة الفرنسيَّ اديَّ شريعات االقتص 

َّ
ي الت
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ون الجمارك، باإلضافة إلى حديثه عن الشروط 
ُ
ان

 
ة وق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
ِرّية؛ حيث أشار إلى ق

 
ط

 
شريعات الق

َّ
الت

شريعات الفر 
َّ
ائّي ِفي الت ة للصلح ومقارنته أطراف الصلح الِجن  ة واإلجرائيَّ ة.الشكليَّ ِريَّ

 
ط

 
ة والق ردِنيَّ

ُ
ة واأل  نسيَّ

 

ردِنّي 
ُ
ين الفرنس ّي واأل ِرّي واملشرع 

 
ط

 
، وتختلف الدراسة املذكورة عن دراستنا ِفي أنها جاءت مقارنة بين املشرع الق

ة بالصلح وأطراف الصلح، وقد اتخذ الكاتب مصطلح الصلح  ة واإلجرائيَّ وتناولت بشكل تفصيلّي الشروط الشكليَّ

 من
ا

ح وبيان الفرق بينه وبي بدال
ُ
ال ص  ح ولم ُيميز بينهما، بينما عمدنا ِفي دراستنا استخدام مصطلح التَّ

ُ
ال ص  ن الصلح، التَّ

ح، كما هو الحال فِ 
ُ
ال ص  ِرّية األخرى التي أخذت بنظام التَّ

 
ط

 
ة الق اديَّ شريعات االقتص 

َّ
ي دراستنا؛ كما أنه لم يتوسع ِفي الت

ون الجمارك
ُ
ان

 
ة الخاص حيث تطرق لق ابيَّ

 
ح الذي يتم ِفي القوانين الِعق

ُ
ال ص  نت التَّ ة مثل فقط، ِفي حين أن دراستنا بيَّ

 
 
ون هيئة قطر لألسواق امل

ُ
ان

 
اِئم املنصوص عليها ِفي ق ر  ح الذي يتم ِفي الج 

ُ
ال ص  ون الضريبة على الدخل والتَّ

ُ
ان

 
الية ق

ِرّي املركزي وتنظيم املؤسسات.
 
ط

 
ون مصرف ق

ُ
ان

 
 وق

 

 ة البحثخط

 تم تقسيم البحث على النحو التالي: 

ائّي وتقديره ومفهوم  ح الِجن 
ُ
ال ص  ةالفصل التمهيدي: ماهية التَّ اديَّ اِئم االقتص  ر   الج 

ائّي  ح الِجن 
ُ
ال ص   املبحث األول: مفهوم التَّ

ائّي وغيره من األنظمة املشابه ح الِجن 
ُ
ال ص   ةاملبحث الثاني: التمييز بين التَّ

ح ِفي 
ُ
ال ص  ةاملبحث الثالث: تقدير نظام التَّ اديَّ اِئم االقتص  ر   الج 

ة اديَّ اِئم االقتص  ر   املبحث الرابع: مفهوم الج 

 الفصل األول: النطاق املوضوعي للتصالح

ِرّي ملا
 
ط

 
ة الق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
ح ِفي ق

ُ
ال ص   بحث األول: التَّ

ح.املطلب األول: األسباب التي دفعت 
ُ
ال ص  ِرّي إلى تبني نظام التَّ

 
ط

 
 املشرع الق

ح
ُ
ال ص   املطلب الثاني: نطاق التَّ

شريعات املقارنة
َّ
ِرّي والت

 
ط

 
شريع الق

َّ
ح ِفي ظل الت

ُ
ال ص  ة على إجراء التَّ ائيَّ ض 

 
 املطلب الثالث: الرقابة الق

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


    

17  
جامعة  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال   معتمدةعلمية القانون واألعمال الدولية , مجلة مجلة 

 املغرب – سطات –الحسن األول 

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي : 

 

462023   ISSN:2509-0291 

 

ة الخاصة ابيَّ
 
ح ِفي القوانين الِعق

ُ
ال ص   املبحث الثاني: التَّ

ح ِفي 
ُ
ال ص  اِئماملطلب األول: التَّ ر   االحتكار ج 

 
 
ون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات امل

ُ
ان

 
اِئم املنصوص عليها ِفي ق ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص   اليةاملطلب الثاني: التَّ

الية
 
ون هيئة قطر لألسواق امل

ُ
ان

 
اِئم املنصوص عليها ِفي ق ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص   املطلب الثالث: التَّ

ون الضريبة على الدخلاملط
ُ
ان

 
ح ِفي ق

ُ
ال ص   لب الرابع: التَّ

ون الجمارك
ُ
ان

 
ح ِفي ق

ُ
ال ص   املطلب الخامس: التَّ

نيّ 
 
ط ون العنوان الو 

ُ
ان

 
ح ِفي ق

ُ
ال ص   املطلب السادس: التَّ

 فصل الثاني: اآلثار اإلجرائية للتصالحال

ة ائيَّ  املبحث األول: انقضاء الدعوى الِجن 

ة على سبيل الحصر طلب األول: تحديدامل ائيَّ  أسباب انقضاء الدعوى الِجن 

ح
ُ
ال ص  ة بالتَّ ائيَّ  املطلب الثاني: الوقت الذي تنقض ي فيه الدعوى الِجن 

ح
ُ
ال ص  ة موضوع التَّ ِريم  ة املقررة للج  ح على الُعُقوب 

ُ
ال ص   املطلب الثالث: أثر التَّ

ص   ة بالتَّ ائيَّ حاملطلب الرابع: آثار انقضاء الدعوى الِجن 
ُ
 ال

ة  املبحث الثاني: وقف تنفيذ الُعُقوب 

ِرّي 
 
ط

 
شريع الق

َّ
 املطلب األول: مفهوم وقف التنفيذ ِفي الت

 املطلب الثاني: وقف التنفيذ كأثر للتصالح

ة سابقة ِفي العود ِريم  ح على اعتبار الج 
ُ
ال ص   املطلب الثالث: أثر التَّ

 الخاتمة

: النتائج.
ا

 أوال

ا: التوصيات.  ثانيا
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َ ة َ َصالُح الجِنَائي  وتقديره ومفهوم الجَرَاِئم الاقتَصادي َ مهيدي: ماهية الت  الفصل الت

ة املشابهة ونيَّ
ُ
ان

 
ائّي، ومقارنته مع غيره من األنظمة الق ح الِجن 

ُ
ال ص  ، في هذا الفصل سنسلط الضوء على مفهوم التَّ

 
ُ
ال ص  ة ، وأخيرا كما سنتطرق إلى االتجاهات املؤيدة واملعارضة لنظام التَّ اديَّ اِئم االقتص  ر  ائّي ِفي الج  ا سوف نعرج ح الِجن 

ة وذلك ِفي أربعة مباحث على النحو التالي:  اديَّ اِئم االقتص  ر   على مفهوم الج 

 

َ َصالُح الجِنَائي    المبحث الأول: مفهوم الت

غة 
ُّ
ح ِفي الل

ُ
َصال

َّ
: الت

ا
 أوال

ح من الُصلح بضم الصاد وسكون الًلم
ُ
ال ص  ا إذا صالحه  التَّ ا وصلوحا اسم املصالحة، خًلف املخاصمة، وصًلحا

ا فهو  وصافاه، ونقول صالحه على الش يء أي سلك معه مسلك املساملة ِفي االتفاق، وصلح الش يء وصلح صلوحا

 . (1)صالح من الصًلح الذي خًلف الفساد إذا زال عنه الفساد

ع   ح ب 
ُ
ال ص  ى التَّ

 
ل ُقوا ع  ف  ح  "ِاتَّ

 
ال ص 

 
ِح كذلك ت

 
ل ِة الصُّ ام 

 
ِإق ي و  راض ِ

َّ
ى الت

 
ل اُصٍم": ع 

 
خ

 
 . (2)د  ت

 

صالح
َّ
عريف االصطالحي للت

َّ
ا: الت  ثانيا

ح؛ حيث نص عليه ِفي عدة قوانين دون أن يكون هناك تعريف محدد بين طيات 
ُ
ال ص  ِرّي فكرة التَّ

 
ط

 
شرع الق

ُ
تبنى امل

ح، ليأتي 
ُ
ال ص  كر فيها مصطلح التَّ

ُ
دور الفقه والقضاء ِفي وضع تعريف محدد له، وهذا ما سنتطرق القوانين التي ذ

ا.  إليه الحقا

                                  
 . 516هـ، دون طبعة، ص1274العرب، املجلد الثاني، دار بيروت للطباعة والنشر، ( ابن منظور، لسان 1)

)2( معجم الغني، املعجم العربي الجامع: 

https://www.arabicterminology.com/?search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20&book=All&f%5B0%5

D=field_bookname%3A%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A  10 تمت الزيارة بتاريخ(

(2020أكتوبر   
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https://www.arabicterminology.com/?search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20&book=All&f%5B0%5D=field_bookname%3A%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A
https://www.arabicterminology.com/?search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20&book=All&f%5B0%5D=field_bookname%3A%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A
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ة رقم ) ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
كر املصطلح ِفي ق

ُ
، وكذلك نص على الصلح الذي يتم بين (3)2004( لسنة 23وقد ذ

ة إصدار شيك بدون ر  ِريم  ون العقوبات فيما يتعلق بج 
ُ
ان

 
ون (4)صيدالجاني واملجني عليه ِفي ق

ُ
ان

 
، باإلضافة إلى ق

ا عند الحديث  ون مصرف قطر املركزي الذي سوف نعرج عليه الحقا
ُ
ان

 
ون الجمارك، وق

ُ
ان

 
الضريبة على الدخل، وق

ة الخاصة.  ابيَّ
 
ح ِفي القوانين الِعق

ُ
ال ص   عن التَّ

ا إلى الفقه والقضاء لبيان تعريف محدد للتصالح نجد أن محكمة النقض امِلصرِ  ح بأنه ورجوعا
ُ
ال ص  ّية قد عّرفت التَّ

ة مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح، ويحدث أثره بقوة  ائيَّ ة عن حقها ِفي الدعوى الِجن  "نزول الهيئة االجتماعيَّ

ة، أما إذا  ائيَّ ح أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الِجن 
ُ
ال ص  ون؛ مما يقتض ى من املحكمة إذا تم التَّ

ُ
ان

 
الق

ة"تراخى  ائيَّ ة الِجن  ا وقف تنفيذ الُعُقوب  ة فإنه يترتب عليه وجوبا ائيَّ  .(5)إلى ما بعد الفصل ِفي الدعوى الِجن 

ح
ُ
ال ص  اِئم التي يتم التَّ ر   نجد أن تعريف القضاء امِلصِرّي للتصالح شابه بعض القصور فلم ُيبّين القضاء ماهية الج 

ة، فيها كإشارة إليها بشكل عام، فجاء التعريف فض ائيَّ ا من ناحية نزول املجتمع عن حقه ِفي رفع الدعوى الِجن  فاضا

ح مع املتهم، وهو انقضاء الدعوى أو وقف 
ُ
ال ص  عريف يوضح اإلجراء الذي سيتولد عن القيام بالتَّ ِفي حين جاء التَّ

ة.   تنفيذ الُعُقوب 

ات املحاكمة يكو  ّرف الفقه الصلح بأنه إجراء سابق إلجِراء  ة ما ومن جانبه ع  ِريم  ن بين املجني عليه والجاني ِفي ج 

، كما ُيعّرف الصلح بأنه "إجراء يؤديه املتهم ِفي الدعوى (6)يتولد عنه التراض ي؛ مما يؤدي إلى عدم اتهام الجاني

                                  
ون 18( نصت املادة )3)

ُ
ان

 
ح فيها ِفي ق

ُ
ال ص  ون آخر، أن يطلب إلى النيابة الع  ( على أنه: "يكون للمجني عليه ِفي الجنح التي يجوز التَّ

ُ
ان

 
امة أو إلى العقوبات، أو أي ق

 املحكمة املنظورة أمامها الدعوى، بحسب األحوال، إثبات صلحه مع املتهم.

شكوى املنصوص عليها ِفي ويقدم طلب الصلح، ِفي هذه الحالة، من املجني عليه أو املتهم أو الوكيل الخاص على أي منهما، مع مراعاة أحكام األهلية اإلجرائية لل

ون.
ُ
ان  هذا الق 

ة ِفي هذه الحالة بالصلح...". ائيَّ  وتنقض ي الدعوى الِجن 
 

اِئم املنصوص عليها ِفي املادة )359( نصت املادة )4) ر  امة أو 357( على أنه: "للمجني عليه ولوكيله الخاص ِفي الج  ون، أن يطلب من النيابة الع 
ُ
ان ( من هذا الق 

ة. وتأم ائيَّ امة بوقف املحكمة، بحسب األحوال، ِفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع املتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الِجن  ر النيابة الع 

ة ا.تنفيذ الُعُقوب   ، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًّ
 

، ُمشار إليه لدى الدكتور طه أحمد 896ص 185رقم  33س 18/11/1982نقض  927ص 166. رقم 14مجموعة أحكام النقض السنة  16/12/1963( نقض 5)

ائّي، دار عًلم لإلصدارات  ة، طبعة نادي القضاةعبد العليم، املرشد ِفي الصلح الِجن  ونيَّ
ُ
ان  .16،  ص2014 ،الق 

ائّي والفقة اإلسًلمي، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 6) ون الِجن 
ُ
ان  . 34ص ،2014( الدكتور ميًلد بشير ميًلد غويطة، الصلح ِفي الق 
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ة؛ كي يتمكن من عدم رفع الدعوى ضده"
 
ول ال إلى خزينة الدَّ

 
ا من امل ا معينا

ا
ة وذلك بعد دفعه مبلغ ائيَّ ويتجه ، (7)الِجن 

ة ممثلة بالسلطة 
 
ول بعض الفقه إلى تعريف الصلح بأنه "عمل إجرائي إداري ال ينعقد إال بإرادة الطرفين، وهما الدَّ

ة ائيَّ ون، واملخالف على نحو يؤدي إلى حسم النزاع، وبالتالي انقضاء الدعوى الِجن 
ُ
ان

 
ة املحددة بالق اريَّ  . (8)اإلد 

ون ِفي
ُ
ان

 
ح مستندين ِفي ذلك على نص املادة  وقد ذهب بعض أساتذة الق

ُ
ال ص  ة إلى تعريف التَّ جمهورية مصر العربيَّ

ة رقم ) 18) ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ون رقم ) 190* لسنة 150مكرر ب( من ق

ُ
ان

 
بأنه  2015( لسنة 16املعدل بالق

ل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، "عقد تسوية بين املتهم أو املحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ولجنة الخبراء تشك

ة أو وقف تنفيذ  ائيَّ يكتسب قوة السند التنفيذي باعتماد من مجلس الوزراء، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الِجن 

ة بحسب األحوال"  . (9)الُعُقوب 

ائّي وهو املصطلح الذي استخدمه أغلب الفقهاء ِفي بي ان مفهوم نستخلص من خًلل التعريفات السابقة للصلح الِجن 

ائّي، ح الِجن 
ُ
ال ص  ة، وألننا سنبّين فيما بعد الفرق بين الصلح والتَّ ائيَّ فسوف  اإلجراء الذي ُيتبع كبديل للدعوى الِجن 

ائّي ونرجح تعريف الفقه الذي يراه بأنه )عمل إجرائّي إدارّي يتم وفق إراد ح الِجن 
ُ
ال ص  ة نقتصر على بيان مفهوم التَّ

و  ون، واملخالف على نحو يؤدي إلى حسم النزاع، الطرفين، وهما: الدَّ
ُ
ان

 
ة املحددة بالق اريَّ ة ممثلة بالسلطة اإلد 

 
ينتج و ل

ح من خًلل بيان 
ُ
ال ص  ة(؛ حيث نرى أن هذا التعريف أشمل ملفهوم إجراء التَّ ائيَّ عن ذلك انقضاء الدعوى الِجن 

ة واملخالف، وبيان النتيجة املقررة لذلك و 
 
ول عرفأطرافه وهما الدَّ

ُ
 هّي انقضاء الدعوى، كما نرى أنه من املمكن أن ن

ة املختصة وامل اريَّ امة وبين املتهم أو بين الجهة اإلد  ائّي بأنه كل إجراء يتم بين النيابة الع  ح الِجن 
ُ
ال ص  خالف يؤدي التَّ

ة، وذلك بمقابل دفع ا ة أو انقضائها أو وقف تنفيذ الُعُقوب  ائيَّ يمة ملتهم أو املخالف مبلغ قإلى عدم رفع الدعوى الِجن 

ح.
ُ
ال ص   التَّ

 

                                  
 .35( الدكتور ميًلد بشير ميًلد غويطة، املرجع السابق، ص7)

ة، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، )بدون سنة ن( الدكتور أمين مصطفى 8) ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ة بالصلح ِفي ق ائيَّ شر( محمد، انقضاء الدعوى الِجن 

 .15ص

ون رقم 9)
ُ
ان ام دراسة تحليلية نقدية للق  ال الع 

 
اِئم العدوان على امل ر  ح ِفي ج 

ُ
ال ص  ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015ة لسن 16( الدكتور معتز السيد الزهري، التَّ

 .16)بدون سنة نشر(، ص
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َ َصالُح الجِنَائي  وغيره من الأنظمة المشابهة َ مييز بين الت  المبحث الثاني: الت

 
ُ
ان

 
ائّي على فكرة تًلقي إرادة األطراف ِفي الدعوى فإنه يتشابه مع بعض األنظمة الق ح الِجن 

ُ
ال ص  ا لقيام التَّ ة نظرا ونيَّ

ائّي وعدد من األنظماملعتمدة على فكرة إرا ح الِجن 
ُ
ال ص  مييز بين التَّ ة دة األطراف، وفي هذا املبحث سنتحدث عن التَّ

ا سو  ة، وأخيرا ائيَّ ائّي، والوساطة الِجن  نازل عن الشكوى، واألمر الِجن  ائّي، والصلح املدنّي، والتَّ ف نتحدث كالصلح الِجن 

ة، على النحو ا ائيَّ ح والتسوية الِجن 
ُ
ال ص   آلتي: عن التَّ

ائّي 
َ
ح والصلح الِجن

ُ
َصال

َّ
: الت

ا
 أوال

 

ائّي، وسبب اإلشارة إلى التمييز بينهما هو  ح أو الصلح الِجن 
ُ
صال  رأينا فيما سبق أنه ال يوجد تعريف مانع جامع للتَّ

ح والصلح ِفي املادة )
ُ
ال ص  ِرّي مصطلح التَّ

 
ط

 
ة سالفة 18استخدام املشرع الق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
لذكر، ا( من ق

ص   ة األخرى. واستخدامه لهذين املصطلحين ِفي نفس املادبينما عاد واستخدم مصطلح التَّ ابيَّ
 
ح ِفي القوانين الِعق

ُ
ة ال

 يدل على أنه ال يفرق بينهما، وال يرى أي اختًلف بينهما. 

ح: "يتم بإرادة املتهم وحده"
ُ
ال ص  ، (10)إال أن بعض الفقهاء يميلون إلى التمييز فيما بينهما، فيرى جانب من الفقه أن التَّ

ة املختصة من ناحية، واملتهم من ناحية كما ي اريَّ عرفه البعض على أساس أنه: "عقد رضائّي بين طرفين، الجهة اإلد 

ة، وذلك مقابل أن  (11)أخرى" ائيَّ نازل عن حقها ِفي رفع الدعوى الِجن  ة بالتَّ اريَّ وبموجب هذا العقد تقوم الجهة اإلد 

ون 
ُ
ان

 
 . (12)يقوم املتهم بدفع الجعل املحدد ِفي الق

ح وتستند ِفي رأيها إلى أن الصلح هو 
ُ
ال ص  ا بين الصلح والتَّ

ا
ومن جانبها ترى الدكتورة/ هدى قشقوش، أن هناك فرق

ح فهو من حق الجهة املختصة بغض النظر عن طبيعتها، تقوم 
ُ
ال ص  بمثابة عقد يتم بين املجني عليه واملتهم، بينما التَّ

ح ب
ُ
ال ص  ة أو الجهة املختصة ِفي الصلح يقتصر بعرضه على املتهم فيكون التَّ ار  ين سلطة وفرد عادي، كما أن دور اإلد 

ح أن تلتزم بالقيود والحدود املعينة 
ُ
ال ص  على إثباته ِفي املحضر، ِفي حين أنه يجب على الجهة املختصة ِفي حالة التَّ

                                  
ة ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر،  ونيَّ

ُ
ان ة، دار الكتب الق  ائيَّ امة للصلح وتطبيقاتها ِفي املواد الِجن  )10( الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية الع 

.30، ص2004  

 .31صع سابق ( الدكتورمحمد حكيم حسين الحكيم، مرج11)

 .31( الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع سابق ص12)
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ح يتمثل ِفي ، كما ترى الدكتورة/ هدى أن وجه الشبه بين (13)للتصالح والتحقق من توافر ذلك
ُ
ال ص  الصلح والتَّ

ة ة، وعدم تأثيرهما ِفي سير الدعوى املدنيَّ ائيَّ  .(14)انقضاء الدعوى الِجن 

ائّي؛ حيث يقصد  ح الِجن 
ُ
ال ص  ائّي والتَّ عًلوة على ذلك، يذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين مصطلحي الصلح الِجن 

ة عن 
 
ول ح: االتفاق الذي يتم بين الدَّ

ُ
ال ص  اِئم محددة، وفيما ُيقصد بتعبير بالتَّ ر  وني واملتهم ِفي ج 

ُ
ان

 
طريق ممثلها الق

ا عن ساحة القضاء؛ وذلك لحفظ  اِئم محددة، ويكون بعيدا ر  ائّي أنه اتفاق بين املجني عليه واملتهم ِفي ج  الصلح الِجن 

ة العًلقة فيما بينهما  . (15)خصوصيَّ

ة لألول هّي عقد طرفاه املجني كذلك فرق الدكتور/ عوض محمد عوض بين الصلح و  ونيَّ
ُ
ان

 
ح بأن الطبيعة الق

ُ
ال ص  التَّ

ح يقع عندما يعرضه مأمور الضبط 
ُ
ال ص  عليه أو وكيله واملتهم، وال ينعقد الصلح إال بالتقاء إرادتهما، ِفي حين أن التَّ

ح على امل
ُ
ال ص  امة التَّ تهم ِفي الجنح، فهو يتم بإرادة املتهم القضائي على املتهم ِفي املخالفات أو عند عرض النيابة الع 

 . (16)وحده

ح املتمثل 
ُ
ال ص  ون حدد أساس التَّ

ُ
ان

 
ا من جانب واحد؛ وذلك ألن الق ونيًّ

ُ
ان

 
ا ق

ا
ح ُيعد تصرف

ُ
ال ص  كما يرى البعض أن التَّ

ة  ار  ح وكذلك اإلد 
ُ
ال ص  أو تعديل شروط في القيمة الواجب دفعها، وبالتالي ال يتدخل املخالف ِفي تحديد مقابل التَّ

ات الدعوى  ح أو رفضه، ومن ثم تسير إجِراء 
ُ
ال ص  ون، فعلى املخالف قبول التَّ

ُ
ان

 
ح املنصوص عليها ِفي الق

ُ
ال ص  التَّ

ة بشكل طبيعي ائيَّ  .(17)الِجن 

ائّي والصلح املدنّي.
َ
ح الِجن

ُ
َصال

َّ
ا: الت  ثانيا

ائّي املنصوص عليه ِفي املادة ) ح الِجن 
ُ
ال ص  ة سالفة الذكر، وفيما 18بعد بيان ماهية التَّ ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
( من ق

 ِفي املادة )
ا
ِرّي صراحة

 
ط

 
ون املدني رقم ( من 573يتعلق بالصلح املدني فقد نص عليه املشرع الق

ُ
ان

َ
لسنة  22الق

، وذلك بأن ينزل كل  على أنه "الصلح عقد يحسم 2004
ا

ا محتمًل ا بينهما، أو يتوقيان به نزاعا ا قائما به عاقداه نزاعا

                                  
ة الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 13) ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
 . 36، ص2017/2018( الدكتورة هدى حامد قشقوش، الصلح ِفي نطاق ق

 )14( الدكتورة هدى حامد قشقوش، املرجع السابق، ص37.

شريع اإلماراتي، منشورات دائرة القضاء ِفي أبو ظبي، الطبعة األولى( املستشار 15)
َّ
ائّي ِفي الت وني للصلح الِجن 

ُ
ان -78، ص2013، حمد حامد الظاهري، النظام الق 

98 ،83. 

 

ة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 16) ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
امة ِفي ق  . 139، 136، ص2200( الدكتور عوض محمد عوض، املبادئ الع 

 . 21الدكتور أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص (17)
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ِرّي لبيان مفهوم عقد الصلح بأنه "عقد الصلح 
 
ط

 
منهما على وجه التقابل، عن جزء من ادعائه"، واتجه القضاء الق

ا وإما بتوقيه إذا  تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما، إما بإنهائه إذا كان قائما

، وذلك بنزول كل من املتصالحين على وجه التقابل عن جزٍء من ادعائه، فإذا ما تحققت هذه املقومات 
ا

كان محتمًل

ة، وهى التراض ي واملحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراض ي وأن  ونيَّ
ُ
ان

 
وقام العقد على أركانه الق

ا بوظيفة الفصل ِفي خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما القاض ي وه و يصدق على الصلح ال يكون قائما

ة، وال يعدو هذا االتفاق  ائيَّ ض 
 
ة وليس بمقتض ى سلطته الق حصل أمامه من اتفاٍق وتوثيقه بمقتض ى سلطته الوالئيَّ

عطي  شكل األ 
ُ
ا وليس له حجية الش يء املحكوم به وإن أ  . (18)حكام عند إثباته"أن يكون عقدا

ائّي والصلح املدنّي ِفي األساس الذي يقوم عليه كًل النظامين فالصلح املدنّي عبارة  ح الِجن 
ُ
ال ص  يكمن االختًلف بين التَّ

ويتميز باتساع نطاقه، فهو جائز ِفي كافة ( 19)عن "عقد بين األطراف بشأن نزاع قائم أو محتمل أو مشكوك فيه"

ائّي ِفي أن األول متعلق برغبة املنازعات املدنيَّ  ح الِجن 
ُ
ال ص  ا، ويختلف الصلح املدنّي عن التَّ ة ويتعلق بحقوق مالية أيضا

ائّي فيقتصر على املنازعات التي  ح الِجن 
ُ
ال ص  أطرافه ِفي إنهاء النزاع الذي يدور حول مصالح خاصة فيما بينهم، أما التَّ

ة تتعلق باملجتمع من خًل ِريم  ةتنتج عن وقوع ج  ائيَّ  .(20)ل الدعوى الِجن 

نازل عن الشكوى.
َّ
ائّي والت

َ
ح الِجن

ُ
َصال

َّ
ا: الت

ا
 ثالث

ة التي بدأت نتيجة تقديمه الشكوى، ويجب أن ُيراعى   ائيَّ ات الِجن  نازل رغبة املجني عليه ِفي وقف اإلجِراء  يمثل التَّ

ا، كذلك يمكن   أو شفاها
ا
نازل كتابة نازل كافة القواعد الواجب اتباعها عند تقديم الشكوى، فيصح التَّ عند تقديم التَّ

ا تقديمه إلى مأمور الضبط القضائّي أو ا ا ومماشيا ونا
ُ
ان

 
نازل ممن يملكه ق ة أو املحكمة، وعند صدور التَّ امَّ لنيابة الع 

نازل حتى وإن كان ميعاد  ة، فإنه ال يجوز الرجوع ِفي التَّ ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
لكافة القواعد املنصوص عليها ِفي ق

ائيَّ  ا؛ ألنه ال يجوز الرجوع للدعوى الِجن   . (21)ة بعد انقضائهاالشكوى ما زال ساريا

                                  
ِرّية، املواد املدنية والتجارية، الطعن رقم 18)

 
ط  ، موقع املجلس األعلى للقضاء. 10/03/2015، بتاريخ 2015لسنة  18( محكمة التمييز الق 

 . 60حسين الحكيم، مرجع سابق، ص( الدكتور محمد حكيم 19)

 )20( الدكتور أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ص25.

ة الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2012، ص90-89.  ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
 )21( الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، شرح ق
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نازل عن الشكوى؛ فكًلهما قد يؤديان إلى الهدف  ح والتَّ
ُ
ال ص  وقد يدور ِفي ذهن املتلقي عدم وجود اختًلف بين التَّ

ا أن تنازل املجني عليه عن الشكوى ما هو  عطي انطباعا
ُ
ة، فإن هذه النتيجة قد ت ائيَّ ذاته، وهو انقضاء الدعوى الِجن 

ح املت
ُ
ال ص  ة، إال أن الحقيقة عكس ذلك فثمة اختًلف بينهما، يتجلى ِفي أن إال التَّ ائيَّ عارف عليه ِفي الدعوى الِجن 

وني من جانب واحد، يعبر بمقتضاه املجني عليه عن إرادته ِفي إنهاء جميع 
ُ
ان

 
نازل عن الشكوى ُيعتبر "تصرف ق التَّ

نازل (22)اآلثار التي ترتبت على تقديمه لشكواه" ا للحق من جانب صاحبه، يترتب ، وُيعتبر التَّ
ا
عن الشكوى "إسقاط

ا ما دام قد  ونا
ُ
ان

 
ة للمطالبة به، فهو تصرف إرادي من جانب واحد، ينتج كافة آثاره ق ائيَّ ض 

 
عليه انقضاء الدعوى الق

ا ِفي  نازل ينتج أثره ولو كان املتهم راغبا ا ممن له الحق فيه، بصرف النظر عن إرادة غيره، فالتَّ نظر صدر صحيحا

نازل عن الشكوى بمحض إرادة املجني عليه، وقد يكون بدون أي مفاوضات (23)الدعوى إلثبات براءته" ، فيكون التَّ

أو بوادر مصالحة ُمسبقة، فقد يرى املجني عليه أن ال فائدة ترجو من تقديمه للشكوى ألي سبب كان، فيقوم بعد 

نازل عنها دون أن ح  تقديمه الشكوى ِفي حق الجاني بالتَّ
ُ
ال ص  يكون هناك اتفاق ُمسبق بينه وبين الجاني، ِفي حين أن التَّ

ونّي تبادلّي"
ُ
ان

 
ح ( 24)كما يستدل عليه بأنه "تصرف ق

ُ
ال ص  ة واملتهم، فمن غير املعقول أن يكون التَّ ار  وذلك يكون بين اإلد 

نازل عن الشكوى. بشكل فردي ومن جانب واحد فقط ودون اتفاق ُمسبق ِفي حين أن ذلك متصور بالنسبة ل  لتَّ

نازل عن الشكوى فإنه يوجد اختًلف متعلق باملقابل والذي يجب أن  ح والتَّ
ُ
ال ص  عًلوة على ذلك االختًلف بين التَّ

نازل عن الشكوى فقد يتم دون مقابل،  ح مع املخالف، أما التَّ
ُ
ال ص  ة ِفي حال موافقتها على التَّ ار  تحصل عليه اإلد 

ة حيال املخالف أن يتنازل عن حقه ِفي رفع فيجوز متى ما قدر املضر  ونيَّ
ُ
ان

 
ات الق ة عدم متابعة اإلجِراء  ِريم  ور من الج 

ح
ُ
ال ص  ا بشرط التَّ  . (25)الدعوى ومقاضاة املخالف دون أن يكون ذلك ُمقيدا

ائّي.
َ
ائّي واألمر الِجن

َ
ح الِجن

ُ
َصال

َّ
ا: الت  رابعا

ائّي بأنه أمر يصدره القاض ي ة، بعد االطًلع على األوراق  ُيعّرف األمر الِجن  ائيَّ ة الِجن  ة بالُعُقوب  امَّ أو أحد وكًلء النيابة الع 

ات وسرعة  ات املختصرة التي تستهدف تبسيط اإلجِراء  ا عن نظام اإلجِراء  ودون تحقيق أو مرافعة، وهو ُيعدُّ تعبيرا

                                  
ة ماهيته والنظم املرتبطة به، رسالة دكتوراة منشورة، دار النهضة العربية، القاهر ة،  ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
)22( الدكتور أسامة حسنين عبيد، الصلح ِفي ق

. 111، ص2005الطبعة األولى،   

ة، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 23) ائيَّ ات الِجن   . 352، ص2016( الدكتور محمد زكي أبو عامر، اإلجِراء 

 )24( الدكتور أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص111.

 .36أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص( الدكتور 25)
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ة. وذلك بالنسبة للدعاوى التي يكون وجه الح ائيَّ ا من البت ِفي الدعوى الِجن  ا نهائيًّ ا ال يستأهل تحقيقا ق فيها ظاهرا

ة الغرامة ِفي حدود  جانب املحكمة، وفي حدود املجاالت التي يكون التطبيق القضائّي قد استقر بشأنها على ُعُقوب 

 . (26)معينة

ائّي؛ حيث تمثل امة لها سلطة تقديرية فيما يتعلق باألمر الِجن  هذه السلطة  كما يرى جانب من الفقه أن النيابة الع 

ائّي مقتصر  ة، كما أن طلب األمر الِجن  ائيَّ ا على تطبيق هذا النظام؛ حيث يمكنها القيام بتحريك الدعوى الِجن  قيدا

 .(27)على النيابة فًل يجوز للمخالف أو املتهم أو املدعي بالحق املدني طلب ذلك

ائّي ِفي أن كليهما عبارة عن ح مع األمر الِجن 
ُ
ال ص  ة ويهدف  ويتشابه التَّ ائيَّ ات الدعاوى الِجن  ا عن إجِراء  إجراء يتم بعيدا

 إنَّ هذا الحق خاص 
ُ

يث الية؛ ح 
 
اِئم امل ر  إلى تبسيطها، وأنه ال يجوز للمتهم أو املخالف طلب ذلك، خاصة املتهم ِفي الج 

ح أو 
ُ
ال ص  ح مع املتهم ِفي حالة التَّ

ُ
ال ص  امة، فهي وحدها التي تقرر التَّ ائّي ِفي حالة األمر بالنيابة الع  إصدار األمر الِجن 

ح ِفي أن األخير يستوجب موافقة املتهم ويتمثل اإلجراء في الحصول 
ُ
ال ص  ائّي عن التَّ ائّي، بينما يختلف األمر الِجن  الِجن 

ائّي الذي ال يتطلب فيه موافقة املتهم، فيحق له فقط االع تراض على موافقة من املتهم والنيابة، بعكس األمر الِجن 

ائّي ِفي حال أصدر القاض ي األمر  ائّي عند صدوره باإلضافة إلى حق النيابة ِفي االعتراض على األمر الِجن  على األمر الِجن 

ون 
ُ
ان

 
ا ِفي املخالفات(28)بالبراءة أو للخطأ ِفي تطبيق الق ائّي وجوبيًّ بينما ال ُيعتبر  (29)، كذلك يكون إصدار األمر الِجن 

ائّي بوضع حد أقص ى للغرامة،  ا، عًلوة على ذلك قام املشرع بتحديد الغرامة ِفي األمر الِجن  ح إجراءا وجوبيًّ
ُ
ال ص  التَّ

                                  
 . 895( الدكتور محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص26)

ة، دار النهضة العربية، القاهرة، 27) ائيَّ ات املوجزة إلنهاء الدعوى الِجن   .108، ص 2000( الدكتور مدحت عبد الحليم رمضان، اإلجِراء 

ون اإلجِراَءات252املادة )( 28)
ُ
ان

َ
ِرّي رقم  ( من ق

َ
ط

َ
ة الق ائيَّ

َ
ائّي نصت على أنه 2002لسنة  23الِجن امة أن تعترض على األمر الِجن  الصادر من القاض ي  : "للنيابة الع 

ا من القاض ي بالغرامة التي تزيد على خمسم ون، وملن صدر ضده األمر أن يعترض عليه إذا كان صادرا
ُ
ان ن مصاريف، أو ائة ريال واملبالبراءة، أو للخطأ ِفي تطبيق الق 

امة بالغرامة التي تزيد على ثًلثمائة ريال واملصاريف. ويكون ذلك بتقرير ِفي قلم كتاب املحكمة خًلل ثًلثة أيام من تاري لنيابة خ صدور األمر بالنسبة لالنيابة الع 

امة، ومن تاريخ إعًلنه بالنسبة إلى املتهم. ويحدد الكاتب ِفي تقرير االعتراض اليوم الذي نظر فيه الدعوى أمام املحكمة. وينبه على املعترض بالحضور فِ  الع 
ُ
ي هذا ت

امة الشهود بالحضور ِفي امليعاد املذكور، وذلك كله مع مراعاة املواعيد املقررة للتكليف بالحضور، ويترتب  ر على االعتراض سقوط األماليوم، وتكلف النيابة الع 

ائّي واعتباره كأن لم يكن. أما إذا ل ة"الِجن  ائيَّ ائّي فيصبح نهائيا واجب التنفيذ، وتنقض ي به الدعوى الِجن   م يحصل اعتراض على األمر الِجن 

ِرّي رقم 250املادة )( 29)
َ
ط

َ
ة الق ائيَّ

َ
ون اإلجِراَءات الِجن

ُ
ان

َ
ائّي ِفي الجنح "لرئيس النيابة أو وكيل النيابة، إصدار األمر ال نصت على أنه: 2002لسنة  23( من ق ِجن 

ون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها األدنى على ألف ريال، ويصدر األمر بالغرامة التي ال تزيد على
ُ
ان تكميلية ألف ريال والعقوبات ال التي ال يوجب الق 

ة الغرامة املقررة للج  واملصاريف، ويكون إصدار األمر الِجن   ا ِفي املخالفات، وال يؤمر ِفي هذه الحالة بما يزيد على نصف الحد األقص ى لُعُقوب  ة والعقوبات ائّي وجوبيًّ ِريم 

ائّي لخطأ ِفي تطبيق الق   ام ولرئيس النيابة، حسب األحوال، أن يلغي األمر الِجن  ام واملحامي الع   التكميلية واملصاريف، وللنائب الع 
ُ
ن تاريخ مون، خًلل عشرة أيام ان

 صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار األمر كأن لم يكن".
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ة ِريم  ة الغرامة املقررة للج  ، ِفي حين لم يحدد املشرع قيمة الغرامة (30)بحيث ال تتجاوز نصف الحد األقص ى لُعُقوب 

ح
ُ
ال ص  امة، 18ارد ِفي نص املادة )الو  ِفي التَّ ة إنما ترك ذلك للسلطة التقديرية للنيابة الع  ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
( من ق

ح، باإلضافة إلى أن 
ُ
ال ص  شار إليه ِفي القوانين األخرى تمت اإلشارة إلى قيمة الغرامة أو مقابل التَّ

ُ
ح امل

ُ
ال ص  بينما ِفي التَّ

ا ر  ائّي ِفي املخالفات والجنح، بينما يجوز النظامين يختلفان ِفي الج  ِئم التي يجوز فيها تطبيقهما، فيطبق األمر الِجن 

الي.
 
نّي ذات الطابع امل

 
ط اِئم التي تهدد االقتصاد الو  ر  ح مع املتهم حتى ِفي الج 

ُ
ال ص   التَّ

 

ة.  ائيَّ
َ
ائّي والوساطة الِجن

َ
ح الِجن

ُ
َصال

َّ
ا: الت  خامسا

ائيَّ  عّرف الوساطة الِجن 
ُ
امة ت ة بمقتضاه تخول النيابة الع  ائيَّ ة على أنها "اإلجراء الذي يتم قبل تحريك الدعوى الِجن 

جهة وساطة أو شخص، تتوفر فيه شروط خاصة وموافقة األطراف الجاني واملجني عليه لتسوية اآلثار الناجمة عن 

اِئم التي تتسم ببساطتها أو بوجود عًلقات دائمة بين أطر  ر  افها وتسعى لتحقيق أهداف محددة نص طائفة من الج 

ة" ائيَّ ون، ويترتب على نجاحها عدم تحريك الدعوى الِجن 
ُ
ان

 
 . (31)عليها الق

ة، بغية ادخار الوقت والجهد والنفقات،  ة بغير الطرق التقليديَّ ائيَّ فهي "وسيلة من وسائل فض املنازعات الِجن 

ة الوطيدة بين أف راد املجتمع، عن طريق تدخل شخص ثالث بين أطراف والحفاظ على العًلقات االجتماعيَّ

الخصومة بقصد تقريب وجهات النظر، ووضع اتفاقية تضمن جبر الضرر الذي لحق باملجني عليه، كما تضمن 

 . (32)إعادة تأهيل الجاني، وكل ذلك تحت اإلشراف القضائي"

ة اختًلفها الصريح مع التَّ  ائيَّ ها تتم لتسوية األضرار يتبين من خًلل تعريف الوساطة الِجن   إنَّ
ُ

يث ائّي؛ ح  ح الِجن 
ُ
ال ص 

ائّي في أنها تقع بين طرفين وبرضاهما، لكن  ح الِجن 
ُ
ال ص  الناجمة من عًلقة الجاني باملجني عليه، فهي تتقارب مع التَّ

ا لهذه املهمة إما أن تكون جهة مختصة بالوساطة الِجن  
ا
ا ثالث

ا
ا ما يميزها هنا هو أن النيابة تخول طرف ة أو شخصا ائيَّ

                                  
ِرّي رقم 284املادة )( 30)

َ
ط

َ
ة الق ائيَّ

َ
ون اإلجِراَءات الِجن

ُ
ان

َ
ائّي بغير الغرامةحيث نصت على أنه 2002لسنة  23( من ق التي ال تزيد على  : "ال يقض ى ِفي األمر الِجن 

ة".نصف الحد األقص ى  ة والعقوبات التكميلية واملصاريف، ويجوز أن يقض ي فيه بالبراءة، أو بوقف تنفيذ الُعُقوب  ِريم  ة الغرامة املقررة للج   لُعُقوب 
 

ة إلى عدالة إصًلحية، مجلة جيل حقوق اإلنسان، مركز 31) ابيَّ لبحث جيل ا( سناء شنين، سليمان النحوي، الوساطة الجزائية نموذج للتحول من عدالة ِعق 

 .73، ص2017يوليو  21العلمي، العدد 

ة دراسة تحليلية مقارنة، مجلة 32)  ائيَّ ون، ( الدكتور أنور محمد صدقي املساعدة، الدكتور بشير سعد زغلول، الوساطة ِفي إنهاء الخصومة الِجن 
ُ
ان الشريعة والق 

ون، العدد كلية الق   –جامعة اإلمارات العربية املتحدة 
ُ
 . 301ص ،2009أكتوبر 40ان
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، وما أن تنجح هذه الوساطة ينتج عن ذلك عدم تحريك الدعوى 
ا
آخر بشرط موافقة األطراف على ذلك بداية

ة، باإلضافة إلى أن هذا اإلجراء ال يتم إال قبل تحريك الدعوى فًل تتم الوساطة بعد تحريك الدعوى وقبل  ائيَّ الِجن 

ح الذي من ا
ُ
ال ص  ة وقبل صدور حكم فيها بل قد الحكم فيها، بعكس التَّ ائيَّ ملمكن أن يتم بعد تحريك الدعوى الِجن 

ة كبديل للدعوى  ائيَّ ِرّي لم يتبن  نظام الوساطة الِجن 
 
ط

 
يتم بعد صدور الحكم فيها، والجدير بالذكر أن املشرع الق

 أن يتبناه املشرع
ا
 ألهمية هذا النظام نرى أنه من املفيد جدا

ا
ة ، ووفقا ائيَّ  القطري.   الِجن 

 

ة.  ائيَّ
َ
ح والتسوية الِجن

ُ
َصال

َّ
ا: الت  سادسا

ة  ائيَّ ة هما وجهان لعمله واحدة؛ فكًلهما يهدفان إلى انقضاء الدعوى الِجن  ائيَّ ح والتسوية الِجن 
ُ
ال ص  إن نظام التَّ

ة  ائيَّ عد التسوية الِجن 
ُ
ة، وال ت ِريم  سوى اقتراح تتقدم به النيابة بمقابل أداء املتهم لألموال التي تحصل عليها محل الج 

ة أو أي غرامة  ِريم  اِئم معينة يكون مضمون هذا االقتراح أن يقوم املتهم برد األموال محل الج  ر  امة للمتهم ِفي ج  الع 

ة ائيَّ حددها النيابة، ويتم التصديق على هذا اإلجراء من ِقبل القاض ي بانقضاء الدعوى الِجن 
ُ
 . (33)إضافية ت

ة إال فيما يتعلق بالجهات محل اإلجراء؛ فالتسوية تكون بين النيابة فًل يوجد ما يمي ائيَّ ح عن التسوية الِجن 
ُ
ال ص  ز التَّ

ِريبيّ  ب الضَّ هرُّ اِئم التَّ ر  اِئم محددة كج  ر  ة املختصة ِفي ج  اريَّ ح من ِقبل الجهة اإلد 
ُ
ال ص  امة واملتهم، ويتم إجراء التَّ  الع 

اِئم املتعلقة ر  ا نص  والجمركّي والج  ِرّي وتحديدا
 
ط

 
ة الق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
ة، وبالرجوع إلى ق

 
ول باألموال وخزينة الدَّ

نّي، وفي ظل شروط 18املادة )
 
ط اِئم التي يتولد عنها إضرار باالقتصاد الو  ر   ِفي الج 

ا
ام وخاصة ( التي سمحت للنائب الع 

ِرّي قد تبنى  محددة، أن يقبل إجراء تسوية مفادها إعادة املتهم
 
ط

 
ة، وبهذا يكون املشرع الق ِريم  لألموال محل الج 

ح فيما يتعلق 
ُ
ال ص  نّي، ونظام التَّ

 
ط ا على االقتصاد الو  اِئم التي تشكل ضررا ر  ة فيما يتعلق بالج  ائيَّ نظام التسوية الِجن 

 
ُ
ال ص  اِئم إال أن مسألة االختًلف ِفي الجهة التي يتم معها التَّ ر  ح والتسوية ال تغير من مضمون هذين بغيره من الج 

ح 
ُ
ال ص  ة، ونرى أنه من األفضل أن يتم استبدال مصطلح التَّ ائيَّ اإلجراءين وال أثرهما املتمثل ِفي انقضاء الدعوى الِجن 

                                  
ون الوضعي والشريعة اإلسًلمية،33)

ُ
ان ة دراسة مقارنة بين الق  ائيَّ رسالة للحصول  ( الدكتور مجدي فتحي حسين مصطفى نجم، الصلح وأثره على الدعوى الِجن 

 . 76على درجة الدكتوراة، كلية الحقوق جامعة القاهرة )بدون سنة نشر(، ص
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اِئم التي تهدد االقت ر  ائّي ِفي الج  ح الِجن 
ُ
ال ص  صاد بمصطلح التسوية؛ حتى ال يظن البعض أن املشرع لم يتبن  نظام التَّ

ِرّية.
 
ط

 
ا عند الحديث عن تقييم التجربة ِفي القوانين الق نّي، وهذا ما سوف نبينه بالتفصيل الحقا

 
ط  الو 

ح 
ُ
ال ص  كما تجدر اإلشارة إلى استخدام هذين املصطلحين قد يكون لبيان اإلجراء ذاته، فقد ينص املشرع على التَّ

التسوية؛ وبالتالي ال يوجد فرق طاملا أنهما يؤديان إلى ذات ومن ثم يعود ويفسر اإلجراء أكثر باستخدامه مصطلح 

 النتيجة.
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َ ة  َ َصالُح الجِنَائي  فِي الجَرَاِئم الاقتَصادي  المبحث الثالث: تقدير نظام الت

ة وما تتسم ب ائيَّ ائّي أحد أهم الوسائل التي تهدف إلى إيجاد الحلول والبدائل للدعوى الِجن  ح الِجن 
ُ
ال ص  ه من بات التَّ

ات، إال أن مسألة تجنب معاقبة املتهم واالكتفاء بتحصيل مقابل منه لعدم رفع الدعوى لم يتقبلها  بطء ِفي اإلجِراء 

ائّي، وهو ما يؤدي بنا إلى الوقوف عند هذه البعض؛ مما أدى إلى وجود آراء متضارب ح الِجن 
ُ
ال ص  ة حول فكرة التَّ

 االتجاهات املختلفة واستعراضها ِفي املطلبين التاليين. 

 

َ ة َ َصالُح الجِنَائي  فِي الجَرَاِئم الاقتَصادي  المطلب الأول: الاتجاه المعارض لنظام الت

ائّي سنسلط الضوء ِفي هذا املطلب على اآلراء والحج ح الِجن 
ُ
ال ص  ج التي اعتمدها أصحاب االتجاه املعارض لفكرة التَّ

 ، وذلك على النحو اآلتي: 

 

: تعارضه وفكرة العدل واملساواة
ا

 أوال

ح بمبدأ املساواة بين األفراد، فيأتي نظام 
ُ
ال ص  ائّي هي حجة إخًلل التَّ ح الِجن 

ُ
ال ص  من الحجج املعارضة لفكرة التَّ

ح ليخلق
ُ
ال ص  ال وُميسر الحال من دفع ثمن حريته،  التَّ

 
عدم مساواة بين األفراد، وذلك عندما يتمكن من لديه امل

ة ال تجنب ما تؤول إليه الُعُقوب 
 
ة ِفي حين (34)بينما ال يستطيع من ال يملك امل ائيَّ ، فيقبل األخير بتحريك الدعوى الِجن 

ال يستطيع بمجرد دفع الغرامة أو ما ُيتف
 
ة املختصة، فيكون بذلك بمنأى عن أن من لديه امل ار  ق عليه مع جهة اإلد 

ة بشأن الدعوى، ويرى جانب من الفقه أن األمر تتجلى خطورته عندما يتم تحريك الدعوى  ائيَّ ات ِجن  أي إجِراء 

ة من تجنب املح ار  ة ضد مجموعة من املتهمين فيستطيع البعض بمجرد سداد املبالغ التي تطلبها اإلد  ائيَّ اكمة الِجن 

ة بحقهم؛ وذلك لعدم مقدرتهم على  ائيَّ ات الدعوى الِجن  ة، بينما يمثل اآلخرين أمام املحكمة وتستكمل إجِراء  ائيَّ الِجن 

ة ار  طالبين بها من ِقبل اإلد 
ُ
ائّي موجود لفئة معينة من الناس (35)سداد املبالغ امل ح الِجن 

ُ
ال ص  فسر هذه الحجة أن التَّ

ُ
، وت

                                  
.163سابق، ص ( الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع34)  

 )35( الدكتور مدحت عبد الحليم رمضان، مرجع سابق، ص91.
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األموال التي لن ينقص منها إال قيمة مقابل عدم رفع دعوى عليهم وتعريض حريتهم للخطر،  وهم األغنياء وأصحاب

 فهو بذلك نظام غير عادل. 

 

ح فيها مع با 
ُ
ال ص  اِئم املنصوص على جواز التَّ ر  ائّي مع مرتكبي الج  ح الِجن 

ُ
ال ص  إلضافة إلى وجود تمييز ِفي مسألة التَّ

اِئم التي  ر  ون؛ حيث غيرهم من مرتكبي الج 
ُ
ان

 
ح فيها؛ فيتضح هنا مبدأ عدم املساواة أمام الق

ُ
ال ص  لم ُيجيز املشرع التَّ

ح مع الجهات املختصة 
ُ
ال ص  ة ضدهم ِفي حال إن تم إجراء التَّ ائيَّ ات الدعوى الِجن  ُيتاح للبعض فرصة وقف إجِراء 

اِئم ر  شريعات على جواز  ودفع املقابل، وُيعتبر ذلك بمثابة امتياز لهم، بينما مرتكبي الج 
َّ
األخرى والتي لم تنص الت

ة العادية بحقهم مع احتمال معاقبتهم وحبس حريتهم، فمسألة  ائيَّ ض 
 
ات الق ح فيها فسيتم استكمال اإلجِراء 

ُ
ال ص  التَّ

ون 
ُ
ان

 
اِئم عن غيرهم لهو أساس عدم املساواة أمام الق ر  (36)التمييز بين مرتكبي فئة من الج 

 . 

الي قد  (37)ويؤكد البعض
 
شريعات ذات الطابع امل

َّ
ائّي؛ وذلك ألن أغلب الت ح الِجن 

ُ
ال ص  أنه ال توجد مساواة ِفي نظام التَّ

ة ممثلة في الوزير املختص أو  اريَّ ح مع منحت السلطة اإلد 
ُ
ال ص  رئيس الهيئة أو من يفوضونهم اختصاص إجراء التَّ

ح ابتدأها املشرع بًلم التخيير، وعلى هذا األساس املتهم، ولهم حرية االختيار بدليل أن نصوص املواد امل
ُ
ال ص  تعلقة بالتَّ

ح مع 
ُ
ال ص  ة؛ فهي صاحبة القول األخير ِفي مسألة التَّ ار  ح مع املتهم تعود إلى السلطة التقديرية لإلد 

ُ
ال ص  فإن مسألة التَّ

ح مع غيره؛ وبالتالي يتصور بعض املعارضين أن لهذا السب
ُ
ال ص  ح مبدأ املتهم وعدم التَّ

ُ
ال ص  ب ال ُيحقق نظام التَّ

 املساواة بين األفراد.

 

وَبة 
ُ
ا: تعارضه وأغراض الُعق  ثانيا

ة املتمثلة ِفي الردع  ائّي، ما يتعلق بتعارضه مع أغراض الُعُقوب  ح الِجن 
ُ
ال ص  كذلك من بين الحجج الرافضة لفكرة التَّ

ة ِفي سلوك املحكوم عليه حتى  ون ِفي املستقبلالخاص، وهو تأثير الُعُقوب 
ُ
ان

 
، والردع (38)يتطابق سلوكه مع قواعد الق

ا ِفي شكل األحكام  ة، ويتجسد يوميًّ ائيَّ ة الذي تكفله النصوص الِجن  ام الذي ُيعّرف بأنه "التهديد املجرد بالُعُقوب  الع 

                                  
ائّي املقارن، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2011، ص201. ون الِجن 

ُ
ان اِئم االعتداء على األفراد فلسفته وصور تطبيقه ِفي الق  ر   )36( ليلى قايد، الصلح ِفي ج 

ائّي 37) امة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة الثانية، ( علي محمد املبيضين، الصلح الِجن   .70، ص2015وأثره ِفي الدعوى الع 

ام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، ( الدكتور أحمد 38) ون العقوبات القسم الع 
ُ
ان

 
 . 924،  ص2015فتحي سرور، الوسيط ِفي ق
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، فًل يحقق (39)ة"الصادرة باإلدانة، ويكون ذا أثر رادع على كل من تضعف إرادته ِفي مقاومه البواعث اإلجراميَّ 

ات املحاكمة التي من سماتها العًلنية  ح املتهم ِفي تجنب إجِراء 
ُ
ال ص  ح تلك األهداف بل بالعكس يساعد التَّ

ُ
ال ص  التَّ

ح 
ُ
ال ص  ح بمنأى عن قيد قضيته ِفي صحيفة سوابقه، كما أن التَّ

ُ
ال ص  الًلزمة لتحقيق الردع، ويكون املتهم بموجب التَّ

ح تكون بعيدة عن ال يخدم مسألة ردع 
ُ
ال ص  ات التَّ اِئم املتصالح فيها؛ وذلك ألن إجِراء  ر  اآلخرين من ارتكاب تلك الج 

 . (40)حضور الجمهور وعلمهم

ون 
ُ
ان

َ
ا: إخالله باملبادئ األساسية للق

ا
 ثالث

ة وأال  ة الُعُقوب  ائيَّ ض 
 
ون له من ضمنها مبدأ ق

ُ
ان

 
ة قد منحها الق ائيَّ ض 

 
ة على املتهم يتمتع املتهم بضمانات ق توقع الُعُقوب 

ة مختصة، كما من حق املتهم أن ُيحاكم محاكمة عادلة وأن يمارس حقه ِفي الدفاع عن  ائيَّ ض 
 
إال بواسطة هيئة ق

نفسه على أن ُيحترم هذا الحق باإلضافة إلى تمتعه بضمانة أن األصل ِفي اإلنسان البراءة، ويرى البعض أن كافة 

سلب من
ُ
ح فُيحرم من التمتع بها إذا تم األخذ بهذا النظام واستبداله  هذه الضمانات قد ت

ُ
ال ص  املتهم ِفي ظل نظام التَّ

ة ائيَّ  . (41)بالدعوى الِجن 

ة ال يمكن التراض ي فيها، وأنه ال بد من وجود عواقب وخيمة  ائيَّ كما يستند أنصار هذا الرأي إلى أن الدعوى الِجن 

ح، وإ
ُ
ال ص  ة، فذلك على سبيل االستثناءتتبع التوسع ِفي نظام التَّ اديَّ الية واالقتص 

 
اِئم امل ر  جيز هذا النظام ِفي الج 

ُ
 .(42)ن أ

ح معهم يقومون بدفع مبلغ 
ُ
ال ص  ائّي هي أن جميع من يتم التَّ ح الِجن 

ُ
ال ص  كذلك من بين الحجج الرافضة لفكرة التَّ

ة بغير عمد مع من ت ِريم  ا، فيتساوى هنا من ارتكب الج  ة غيره، فًل موحد تقريبا عمد ذلك أو تفوق خطورته اإلجراميَّ

اِئم فتشدد عليهم وتخفف على غيرهم ِفي  ر  مجال لتطبيق قواعد التفريد العقابّي التي تميز بين من اعتاد ارتكاب الج 

ة املتهم والتي تكون مهمة فِ  ح الذي يهتم فقط ِفي الجانب املادي، فًل يتم االلتفات إلى شخصيَّ
ُ
ال ص  ي تحديد نظام التَّ

ح الضوء على املقابل املادّي الذي سيدفعه املتهم
ُ
ال ص  ، ويتضح من ذلك أن (43)العقاب، إنما فقط يسلط نظام التَّ

                                  
ون الكويتي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة منشورة، كلية الحقوق جامعة39)

ُ
ان ائّي ِفي الق  ، 2018اإلسكندرية،  ( الدكتور محمد راشد مانع العجمي، الصلح الِجن 

 . 39ص
 .072صرجع سابق، م ( ليلى قايد،40)

 .43( محمد راشد مانع العجمي، مرجع سابق، ص41)

 )42( الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع سابق، ص171.

ائّي والف43) ون الِجن 
ُ
ان ة دراسة مقارنة بين الق  ائيَّ ة والخصومة الِجن  كتوراة قه اإلسًلمي، رسالة د( الدكتور أنيس حسيب السيد محًلوي، الصلح وأثره ِفي الُعُقوب 

ون بدمنهور، كلية الشريعة وا-منشورة، جامعة األزهر 
ُ
ان  .469، ص2009لق 
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ائّي يهدف فقط لجني املقابل املادي بغض النظر عن تفاوت خطورة الفعل أو الفاعل فًل يوجد تقدير  ح الِجن 
ُ
ال ص  التَّ

ة.  ِريم   للظروف التي وقعت فيها الج 

ائّي قد يؤدي إلى فتح املجال أمام رشوة  ح الِجن 
ُ
ال ص  عًلوة على ما تم ذكره، يجد أصحاب االتجاه املعارض أن التَّ

ح إلى 
ُ
ال ص  ة بطريق التَّ ائيَّ امة؛ وذلك ملا قد ينشأ عن إنهاء الدعوى الِجن  املوظفين والتقليل من احترام الوظيفة الع 

امة والقائمين ع ح تحكم رجال السلطة الع 
ُ
ال ص  ون، فيقومون بمحاباة بعض املتهمين ليعرضوا عليهم التَّ

ُ
ان

 
لى تنفيذ الق

، وقد يتصور هذا (44)ِفي سبيل الحصول على منفعة منهم، وفي الوقت نفسه ال يعرضونه على غيرهم من املتهمين

الي واإلداري بشكل بالغ الخطورة فهنا من املمكن
 
ائّي  األمر ِفي الدول التي يعمها الفساد امل ح الِجن 

ُ
ال ص  أن ُيستغل التَّ

ائّي جراء ما يقوم به من أفعال  ح الِجن 
ُ
ال ص  لتحقيق مآرب سيئة من ِقبل املتهم نفسه، فهو يعلم أنه يستطيع إجراء التَّ

ة؛ وذلك بسبب عًلقاته مع رجال السلطة  ائيَّ ات الدعوى الِجن   من املض ي ِفي إجِراء 
ا

ون بدال
ُ
ان

 
امة مخالفة للق الع 

ا الفاسدين منهم.وت  حديدا

َ ة َ َصالُح الجِنَائي  فِي الجَرَاِئم الاقتَصادي  المطلب الثاني: الاتجاه المؤيد لنظام الت

ائّي، ال بد من بيان الرأي اآلخر املؤيد لهذا النظام وبي ح الِجن 
ُ
ال ص  ان بعد اطًلعنا على الحجج املعارضة لفكرة التَّ

ح
ُ
ال ص   ِفي النقاط التالية:  املزايا التي يتحلى بها التَّ

ة  : االعتبارات االقتَصاديَّ
ا

 أوال

ائّي أنه يهدف لتخفيف العبء عن القضاء عبر توفير وقت املحكمة وتقليل عدد  ح الِجن 
ُ
ال ص  يرى أنصار فكرة التَّ

ات  ح إلى سرعة الفصل ِفي القضايا وتيسير إجِراء 
ُ
ال ص  طرح أمام املحاكم؛ حيث يؤدي التَّ

ُ
، (45)التقاض يالقضايا التي ت

ح ُيعد إجراءا غير مكلف ينتج عنه تحقيق مزايا مالية؛ وذلك بسبب إسهامه ِفي تخفيف تكبد 
ُ
ال ص  باإلضافة إلى أن التَّ

ة األموال فيما يتعلق بمًلحقة املتهمين ومقاضاتهم فيدعو األفراد إلى قبوله
 
ول ، كما يرى املؤيدون للتصالح أنه (46)الدَّ

الصادرة بالحبس القصير وما يتولد عنه من ضرر يتمثل ِفي زيادة عدد السجناء داخل  يؤدي إلى تخفيف األحكام

                                  
 .471يس حسيب السيد محًلوي، املرجع السابق، ص( الدكتور أن44)

ام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية 2016، ص146. ال الع 
 
اِئم امل ر  ح ِفي ج 

ُ
ال ص   )45( الدكتور عادل عبد العال خراش ي، التَّ

.181( الدكتور أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص46)  
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ة ابيَّ
 
ائّي إلى زيادة تركيز جهود القائمين على (47)املؤسسات الِعق ح الِجن 

ُ
ال ص  ؛ حيث يؤدي تخفيف عدد السجناء عبر التَّ

ة على إصًلح وتأهيل املحكوم عليهم الخطرين ابيَّ
 
 . (48)املؤسسات الِعق

ة ِفي دعم النشاط االقتصادي 
 
ول ح هي توافقه مع سياسة الدَّ

ُ
ال ص  ومن أهم املزايا التي يحتج بها املؤيدون لفكرة التَّ

اِئم  ر  نّي والتي تنتج من خًلل معاقبة املتهم ِفي الج 
 
ط ة خطورة ظاهرة التأثير على االقتصاد الو 

 
ول للدولة، وتجنب الدَّ

ة وحبسهم األمر ال اديَّ ة فتأثر االقتص 
 
ول ذي يؤدي إلى انحدار إنتاجية أعمالهم التي قد تكون ذات مكانة مهمة ِفي الدَّ

نّي للدولة
 
ط  .(49)بالتالي على االقتصاد الو 

 

ة للتصالح ا: األهداف الَعَمليَّ  ثانيا

ات التي تختص بها ال ح إلى أنه ُيعتبر حل وسط بين إجراءين من اإلجِراء 
ُ
ال ص  امة فهو يلتفت مؤيدي نظام التَّ نيابة الع 

ة، فهو إجراء ُيحقق الهدف املرجو من مًلحقة  ائيَّ يتعدى مرحلة حفظ املوضوع وال يصل إلى مرحلة رفع الدعوى الِجن 

ة ِفي معرفة 
 
ول املخالفين وهو اعترافهم ِفي املقام األول بارتكابهم هذه املخالفات واإلخًلل بالقواعد، فيضمن حق الدَّ

املتهم ِفي الحفاظ على كرامته طاملا أنه اعترف ومستعد لدفع ما حصل عليه من منافع  الجاني، كذلك يضمن حق

الية املوقعة عليه
 
 . (50)عًلوة على الغرامات امل

 

ة  ائيَّ ات التي يتم اتخاذها النقضاء الدعوى الِجن  ائّي أن كافة اإلجِراء  ح الِجن 
ُ
ال ص  من جانب آخر يرى مؤيدو نظام التَّ

ح يت
ُ
ال ص  ح يقوم بدفع املبالغ بالتَّ

ُ
ال ص  ة، فاملتهم ِفي التَّ حقق بها ردع خاص ال يقل عن الردع الخاص املرجو من الُعُقوب 

، فمسألة محاولة املتهم لجمع كافة (51)واملصاريف املتفق عليها والتي من املمكن أال يكون قد حصل عليها بسهولة

                                  
ائّي والصلح ِفي األنظمة اإلجرائية املقارنة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة ِفي ( الدكتور أحمد محمد يحيى محمد اسماعيل، األمر ا47) لِجن 

 .556، ص1985الحقوق، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

 )48( الدكتور طه أحمد عبد العليم، مرجع سابق، ص48. 

 )49( الدكتور طه أحمد عبد العليم، مرجع سابق، ص48.

ة  ونيَّ
ُ
ان ة، كلية العلوم الق  اديَّ ة واالقتص  ونيَّ

ُ
ان ا، مجلة الزيتونة للدراسات الق  ائّي نموذجا )50( نور الدين العمراني، بدائل الدعوى العمومية: الصلح الِجن 

ة واالجتماعية  اديَّ .2، ص2007 3جامعة موالي إسماعيل، العدد  –واالقتص   

 )51( الدكتور طه أحمد عبد العليم، مرجع سابق، ص55. 
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ة قد تشكل صعوبة بالغة ل ار  دى البعض، وهو بتلك الحالة يكون قد تحقق بشأنه الردع املبالغ التي تطلبها اإلد 

 الخاص املتمثل في تكبده املبالغ واملصاريف التي يصعب عليه الحصول عليها. 

 

ح أنه ال ينشأ إال بإرادة املتهم الحرة، فيكون له أن ُيقدر مصلحته 
ُ
ال ص  كذلك يرى جانب من الفقه املؤيد لنظام التَّ

ا على (52)ن لم يكن يصب ِفي مصلحتهفله أن يقبله أو يرفضه إ ح ال يعدو أن يكون اقتراحا
ُ
ال ص  ، باإلضافة إلى أن التَّ

ات العادية ا لإلجِراء  ، وللرد على مسألة عدم ممارسة (53)املتهم، ففي حالة رفض املتهم للتصالح يتم نظر الدعوى وفقا

على أمواله من هدرها على مصاريف املحاماة  املتهم لحقوقه والضمانات، فإن ما يجنيه املتهم من فوائد كاملحافظة

ة املتوقع حدوثها أثناء املثول أمام القضاة وصدور الحكم عليه  والتقاض ي باإلضافة إلى فائدة تجنبه األضرار النفسيَّ

 .(54)كل هذه الفوائد كفيلة بأن تبرر ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 )52( الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع سابق، ص174

 .57( الدكتور طه أحمد عبد العليم، مرجع سابق، ص53)

 .48، صرجع سابقمحمد راشد مانع العجمي، مالدكتور ( 54)
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َ ة  المبحث الرابع: مفهوم الجَرَاِئم الاقتَصادي

ةفي هذا املبحث سوف نتطرق إلى بيان مفهوم  اديَّ اِئم االقتص  ر   في التشريعات الج 
ا
 في الفقه والقانون الوضعي وأخيرا

 القطرية، وذلك على النحو التالي: 

 

: الجرائم االقتصادية في الفقه 
ا
 أوال

ة بأنها "كل ما يمس االقتصاد بصفة عامة اديَّ ة االقتص  ِريم  اِئم املوجهة ُيعرف بعض الفقه الج  ر  ، فيشمل بذلك الج 

ا لًلقتصاد  اِئم التي تسبب ضررا ر  الية والتي ترتكب أثناء مباشرة النشاط االقتصادي، وتدخل فيه الج 
 
ضد الذمة امل

ة" اديَّ نّي مثل تزييف النقود، أو السرقات أو االختًلسات ِفي املنشأة االقتص 
 
ط ، كما ُيعرفه البعض اآلخر على  ( 55)الو 

" فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام االقتصادي واالئتماني للدولة وبأهداف سياستها االقتصادية، أنه 

 ويأتيه إنسان أهل لتحمل املسئولية الجنائية"
ا
، ويذهب آخرون إلى تعريف  (56)يحظره القانون ويفرض عليه عقابا

االقتصاد القومي إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات الجريمة االقتصادية على أنها: "كل فعل غير مشروع مضر ب

 (57)أو في القوانين الخاصة بخطط التنمية االقتصادية الصادرة من السلطة املختصة""

 

 :
ا
ةثانيا  في القانون الوضعي الَجَراِئم االقتَصاديَّ

ة واملالية وإدراج األفعال أو املمارسات التي  اديَّ اِئم االقتص  ر  صصت بعض التشريعات العربية قانون خاص بالج 
 
خ

ة ، مثل القانون رقم ) اديَّ اِئم االقتص  ر  املتضمن قانون العقوبات االقتصادية  2013( لعام 3تدخل ضمن نطاق الج 

ة واملالية اديَّ اِئم االقتص  ر  السوري ، فقد نص على عدد من األفعال التي تؤدي إلى اإلضرار  بهدف مكافحة الج 

                                  
ا، مجلة الق  55) ة غسل األموال نموذجا ِريم  ة على االقتصاد الوطني: ج  اديَّ اِئم االقتص  ر  ون املغربي، دار السًلم للطباع( زكريا بلعزر، مخاطر الج 

ُ
ة والنشر، ان

 .226، ص2016مايو 31العدد

ة 1998(  الدكتور محمد عوض، القانون الجنائي الخاص ، دار النهضة العربية، القاهرة، 56) ِريم  م ، )ُمشار إليه لدى األستاذ/ مقني بن عمار، مفهوم الج 

ة، العدد ون املقارن، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليميَّ
ُ
ان ة ِفي الق  اديَّ  (. 52ص  2011مايو  11االقتص 

 

ُمشار إليه لدى )أنور محمد صدقي  9القسم العام ، الكتاب الثاني، املسؤولية والجزاء،،ص –فخري عبدالرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات   (57)

 (. 65، ص 2005لعربية، امعة عمان اج -املساعدة، املسؤولية الجزائية االقتصادية:  دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة منشورة ، كلية الدراسات القانونية العليا
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باالقتصاد الوطني واملال العام منها مايلي: )تخريب رأس املال الثابت أو املعدات العائدة للدولة، غش الدولة بمناسبه 

رى، سرقة أو اختًلس تعاقده معها، االمتناع عن تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملشاريع أو املهمات االقتصادية األخ

األموال العامة أو إساءة االئتمان عليها، إهدار املال العام، إبرام عقد شراء أو بيع إحدى املواد أو املنتجات بصورة 

مخالفة للقوانين، تنفيذ املشاريع اإلنتاجية بغير الوجه املحدد لها، الغش في نوعية اإلنتاج أو الصادرات أو 

تهًلكية، باإلضافة إلى األعمال التي يقوم بها املوظف العام كالرشوة والغش في العقود املستوردات أو السلع االس

(58)واملناقصات وتترتب على أفعال لإلضرار باملال العام(
 . 

 

ة في  : الَجَراِئم االقتَصاديَّ
ا
ِرّي ثالثا

َ
ط

َ
شريع الق

َّ
 الت

ِرّي لم يسن املشرع 
 
ط

 
قانون خاص بالجرائم االقتصادية ولكنه لم يترك هذه األفعال دون تجريم، فجرم ممارسات  الق

ون رقم 
ُ
ان

 
ون الجمارك الصادر بق

ُ
ان

 
وأفعال تتصل بطريقة ما باقتصاد الدولة واملال العام في قوانين مختلفة مثل )ق

ون رقم ) 2002( لسنة 40)
ُ
ان

 
ون رقم )بشأن حماية املنافسة ومن 2006( لسنة 19، ق

ُ
ان

 
ة، ق ( 8ع املمارسات االحتكاريَّ

  2012لسنة 
ُ
ان

 
ة الصادر بق اليَّ

 
ون مصرف قطر املركزّي وتنظيم املؤسسات امل

ُ
ان

 
ة، ق اليَّ

 
ون بشأن هيئة قطر لألسواق امل

ون رقم )2012( لسنة 13رقم )
ُ
ان

 
ون الضريبة على الدخل الصادر بق

ُ
ان

 
(، كذلك نص على أنه 2018( لسنة 24، ق

نيّ اك جرائم تمس هن
 
ط ائ( من 18وتضره وذلك في الفقرة الثالثة من املادة ) االقتصاد الو  ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
ة ق يَّ

ِرّي، إال أنه لم
 
ط

 
نّي، فهو مصطلح فضفاض يتضمن ُجل  الق

 
ط اِئم أو املقصود باالقتصاد الو  ر  ُيحدد ماهية هذه الج 

اِئم التي تتسم بالجان ر  ام بشتى صورها فنرى أنهاألفعال والج  ال الع 
 
اِئم االعتداء على امل ر  الي للدولة كج 

 
من  ب امل

ة وهو األمر الذي سوف اديَّ اِئم االقتص  ر  نّي أو تحديد الج 
 
ط ِرّي املراد باالقتصاد الو 

 
ط

 
ُيساهم  الضروي يوضح املشرع الق

اديَّ  اِئم االقتص  ر   وبعيد عن أي لغط أو وبشكل كبير في إجراء التصالح الجنائي في الج 
ا
ة وسوف يجعله أكثر وضوحا

 
ا
ة التي يجوز التصالح فيها أم ال ، وهو ما سنتطرق له الحقا اديَّ اِئم االقتص  ر   . سوء تقدير في اعتبار الجريمة من الج 

 

                                  
املتضمن قانون العقوبات االقتصادية بهدف مكافحة الجرائم  2013( لعام 3( من  القانون رقم )27،  20،  17،  15،  13،  10،  9،  8،  5،  4،  3املواد ) (58)

االقتصادية واملالية السوري ، موقع مجلس الشعب السوري االلكتروني 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4279&ref=tree&  
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 رأي الباحثة: 

ة أمر يتوقع معه وجود مؤيدين ومعارضين  ائيَّ ون ال شك أن وجود نظام حديث ِفي السياسة الِجن 
ُ
ان

 
له من فقهاء الق

ة، فمسألة إظهار  ائيَّ ا لتحقيق أي نظام مستحدث ألهداف السياسة الِجن  ا ملا يرونه مًلئما والقائمين عليه وفقا

إيجابيات وسلبيات نظام جديد لهو أمر يعزز من قيمة هذا النظام؛ حيث يفتح املجال لسد أي ثغرة قد تعتري 

ائّي على استحسان البعض وتأييده وعلالنظام أو تطويره إن وافق األغلبية  ح الِجن 
ُ
ال ص  ى على مميزاته، فنال نظام التَّ

ا للحجج التي استعرضناها.  رفضه من ِقبل البعض وفقا

ائّي تفوق وبشكل واضح عيوبه التي يتمسك بها الجانب املعار  ح الِجن 
ُ
ال ص  ض ومن وجهة نظر الباحثة تبّين أن فوائد التَّ

و  ة على األموال التي من املفترض أن تكون ِفي خزينتها هو أمر أكثر أهمية وأبلغ فائدة من حبس له، فعند حصول الدَّ
 
ل

املتهم وتقييد حريته لينال جزاء ما قام به، فًل ضير ِفي إجراء تصالح مبني على مقابل مادي يساهم ِفي قيام اقتصاد 

 
ُ
ال ص  ة، كذلك ترى الباحثة أن املتهم عند قيامه بالتَّ

 
ول  الدَّ

 
ون ح ال يزال يتمتع بكافة الضمانات التي منحها إياه الق

ُ
ان

ة، إال أن املتهم يرى وبكامل أهليته وبرضا ائيَّ ح فيحق له رفضه واستكمال الدعوى الِجن 
ُ
ال ص  ه فهو ال ُيجبر على التَّ

عيب على هذا
ُ
ة املختصة بذلك، فكيف ن اريَّ ح مع الجهة اإلد 

ُ
ال ص  النظام حرمان املتهم  التام أن مصلحته تتحقق بالتَّ

ة، باإلضافة إلى ذلك ترى الباحثة أن التَّ  ار  ح مع اإلد 
ُ
ال ص  ح من الضمانات التي هو بإرادته قد تنازل عنها مقابل التَّ

ُ
ال ص 

شريعات التي
َّ
ح باعتبارها الطرف األقوى؛ وذلك ألن الت

ُ
ال ص  ات التَّ ة وتحكمها ِفي إجِراء  ار  نصت  ال يعني استبداد اإلد 

ة هذا  على ار  ا أقص ى لقيمة املقابل، فًل يوجد مجال حتى تستغل اإلد  ا أدنى وحدًّ ح قد وضعت حدًّ
ُ
ال ص  جواز التَّ

ون. 
ُ
ان

 
ة التي نص عليها الق

 
ول  اإلجراء وتحقق مصلحه تفوق مصلحة الدَّ
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 الفصل الأول: النطاق الموضوعي للتصالح الجِنَائي  

ح وتمييز 
ُ
ال ص  ه عما يشابهه من األنظمة األخرى، وتقدير هذا النظام الذي لم يتفق عليه الفقه بعد بيان مفهوم التَّ

ا
 
ِرّي الوارد ِفي ق

 
ط

 
ون الق

ُ
ان

 
ح ِفي الق

ُ
ال ص  ون فقد كان له مؤيدوه ومعارضوه، ال بد من الوقوف عند نطاق نظام التَّ

ُ
ن

ة الخاص ابيَّ
 
ة وما تم ذكره ِفي القوانين الِعق ائيَّ ات الِجن   . ة، وهذا ما سنتطرق له ِفي املبحثين اآلتييناإلجِراء 

 

َ ة القَطَرِي   َ َصالُح فِي قَانُون الإجرِاءَات الجِنَائي  المبحث الأول: الت

ح ونطاق تطبيقه، باإلضافة إلى ال
ُ
ال ص  ِرّي إلى تبني التَّ

 
ط

 
رقابة سنتناول ِفي هذا املبحث األسباب التي دفعت املشرع الق

ة على إجراء ائيَّ ض 
 
ردِنّي، وذلك ِفي املطالب الق

ُ
ِرّي وامِلصِرّي واأل

 
ط

 
شريعات الق

َّ
ح مقارنة بين الت

ُ
ال ص   اآلتية:  التَّ

َ َصالُح الجِنَائي .   المطلب الأول: الأسباب التي دفعت المشرع القَطَرِي  إلى تبني الت

و  ح قد وضع مصلحة الدَّ
ُ
ال ص  ِرّي وعند تبنيه لنظام التَّ

 
ط

 
ة ِفي املقام األول، فإعادة األموال ال شك أن املشرع الق

 
ل

والحفاظ على وجود اقتصاد مزدهر محمي من كافة طرق السلب والتدهور لهو الهدف األسمى للدولة من أن تتم 

ة تقع  اديَّ اِئم االقتص  ر  ة وأموالها، فخطورة الج 
 
ول اِئم ِفي حق الدَّ ر  معاقبة الجاني وحبس حريته جراء ما ارتكبه من ج 

اِئم ُيستخدم لتطوريها وسائل تقنية حديثة؛ بالتالي على الدَّ  ر  ا؛ وذلك ألن هذا النوع من الج  ة ومصالح األفراد أيضا
 
ول

شريعات والنصوص 
َّ
ا، كاستحداث الت يتطلب األمر ملواجهتها والحد منها استحداث طرق ووسائل أخرى أكثر تطورا

ة الخاصة بتجريم األفعال التي تؤدي إلى اإل  ونيَّ
ُ
ان

 
نّي، وكذلك توقيع الغرامات العالية الق

 
ط خًلل باالقتصاد الو 

اِئم ر   .(59)واسترجاع األموال املنهوبة كلها من األمور التي تسهم ِفي الحد من اإلقبال على ارتكاب مثل هذه الج 

 

ة "يسهل على  اديَّ اِئم االقتص  ر  ة ِفي الج  اريَّ ح للجهة اإلد 
ُ
ال ص  باإلضافة إلى ذلك فإن مسألة قيام املتهم بدفع مقابل التَّ

ات الحجز والتحصيل، وهذا الهدف ال يتحقق إال إذا قام املتهم  ة تحصيل مستحقاتها دون عناء واتخاذ إجِراء 
 
ول الدَّ

                                  
 . 60( مقني بن عمار، مرجع سابق، ص59)
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ا وليس مجرد قبول الدفع"بالفعل بتسديد مبلغ الصلح املقر  ونا
ُ
ان

 
ح ُيعد وسيلة ناجعة حتى (60)ر ق

ُ
ال ص  ، وبما أن التَّ

ة، فهذه  اديَّ ة واالقتص  ال تقوم املحكمة بتوقيع الجزاء فاملهم هو تحقيق النفع للمجتمع عبر مراعاة مصالحه املاديَّ

ة على املتهم وما ينزل عليه من آال  ة (61)مأكثر أهمية من أن يتم توقيع الُعُقوب  اديَّ اِئم االقتص  ر  ح ِفي الج 
ُ
ال ص  ، كما يقوم التَّ

ة للدولة والحفاظ على أمنها االقتصادي على فكرة إيقاع العقاب على املجرم؛ ولذلك  اليَّ
 
على فكرة تغليب املصلحة امل

ال الذي قا
 
م بأخذه، على أساس يتم التضحية بحق املجتمع بإيقاع العقاب على املتهم، مقابل قيام ذلك املتهم برد امل

ام هو األحق واألجدر بالرعاية ال الع 
 
ة ومنع ضياع امل

 
ول  . (62)أن الحفاظ على اقتصاد الدَّ

 

َ َصالُح الجِنَائي    المطلب الثاني: نطاق الت

 
 
ات والقوانين الِعق ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
ح بشكل واضح وصريح وقد ذكره بين طيات ق

ُ
ال ص  ِرّي نظام التَّ

 
ط

 
ة تبنى املشرع الق ابيَّ

ح الوارد ِفي نص املادة )
ُ
ال ص  ة، فقد نص املشرع18األخرى، ففيما يتعلق بالتَّ ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
ِرّي  ( من ق

 
ط

 
الق

ح ال
ُ
ال ص   على التَّ

ُ
ال ص  ة ويكون هذا التَّ ائيَّ ح وفق ذي يتم بين املتهم واملجني عليه والذي ينتج عنه إنهاء الدعوى الِجن 

ح فيها، والفيصل ِفي القول بأن هذ
ُ
ال ص  ة املرتكبة هي من الجنح التي يجوز التَّ ِريم  ه شروط معينة أهمها أن تكون الج 

و 
ُ
ان

 
ح فيها هو ق

ُ
ال ص  ونيالجنحة املرتكبة جائز التَّ

ُ
ان

 
ح ِفي النص الق

ُ
ال ص  فيتحقق  ن العقوبات، فطاملا تم ذكر جواز التَّ

ح الذي يقع بين املتهم واملجني عليه. 
ُ
ال ص   بالتالي أول شرط من شروط التَّ

ح بين املجني عليه والجاني ومن ثم عاد واستخدم 
ُ
ال ص  ِرّي قد استخدم مصطلح التَّ

 
ط

 
وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع الق

الصلح ِفي املادة ذاتها، فلم يسلك املشرع ذلك املسلك الذي ُيفرق بين الصلح الذي يتم بين املجني عليه  مصطلح

ه بالرجوع   إنَّ
ُ

يث امة؛ ح  ة املختصة أو بين املتهم والنيابة الع  اريَّ ح الذي يتم بين املتهم والجهة اإلد 
ُ
ال ص  والجاني، وبين التَّ

ح
ُ
ال ص  جيز التَّ

ُ
ة األخرى نجد أن املشرع  إلى النصوص التي ت ابيَّ

 
ة املختصة ِفي القوانين الِعق اريَّ بين املتهم والجهة اإلد 

                                  
شريعية ِفي 60)

َّ
حية كصورة من صور اإلجازة الت

ُ
ال ص  ة، مجلة الدراسات الحقوقية، كلية الحقوق والعلوم السياسية( نادية حزاب، العدالة التَّ اديَّ اِئم االقتص  ر   -الج 

 . 113+112، ص2017ديسمبر  8جامعة سعيدة موالي الطاهر، العدد 

  

 )61( نادية حزاب، املرجع السابق، ص118+117. 

شريعات امِلصِرّية، 62)
َّ
 .204، ص2009ديسمبر 4مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، العدد( أنور محمد صدقي املساعدة، الصلح الجزائي ِفي الت
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ح ِفي صلب املادة )
ُ
ال ص  ح، وهو ما ُيثير التساؤل حول استخدامه ملصطلحي الصلح والتَّ

ُ
ال ص  ( وهو 18التزم بمصطلح التَّ

ِرّي أن يلتزم بذلك التمييز وال يستخدم يقصد الصلح الذي يتم بين املتهم واملجني عليه، فكان األجدر عل
 
ط

 
ى املشرع الق

 املصطلحين لُيشر إلى معنى واحد. 

ام حق إجراء تسوية مع املتهم الذي  وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من املادة ذاتها نجد أن املشرع قد منح النائب الع 

نّي، وذلك بعد التحقيق مع
 
ط اِئم تمس االقتصاد الو  ر  ه وقبل إحالة الدعوى إلى املحكمة وقد حصر املشرع ُيتهم ِفي ج 

ة ِفي الفترة ما بين االنتهاء من التحقيق وقبل  ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ح ِفي ق

ُ
ال ص  حالة الدعوى إإجراء التسوية أو التَّ

ص   الية املنصوص عليها ِفي قوانين أخرى بالتَّ
 
اِئم امل ر  ح بعد صدور الحكم اإلى املحكمة، وأجاز املشرع ِفي الج 

ُ
لبات ِفي ال

ح بعد
ُ
ال ص  اِئم أخرى، وهو األمر الذي نرى أنه من الضروري تعديله؛ حتى يكون التَّ ر  اِئم والنهائي ِفي ج  ر  رفع  بعض الج 

 الدعوى أو بعد صدور الحكم فيها. 

ة وما حققه من كسب  ِريم  ح هو رد املتهم األموال محل الج 
ُ
ال ص  أو منفعة باإلضافة إلى التعويضات  واملراد من هذا التَّ

ا بأال وجه إلقامة الدعوى، ويكون بذلك  ام أمرا ح يصدر النائب الع 
ُ
ال ص  التي من املمكن استحقاقها، وبعد إتمام التَّ

ائّي بشأن ما  نّي بمنأى عن املثول أمام القضاء وإصدار حكم ِجن 
 
ط ة تمس االقتصاد الو  ِريم  سبت إليه ج 

ُ
املتهم الذي ن

ح هي الحد من تراكم القضايا وتخفيف املعاناة عن الضحايا ارت
ُ
ال ص  كبه من أفعال، فمن بين املزايا التي يتميز بها التَّ

ة واملادية وتوفير   واختزال املجهودات البشريَّ
ا

ا طويًل ا وقتا من جراء انتظار البت النهائي ِفي القضايا التي تستغرق أحيانا

 .(63)جهود القضاء للنزاعات الشائكة

ح كما أشار إليها  
ُ
ال ص  ام لم ُيشر إلى مفردة التَّ ِرّي ِفي الفقرة املتعلقة بحق النائب الع 

 
ط

 
الجدير بالذكر أن املشرع الق

ا ِفي  ة تحديدا ائيَّ ِفي الفقرات السابقة فقد استخدم كلمة التسوية، فهل ُيعتبر بذلك أنه تبنى نظام التسوية الِجن 

اِئم املضرة باالقتصا ر  ة األخرى؟ إن الج  ابيَّ
 
اِئم املنصوص عليها ِفي القوانين الِعق ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص  نّي وتبنى نظام التَّ

 
ط د الو 

ة، وهو ما قمنا  ائيَّ ائّي والتسوية الِجن  ح الِجن 
ُ
ال ص  اإلجابة على مثل هذا التساؤل تتطلب بيان مفهوم نظامي التَّ

ا، وقد توصلنا إلى أن هذين النظامين ما هما إال مصطلحين مختلفين لنفس املعنى، وإن ما قد يميز  بتوضيحه سلفا

ح والتسوية تهدفان إلى املعنى ذاته فكان األجدر 
ُ
ال ص  بينهما هو الجهة التي يتم اإلجراء معها، وإن كانت كلمتي التَّ

                                  
حية، مجلة املحاكمة، العدد األول سبتمبر ( 63)

ُ
ال ص   .88، ص2006محمد أعراب، العدالة التَّ
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ط

 
ح وليس التسوية؛ وذلك حتى ال يتحقق لغط ِفي فهم مقصد املشرع الق

ُ
ال ص  ِرّي ِفي تبني النظام باملشرع استخدام التَّ

ة األخرى التي نصت بشكل صريح  ابيَّ
 
ة، وأن يتماش ى ذلك مع القوانين الِعق ائيَّ الذي من شأنه انقضاء الدعوى الِجن 

ح إلى اختًلف االسم، فكأنه بعدم 
ُ
ال ص  ا اختًلف الجهة التي يتم معها التَّ ا، فًل ُيعد مبررا ح كما سنرى الحقا

ُ
ال ص  على التَّ

اِئم، استخدامه لل ر  نّي ويتبناه فيما عدا ذلك من ج 
 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص  تصالح ال يتبنى فكرة التَّ

ح ال يكون إال بين 
ُ
ال ص  ح ُيفهم منه أن التَّ

ُ
ال ص   من مصطلح التَّ

ا
كذلك إن مسألة اختيار املشرع ملصطلح التسوية بدال

ص   ح املتهم واملجني عليه، فًل يقع التَّ
ُ
ال ص   إنَّ التَّ

ُ
يث امة، وهو تفسير خاطئ؛ ح  ح بهذا املعنى بين املتهم والنيابة الع 

ُ
ال

نّي؛ وذلك ألهميته.
 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر   يكون بين املتهم والنيابة وخاصة ِفي الج 

 

اد الوطني، وأشرنا إلى وقد بينا في الفصل التمهيدي أن املشرع القطري لم يحدد ماهية الجرائم التي تمس االقتص

نّي أو تحديد الجرائم االقتصادية ملساهمة ذلك في القيام 
 
ط أنه من الضروي أن يتم توضيح املراد باالقتصاد الو 

اِئم التي يجوز  ر   عن اللغط ، باإلضافة إلى ذلك فأن عدم تحديد ماهية الج 
ا
بالتصالح الجنائي بشكل واضح وبعيدا

ح فيها مع املتهم
ُ
ال ص  ح  التَّ

ُ
ال ص  ة املرتكبة يجوز التَّ ِريم  امة قد ُيثير اللبس حول ما إن كانت هذه الج  من ِقبل النيابة الع 

نّي أم أنها مجرد مخالفات لقوانين ذات طابع 
 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر  فيها أم ال، وهل تدخل تحت طائلة الج 

ِرّي كما قلنا أن يحد
 
ط

 
اِئم أو أن يحذو حذو املشرع امِلصِرّي عندما نص مالي؟ فكان األجدر باملشرع الق ر  د ماهية الج 

اِئم املنصوص عليها ِفي الباب  18ِفي املادة ) ر  ح ِفي الج 
ُ
ال ص  ة على أنه "يجوز التَّ ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
مكرر ب( من ق

ون رق
ُ
ان

 
ون العقوبات..."، وذلك بموجب الق

ُ
ان

 
بشأن تعديل بعض  2015لسنة  16م الرابع من الكتاب الثاني من ق

ة ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ون العقوبات امِلصِرّي والواردة ِفي الباب (64)أحكام ق

ُ
ان

 
ة ِفي ق ابيَّ

 
، وبالرجوع إلى النصوص الِعق

ام والعدوان والغدر والتربح واإلضرار العمد ب ال الع 
 
ام الرابع نجد أنها تتضمن املواد املتعلقة باختًلس امل ال الع 

 
امل

ام ال الع 
 
ح فيها؛ حيث لم (65)واإلضرار غير العمد بامل

ُ
ال ص  اِئم الجائز التَّ ر  ، وقد أحسن املشرع امِلصِرّي ِفي تحديد الج 

                                  
ا آلخر الدكتور طه أحمد محمد عبد العليم،  ُمشار إليه لدى 2015مارس  12ِفي  -تابع 11العدد -الجريدة الرسمية  (64) ون امِلصِرّي طبقا

ُ
ان ائّي ِفي الق  الصلح الِجن 

 .29، ص2017تعديًلته، نادي القضاة، الطبعة الثالثة، 

اِئم 65) ر  ة الغدر )املادة  113،113، 112االختًلس واالستيًلء املواد )ا( ج  ِريم  ة التربح املادة ) 114مكرر عقوبات(، ج  ِريم  ر   115عقوبات(، وج  اِئم عقوبات(، وج 

ام املادتان ) ال الع 
 
ال ) 117، 117مكرر ج، 116، 116اإلضرار بامل

 
اِئم اإلضرار غير العمد بامل ر  عقوبات(، انظر  –مكرر ب  116ر أ، مكر  116مكرر عقوبات(، وج 

 . 181الدكتور طه أحمد محمد عبد العليم، املرجع السابق، ص
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نّي، وجدير 
 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر  الية والج 

 
اِئم امل ر   للبس ِفي توضيح مفهوم الج 

ا
يترك بذلك التحديد مجاال

ا للتعديل الذي تم عام بالذكر أن امل اِئم بل وفقا ر  ح ِفي هذه الج 
ُ
ال ص  ح  2015شرع امِلصِرّي لم يكن يجيز التَّ

ُ
ال ص  أجاز التَّ

شريع لها واستحداث 
َّ
اِئم وضرورة التفات الت ر  ح ِفي مثل هذه الج 

ُ
ال ص  اِئم، وهو أمر يدل على أهمية التَّ ر  ِفي هذه الج 

 كافة النصوص التي ترمي إليها.

 وهو 
ُ
ال ص  ِرّي االلتفات إليه عبر توضيح كافة املًلبسات التي قد تعتري نظام التَّ

 
ط

 
ح األمر الذي يتطلب من املشرع الق

اِئم التي يجوز ال ر  ة املختصة، كتحديد الج  اريَّ امة أو بين املتهم والجهة اإلد  ح فيها الذي يتم بين املتهم والنيابة الع 
ُ
ال ص  تَّ

نّي باإلضافة إلى وضع آلية  كما فعل املشرع امِلصِرّي 
 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر  والتي تدخل ضمن نطاق الج 

ص    بكيفية التَّ
ا
ح بداية

ُ
ال ص  ات الواجب اتخاذها لتحقيق التَّ ون تشمل كافة اإلجِراء 

ُ
ان

 
ح محددة منصوص عليها ِفي الق

ُ
ال

ا بأال وجه إل ام أمرا ح الذي يتم بين املإلى آخر إجراء يتمثل في إصدار النائب الع 
ُ
ال ص  تهم قامة الدعوى ِفي حالة التَّ

ة امل اريَّ ح بين املتهم والجهة اإلد 
ُ
ال ص  ة إن تم التَّ امة، وبانقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ الُعُقوب  ختصة بعد والنيابة الع 

 صدور الحكم فيها.

اِئم التي تمس االقت ر  ِرّي الج 
 
ط

 
ا وال نقصد بالقول أن ُيحدد املشرع الق ا أو تحديدا ا حرفيًّ نّي تحديدا

 
ط لى سبيل عصاد الو 

ام قد ال يتماش ى ما هو  ال الع 
 
اِئم واستحداث ُسبل االعتداء على امل ر  ا للتطورات ِفي ارتكاب الج  الحصر؛ ألنه وفقا

شير إلى تحديد كل ما قد يقع تحت طائلة امل
ُ
ون مع ما تم ارتكابه، فقط ن

ُ
ان

 
ا ِفي الق ساس منصوص عليه فعليًّ

 لتقييم كل ما هو جديد. 
ا

نّي وغيره من األفعال، ونضع مجاال
 
ط  باالقتصاد الو 

شار إليها ِفي الدراسات السابقة
ُ
اِئم التي  (66)وقد تطرق األستاذ/ أنور املساعدة ِفي دراسته امل ر  إلى فكرة تحديد الج 

ا املادة  ِرّي وتحديدا
 
ط

 
ات الق ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
اِئم فرجع إلى ق ر   تحديد هذه الطائفة من الج 

ا
نّي محاوال

 
ط تمس االقتصاد الو 

امة، يكون 117) ( التي تنص على مدد وأحكام الحبس االحتياطي "األمر الصادر بالحبس االحتياطي من النيابة الع 

استجواب املتهم، ملدة أربعة أيام يجوز مدها ملدة أخرى مماثلة. وتكون املدة ثمانية أيام يجوز مدها ملدة أخرى  بعد

ون العقوبات 
ُ
ان

 
اِئم املنصوص عليها ِفي الفصلين األول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من ق ر  مماثلة، ِفي الج 

                                  
ة وا66) اديَّ ِرّية، مجلة دمشق للعلوم االقتص 

 
ط ة الق  اديَّ شريعات االقتص 

َّ
ة، جامعة ( األستاذ أنور محمد صدقي املساعدة، الصلح الجزائي ِفي الت ونيَّ

ُ
ان مشق، دلق 

 .121ص، 2008 2العدد
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اِئم التي ُحددت ِفي نص متى كان من شأنها اإلضرار باالقتصاد  ر  ون العقوبات لبيان الج 
ُ
ان

 
نّي" وبالرجوع إلى ق

 
ط الو 

ام(، وبذلك رأى األستاذ / أنور املساعدة طريقة 117املادة ) ال الع 
 
اِئم )الرشوة، االختًلس واإلضرار بامل ر  ( تبين أنها ج 

اِئم التي لسد القصور املوجود ِفي نص ما، وإن كانت هذه الطريقة ُيستفاد منها  ر  ِرّي يميل إلى أن الج 
 
ط

 
أن املشرع الق

ام إال أن هذا األمر لم  ال الع 
 
نّي هي تلك املتعلقة بالرشوة واالختًلس واالستيًلء واإلضرار بامل

 
ط تمس االقتصاد الو 

ات التي نصت على إجراء التسوية مع املتهم والتَّ 18ينص عليه ِفي صلب املادة ) ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ح الذي يتم ( من ق

ُ
ال ص 

امة.   بينه وبين النيابة الع 

امة  نّي، فهي تضر بالوظيفة الع 
 
ط اِئم الرشوة قد ال تؤدي إلى األضرار باالقتصاد الو  ر  شكل بكما تجدر اإلشارة إلى أن ج 

ح مع املرتش ي الذي قد حصل على منفعة معنوية مقابل قيامه
ُ
ال ص   خاص، كما أنه من غير املتصور أن يتم التَّ

 بالعمل املطلوب منه. 

يع القَطَرِي   َ شر َ َصالُح فِي ظل الت َ ة على إجراء الت المطلب الثالث: الرقابة القََضائي

يعات المقارنة. َ شر  والت

ِرّي 
َ
ط

َ
شريع الق

َّ
ح ِفي الت

ُ
َصال

َّ
ة على إجراء الت ائيَّ

َ
ض

َ
: الرقابة الق

ا
 أوال

ائيَّ  ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ة على إجراء اتجدر اإلشارة إلى أن ق ائيَّ ض 

 
ِرّي لم ُيشر إلى وجود رقابة ق

 
ط

 
ح، فهو ة الق

ُ
ال ص  لتَّ

ح فًل ُمعقب على قر 
ُ
ال ص  ا بأال وجه إلقامة الدعوى إن تم التَّ امة وتصدر األخيرة أمرا ارها، يتم بين املتهم والنيابة الع 

ن ما إن كان هناك رق بيَّ
ُ
ة األخرى لم ت ابيَّ

 
ح الذي يتم بين املكذلك فإن القوانين الِعق

ُ
ال ص  تهم ابة قضائية على التَّ

ائّي لر  ح الِجن 
ُ
ال ص  ة املختصة ِفي أي حالة كانت عليها الدعوى، فهل كان من الصواب أن يخضع التَّ اريَّ قابة والجهة اإلد 

ة؟  ائيَّ ض 
 
 ق

ح الذي يتم بين املتهم والنيابة 
ُ
ال ص  امة، وبين املتهم والجهة للرد على مثل هذا التساؤل يجب أن نميز بين التَّ الع 

ح فيه مع املتهم جراء قيام األخير برد األموال، وبعد 
ُ
ال ص  ام بإجراء التَّ ة املختصة، فاألول يختص النائب الع  اريَّ اإلد 

ة على قرار النائب  ائيَّ ض 
 
ام بإصدار أمر بأال وجه إلقامة الدعوى، فًل مجال هنا لوجود رقابة ق تنفيذه يقوم النائب الع 

ح مع املتهم 
ُ
ال ص  ام ُيمارس دوره ِفي تقدير نتيجة التحقيق وتقدير الفائدة املرجوة من التَّ  أن النائب الع 

ا
ام، خاصة الع 
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ا بأن يقوم املتهم بالطعن على قرار  ام أم ال، فًل يرى املشرع مبررا إن كان من شأنها إصابة مقتضايات الصالح الع 

ام؛ ألنه من أهل االختصاص ات. النائب الع   ملثل هذه اإلجِراء 

ة املختصة فسوف نجد فيما يلي أن املشرع قد وضع اريَّ ح الذي يتم بين املتهم والجهة اإلد 
ُ
ال ص   أما فيما يتعلق بالتَّ

ة اريَّ ح، فهو بذلك قد قيد الجهة اإلد 
ُ
ال ص  ا أقص ى لقيمة املقابل الذي سوف يوفيه املتهم ليتم التَّ ا أدنى وحدا فًل  حدًّ

أن تتعدى الحد األقص ى املسموح لقيمة املقابل، ففي حال قيامها بذلك ُيتاح هنا أن تكون هناك رقابة يجوز لها 

ح الذي
ُ
ال ص  ح الذي تم فيما بينهما، فيستطيع الطرف الثاني أن يتظلم من إجراء التَّ

ُ
ال ص  ة على إجراء التَّ ائيَّ ض 

 
جاء  ق

ائيَّ  ض 
 
ون، كما أن فكرة وجود رقابة ق

ُ
ان

 
ا للق ة يحجم إساءة استغًلل مخالفا اريَّ ح مع الجهة اإلد 

ُ
ال ص  لسلطة اة على التَّ

 وبوادر الفساد. 

 

ردِنّي 
ُ
شريع األ

َّ
ح ِفي الت

ُ
َصال

َّ
ة على إجراء الت ائيَّ

َ
ض

َ
ا: الرقابة الق  ثانيا

ح الذي يقوم 
ُ
ال ص  ة على إجراء التَّ ائيَّ ض 

 
ردِنّي إلى وجوب موافقة لجنة ق

ُ
ام، من جانبه توجه املشرع األ به النائب الع 

ردِنّي لسنة 
ُ
ة األ اديَّ اِئم االقتص  ر  ون الج 

ُ
ان

 
يحق للنائب ب( إلى أنه "-9؛ حيث أشارت املادة )1993وهذا ما جاء ِفي ق

ون وإجراء الصلح معه 
ُ
ان

 
ا عليها بمقتض ى أحكام هذا الق ة معاقبا ِريم  ام التوقف عن مًلحقة من يرتكب ج  أعاد  إذاالع 

ام ة أو أجرى تسوية عليها، وال يعتبر قرار النائب الع  ِريم  ا األموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الج  أي مرحلة ِفي  كليًّ

امة ة برئاسة رئيس النيابات الع  ائيَّ ض 
 
ا إال بعد املوافقة عليه من قبل لجنة ق

ا
 من مراحل التحقيق أو املحاكمة نافذ

ام املدني وذلك بعد سماع رأي النائب وعضوية كل من: قاض ي تميي ز يختاره رئيس املجلس القضائي واملحامي الع 

ام ة واألموال املتحصلة منها؛ (67)"الع  اديَّ اِئم االقتص  ر  ردِنّي بشكل كبير بالج 
ُ
، ويدل هذا اإلجراء على اهتمام املشرع األ

ة، حيث أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء إحالة القضايا املتعلقة بالج  
 
ول ة إلى محكمة أمن الدَّ اديَّ اِئم االقتص  ر 

 . (68)باعتبار أن تلك األموال تتعلق وبشكل كبير باألمن االقتصادي للدولة

                                  
ردِنّي رقم ) (67)

ُ
ة األ اديَّ اِئم االقتص  ر  ون الج 

ُ
ان

 
ا الفقرة )ج ( 9املادة ) 1993( لسنة 11شبكة قوانين الشرق، ق ام إجراء املصالحة مع حائز ( "يحق للنا2-أيضا ئب الع 

ا أو أجرى تسوية عليه، و  ة واملنافع املرتبطة به، كليًّ ِريم  ال محل الج 
 
ال ِفي حال رد امل

 
ائامل ض  ا إال بعد موافقة اللجنة الق 

ا
ة املنصوص عليها ال يعتبر هذا القرار نافذ يَّ

 .2004ِفي الفقرة )ب( من هذه املادة"، تم التعديل على هذه املادة عام 

ة، دراسات علوم ا68) اديَّ اِئم االقتص  ر  ون، عمادة البحث العلم( صالح أحمد صالح كنعان، أثر القبض والتسليم على الحكم الغيابي الصادر ِفي الج 
ُ
ان  -يلشريعة والق 

ردِنّية، 
ُ
 . 1769، ص2016الجامعة األ
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اِئم  ر   عبر سن تشريع خاص بالج 
ا
الي بداية

 
اِئم ذات الطابع امل ر  ائّي ِفي الج  ح الِجن 

ُ
ال ص  ردِنّي تنظيم التَّ

ُ
أحسن املشرع األ

ة موضحا  اديَّ اِئم، وقد تم التعديل على هذه املادة عام االقتص  ر  ، إلضافة توضيح شامل (69)2004ا فيه ماهية هذه الج 

ة  ِريم  ون خاص على اعتبارها ج 
ُ
ان

 
امة أو أي ق ون العقوبات املتعلقة باألموال الع 

ُ
ان

 
اِئم املنصوص عليها ِفي ق ر  لكافة الج 

نيّ 
 
ط ة تمس االقتصاد الو  ِريم  ة أو أي ج  اديَّ الية املتداولة اقتص 

 
نّية أو األسهم أو السندات أو األوراق امل

 
ط  أو العملة الو 

ة أو  اديَّ اِئم االقتص  ر   للمغالطات عبر فهم املقصود بالج 
ا

ردِنّي مجاال
ُ
ام، فلم يترك املشرع األ ال الع 

 
أو إذا كان محلها امل

نّي، إال أن هذا التوجه قد يحمل بعض السل
 
ط ة متشعبه ما يمس االقتصاد الو  اديَّ اِئم االقتص  ر   أن الج 

ا
بيات خاصة

ة لم ُيشر إليها  اديَّ ة اقتص  ِريم  ستحدث ُسبل ارتكابها بشكل كبير، فما هو الحل إن وجدت طريقة جديدة الرتكاب ج 
ُ
وت

ردِنّي؟ 
ُ
ة األ اديَّ اِئم االقتص  ر  ون الج 

ُ
ان

 
 ِفي ق

 

ح
ُ
َصال

َّ
ة على إجراء الت ائيَّ

َ
ض

َ
ا: الرقابة الق

ا
شريع امِلصِرّي  ثالث

َّ
 ِفي الت

اِئم  ر  ح ِفي ج 
ُ
ال ص  ة على إجراء التَّ ائيَّ ض 

 
وفي توجه ُمغاير سلكه املشرع امِلصِرّي فيما يتعلق بالرقابة أو املوافقة الق

ح إال عن طريق لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، 
ُ
ال ص  امة؛ حيث ال يكون التَّ األموال الع 

ح قوة فهي وحده
ُ
ال ص  ا إال باعتماد مجلس الوزراء ويكون ملحضر التَّ

ا
ح الذي ال يكون نافذ

ُ
ال ص  ا املختصة بإجراء التَّ

شر املادة إلى الشروط الواجب توافرها ِفي أعضاء لجنة الخبراء، وبذلك يكون املشرع  (،70)السند التنفيذي
ُ
ولم ت

ة على إ ائيَّ ض 
 
ات امِلصِرّي قد استبعد رقابة السلطة الق ة من إتمام إجِراء  ائيَّ ض 

 
ح، فًل تتحقق الجهة الق

ُ
ال ص  ات التَّ جِراء 

ا ح الذي يتم بعد صيرورة الحكم باتًّ
ُ
ال ص  ح واستيفائه لكافة الشروط إال ِفي حالة التَّ

ُ
ال ص  ، فإذا تحققت الدائرة (71)التَّ

                                  
 

ردِنّي رقم )3( انظر املادة )69)
ُ
ة األ اديَّ اِئم االقتص  ر  ون الج 

ُ
ان

 
 . 01/06/2004املعدلة بتاريخ  1993( لسنة 11( من ق

ة امِلصِرّي املعدل سنة  18( نصت املادة )70) ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
اِئم املنصوص عليها ِف  2015مكرر ب( من ق ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص  ي الباب الرابع على أنه: "يجوز التَّ

ح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر ب
ُ
ال ص  ون العقوبات ويكون التَّ

ُ
ان

 
تشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر من الكتاب الثاني من ق

ا ل ا إال بهذا االعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا
ا
ح نافذ

ُ
ال ص  حضر ه وبدون رسوم، ويكون مليوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء العتماده وال يكون التَّ

ح ِفي هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس ا
ُ
ال ص  ام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو املحاكمة ويترتب عليهالتَّ  لوزراء إخطار النائب الع 

ة...".  ائيَّ  انقضاء الدعوى الِجن 

ا لهذا الحكم جاز له أو وكيله ال 18( املادة )71)
ا
ا نفاذ ا وكان املحكوم عليه محبوسا ح بعد صيرورة الحكم باتًّ

ُ
ال ص  خاص أن يتقدم إلى النائب مكرر ب( ".... فإذا تم التَّ

ا بهذه املستندات ومذك ام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا ا باملستندات املؤيدة له، ويرفع النائب الع  ام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا امة الع  رة برأي النيابة الع 
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امة وبعد سماع رأي األخيرة وأقو  ال املحكوم عليه، فلها أن تأمر بوقف املختصة ِفي الطلب املقدم من النيابة الع 

ا وذلك بقرار مسبب  . (72)تنفيذ العقوبات نهائيًّ

ح هو الستقطاب 
ُ
ال ص  ة على إجراء التَّ ائيَّ ض 

 
ومن املمكن تفسير الهدف من توجه املشرع امِلصِرّي بعدم وجود رقابة ق

ائيَّ كبار املستثمرين للتصالح معهم ورد األموال التي تحصلوا عليه دون أن يك ة ون لهذا اإلجراء أي صلة باملحاكم الِجن 

 
ُ
ال ص  ة بتولي تشكيل اللجنة التي تقوم بإجراء التَّ ح التي يتجنب الكثير املثول أمامها، فمسألة قيام السلطة التنفيذيَّ

ة التي من املفترض أن تكون الجهة املعنية ائيَّ ض 
 
اء بهذا اإلجر  مع املتهمين لهو أمر ُيثير التساؤل حول دور السلطة الق

 أو أن يتم تحت رقابتها. 

ا  ردِنّية هي األكثر وضوحا
ُ
ائّي، نجد أن التجربة األ ح الِجن 

ُ
ال ص  شريعات األخرى ِفي معالجة التَّ

َّ
بعد استعراض تجارب الت

اديَّ  اِئم االقتص  ر  ة والتي تهدد عن غيرها بغض النظر عن سلبياتها، فُيستفاد منها توضيح اآللية املتبعة للتصالح ِفي الج 

ة توافق  ائيَّ ض 
 
وني منظم وموحد، كذلك مسألة وجود لجنة ق

ُ
ان

 
ات املتبعة ِفي قالب ق ام، وتنظيم كافة اإلجِراء  ال الع 

 
امل

ام  ة على قرارات النائب الع  ائيَّ ض 
 
ا أنه ِفي دولة قطر ال وجود للرقابة الق ام، وكما ذكرنا ُمسبقا على قرار النائب الع 

 
ُ
ال ص  ح مع املتهم، إال بشأن التَّ

ُ
ال ص  ح؛ ألن النائب ُيمارس دوره ِفي تقدير نتيجة التحقيق وتقدير الفائدة املرجوة من التَّ

ة كتلك املوجودة ِفي األردن، فمسألة إصدار أمر بأال وجه إلقامة  ائيَّ ض 
 
أننا نرى أنه من املستحسن وجود لجنة ق

ا يصدره النائ ا وباتًّ ا نهائيًّ ام وحده، فقد يصيب أو ُيخطئ؛ وهو ما يستدعي أن يطلع على هذا الدعوى ُيعد قرارا ب الع 

ا، والهدف من 
ا
ة تقوم بدراسته العتماده أو تعديله خًلل مدة محددة، ومن ثم ُيصبح القرار نافذ ائيَّ ض 

 
القرار لجنة ق

ام بل بالعكس هو ملراجعة إجراء التَّ   من الثقة ِفي النائب الع 
ا

ح والقيمة املدفوعة، وذلك هذا اإلجراء ليس تقليًل
ُ
ال ص 

ة  ائيَّ ض 
 
من منطلق السعي لوجود نظام إجرائي متكامل وفق للتطورات املستقبلية، والذي ال يمنع إنشاء لجنة ق

ات اللجنة تتم ِفي فترة زمنية محددة.  تابع هذا اإلجراء وتصدر قرارها بشأنه، وال ضّير ِفي ذلك طاملا أن إجِراء 
ُ
 ت

 

                                  
ة باملحكمة م ائيَّ نعقدة ِفي غرفة املشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات وذلك خًلل عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الِجن 

ات املنصوص عليها ِفي هذه املادة، ويكون الفصل ِفي الطل ح واستيفائه كافة الشروط واإلجِراء 
ُ
ال ص  ا إذا تحققت من إتمام التَّ ا منذ نهائيًّ ب خًلل خمسة عشر يوما

 امة واملحكوم عليه...". تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة الع  

 . 231الدكتور طه أحمد محمد عبد العليم، مرجع سابق، ص( 72)
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َ ة الخاصة المبحث الثاني:  َ َصالُح فِي القوانين العِقَابي الت  

 تمهيد وتقسيم: 

شريعات التي 
َّ
الي من خًلل الت

 
اِئم التي يكتسيها الطابع االقتصادي وامل ر  ح مشروعيته من الج 

ُ
ال ص  يستمد نظام التَّ

الية طاملا لم ينص املشرع على ذلك ص
 
اِئم امل ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص  جيز ذلك، فًل يجوز التَّ

ُ
، فًل بد أن يحدد املشرع ت

ا
راحة

امة ح ُيعد استثناءا على القواعد الع 
ُ
ال ص  ح فيها؛ وذلك ألن نظام التَّ

ُ
ال ص  اِئم التي يجوز التَّ ر  ح والج 

ُ
ال ص   . (73)نطاق التَّ

ة واملمارسات االحتكارية املتعلقة بأسعار السلع والتي يؤثر  اديَّ ِرّي باملنافسة االقتص 
 
ط

 
التهاون  وقد اهتم املشرع الق

نّي 
 
ط نّي، كما أولى األفعال التي تمس االقتصاد الو 

 
ط وني منظم بالسلب على االقتصاد الو 

ُ
ان

 
فيها وعدم صبها ِفي قالب ق

 تلك التي من شأنها اإلخًلل بإصدار 
ا
أهمية كبرى من ناحية تجريمها وتوقيع أشد العقوبات على مرتكبيها، خاصة

ِريبّيةالنقد وكافة ما يتعلق بالنقد وأعم اِئم الضَّ ر  الي كالج 
 
اِئم ذات الطابع امل ر   ال الودائع دون ترخيص، وغيرها من الج 

ة، فيكون بذلك قد تسبب 
 
ول إضافة إلى -التي يسعى مرتكبها للتهرب من سداد قيمة الضريبة املستحقة لخزينة الدَّ

ة ِفي تحص -مخالفته للقواعد والنظم املعمول بها
 
ول ة التهريب (74)يل قيمة الضريبةِفي إهدار حق الدَّ ِريم  ، اإلضافة إلى ج 

شريعات املقارنة 
َّ
نّي للدولة، والتي ذهبت معظم الت

 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر  الجمركي التي تأتي من ضمن الج 

الي واال
 
شريعات تهدف إلى الحفاظ على األمن امل

َّ
ائّي فيها، فكافة الت ح الِجن 

ُ
ال ص  قتصادي والحصول إلى تبني نظام التَّ

 .(75)على األموال املنهوبة

اِئم ر  اِئم االحتكار والج  ر  الي واالقتصادي كج 
 
اِئم ذات الطابع امل ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص  املنصوص  وفي هذا املبحث نستعرض التَّ

الية
 
ون هيئة قطر لألسواق امل

ُ
ان

 
اِئم الوارد ذكرها ِفي ق ر  ون مصرف قطر املركزي والج 

ُ
ان

 
لى ، باإلضافة إعليها ِفي ق

نّي،
 
ط ون العنوان الو 

ُ
ان

 
ح الذي يتم ِفي ق

ُ
ال ص  ِريبّي والتَّ هرُّب الجمركي والضَّ ة التَّ ِريم  ح ِفي ج 

ُ
ال ص   طالب اآلتية: وذلك ِفي امل التَّ

 

                                  
 . 109( نادية حزاب، مرجع سابق، ص73)
 

 .96( الدكتور مدحت عبد الحليم رمضان، مرجع سابق، ص74)

 

شريعات امِلصِرّية، مجلة الحقوق 75)
َّ
 . 201، ص2009الكويت، جامعة  ( الدكتور أنور محمد صدقي املساعدة، الصلح الجزائي ِفي الت
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َ َصالُح فِي جَرَاِئم الاحتكار  المطلب الأول: الت

ا ر  ح ِفي ج 
ُ
ال ص  ِرّي عن اهتمامه بالتَّ

 
ط

 
ون رقم )ِئم االحتكار بين طيات عّبر املشرع الق

ُ
ان

َ
بشأن حماية  2006( لسنة 19ق

ة إلى أن تكون  -كما هو منصوص عليه ِفي املادة الثانية منه-، الذي يهدف املنافسة ومنع املمارسات االحتكاريَّ

رار بها، وذلك ممارسة النشاط االقتصادّي والتجارّي على النحو الذي ال يؤدي إلى منع املنافسة أو تقييدها أو اإلض

ح 
ُ
ال ص  اِئم والسلطة املختصة ِفي التَّ ر  ح ِفي هذه الج 

ُ
ال ص  بّين نطاق التَّ

ُ
ون، وفي هذا الجزء سوف ن

ُ
ان

 
وفق أحكام هذا الق

ح. 
ُ
ال ص   باإلضافة إلى ميعاد التَّ

  

ون على عدد من األفعال التي قد تؤدي ممارستها إلى اإلضرا
ُ
ان

 
ر باالقتصاد ففي سبيل تحقيق هذا الهدف نص الق

ح فيها؛ حيث تضمنت املادة )
ُ
ال ص  ون التَّ

ُ
ان

 
نّي والتي أجاز الق

 
ط ة املقررة على كل من يخالف أحكام املواد 17الو  ( الُعُقوب 

اِئم تلك املتعلقة بإبرام العقود واالتفاقيات التي من شأنها اإلخًلل بقواعد (76)املذكورة فيها ر  ، ومن هذه الج 

ب ِفي أسعار املنتجات وافتعال وفرة مفاجئة ِفي املنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر يؤثر على ، كالتًلع(77)املنافسة

اقتصاديات باقي املتنافسين وتقييد عمليات اإلنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات 

اِئم الصادرة من األشخاص ذوي السيطرة أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، باإلضافة إلى  ر  الج 

ّرف املشرع ِفي املادة األولى األشخاص ذوي السيطرة بأنهم األشخاص الطبيعيون أو املعنويون ، (78)والهيمنة فقد ع 

ا له قدرة ِفي التحكم ِفي سوق املنتجات، وإحداث تأثير فعال  ا أو تجاريًّ ا اقتصاديًّ
ا
وني يمارس نشاط

ُ
ان

 
أو أي كيان ق

القدرة على الحد من ذلك، ومنها االمتناع عن التعامل على األسعار أو حجم املعروض بها دون أن تكون ملنافسيهم 

ِفي املنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته؛ بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له، باإلضافة 

                                  
ون بالغرامة التي ال 10(، )4(، )3( على أنه: "يعاقب كل من يخالف أحكام أي من املواد )17( نصت املادة )76)

ُ
ان تقل عن مائة ألف ريال وال تجاوز  ( من هذا الق 

لف من املنافسة خمسة مًليين ريال. وفي جميع األحوال تقض ي املحكمة بمصادرة األرباح املتحصلة من النشاط املخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها املخا

 غير املشروعة".

ون رقم )3( انظر املادة )77)
ُ
ان

 
 ومنع املمارسات االحتكارية. بشأن حماية املنافسة 2006( لسنة 19( من ق

ون رقم )( من 4( انظر املادة )78)
ُ
ان

 
 بشأن حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية. 2006( لسنة 19ق
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أال يتيحوا  إلى فرض التزام بعدم التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع ملنتج لفترة أو فترات محددة وإلزام املتعاملين معه

ا.  لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، ورغم أن إتاحة هذا االستخدام ممكن اقتصاديًّ

اِئم أشارت املادة ) ر  ( ِفي الفقرة الثانية منها إلى أنه "يجوز للوزير أو 16وفي تبني املشرع للتصالح ِفي هذا النوع من الج 

ح ِفي أ
ُ
ال ص  اِئم قبل صدور حكم باّتٍ فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلي من يفوضه التَّ ر  ي من تلك الج 

ة".  ائيَّ ح انقضاء الدعوى الِجن 
ُ
ال ص   الحد األدنى للغرامة وال يجاوز مثلي الحد األقص ى، ويترتب على التَّ

ح،
ُ
ال ص  ا تفويض من يراه  ويتضح من هذا النص أن املشرع أعطى لوزير االقتصاد والتجارة سلطة التَّ ويجوز له أيضا

ح بعد رفع الدعوى ضد 
ُ
ال ص  ح قبل صدور حكم بات؛ أي أنه يجوز التَّ

ُ
ال ص  ا للتصالح، بشرط أن يكون التَّ مناسبا

اِئم االحتكار بأال تقل عن مثلي الحد األدنى للغرامة، وبالرجو  ر  ح ِفي ج 
ُ
ال ص  ع إلى املخالف، وقد حدد املشرع مقابل التَّ

( نجده يساوي مئة ألف ريال، والحد األقص ى خمسة مًليين ريال، 17نى للغرامة املنصوص عليها ِفي املادة )الحد األد

اِئم يجب أال يقل عن مئة ألف ريال، وال يزيد على خمسة مًليين ريال، ويتبين أن  ر  ح ِفي هذه الج 
ُ
ال ص  فمقابل التَّ

ص   ا أقص ى ملقابل التَّ ا أدنى وحدًّ س يء السلطة املختصة استعمال سلطتها ِفي فرض املشرع قد وضع حدًّ
ُ
ح؛ حتى ال ت

ُ
ال

ح، وبعد 
ُ
ال ص  ون وليس بما تراه السلطة املختصة بالتَّ

ُ
ان

 
ا بما ينص عليه الق ح، فأصبح األمر مقيدا

ُ
ال ص  تمام إمقابل التَّ

ح يترتب على ذلك انقضاء الدعو 
ُ
ال ص  ح مع املخالف ودفعه ملقابل التَّ

ُ
ال ص  ات التَّ ة. إجِراء  ائيَّ  ى الِجن 

 

َ َصالُح فِي الجَرَاِئم المنصوص عليها فِي قَانُون مصرف قطر المركزي  المطلب الثاني: الت

َ ة  وتنظيم المؤسسات المَالي

ون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات كافة اختصاصات املصرف، ومن ضمنها دعم االقتصاد 
ُ
ان

 
تضمن ق

نّي وتأمين االستقرار النقدي
 
ط ة (79)الو  اديَّ ، وفي سبيل ممارسة املصرف ملهامه كالحد من االضطرابات واألزمات االقتص 

ون مصرف قطر املركزي، 
ُ
ان

 
اِئم الوارد ذكرها ِفي ق ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص  منح املشرع محافظ مصرف قطر املركزي حق التَّ

ة على األموال عبر سداد املخالفين للغرامات ل
 
ول ا منه بأن حصول الدَّ هو أجدى وأفضل من حبس حريتهم، وإيمانا

                                  
ون رقم )5( املادة )79)

ُ
ان

 
الية. 2012( لسنة 13( من ق

 
ون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات امل

ُ
ان

 
 بإصدار ق
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ون مصرف قطر املركزي وقبل تحريك الدعوى 214فيحق للمحافظ أو من ينوب عنه بموجب نص املادة )
ُ
ان

 
( من ق

ح مع املتهم بشرط أن يكون ذلك قبل الفصل ِفي الدعوى بحكم نهائي أن 
ُ
ال ص  أو حتى أثناء نظرها أن يقبل إجراء التَّ

ح أثناءها، 
ُ
ال ص   . (80)ويكون املقابل هو سداد نصف الحد األقص ى للغرامة املقررة لكل منهاتم التَّ

ة باإلضافة إلى اآلثار املترتبة  ائيَّ ة املختصة واملتهم يتولد عنه انقضاء الدعوى الِجن  اريَّ وكأي تصالح يتم بين الجهة اإلد 

ون مصرف قطر املركزي عن غيره من القوانين،
ُ
ان

 
ز به ق فأحسن املشرع اإلشارة إلى مثل هذا  عليها، وهو ما تميَّ

ا  اإلجراء؛ وذلك ألن إغفال اإلشارة إلى انقضاء اآلثار املترتبة كذلك بالتبعية النقضاء الدعوى قد يترك الباب مفتوحا

 أو أي إجراء كانت تنوي اتخاذه أثناء النظر ِفي الدعو 
ا

ة مثًل ة نحو تطبيق العقوبات التكميليَّ ائيَّ ض 
 
ى أمام الجهات الق

امة بوقف  ة فهنا تأمر النيابة الع  ح أثناء تنفيذ الُعُقوب 
ُ
ال ص  ح، أما ِفي حال إن تم التَّ

ُ
ال ص  وقبل إتمام إجراء التَّ

 . (81)تنفيذها

َ َصالُح فِي الجَرَاِئم المنصوص عليها فِي قَانُون هيئة قطر للأسواق  المطلب الثالث: الت

َ ة  المَالي

ِرّي بمنح
 
ط

 
اِئم الواردة  لم يكتِف املشرع الق ر  اِئم االحتكار والج  ر  ح مع املتهم ِفي ج 

ُ
ال ص  ة املختصة حق التَّ اريَّ الجهة اإلد 

 ِفي 
ا
ح صراحة

ُ
ال ص  ون مصرف قطر املركزي، فقد نص على التَّ

ُ
ان

 
ون رقم )ِفي ق

ُ
ان

َ
بشأن هيئة قطر  2012( لسنة 8الق

الية
َ
اِئم املنصوص عليها  ( والتي نصت على أنه49، وذلك ِفي املادة )لألسواق امل ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص  "للرئيس أو من ينيبه التَّ

ة، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد  ائيَّ ون، قبل تحريك الدعوى الِجن 
ُ
ان

 
ِفي هذا الق

ح انقضاء الدعوى الِجن  
ُ
ال ص  ة واآلثار املترتبة عليها، نصف الحد األقص ى للغرامة املقررة لكل منها. ويترتب على التَّ ائيَّ

ح أثناء تنفيذها".
ُ
ال ص  ة إذا تم التَّ امة بوقف تنفيذ الُعُقوب   وتأمر النيابة الع 

 

                                  
ون 214( املادة )80)

ُ
ان

 
الية. 2012( لسنة 13رقم )( من ق

 
ون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات امل

ُ
ان

 
 بإصدار ق

ون رقم )214( الفقرة الثانية من املادة )81)
ُ
ان

 
الية. 2012( لسنة 13( من ق

 
ون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات امل

ُ
ان

 
 بإصدار ق
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 إنَّ الشروط  
ُ

يث الي؛ ح 
 
ويتبين من نص املادة أن املشرع سلك نفس املسلك الذي اتخذه ِفي القوانين ذات الطابع امل

ح، وتحديد قيمة هي ذاتها باختًلف املسميات والشخص املس
ُ
ال ص  ح باإلضافة إلى املرونة ِفي وقت التَّ

ُ
ال ص  ؤول عن التَّ

ح، وقد أشارت املادة )
ُ
ال ص  ة حقها ِفي طلب املقابل ِفي التَّ اريَّ وني؛ حتى ال تتعدى الجهة اإلد 

ُ
ان

 
( 40املقابل ِفي النص الق

ون 
ُ
ان

 
ة ُيعاقب عليها الق ِريم  الية بناء على معلومات غير إلى جملة من األفعال التي تعتبر ج 

 
)كالتعامل ِفي األسواق امل

ة بقصد االحتكار، أو إجراء عمليات بقصد  معلنة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو إجراء عمليات بيع وشراء صوريَّ

الية(
 
ح فيها.(82)التًلعب بأسعار األوراق امل

ُ
ال ص   ، فكافة هذه املمارسات يحق لرئيس الهيئة التَّ

ح، وهذا ما تميزت به عن 
ُ
ال ص  ات التَّ الية قد نصت على إجِراء 

 
كما تجدر اإلشارة إلى أن الئحة هيئة قطر لألسواق امل

ة  ار  ات اإلضافية التي يحق لإلد  ح دون أن تسترسل ِفي كيفيته، أو ما هي اإلجِراء 
ُ
ال ص  غيرها من القوانين التي تبنت التَّ

ح، فجاء
ُ
ال ص  ح 60ت املادة )اتباعها أثناء التَّ

ُ
ال ص  ( من الًلئحة لتنص ِفي الفقرة الثانية على أنه "يجوز أن يشمل التَّ

ح 
ُ
ال ص  ، ويجوز أن يتضمن هذا التَّ

ا
ة ملنع وقوع مخالفات مستقبًل ة أو أكثر، بما فيها اتخاذ تدابير تصحيحيَّ فرض ُعُقوب 

صل إلى تسوية من هذا النوع، سيعتبر الشخص أن الشخص املعني ال يقر باملخالفة وال ينفيها. وفي حال تم التو 

 عن حقه ِفي التظلم"
ا

 . (83)املعني متنازال

 

َ َصالُح فِي قَانُون الضريبة على الدخل  المطلب الرابع: الت

ة التي من املفترض أن تدخل خزينة 
 
ول ِريبّي وما قد ينتج عنها من إهدار ألموال الدَّ ب الضَّ هرُّ ة التَّ ِريم  ا ألهمية ج  وفقا

ة أهمية بالغة عندما نص على إمكانية  ِريم  ِرّي هذه الج 
 
ط

 
ة وتحصلها من املكلفين بذلك، فقد أولى املشرع الق

 
ول الدَّ

ح فيها ِفي 
ُ
ال ص  ون رقم )التَّ

ُ
ان

َ
ون الضريبة على الدخل 2018( لسنة 24ق

ُ
ان

َ
؛ حيث أعطى املشرع الحق بإصدار ق

امة للضرائب أو من يفوضه،  ون، كذلك منح لرئيس الهيئة الع 
ُ
ان

 
اِئم حددها الق ر  ح مع املتهم ِفي ج 

ُ
ال ص  أن يقوم بالتَّ

                                  
ون رقم )40( املادة )82)

ُ
ان

 
الية.بشأن هيئة  2012( لسنة 8( من ق

 
 قطر لألسواق امل

الية رقم )60( املادة )83)
 
ة هيئة قطر لألسواق امل ار   بإصدار الئحة الهيئة.  2008( لسنة 1( من قرار مجلس إد 
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ح، فإما أن يكون قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها بشرط أن يكون 
ُ
ال ص  املشرع الرئيس املرونة ِفي اختيار وقت التَّ

 . (84)قبل الفصل فيها بحكم بات

ة الغرامة عًلوة على  ح بأن تكون نصف الحد األقص ى لُعُقوب 
ُ
ال ص  ِرّي قيمة التَّ

 
ط

 
باإلضافة إلى ذلك حدد املشرع الق

ة املوقعة عليه اليَّ
 
، وقد أحّسن املشرع ِفي (85)سداد الضريبة املستحقة التي تهرب عن سدادها ِفي وقتها والجزاءات امل

ح؛ حتى ال يدع م
ُ
ال ص  طالب بقيمة مضاعفة أو قيمة عالية عن تحديد قيمة التَّ

ُ
امة للضرائب بأن ت جال للهيئة الع 

املتوقع للتصالح مع املتهم؛ فيضمن املتهم عدم التعرض ألي إساءة استعمال سلطة من ِقبل الهيئة ِفي سبيل تحقيق 

ح معها. 
ُ
ال ص   التَّ

ح ِفي الفقرتين األخيرتين من املادة )
ُ
ال ص  ون سالف الذكر، بعدم جواز تحريك الدعوى ( من 31وتأتي نتيجة التَّ

ُ
ان

 
 الق

امة للضرائب، فًل ت ح بمثابة دليل للمتهم على وفائه بكافة ما تطالبه به الهيئة الع 
ُ
ال ص  ة؛ فيكون التَّ ائيَّ ستطيع الِجن 

ِريبّي، كذلك يح ب الضَّ هرُّ ة التَّ ِريم  ح أن ترفع دعوى ضد املتهم الرتكابه ج 
ُ
ال ص  قضاء كم القاض ي باناألخيرة بعد التَّ

ة فتأمر النيابة الع   ح أثناء تنفيذ الُعُقوب 
ُ
ال ص  ح أثناءها، وإذا تم التَّ

ُ
ال ص  ة إذا تم التَّ ائيَّ  امة بوقف تنفيذها. الدعوى الِجن 

ح فيها ِفي نطاق الضرائب فقد أشارت املادة )
ُ
ال ص  اِئم التي يجوز التَّ ر  اِئم املنص31وفيما يتعلق بالج  ر  وص ( إلى الج 

هرُّب 27 – 26عليها ِفي املواد ) ة التي تنص عليها هي التَّ ِريم  ون ذاته، وبالرجوع إلى تلك املواد نجد أن الج 
ُ
ان

 
( من الق

ِريبّي من قدم سجًلت أو مستندات  ب الضَّ هرُّ ة التَّ ِريم  ا لج  ِريبّي مع تنوع األفعال التي وردت ِفي املادة، فيعتبر مرتكبا الضَّ

حيحة، أو استعمل هذه املستندات بقصد الحصول على إعفاء ضريبّي أو خصم أو حتى استرداد مزورة أو غير ص

الضريبة التي سبق وأن أداها، أو تعمده إلخفاء الدخل الحقيقّي، أو قيامه بأي عمل من شأنه منع موظفي الهيئة 

ا ِفي ار  ح مع كل من شارك عمدا
ُ
ال ص  تكاب أحد هذه املخالفات؛ وذلك من أداء واجبهم، عًلوة على ذلك يجوز التَّ

 بالتضامن
ا

 .(86)العتباره مسؤوال

ة، وذلك إلخًللها 
 
ول نّي وخزينة الدَّ

 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر  ِريبّي من الج  ب الضَّ هرُّ ة التَّ ِريم  من جانب آخر، تعتبر ج 

ا من موارد إيرادات  إنَّ أموال الضرائب تمثل موردا
ُ

يث ة؛ ح 
 
ول ة لتحقيق أهدافها  بموازنة الدَّ

 
ول ة التي تلزم الدَّ

 
ول الدَّ

                                  
ون 31( املادة )84)

ُ
ان

 
ون الضريبة على الدخل. 2018( لسنة 24رقم )( من ق

ُ
ان

 
 بإصدار ق

ون 31( املادة )85)
ُ
ان

 
ون الضريبة على الدخل.بإصدا 2018( لسنة 24رقم )( من ق

ُ
ان

 
 ر ق

ون 27، 26( املادة )86)
ُ
ان

 
ون الضريبة على الدخل. 2018( لسنة 24رقم )( من ق

ُ
ان

 
 بإصدار ق
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ة اديَّ ة واالقتص  ة واالجتماعيَّ ة (87)السياسيَّ ِريم  ح ِفي ج 
ُ
ال ص  ِرّي ِفي تبني فكرة التَّ

 
ط

 
، ومن جانبه فقد أصاب املشرع الق

ها ستسا  إنَّ
ُ

يث ة؛ ح  ائيَّ ِريبّي واعتبارها من البدائل املنتجة للدعوى الِجن  ب الضَّ هرُّ ة التَّ ائيَّ ض 
 
ات الق هم ِفي تفادي اإلجِراء 

ة تكمن ِفي  الطويلة التي تؤدي ِفي النهاية إلى سلب حرية املتهم دون فائدة ترجو من ذلك للدولة، فالفائدة الحقيقيَّ

ون الضريبة
ُ
ان

 
ات املتبعة ِفي ق ة لألموال التي كان من املفترض أن تدخل ِفي خزينتها وفق اإلجِراء 

 
ول على  استعادة الدَّ

ة  ح وفق قنوات رسميَّ
ُ
ال ص  ح بيد رئيس الهيئة أو من يفوضه فيتم التَّ

ُ
ال ص  الدخل، كما أحسن بأن جعل إجراء التَّ

ة. أ اريَّ ة ِفي الجهة اإلد   ساسيَّ

َ َصالُح فِي قَانُون الجمارك  المطلب الخامس: الت

ا  اِئم الجمركية وفقا ر  ح ِفي الج 
ُ
ال ص  ون رقم للحديث عن التَّ

ُ
ان

َ
ون الجمارك 2002( لسنة 40)للق

ُ
ان

َ
، الذي بإصدار ق

ِريبّي  ب الضَّ هرُّ اِئم التَّ ر  ِرّي مسألة عقد تسوية صلح وليس تصالح، كما جاء فيما يتعلق بج 
 
ط

 
أورد فيه املشرع الق

 
ُ
ال ص  ح، وما يميز التَّ

ُ
ال ص  ِرّي مفردة تسوية صلح على التَّ

 
ط

 
اِئم سالفة الذكر، وال نعلم ملاذا فضل املشرع الق ر  ح ِفي الج 

امة  ة أي الهيئة الع  اريَّ ح وليس من ِقبل الجهة اإلد 
ُ
ال ص  ة هو أن صاحب الشأن هو من يقوم بطلب التَّ الجمركيَّ

ة أن ترض ى به  اريَّ ا على الجهة اإلد  ا إجباريًّ ام، وهو بذلك ليس أمرا ح بعد موافقة املدير الع 
ُ
ال ص  للجمارك، فيتم التَّ

 .(88)تابّي من ِقبل املتهمفور تقديم الطلب الك

ام أو من يفوضه.. "ولم ينص على" للرئيس..."، وهو رئيس   وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع نص على أنه "للمدير الع 

ا قبل صدور القرار األميري رقم ) ون كان صادرا
ُ
ان

 
امة للجمارك؛ ألن الق بإنشاء الهيئة  2014( لسنة 37الهيئة الع 

امة للجمارك، ويست وني بحيث ينص على "لرئيس الهيئة أو من يفوضه..". الع 
ُ
ان

 
 وجب األمر تعديل النص الق

 

اِئم التي يجوز فيها 148وبالرجوع إلى نص املادة ) ر  ا نجد أن املشرع قد حدد الج  شار إليه سابقا
ُ
ون امل

ُ
ان

 
( من الق

اِئم التهريب وما ِفي حكمها الوارد ذكرها ر  ح مع املتهم، وهي ج 
ُ
ال ص  (، وقد عّرف املشرع فعل التهريب 140ِفي املادة ) التَّ

                                  
ِريبّي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة اإلسراء للعلوم اإلنسانية، جامعة  ب الضَّ هرُّ ة التَّ ِريم  )87( شريف أحمد بلعوشة، عمر حمزة التركماني، األحكام املوضوعية لج 

. 4، ص2018يناير 4اإلسراء العدد   

ون 148( املادة )88)
ُ
ان

 
ون الجمارك. 2002( لسنة 40رقم )( من ق

ُ
ان

 
 بإصدار ق
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ة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات 
 
ول على أنه "إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدَّ

ا ألحكام املنع أو التقييد الواردة 
ا
ا أو خًلف ا أو جزئيًّ ة كليًّ ون"املعمول بها دون أداء الرسوم الجمركيَّ

ُ
ان

 
، وتأتي (89)ِفي الق

ة التهريب الجمركي، نجد أن املشرع قد أحسن ِفي توسيع دائرة  ِريم  جملة من األفعال التي تدخل ضمن نطاق ج 

ة املختصة وعلى النظم والقواعد  اريَّ التجريم لتشمل ممارسات قد يعتقد املتهم أنه يتحايل بها على الجهة اإلد 

 املعمول بها. 

ح ذاته أو تسوية الصلح كما نص عليه املشرع ِفي املادة )وفيما يتعلق بإج
ُ
ال ص  (؛ فيكون ذلك ِفي أوقات 148راء التَّ

ون، كأن يتم قبل تحريك الدعوى أو خًلل النظر بالدعوى بشرط أن يتم قبل أن يصدر فيها حكم 
ُ
ان

 
حددها الق

ة ال ِريم  ا نص عليه املشرع ِفي ج  ح يتم قبل صدور ابتدائي، وهو األمر الذي اختلف عمَّ
ُ
ال ص  ِريبّي بأن جعل التَّ ب الضَّ هرُّ تَّ

ة التهريب الجمركي، األمر الذي من شأنه يستلزم الوقوف  ِريم  ا، كما هو الحال ِفي ج  ا ابتدائيًّ حكم بات وليس حكما

ة التهريب الجمركي هي صدور حكم ابتدا ِريم  ح ِفي ج 
ُ
ال ص  ئي فقط، وهي حول السبب وراء جعل الحد األقص ى ملهلة التَّ

ة  ِريم  ح تحقق هدفها بصورة أكبر ِفي ج 
ُ
ال ص  فترة قصيرة مقارنة بصدور حكم بات، فكأن املشرع يرى أن فكرة التَّ

ون الجمارك فجاءت هذه املغايرة بمثابة إدراك 
ُ
ان

 
ون الضريبة على الدخل أحدث من ق

ُ
ان

 
ِريبّي، أو ألن ق ب الضَّ هرُّ التَّ

ح 
ُ
ال ص  ون املشرع أن مهلة التَّ

ُ
ان

 
ا، وهو ما يستلزم إعادة النظر وتعديل ق لحين قبل صدور حكم ابتدائّي ال تجدي نفعا

نازل عن  ح يتم بالتالي التَّ
ُ
ال ص  ح قبل صدور الحكم االبتدائي، وبعد أن يتم التَّ

ُ
ال ص  الجمارك فيما يتعلق بنص التَّ

ح في انقضاء الدعوى الِج 
ُ
ال ص  حالسير ِفي الدعوى، وتتمثل نتيجة التَّ

ُ
ال ص  ات التَّ ة فًل تنقض ي إال بانتهاء إجِراء  ائيَّ  . (90)ن 

ة بغض النظر عن اختًلف املصطلح املستخدم ِفي  اِئم الجمركيَّ ر  ح ِفي الج 
ُ
ال ص  ا أن املشرع أخذ بنظام التَّ يتضح جليًّ

ح"، باإلضافة إلى 
ُ
ال ص  ح ليس نص املادة، والذي نرى أنه من األفضل أن يتم تغييره حتى يكون "التَّ

ُ
ال ص  أن إجراء التَّ

ة،  ِريم  ا ملرتكب الج  ح، فهو ليس حقًّ
ُ
ال ص  ة إنما هو اختياري؛ فلها أن ترفض طلب املتهم بالتَّ اريَّ ا على الجهة اإلد  إجباريًّ

                                  
ون 139املادة ) (89)

ُ
ان

 
ون الجمارك. 2002( لسنة 40رقم )( من ق

ُ
ان

 
 بإصدار ق

ون 150( املادة )90)
ُ
ان

 
ون الجمارك. 2002( لسنة 40رقم )( من ق

ُ
ان

 
 بإصدار ق

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


    

55  
جامعة  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال   معتمدةعلمية القانون واألعمال الدولية , مجلة مجلة 

 املغرب – سطات –الحسن األول 

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي : 

 

462023   ISSN:2509-0291 

 

ة متى  اِئم الجمركيَّ ر  امة للجمارك أن تمنحه لألشخاص مرتكبي الج  إنما هو إجراء استثنائّي أجازه املشرع للهيئة الع 

ةت ِريم  ا من أجل تسوية ودية مع مرتكب الج   .(91)وافرت فيه الشروط ورأت ذلك مناسبا

َ َصالُح فِي قَانُون العنوان الوََطني    المطلب السادس: الت

ا ِفي  ح مؤخرا
ُ
ال ص  ون رقم )تم ذكر التَّ

ُ
ان

َ
نيّ  2017( لسنة 24الق

َ
ون الخاص بقيام كل بشأن العنوان الَوط

ُ
ان

 
، وهو الق

ا باإلدالء بمجموعة بيانات خاصة به كاالسم وعنوان السكن شخص طبيعّي  ا أم وافدا ومعنوّي سواء كان مواطنا

ة
 
ول ة ِفي الدَّ ة وغير الحكوميَّ ، وألهمية (92)والعمل والهاتف، فتتم على هذه البيانات كافة معامًلته مع الجهات الحكوميَّ

ة وهي الغرام ِرّي ُعُقوب 
 
ط

 
ِرّي، وذلك لكل من ال 10,000ة التي ال تزيد على )هذه البيانات وضع املشرع الق

 
ط

 
( ريال ق

يقدم البيانات التي تطلبها الجهة املختصة وفي الوقت الذي حددته، كذلك يجب إعًلن الجهة املختصة عن أي 

نّي، أو تعمد إبًلغ الجهة املختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه 
 
ط نيّ تعديل أو تغيير ِفي بيانات العنوان الو 

 
ط  . (93)الو 

 

نّي بمخالفته ألحكام املواد )
 
ط ون نفسه أو تعمده لإلدالء 4(، )3وبعد أن يثبت تخلف املكلف بالعنوان الو 

ُ
ان

 
( من الق

ة، وذلك ِفي األوقات التي  ِريم  ح ِفي هذه الج 
ُ
ال ص  ة أو من يفوضه التَّ ببيانات غير صحيحة، أجاز املشرع لوزير الداخليَّ

(، وهي إما قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها بشرط أن يتم ذلك قبل الفصل فيها بحكم نهائي، 7حددتها املادة )

ِرّي، ويترتب على 5000واملقابل هو أن يقوم املخالف بسداد نصف الحد األقص ى للغرامة املقررة، وهي )
 
ط

 
( ريال ق

 .(94)ذلك عدم جواز تحريك الدعوى 

 

                                  
ة الجمركية، مجلة املفكر، جامعة محمد خيضر بسكره الكريم،  ( لبنى عبد91) ِريم  ة ِفي الج  ائيَّ ض  ائّي على املتابعة الق  ح الِجن 

ُ
ال ص  كلية الحقوق والعلوم  –أثر التَّ

 .800، ص2017ديسمبر 16العدد  السياسية،

ون رقم )2، 1املادة )( انظر 92)
ُ
ان

 
نّي. بشأن العنوا 2017( لسنة 24( من ق

 
ط  ن الو 

ون رقم )6( املادة )93)
ُ
ان

 
نّي.  2017( لسنة 24( من ق

 
ط  بشأن العنوان الو 

ون قد ساوى بين من ال يقدم البيانات ِفي الوقت املحدد أو يقوم بتحديثها إ94)
ُ
ان ِرّي ِفي هذا الق 

 
ط بين من و ن حدث تغيير لبيانته ( تجدر اإلشارة إلى أن املشرع الق 

 يتعمد اإلدالء ببي
 
ة على من يتعمد تغيير بياناته ووضع بيانات مخالفة للحقيقة؛ فهذا األخير متى ث امه بت قيانات غير صحيحة، فكان األجدر أن يتم تشديد الُعُقوب 

ون ومخالفته بصريح العبارة؛ فاملغزى من إعطاء بيانات غير صحيحة هو عدم تمكن 
ُ
ان  على عدم اكتراثه بتطبيق الق 

ا
للجهات املختصة من بذلك ُيعتبر دليًل

ون؛ بحيث تتم التفرقة بين من يتأخ
ُ
ان رم، وعليه نرى أن يتم التعديل على هذا الق  ت وبين ر ِفي اإلدالء بالبياناالوصول إليه ِفي حال االشتباه بارتكابه أي فعل ُمج 

 من يتعمد إعطاء بيانات مغايرة للحقيقة. 
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 رأي الباحثة: 

الي معالج ُيستفاد مما سبق ذكره
 
اِئم ذات الطابع امل ر  ائّي ِفي الج  ح الِجن 

ُ
ال ص  ِرّي عالج التَّ

 
ط

 
ة جيدة من أن املشرع الق

ة املختصة واملتهم أو املخالف، كذ اريَّ ح بين الجهة اإلد 
ُ
ال ص  ح ِفي حال كان التَّ

ُ
ال ص  لك حيث تحديد املسؤول عن التَّ

ح بعد صدور الحكم، وإن كان ت
ُ
ال ص  ح ِفي كافة إمكانية التَّ

ُ
ال ص  عليقنا على ضرورة تحديد الوقت الذي يتم فيه التَّ

ا.  جيزه باإلضافة إلى بيان اآلثار املترتبة عليه بشكل واضح وصريح وهذا ما تطرقنا إليه ُمسبقا
ُ
 القوانين التي ت

 
ُ
ال ص  ِرّي لم يتوسع ِفي تبني نظام التَّ

 
ط

 
شير إلى أن املشرع الق

ُ
ون العقوباتمن ناحية أخرى ال بد أن ن

ُ
ان

 
ِرّي،  ح ِفي ق

 
ط

 
الق

ح ِفي صلب املادة
ُ
ال ص  ( فقط، والتي تضمنت الصلح كما هو مذكور ِفي النص الذي يتم بين 359) فقد جاء ذكر التَّ

اِئم املنصوص عليها ِفي املادة ) ر  اِئم الشيك كإص357املجني عليه واملتهم ِفي الج  ر  ون العقوبات، وهي ج 
ُ
ان

 
دار ( من ق

دون رصيد أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرف، وغيرها من التصرفات التي ُيعاقب شيك ب

ون بالحبس مدة ال تقل عن ثًلثة أشهر وال تجاوز ثًلث سنوات، وبالغرامة التي ال تقل عن ثًلثة آالف 
ُ
ان

 
عليها الق

اِئم هي فقط ا ر  لتي نصت على إثبات صلح املجني عليه أو وكيله مع ريال وال تزيد على عشرة آالف ريال، فهذه الج 

ائّي الذي يقع بين املجني عليه وا ة، وهو ما ُيعرف بالصلح الِجن  ائيَّ  ملتهم.املتهم، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الِجن 

ح ِفي حال إصدار تشريع 
ُ
ال ص  ِرّي لنظام التَّ

 
ط

 
ة الكسب غير عًلوة على ذلك نرى أنه من املهم التفات املشرع الق ِريم  لج 

ون رقم (95)املشروع
ُ
ان

 
ِفي شأن الكسب غير  1975لسنة  62، كما فعل املشرع امِلصِرّي ِفي ظل التعديل على الق

ة الكسب غير املشروع ِريم  ح ِفي ج 
ُ
ال ص   . (96)املشروع، فقام بتبني نظام التَّ

 

 

                                  
ة الكسب غير املشر  (95) ِريم  نّي وتأتي أهمية وجود تشريع خاص بج 

 
ط اِئم التي تمثل خطورة على االقتصاد الو  ر  ة من الج  ِريم  عد هذه الج 

ُ
وع؛ ألن النصوص ت

الية، فعدم
 
سهم ِفي ُمساءلة املوظف إن تضخمت ذمته امل

ُ
امة ال ت اِئم الوظيفة الع  ر  ة املعمول بها ِفي مجال ج  ونيَّ

ُ
ان املوظف  وجود تشريع يجرم هذا الفعل يجعل الق 

ون. 
ُ
ان ة إال بق  ة وال ُعُقوب  ِريم  ة بموجب مبدأ ال ج  ونيَّ

ُ
ان  بمنأى عن املسائلة الق 

ت التي تضمن 2003كذلك من بين األسباب التي تستدعي وجود تشريع ُيجرم الكسب غير املشروع هي أن مصادقة دولة قطر على اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 

نّية موائمة ألحكام االتفاقية، )الدكتور إياد هار 
 
ط ا بأن تكون تشريعاتها الو  شريعية تجريم اإلثراء غير املشروع، ُينش ئ على عاتقها التزاما

َّ
ون الدوري، الضرورة الت

ة، مركز الدراس ائيَّ ض  ة والق  ونيَّ
ُ
ان ِرّي، املجلة الق 

 
ط ون الق 

ُ
ان ة لتجريم الكسب غير املشروع ِفي الق  ائيَّ ض  ة والق  ونيَّ

ُ
ان ، 2018وزارة العدل، العدد األول يونيو  –ات الق 

 (.215- 213ص

ون رقم 96)
ُ
ان ا للق  ة الكسب غير املشروع وفقا ِريم  امة ملكافحة الفساد واألحكام الخاص 2016لسنة  2( الدكتور محمد حسن الكندري، ج  ة ِفي شأن إنشاء الهيئة الع 

الية،
 
  .146،  ص2018دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  بالكشف عن الذمة امل
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َ صالح  َ ة للت  الفصل الثاني: الآثار الإجرائي

ة ووقف تنفيسوف نتطرق ِفي  ائيَّ ح املتمثلة في انقضاء الدعوى الِجن 
ُ
ال ص  ذ هذا الفصل إلى الحديث عن آثار التَّ

ة، وذلك ِفي املبحثين اآلتيين:  الُعُقوب 

َ ة  المبحث الأول: انقضاء الدعوى الجِنَائي

ة، فًل يجوز رفع دعوى  ائيَّ ائّي انقضاء الدعوى الِجن  ح الِجن 
ُ
ال ص  ا قديترتب على إتمام التَّ تم  طاملا أن هناك تصالحا

امة، ة املختصة أو النيابة الع  اريَّ ح كسبب من أسباب انقضاء الدعوى ال  بين املتهم والجهة اإلد 
ُ
ال ص   بد وإلى جانب التَّ

شير إلى الوقت 
ُ
ح هو أحد أسباب انقضائها، كذلك سوف ن

ُ
ال ص  من تحديد أسباب انقضاء الدعوى، باعتبار أن التَّ

ة. الذي تنقض ي في ح على الُعُقوب 
ُ
ال ص  ة، باإلضافة إلى أثر التَّ ائيَّ  ه الدعوى الِجن 

 

َ ة على سبيل الحصر  المطلب الأول: تحديد أسباب انقضاء الدعوى الجِنَائي

ات  ة ملباشرة حقها ِفي البدء بإجِراء 
 
ول ة هي األسباب التي تنتج عنها قيود على الدَّ ائيَّ إن أسباب انقضاء الدعوى الِجن 

ة الد ونيَّ
ُ
ان

 
ات الق ة ِفي اتخاذ اإلجِراء 

 
ول ة وقعت من ِقبل شخص معلوم، فيسلب حق الدَّ ِريم  ة بصدد ج  ائيَّ عوى الِجن 

ة ِفي ذاتها منتهية ِريم  ، وقد تنقسم أسباب انقضاء الدعوى إلى قسمين، (97)تجاه هذا الشخص؛ وذلك العتبار أن الج 

ائّي بات، وإلى أسباب خاصة أسباب عامة متمثلة ِفي وفاة الجاني، أو الع فو الشامل، أو التقادم، أو صدور حكم ِجن 

ائّي  ح الِجن 
ُ
ال ص  نازل عن الشكوى والتَّ اِئم دون غيرها مثل التَّ ر   . (98)تكون معينة لبعض الج 

ة عل ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ة ِفي ق شريعات العربيَّ

َّ
ِرّي كغيره من الت

 
ط

 
ى األسباب التي ومن جانبه نص املشرع الق

ة وهي وفاة املتهم أو مض ي مدة التقادم، أو صدور حكم بات ِفي الدعوى، أو انقضاء  ائيَّ تنقض ي بها الدعوى الِجن 

ون 
ُ
ان

 
ون باإلضافة إلى انقضاء الدعوى بأي سبب آخر ينص عليه الق

ُ
ان

 
ام أو بإلغاء الق ة بالعفو الع  ائيَّ ، (99)الدعوى الِجن 

                                  
ة وسقوط عقوبتها، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الدكتور عبد الحكم ( 97) ائيَّ  .27، ص2005فوده، انقضاء الدعوى الِجن 

 )98( الدكتور عبد الحكم فوده، املرجع السابق، ص27.

ون رقم )13( املادة )99)
ُ
ان

 
ة. 2004( لسنة 23( من ق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
 بإصدار ق
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ِرّي ا-ويتمثل السبب اآلخر 
 
ط

 
شريع الق

َّ
ون ِفي الت

ُ
ان

 
ح املذكور ِفي نص املادة ) -لذي ينص عليه الق

ُ
ال ص  ( من 18في التَّ

ة األخرى والتي سبق ابيَّ
 
شار إليه ِفي القوانين الِعق

ُ
ح امل

ُ
ال ص  ِرّي، باإلضافة إلى التَّ

 
ط

 
ة الق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
وأن  ق

 
ا
ون صراحة

ُ
ان

 
ة التي ُرفعت ضد أحد املتهمين قد تنقض ي ِفي حال ما تم أشرنا إليها، فنص الق ائيَّ  على أن الدعوى الِجن 

ة ِفي ائيَّ اِئم الِجن  ر  ة املختصة فيما يتعلق بالج  اريَّ امة أو بين املتهم والجهة اإلد  ح بين املتهم والنيابة الع 
ُ
ال ص  القوانين  التَّ

ة األخرى.  ابيَّ
 
 الِعق

َ َصالُح المطلب الثاني: الوقت الذي َ ة بالت تنقضي فيه الدعوى الجِنَائي  

 

ة فهنا األمر يختلف حسب ما هو منصوص عليه ِفي النصوص  ائيَّ وفيما يتعلق بالوقت الذي تنقض ي فيه الدعوى الِجن 

ِرّي 
 
ط

 
ة الق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
ح -القانونية، فبالرجوع إلى ق

ُ
ال ص  اِئم التي والذي تبنى فيه املشرع نظام التَّ ر  ِفي الج 

نّي فإننا نجد أن نص املادة )
 
ط ح أو التسوية كما 18تهدد االقتصاد الو 

ُ
ال ص  ( حددت الوقت الذي يتم فيه إجراء التَّ

نّي، وقبل إحالة الدعوى 
 
ط اِئم تضر االقتصاد الو  ر  هو مذكور ِفي نص املادة، وهو بعد انتهاء التحقيق مع املتهم ِفي ج 

ة إل ائيَّ ل عليها وما حققه من الِجن  ى املحكمة، فإن تمت هذه التسوية والتي تتضمن قيام املتهم برد األموال التي تحصَّ

ام باعتباره  خًلل هذه األموال من مكاسب ومنافع وكذلك التعويضات التي قد تكون مستحقة، هنا يصدر النائب الع 

ا بأال  ح أمرا
ُ
ال ص   . (100)وجه إلقامة الدعوى الطرف الثاني ِفي إجراء التسوية أو التَّ

واألمر بأال وجه إلقامة الدعوى هو كما بينه املستشار إيهاب عبد املطلب قرار املحقق إنهاء التحقيق االبتدائي وتوقف 

ا ِفي مدلوله فًل (101)الدعوى عند هذه املرحلة ة إلى املحكمة، ويجب أن يكون واضحا ائيَّ ، فهو "عدم رفع الدعوى الِجن 

امة يغني عنه أن يوج د ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة يقترح فيها على رئيس النيابة الع 

ة(102)إصدار األمر بأال وجه إلقامة الدعوى" ائيَّ  . (103)، واألمر بأال وجه إلقامة الدعوى ينال حجيته ِفي إنهاء الدعوى الِجن 

                                  
ون رقم )18( املادة )100)

ُ
ان

 
ة. 2004( لسنة 23( من ق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
 بإصدار ق

ة، الجزء الثاني، نادي ا101) ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ة الحديثة ِفي شرح ق ائيَّ  . 61، ص2012لقضاة، ( املستشار إيهاب عبد املطلب، املوسوعة الِجن 

ة، دار  ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
)102( )نقض 7 يناير سنة1957، مجموعة األحكام، س8، رقم 3، ص7( ُمشار إليه لدى الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط ِفي ق

. 917، ص2012النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثامنة،   

 )103( الدكتور أحمد فتحي سرور، املرجع السابق، ص923. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


    

59  
جامعة  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال   معتمدةعلمية القانون واألعمال الدولية , مجلة مجلة 

 املغرب – سطات –الحسن األول 

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي : 

 

462023   ISSN:2509-0291 

 

امة قبل إحالة الدعوى  نّي من ِقبل النيابة الع 
 
ط اِئم تمس االقتصاد الو  ر  ح مع املتهم ِفي ج 

ُ
ال ص  وبذلك فإن تم التَّ

ة ضد املتهم،  ائيَّ ا بأال وجه إلقامة الدعوى؛ ومن ثم ال يجوز رفع الدعوى الِجن  امة أمرا ة، أصدرت النيابة الع  ائيَّ الِجن 

ة فِ 
 
ول ة، وهذا عين ما جاء ِفي املادة )وبالتالي يسقط حق الدَّ ة الطبيعيَّ ائيَّ ات الِجن  ا لإلجِراء  ( 18ي ُمساءلة املتهم وفقا

ات، فهل  ة والسير ِفي اإلجِراء  ائيَّ ة، األمر الذي ُيثير التساؤل ِفي حال تم رفع الدعوى الِجن  ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
من ق

ح
ُ
ال ص  ام هنا قبول التَّ مع املتهم، أو أن هذا اإلجراء ال يمكن القيام به إال بعد التحقيق مع املتهم  يحق للنائب الع 

ه بالرجوع إلى النص فًل يتم هذا اإلجراء إال ِفي الفترة ما بين االنتهاء   إنَّ
ُ

يث ة للمحكمة، ح  ائيَّ وقبل إحالة الدعوى الِجن 

ص   ح، وهو ما يتطلب إعادة النظر ِفي صياغة املادة من التحقيق وقبل إحالة الدعوى، أما فيما عدا ذلك فًل يقع التَّ
ُ
ال

ة وقبل صدور حكم قضائي فيها، لكي توافق 18) ائيَّ ح بعد إحالة الدعوى الِجن 
ُ
ال ص  ام إجراء التَّ ( لتسمح للنائب الع 

الي األخرى. 
 
اِئم ذات الطابع امل ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص   هذه املادة غيرها من املواد املتضمنة التَّ

يتعلق بوقت انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في القوانين العقابية الخاصة ، فأننا وجدنا اختًلف فيما  أما فيما

بينهم فقد يتم التصالح قبل صدور الحكم البات في جرائم االحتكار الواردة في قانون حماية املنافسة والجرائم 

م قبل صدور الحكم النهائي فقد نص عليه في قانون الواردة في قانون الضريبة على الدخل ، أما التصالح الذي يت

مصرف قطر املركزي وقانون هيئة قطر لألسواق املالية، باإلضافة إلى أن التصالح قد يتم قبل الفصل بالدعوى 

بحكم ابتدائي وهو ما جاء في قانون الجمارك ، وبذلك نرى ضرورة أن يتم توحيد وقت انقضاء الدعوى بالتصالح 

 انين التي تبنت التصالح. في كافة القو 

 

َ َصالُح يمَة موضوع الت بَة المقررة للجَرِ َ َصالُح على العُقُو  المطلب الثالث: أثر الت

ح لهي مسألة ثار 
ُ
ال ص  ة محل التَّ ِريم  ة للج  ة األصليَّ ح وأثرها على الُعُقوب 

ُ
ال ص  ة بالتَّ ائيَّ إن مسألة انقضاء الدعوى الِجن 

ة خًلف ِفي الفقه بشأنها، وذ ائيَّ ح املتمثل في انقضاء الدعوى الِجن 
ُ
ال ص  لك فيما يتعلق بسريان األثر الناتج عن التَّ

ة سالبة للحرية، فيذهب بعض الفقه إلى انقضاء الدعوى دون  ة أم ُعُقوب  ة املقررة ماليَّ بغض النظر إن كانت الُعُقوب 

ة موضوع التَّ  ِريم  ة للج  ة األصليَّ ا مع النص املقرر للتصالح، والذي لم التفرقة بين طبيعة الُعُقوب  ح؛ وذلك توافقا
ُ
ال ص 
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ة ِريم  ة املقررة للج  ة سالبة الحرية (104)ُيشر إلى نوع الُعُقوب  ، فيما ذهب جانب من الفقه إلى وجوب التمييز بين الُعُقوب 

ائِ  ر  ح عليها، فتنقض ي الدعوى بالنسبة للج 
ُ
ال ص  ة من ناحية أثر التَّ اليَّ

 
ة امل ة عن والُعُقوب  ة ماليَّ م املخصص لها ُعُقوب 

ام اِئم تضر بالنظام واألمن الع  ر  اِئم املقرر لها عقوبات سالبة للحرية؛ ألن من وجهة نظرهم أن هذه الج  ر   . (105)تلك الج 

ِرّي أي مسلك قد اتخذ من هذين املسلكين إال أنه يتضح من خًلل النصوص 
 
ط

 
ومن جانبه لم يحدد املشرع الق

ونيَّ 
ُ
ان

 
اِئم ذات العقوبات الق ر  اِئم ذات العقوبات سالبة الحرية والج  ر  ة السابق االلتفات إليها أنه لم يفصل بين الج 

ح فيهم. 
ُ
ال ص  ِرّي فيما يتعلق بالتَّ

 
ط

 
ة، فهما سيان بالنسبة للمشرع الق اليَّ

 
 امل

 

َ َصالُح َ ة بالت  المطلب الرابع: آثار انقضاء الدعوى الجِنَائي

ة في أال يكون للدولة حق ِفي معاقبة الجانييتمثل األثر األ  ائيَّ ة (106)ساس ي من آثار انقضاء الدعوى الِجن 
 
ول ، فقيام الدَّ

ا ُيعد بمثابة  ونا
ُ
ان

 
ة املختصة املنصوص عليها ق ار  امة أو اإلد  ح مع املتهم عن طريق ممثليها إن كانت النيابة الع 

ُ
ال ص  بالتَّ

ا كان موضعه تنازلها عن حقها ِفي عقاب املتهم، وه ح أيًّ
ُ
ال ص  ا بعد أن تتوافر الشروط الواجب توافرها ِفي التَّ ذا طبعا

ون الضريبة على الدخل، أو 
ُ
ان

 
ة األخرى كق ابيَّ

 
ة أو القوانين الِعق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
إن كان املنصوص عليه ِفي ق

ون مصرف قطر املركزّي أو تنظيم املؤ 
ُ
ان

 
ون الجمارك، أو ق

ُ
ان

 
ة، ق اليَّ

 
ون هيئة قطر لألسواق امل

ُ
ان

 
ة، أو ق اليَّ

 
سسات امل

ون والواجب 
ُ
ان

 
ح مع مرتكب املخالفات الواردة ِفي الق

ُ
ال ص  وغيرها من القوانين التي تنص بين طياتها على إمكانية التَّ

 االبتعاد عن ارتكابها. 

ِرّية فيما يتع
 
ط

 
ة الق ائيَّ ض 

 
اِئم وتجدر اإلشارة إلى ندرة األحكام الق ر  ائّي ِفي ج  ح الِجن 

ُ
ال ص  ة بالتَّ ائيَّ لق بانقضاء الدعوى الِجن 

ح، 
ُ
ال ص  ة بالتَّ ائيَّ ام، بينما توجد بعض األحكام التي تقرر فيها املحكمة تمييز الحكم وانقضاء الدعوى الِجن  ال الع 

 
امل

ح بين أطراف الدعوى؛ حيث قضت محكمة التمي
ُ
ال ص  يز بأنه "... ورتب على هذا الصلح وذلك ِفي حال ثبوت إتمام التَّ

                                  
ِريبّية، دار النهضة العربية، القاهرة، 104) اِئم الضَّ ر  راش ي، خإبراهيم الدكتور عادل عبد العال  ُمشار إليه لدى 266، ص1990( الدكتور أحمد فتحي سرور، الج 

 . 109مرجع سابق، ص

ة، رسالة دكتوراة105) ائيَّ  ، ُمشار إليه لدى الدكتور عادل عبد197، ص2003، حقوق القاهرة، ( الدكتور طه أحمد محمد عبد العليم الصلح ِفي الدعوى الِجن 

 .110إبراهيم خراش ي، مرجع سابق، صالعال 

 . 111إبراهيم خراش ي، مرجع سابق، ص( الدكتور عادل عبد العال 106)
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ا، وكان الثابت من مذكرة الطعن  ة ولو بعد صيرورة الحكم باتًّ ة، وإيقاف تنفـيذ الُعُقوب  ائيَّ انقضاء الدعوى الِجن 

وصور املستندات املرفق بها سداد الطاعنة لقيمة الشيكات محل الدعوى خزينة املحكمة، وملا كان السداد الكامل 

مفاده تصالح املتهمة مع املجني عليها، فإنه يتعين تمييز الحكم املطعون فـيه وإلغاء الحكم املستأنف  لقيمة الشيكات

ة بالصلح" ائيَّ اِئم الشيك (107)وانقضاء الدعوى الِجن  ر  ، يتضح من الحكم السابق أنه من األحكام املتعلقة بج 

ِرّي، والتي نصت ا
 
ط

 
ون العقوبات الق

ُ
ان

 
ا على جواز 359ملادة )واملنصوص عليها ِفي ق ون كما ذكرنا سابقا

ُ
ان

 
( من ذات الق

ح فيما بين املجني والجاني تحكم 
ُ
ال ص  بت قيام التَّ

ُ
ا ببيان أنه متى ث اِئم، فجاء الحكم واضحا ر  الصلح ِفي هذه الج 

ح بشكل واضح وص
ُ
ال ص  ة بالتَّ ائيَّ  ريح.املحكمة بتمييز الحكم املطعون فيه، وتقرر انقضاء الدعوى الِجن 

وكان الحكم املطعون  وقد رفضت محكمة التمييز األخذ بالتصالح القائم على شرط، وذلك في حكم قضت فيه: "....

فيه قد قض ى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لتقديم املتهم إيصال سداد قيمة الشيك في خزينة املحكمة 

يابة العامة مبلغ الشيك محل البًلغ إال أنه اشترط عدم وباالطًلع على اإليصال تبين أن املتهم أودع في صندوق الن

تسليمه للشاكي لحين صدور حكم بات أو بأمر من رئيس نيابة تنفيذ األحكام وحيث يشترط في الصلح أن يكون 

 وغير معلق على شرط فإن ما قدمه املطعون ضده ال يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم مما يتعين معه 
ا
ناجزا

 باإلعادة"تم
ا
، حيث يجب أن يكون التصالح قد تم بالفعل حتى تقض ي املحكمة (108)ييزه وأن يكون التمييز مقرونا

بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وأن يكون هناك ما يثبت قيام النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة وهو ما 

بأي طريقة كانت  –ن السداد الكامل لقيمة الشيك ذكرته محكمة التمييز القطرية في حكم قضت فيه بأنه: "... وكا

مفاده تمام الصلح بشأن ذلك الشيك. وكان الثابت من املستندات املرفقة بأسباب الطعن أن إفادتي النيابة  –

العامة تضمنتا إيداع الطاعن قيمة الشيك محل االتهام خزينة النيابة العامة وأنها قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة 

 . (109)ها للتصالح"املقض ي ب

ِرّية بتمييز الحكم؛ وذلك ألن محكمة أول درجة لم تلتفت إلى دفاع  
 
ط

 
وفي حكم آخر قضت محكمة التمييز الق

ة؛ حيث قالت"... ملا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه لم يعرض  اريَّ جوهري مضمونه تصالح املتهم مع الجهة اإلد 

                                  
ة، الطعن رقم 15 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 2013/04/1م. ائيَّ ِرّية، األحكام الِجن 

 
ط  )107( محكمة التمييز الق 

 م، شبكة قوانين الشرق. 20/11/2017، بتاريخ 2017لسنة  175( محكمة التمييز القطرية، األحكام الجنائية، الطعن رقم 108)

 م، شبكة قوانين الشرق. 16/06/2014، بتاريخ 2014لسنة  35محكمة التمييز القطرية، األحكام الجنائية، الطعن رقم  (109)
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ة بشأن املخالفة موضوع االتهام بالت -رغم جوهريته  -إلى دفاع الطاعن  اريَّ حقق من تصالح الطاعن مع الجهة اإلد 

ا إلى غاية األمر فيه مما يعيب 
ا
وإعمال موجبه، رغم جدية هذا الدفاع مما كان يتعين على املحكمة أن تحققه بلوغ

من هذا الحكم أن ، ويتبين (110)الحكم ويوجب تمييزه واإلعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه اآلخر للطعن"

ا ِفي تمييز  ة املختصة لهو من الدفوع الجوهرية التي تكون سببا اريَّ ح بين املتهم والجهة اإلد 
ُ
ال ص  مسألة الدفع بقيام التَّ

ا من أسباب انقضاء الدعوى،  ح باعتباره سببا
ُ
ال ص  الحكم ِفي حال التفات محكمة أول درجة عنها؛ وذلك ألهمية التَّ

ح قد تترتب آثار أهمها انقضاء فعند طرحه ِفي املح
ُ
ال ص  كمة ال بد من التأكد من قيامه وثبوت صحته؛ ألن بهذا التَّ

ة ِفي معاقبة املتهم.
 
ول  الدعوى، وبالتالي سقوط حق الدَّ

  

  

                                  
ِرّية، ا110)

 
ط ة، الطعن رقم ألحكام ( محكمة التمييز الق  ائيَّ امة إلى الطاعن قيامه بفتح محل ِفي 23/06/2008، بتاريخ 2008لسنة  164الِجن  م، " أسندت النيابة الع 

ون رقم )20(، )4معاقبته باملادتين ) غير األماكن املصرح بها، وطلبت
ُ
ان امة، وأمام  1975( لسنة 3( من الق  محكمة أول درجة بشأن املحال التجارية والصناعية والع 

الفة قدم الطاعن صورة ضوئية من إيصال سداد مبلغ خمسة آالف ريال للبلدية عن ممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، ورخصة تجارية للمحل موضوع املخ

ون رقم )
ُ
ان ر   2005( لسنة 17صدرت بعد تحرير املحضر باسم آخر غير الطاعن. ملا كان ذلك، وكان الق  اِئم املنصوص عليها ِفي قوانين البلدية بشأن الصلح ِفي الج 

ون رقم )
ُ
ان ون رقم )2من ضمن قوانين البلدية التي تخضع ألحكامه، وأجازت املادة ) 1975( لسنة 3قد اعتبر الق 

ُ
ان سالف اإلشارة  2005( لسنة 17( من الق 

ة بالغرامة أو بالحبس والغرامة على سبيل التخيير للبلديات الصلح ِفي قوانين البلدية، وذلك قبل الفصل ِفي الدعوى بحكم نهائي متى ك ِريم  ا على الج  ان معاقبا

ات الصلح". ون على إجِراء 
ُ
ان  بينهما، ونصت املادة الثالثة من هذا الق 
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بَة  المبحث الثاني: وقف تنفيذ العُقُو

ائّي،  ح الِجن 
ُ
ال ص  ة األثر الثاني من آثار التَّ ح بعد صدور حكم بات ُيّعد وقف تنفيذ الُعُقوب 

ُ
ال ص  ويكون ذلك إذا تم التَّ

ة كأثر  ح أثناء قضاء املحكوم عليه فترة عقوبته، فيأتي إجراء وقف تنفيذ الُعُقوب 
ُ
ال ص  على املتهم أو حتى إذا تم التَّ

 ببيان امل
ا
ة املختصة، وهو ما سوف نعرضه بداية اريَّ قصود واضح للتصالح الذي تم بين املحكوم عليه والجهة اإلد 

ح على
ُ
ال ص  ا باإلضافة إلى التطرق إلى أثر التَّ ائّي تحديدا ح الِجن 

ُ
ال ص  ِرّي وفي التَّ

 
ط

 
شريع الق

َّ
ة ِفي الت  بوقف تنفيذ الُعُقوب 

ة سابقة ِفي العود. ِريم   اعتبار الج 

يع القَطَرِي   َ شر  المطلب الأول: مفهوم وقف التنفيذ فِي الت

ة "أحد ة على شرط واقف  ُيقصد بوقف تنفيذ الُعُقوب  تدابير الدفاع االجتماعي، ويقصد منه تعليق تنفيذ الُعُقوب 

ة فيجرده من قوته  ائّي الصادر بالُعُقوب  ون، فهو وصف يرد على الحكم الِجن 
ُ
ان

 
ة يحددها الق خًلل فترة زمنيَّ

 . (111)التنفيذية"

ة ِفي  ِرّي على وقف تنفيذ الُعُقوب 
 
ط

 
 ومن جانبه نص املشرع الق

ُ
ان

َ
، بأن أجاز 2004لسنة  11ون العقوبات رقم ق

ة الحبس مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة؛  ة بُعُقوب  ِريم  ا عند حكمها ِفي ج  ة، وتحديدا للمحكمة وقف تنفيذ الُعُقوب 

ة، كأخًلق املحكوم عليه  ِريم  وذلك العتبارات معينة تبعث على االعتقاد بأن املحكوم عليه لن يكرر ارتكاب هذه الج 

ة أو  ِريم  رتكب فيها الج 
ُ
ِرّي مدة وقف التنفيذ مفتوحة بل حددها ِفي (112)سنه أو الظروف امل

 
ط

 
، ولم يترك املشرع الق

شار إليه أعًله وجعلها ملدة ثًلث سنوات يبدأ احتسابها من اليوم الذي يصبح فيه 80نص املادة )
ُ
ون امل

ُ
ان

 
( من الق

ا، ويكون الحكم كأن لم يكن إذا ا نقضت هذه املدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ؛ حيث يجوز الحكم باتًّ

إذا صدر ضد املحكوم عليه خًلل مدة الوقف حكم بالحبس ألكثر من ثًلثة  -1إلغاء وقف التنفيذ ِفي حالتين وهما "

ة ارتكبت خًلل هذه املدة، أو قبلها، ولم تكن املحكمة تعلم بها عند األمر  ة عمديَّ ِريم   -2بوقف التنفيذ.  أشهر ِفي ج 

                                  
ة )دراسة  ُمشار إليه لدى محمد صبحي نجم، وقف تنفيذ 58ص 1967علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة  –( الدكتور محمود نجيب حسني 111) الُعُقوب 

 . 151، ص1988ديسمبر  4تحليلية مقارنة( مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، العدد 

ون 79( املادة )112)
ُ
ان ون العقوبات الصادر بق 

ُ
ان

 
 .2004لسنة  11رقم ( من ق
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ة قبل األمر بوقف التنفيذ، ولم تكن املحكمة  ة عمديَّ ِريم  إذا تبين صدور حكم بالحبس ألكثر من ثًلثة أشهر ِفي ج 

 .(113)تعلم به"

ون العقوبات، فاألخير 
ُ
ان

 
ح ليس هو وقف التنفيذ املنصوص عليه ِفي ق

ُ
ال ص  ة كأثر من آثار التَّ إال أن وقف تنفيذ الُعُقوب 

ا. ُيعت ون كما ذكرنا سابقا
ُ
ان

 
ا لشروط معينة منصوص عليها ِفي الق ا للمحكمة، فلها أن تقض ي به أو ال وفقا  بر جوازيًّ

 

 المطلب الثاني: وقف التنفيذ كأثر للتصالح

ون؛ حيث ال ُيتاح للمحكمة أن تستخدم سلطتها 
ُ
ان

 
ام ويقع بقوة الق ة ُيعد من النظام الع  إن وقف تنفيذ الُعُقوب 

ة أو سالبة للحرية، التق ة ماليَّ ة املقررة على املتهم إن كانت ُعُقوب  ديرية بشأنه، فهي تحكم به بغض النظر عن الُعُقوب 

، كما ال يجوز التوسع ِفي وقف التنفيذ، وال يجوز إلغاؤه أو العدول عنه (114)ومهما كانت املدة املحكوم بها على املتهم

اِئم  ر  ح أو بعدهحتى وإن قام املتهم بارتكاب ج 
ُ
ال ص   . (115)أخرى قبل إتمام التَّ

ح مع املتهم فكان أثر 
ُ
ال ص  ة التي تضمنت نظام التَّ ونيَّ

ُ
ان

 
ِرّي ِفي كافة النصوص الق

 
ط

 
ح اوهذا ما تبناه املشرع الق

ُ
ال ص  لتَّ

ح قد تم بين املحك
ُ
ال ص  ة، ويتحقق ذلك عندما يكون التَّ وم عليه إن تم بعد صدور الحكم هو وقف تنفيذ الُعُقوب 

ائّي فيها هذا ِفي ا ة وبعد صدور الحكم الِجن  ائيَّ ة املختصة ِفي وقت الحق على رفع الدعوى الِجن  اريَّ اِئم والجهة اإلد  ر  لج 

ون مصرف قطر املركزي 
ُ
ان

 
الية وق

 
ون هيئة قطر لألسواق امل

ُ
ان

 
اِئم املنصوص عليها ِفي ق ر  الي كالج 

 
تنظيم و ذات الطابع امل

نّي. املؤسسات، وكا
 
ط ا لًلقتصاد الو  ة املرتكبة فيها تهديدا ِريم  شكل الج 

ُ
 فة القوانين التي ت

ام بإجراء 18إال أنه بالرجوع إلى نص املادة ) ة، والفقرة الخاصة بقيام النائب الع  ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
( من ق

نّي نجد أن املشرع
 
ط اِئم تمس االقتصاد الو  ر  ح بعد رفع  تسوية مع املتهم ِفي ج 

ُ
ال ص  ِرّي لم ُيشر إلى إمكانية التَّ

 
ط

 
الق

ِرّي قد حصر إجراء التسوية أو 
 
ط

 
الدعوى وقبل صدور الحكم فيها أو بعد صدور الحكم فيها، فكأن املشرع الق

ام وفقا  ح ِفي الفترة ما بين االنتهاء من التحقيق وقبل إحالة الدعوى إلى املحكمة، ويصدر النائب الع 
ُ
ال ص  ا لهذا التَّ

                                  
ون 81( املادة )113)

ُ
ان ون العقوبات الصادر بق 

ُ
ان

 
 .2004لسنة  11رقم ( من ق

ائّي، امِلصِرّية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 2018،ص128.  )114( الدكتور محمد صًلح السيد، الصلح الِجن 

 . 410مرجع سابق، ص( الدكتور أنيس حسيب السيد محًلوي، 115)
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ا ورأينا أن تتم إعادة النظر ِفي نص املادة ) ا بأال وجه إلقامة الدعوى، وهو ما أشرنا إليه ُمسبقا ح أمرا
ُ
ال ص  ( 18التَّ

ح مع املحكوم عليه بعد رفع الدعوى أو بعد صدور حكم بحقه 
ُ
ال ص  وتعديلها بأن تتم إضافة نص متعلق بإمكانية التَّ

 
 
ط اِئم تمس االقتصاد الو  ر  ا من ِفي ج  ة ُيعتبر أثرا ا إن وقت تنفيذ الُعُقوب  نّي، وبمثل هذا التعديل نستطيع القول الحقا

نّي. 
 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص   آثار التَّ

ح مع املحكوم عليه ِفي ا
ُ
ال ص  ِرّي لم ُيبين اإلجراء املتبع ِفي حال تم التَّ

 
ط

 
اِئم كما تجدر اإلشارة إلى أن املشرع الق ر  لج 

امة من نفسها بوقف التنفيذ  ة، فهل تقوم النيابة الع  الي األخرى والذي يترتب عليه وقف تنفيذ الُعُقوب 
 
ذات الطابع امل

ا ِفي  ة امِلصِرّي وتحديدا ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
أم ال بد من رفع طلب إلى املحكمة املختصة بذلك؟ فبالرجوع إلى ق

ام نجد أن املشرع امِلصِرّي قد أشار وبشكل واضح  (116)ب(مكرر  18نص املادة ) ال الع 
 
اِئم امل ر  ح ِفي ج 

ُ
ال ص  الخاصة بالتَّ

ح مع املحكوم عليه خًلل فترة قضاء عقوبته ِفي السجن، فيجوز 
ُ
ال ص  إلى ماهية اإلجراء الواجب اتباعه ِفي حال تم التَّ

ام وقف تنفيذ الُعُقوب   ة مستندين ِفي ذلك إلى كافة املستندات التي تفيد إتمام له أو لوكيله الطلب من النائب الع 

ام وفي فترة محدودة  ح، ومن ثم يقوم النائب الع 
ُ
ال ص  قد جعلها املشرع عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب من -التَّ

ة التي تأمر بقرار مسبب بوقف ت -ِقبل املحكوم عليه أو وكيله ائيَّ ة، بتقديم هذا الطلب إلى الدائرة الِجن  نفيذ الُعُقوب 

ا من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة واملحكوم عليه،  وللمحكمة أن تفصل ِفي الطلب خًلل خمسة عشر يوما

ات التي تصب ِفي مصلحة املحكوم عليه  ة للقيام بهذه اإلجِراء  وقد أحسن املشرع امِلصِرّي عندما حدد فترات زمنيَّ

ح معه. 
ُ
ال ص   الذي تم التَّ

ة وبناء ع ِرّي الجهة املختصة لوقف تنفيذ ُعُقوب 
 
ط

 
لى ما سلف ذكره، نرى أنه من الضروري أن يحدد املشرع الق

شريع امِلصِرّي، كما يجب أن يقترن هذا اإلجراء بفترات محددة؛ حتى ال تتاح الفرصة 
َّ
املحكوم عليه، كما هو ِفي الت

شارة إلى اإلجراء املتبع ِفي حال رفضت املحكمة طلب لوجود مماطلة من ِقبل الجهة املختصة، كذلك ال بد من اإل 

                                  
ا لهذا الحكم جاز له أو 116)

ا
ا نفاذ ا، وكان املحكوم عليه محبوسا ح بعد صيرورة الحكم باتًّ

ُ
ال ص  ام ب ("....فإذا تم التَّ طلب لوقف وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب الع 

ا بهذه املستندات ومذكرة برأي النيابة ا ام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا ا باملستندات املؤيدة له، ويرفع النائب الع  امة، وذلك خًلل عشرةالتنفيذ مشفوعا  لع 

ة  ائيَّ ا إذا أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الِجن  حققت تباملحكمة منعقدة ِفي غرفة املشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًّ

ات املنصوص عليها ِفي هذه املادة، ويكون الفصل ِفي الطلب خًلل خمسة عشر يوما  ح واستيفائه كافة الشروط واإلجِراء 
ُ
ال ص   ا منذ تاريخ عرضه وبعدمن إتمام التَّ

امة واملحكوم عليه".سماع أقوال ال  نيابة الع 
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املحكوم عليه، وبيان ما إن كان للمحكمة أن ترفض طلب املحكوم عليه وما إن كان لألخير الحق ِفي الطعن على 

 رفض املحكمة لطلبه الذي ما كان ليتقدم به إال ألنه مستوٍف كافة الشروط وُمرفق املستندات املطلوبة لذلك. 

يمَة سابقة فِي العود  المطلب َ َصالُح على اعتبار الجَرِ الثالث: أثر الت  

ة أو أثناء النظر فيها، ويترتب على هذا األمر ان ائيَّ ح قد يتم قبل رفع الدعوى الِجن 
ُ
ال ص  قضاء رأينا فيما سبق أن التَّ

ح بعد صدور حكم بات ِفي الدعوى؛ فين
ُ
ال ص  ة، بينما إذا تم التَّ ائيَّ ة الدعوى الِجن  ما كتج عن ذلك وقف تنفيذ الُعُقوب 

ح ب
ُ
ال ص  ة سابقة ِفي العود للمتهم إذا تم التَّ ِريم  ا، إال أن ما ُيثير التساؤل هنا هو مدى اعتبار الج  عد صدور بيناه آنفا

 الحكم فيها. 

 
ُ
ال ص  ة سابقة ِفي العود فقد ذهب البعض إلى أن التَّ ِريم  ح الذي يتم بعد وقد ثار خًلف ِفي الفقه حول اعتبار الج 

ا إلى  ائّي، كما يؤدي أيضا ح الِجن 
ُ
ال ص  ة كأثر من آثار التَّ ائّي ِفي الدعوى يؤدي إلى وقف تنفيذ الُعُقوب  صدور الحكم الِجن 

ة سابقة ِفي العود ِريم  ، ومن جانب آخر يرى البعض أن وقف تنفيذ (117)زوال كافة اآلثار املترتبة عليها وهي اعتبار الج 

ة  ة الُعُقوب  ِريم  ة بعد صدور الحكم فيها ال يمتد إلى األثر املترتب عليها، وهو اعتبار الج  ِريم  ح ِفي الج 
ُ
ال ص  كأثر من آثار التَّ

 . (118)سابقة ِفي العود

ة سابقة (119)ومن جانبه يرى الدكتور / طه أحمد عبد العليم ِريم  ح على اعتبار الج 
ُ
ال ص  ، أن املرجع ِفي تحديد أثر التَّ

ة املتصالح  ِفي العود ِريم  ح بعد صدور الحكم البات، فإذا ورد نص على اعتبار الج 
ُ
ال ص  يكون النص الذي يجيز التَّ

ة املتصالح عنها سابقة ِفي العود.  ِريم  عتبر الج 
ُ
 عنها سابقة ِفي العود اعتبرت كذلك، وإذا لم يرد نص صريح بذلك فًل ت

ون مص
ُ
ان

 
ِرّي ِفي ق

 
ط

 
( قد نص 214رف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات، وفي نص املادة )وقد رأينا أن املشرع الق

ة واآلثار املترتبة عليها..." إال أنه لم يبين ماهية  ائيَّ ح انقضاء الدعوى الِجن 
ُ
ال ص   على أنه: "... ويترتب على التَّ

ا
صراحة

ة سابقة للعود من ضمنها أم ال؟ ويعتبر هذ ِريم  ا هو النص الوحيد الذي تطرق هذه اآلثار، فهل إن كان اعتبار الج 

إلى اآلثار املترتبة من بين النصوص التي تطرقنا إليها خًلل دراستنا، األمر الذي يستدعي إعادة صياغة كافة النصوص 

                                  
ائّي ِفي ضوء آراء –( الدكتور كمال حمدي 117) ة التهريب الجمركي وقرينة التهريب، ُمشار إليه لدى الدكتور طه أحمد عبد العليم، املرشد ِفي الصلح الِجن  ِريم   ج 

ة،  ونيَّ
ُ
ان  . 248، ص2014الفقه وأحكام القضاء، دار عًلم لإلصدارات الق 

ِريبّية والنقدية ُمشار إليه لدى الدكتور طه أحمد عبد العليم املرجع السابق، ص( الدكت118) اِئم الضَّ ر   .248ور أحمد فتحي سرور، الج 

 .249-248( الدكتور طه أحمد عبد العليم، املرجع السابق، ص119)
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ة التي انق ائيَّ ح مع املتهم لتشمل اإلشارة إلى اآلثار املترتبة على الدعوى الِجن 
ُ
ال ص  ة التي تتضمن إمكانية التَّ ونيَّ

ُ
ان

 
ضت الق

ا   للجدل حول ماهية اآلثار التي ستنقض ي تبعا
ا
ح؛ حتى نكون بذلك بمنأى عن أي قصور تشريعي ودرأ

ُ
ال ص  بموجب التَّ

ة.  ائيَّ  النقضاء الدعوى الِجن 
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 الخاتمة 

ائِ  ر  ائّي ِفي ج  ح الِجن 
ُ
ال ص  ِرّي قد تبنى فكرة التَّ

 
ط

 
االعتداء  موفي الختام، تبين لنا من خًلل هذه الدراسة أن املشرع الق

ة الخاصة ا ابيَّ
 
ة وغيره من القوانين الِعق ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ُ
ان

 
ام، ونظم ذلك بين طيات ق ال الع 

 
لتي تتسم على امل

ة، وعليه توصلنا إلى مجموعة 
 
ول بطابع مالي، حيث يعتدي فيه املخالف على مال عام ُيفترض أن يدخل خزينة الدَّ

 ي كاآلتي: من النتائج والتوصيات، وه

: النتائج
ا

 أوال

ح؛ حيث جمع بين هذين املصطلحين ِفي نفس املادة، كذلك  -1
ُ
ال ص  ِرّي بين مصطلح الصلح والتَّ

 
ط

 
لم ُيميز املشرع الق

اِئم  ر  ح ِفي الج 
ُ
ال ص  نّي، بينما نص على التَّ

 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر  ات الطابع ذنص على التسوية مع املتهم ِفي الج 

الي األخرى، ولم يتبن  نظام 
 
ة. امل ائيَّ  الوساطة الِجن 

ة،  -2 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
نّي ِفي ق

 
ط اِئم التي تمس االقتصاد الو  ر  ِرّي ماهية الج 

 
ط

 
لم ُيشر إلى أي و لم يحدد املشرع الق

اِئم.  ر  ام الرجوع إليه لتحديد هذه الج  ون آخر يمكن للنائب الع 
ُ
ان

 
 ق

الية التي تملم تنص القوانين التي تم التطرق إليها على  -3
 
ح ما عدا الئحة هيئة قطر لألسواق امل

ُ
ال ص  ات التَّ يزت إجِراء 

ح. 
ُ
ال ص   عن غيرها من القوانين التي تبنت التَّ

ة ِفي الفترة ما بين االنتهاء من ال -4 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ح ِفي ق

ُ
ال ص  تحقيق وقبل حصر املشرع إجراء التسوية أو التَّ

ح بعإحالة الدعوى إلى امل
ُ
ال ص  ة املنصوص عليها ِفي قوانين أخرى بالتَّ اليَّ

 
اِئم امل ر  د صدور حكمة وأجاز املشرع ِفي الج 

اِئم أخرى. ر  اِئم وبعد صدور الحكم النهائي ِفي ج  ر   الحكم البات ِفي بعض الج 

ا: التوصيات  ثانيا

ة نص املادة  -1 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ح، بمصط)الفقرة  18التعديل على ق

ُ
ال ص  لح الثانية( ، واستبدال مصطلح التَّ

اِئم ر  نّي على سبيل املثال مع إضافة عبارة "وغيرها من الج 
 
ط اِئم املاسة باالقتصاد الو  ر   التسوية كذلك تحديد الج 

ح بعد إح
ُ
ال ص  ام بإجراء التَّ ات والسماح للنائب الع   الة الدعوى املستحدثة"، باإلضافة إلى إعادة النظر ِفي اإلجِراء 

ح بعد صدور الحكم؛ لكي توافق هذه املادة غيرها من املوا
ُ
ال ص  ا التَّ ة وقبل صدور حكم قضائي فيها، وأيضا ائيَّ د الِجن 

الي األخرى.
 
اِئم ذات الطابع امل ر  ح ِفي الج 

ُ
ال ص   املتضمنة التَّ
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 تبني املشرع القطري لنظام الوساطة الجنائية.  -2

و  -3
ُ
ان

 
ات التعديل على النصوص الق ة على إجِراء  ائيَّ ض 

 
ة الخاصة لتتضمن وجود رقابة ق ابيَّ

 
ة ِفي القوانين الِعق ح. انيَّ

ُ
ال ص   لتَّ

ون الجمارك رقم )148التعديل على نص املادة ) -4
ُ
ان

 
، ليصبح "لرئيس الهيئة أو من يفوضه..". 2002( لسنة 40( من ق

ام أو من يفوضه.. "، باإلضافة إلى إعا  من "للمدير الع 
ا

 بدال
ا

ح" بدال
ُ
ال ص  ات التَّ ن مدة صياغة املادة لتصبح "إجِراء 

 "تسوية صلحية". 

ة املختصة، وذلك عبر  -5 اريَّ امة، وبين املتهم والجهة اإلد  ح الذي يتم بين املتهم والنيابة الع 
ُ
ال ص  النص  توضيح آلية التَّ

ة، كتوحيد ال ون أو ِفي لوائح داخليَّ
ُ
ان

 
ات املتبعة ِفي الق ح إن كان بععلى اإلجِراء 

ُ
ال ص  د صدور وقت الذي يجوز فيه التَّ

 الحكم االبتدائي أو صدور الحكم البات. 

ح مع املتهم لتشمل اإلشارة إلى اآلثار املتر  -6
ُ
ال ص  ة التي تتضمن إمكانية التَّ ونيَّ

ُ
ان

 
تبة على إعادة صياغة كافة النصوص الق

ح، باإلض
ُ
ال ص  ة التي انقضت بموجب التَّ ائيَّ ِرّي الجهة املختصة لوقف تنفالدعوى الِجن 

 
ط

 
يذ افة إلى تحديد املشرع الق

ح بعد صدور الحكم. 
ُ
ال ص  ة املحكوم عليه ِفي حال التَّ  ُعُقوب 
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 قائمة المصادر والمراجع

: املراجع الَعامة
ا

 أوال

 هـ.1274العرب، املجلد الثاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ابن منظور، لسان  .1

ة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثامنة،  .2 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
 . 2012الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط ِفي ق

ام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة،  .3 ون العقوبات القسم الع 
ُ
ان

 
الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط ِفي ق

2015 . 

ة الجزء األول، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،الدكتور/ أشرف ت .4 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
 وفيق شمس الدين، شرح ق

2012 . 

ة، الجزء الثاني، نا .5 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ة الحديثة ِفي شرح ق ائيَّ دي القضاة، املستشار/ إيهاب عبد املطلب، املوسوعة الِجن 

2012. 

ة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الدكتور/ عوض م .6 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
امة ِفي ق  . 2002حمد عوض، املبادئ الع 

ة، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،   .7 ائيَّ ات الِجن   .2016الدكتور/ محمد زكي أبو عامر، اإلجِراء 

ا: املراجع املتخصصة  ثانيا

ة، دار املطبوعات الجاالدكتور/ أمين مصطفى محمد، انقضاء ا .1 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ة بالصلح ِفي ق ائيَّ معية، لدعوى الِجن 

 اإلسكندرية، )بدون سنة نشر(. 

ائّي ِفي ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار عًلم لإلصدارات  .2 الدكتور/ طه أحمد محمد عبد العليم، املرشد ِفي الصلح الِجن 

ة، القاهرة،  ونيَّ
ُ
ان  . 2014طبعة نادي القضاة، الق 

ا آلخر تعديًلته، نادي القضاة، الطبعة  .3 ون امِلصِرّي طبقا
ُ
ان ائّي ِفي الق  الدكتور/ طه أحمد محمد عبد العليم، الصلح الِجن 

 .2017الثالثة، 

ام، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإل  .4 ال الع 
 
اِئم امل ر  ح ِفي ج 

ُ
ال ص   . 2016سكندرية، الدكتور/ عادل عبد العال خراش ي، التَّ

ة وسقوط عقوبتها دراسة تحليلية على ضوء الفقه وأحكام محكمة  .5 ائيَّ الدكتور/ عبد الحكم فوده، انقضاء الدعوى الِجن 

 .2005النقض، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

امة، دار الثقافة لل .6 ائّي وأثره ِفي الدعوى الع  نشر والتوزيع، األردن، القاض ي العسكري/ علي محمد املبيضين، الصلح الِجن 

 .2015الطبعة الثانية، 
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ائّي املقارن، دار الجامعة .7 ون الِجن 
ُ
ان اِئم االعتداء على األفراد فلسفته وصور تطبيقه ِفي الق  ر   األستاذة/ ليلى قايد، الصلح ِفي ج 

 .2011الجديدة، اإلسكندرية، 

ا .8 ة الكسب غير املشروع وفقا ِريم  ون رقم  الدكتور/ محمد حسن الكندري، ج 
ُ
ان امة  2016لسنة  2للق  ِفي شأن إنشاء الهيئة الع 

الية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 
 
 .2018ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة امل

ة ، ودار شتات  .9 ونيَّ
ُ
ان ة، دار الكتب الق  ائيَّ امة للصلح وتطبيقها ِفي املواد الِجن  الدكتور/ محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية الع 

 . 2004للنشر والبرمجيات ، مصر،

ائّي، امِلصِرّية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  .10  .2018الدكتور/ محمد صًلح السيد، الصلح الِجن 

ة الدكتور/ م .11 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ة ِفي ضوء تعديًلت ق ائيَّ ات املوجزة إلنهاء الدعوى الِجن  دحت عبد الحليم رمضان، اإلجِراء 

 .  2000)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،

ام دراسة ت .12 ال الع 
 
اِئم العدوان على امل ر  ح ِفي ج 

ُ
ال ص  ون رقم الدكتور/ معتز السيد الزهري، التَّ

ُ
ان لسنة  16حليلية نقدية للق 

 ، دار النهضة العربية، القاهرة )بدون سنة نشر(. 2015

ائّي والفقه اإلسًلمي، دراسة مقارنة، دار املطبوعات الجامعية،  .13 ون الِجن 
ُ
ان الدكتور/ ميًلد بشير ميًلد غويطة، الصلح ِفي الق 

 .2014اإلسكندرية، 

ة الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، الدكتورة / هدى حامد قشقوش، الصلح  .14 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ِفي نطاق ق

2017/2018. 

ا: الرسائل العلمية
ا
 ثالث

ائّي والصلح ِفي األنظمة اإلجرائية املقارنة، رسالة مقدمة للحصول  .1 الدكتور/ أحمد محمد يحيى محمد إسماعيل، األمر الِجن 

 .1985، كلية الحقوق جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراة ِفي الحقوق 

ة ماهيته والنظم املرتبطة به، رسالة دكتوراة منشورة،  .2 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
الدكتور/ أسامة حسنين عبيد، الصلح ِفي ق

 .2005دار النهضة العربية، الطبعة األولى، 

ية:  دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة منشورة ، كلية األستاذ/ أنور محمد صدقي املساعدة، املسؤولية الجزائية االقتصاد .3

 .2005جامعة عمان العربية،  -الدراسات القانونية العليا

ائّي  .4 ون الِجن 
ُ
ان ة دراسة مقارنة بين الق  ائيَّ ة والخصومة الِجن  الدكتور/ أنيس حسيب السيد محًلوي، الصلح وأثره ِفي الُعُقوب 

ون بدمنهور،  -رة، جامعة األزهر والفقه اإلسًلمي، رسالة دكتوراة منشو 
ُ
ان  . 2009كلية الشريعة والق 
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ون الكويتي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة منشورة، كلية  .5
ُ
ان ائّي ِفي الق  الدكتور / محمد راشد مانع العجمي، الصلح الِجن 

 .2018الحقوق جامعة اإلسكندرية، 

ون الوضعي الدكتور/ مجدي فتحي حسين مصطفى نجم، الصلح وأثره على ال .6
ُ
ان ة دراسة مقارنة بين الق  ائيَّ دعوى الِجن 

ة، رسالة دكتوراة منشورة، كلية الحقوق جامعة القاهرة )بدون سنة نشر(.   والشريعة اإلسًلميَّ

ة ا: الدوريات العلميَّ  رابعا

1.  
ُ
ان

 
شريعات امِلصِرّية، دراسة ِفي ق

َّ
ة األستاذ/ أنور محمد صدقي املساعدة، الصلح الجزائي ِفي الت ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 

ة، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، العدد اديَّ شريعات االقتص 
َّ
 .2009ديسمبر  4والت

ة دراسة تحليلية  .2 ائيَّ األستاذ /أنور محمد صدقي املساعدة، الدكتور/ بشير سعد زغلول، الوساطة ِفي إنهاء الخصومة الِجن 

ون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة مقارنة، مجلة الشريعة و 
ُ
ان ون، العدد  –الق 

ُ
ان  .2009أكتوبر 40كلية الق 

ِرّية، مجلة جامعة دمشق للعلوم  .3
 
ط ة الق  اديَّ شريعات االقتص 

َّ
األستاذ/ أنور محمد صدقي املساعدة، الصلح الجزائي ِفي الت

ة، جامعة دمشق، العدد ونيَّ
ُ
ان ة والق  اديَّ  .2008 2االقتص 

ة الدكتو  .4 ونيَّ
ُ
ان ِرّي، املجلة الق 

 
ط ون الق 

ُ
ان شريعية لتجريم الكسب غير املشروع ِفي الق 

َّ
ر/ إياد هارون الدوري، الضرورة الت

ة  ائيَّ ض  ة والق  ونيَّ
ُ
ان ة، مركز الدراسات الق  ائيَّ ض   .2018وزارة العدل، العدد األول يونيو  –والق 

شريع اإلماراتي، منشورات دائرة القضاء ِفي أبوظبي،  .5
َّ
ائّي ِفي الت وني للصلح الِجن 

ُ
ان األستاذ/ حمد حامد الظاهري، النظام الق 

 .2013الطبعة األولى،

ا، مجلة الق   .6 ة غسل األموال نموذجا ِريم  نّي: ج 
 
ط ة على االقتصاد الو  اديَّ اِئم االقتص  ر  ون األستاذ/ زكريا بلعزر، مخاطر الج 

ُ
ان

 .2016مايو 31املغربي، دار السًلم للطباعة والنشر، العدد

ة إلى عدالة إصًلحية،  .7 ابيَّ األستاذة/ سناء شنين، األستاذ/ سليمان النحوي، الوساطة الجزائية نموذج للتحول من عدالة ِعق 

 . 2017يوليو  21مجلة جيل حقوق اإلنسان، مركز جيل البحث العلمي، العدد 

ِريبّي: دراسة تحليلية األستاذ/ شريف  .8 ب الضَّ هرُّ ة التَّ ِريم  أحمد بلعوشة، األستاذ/ عمر حمزة التركماني، األحكام املوضوعية لج 

 . 2018يناير  4مقارنة، مجلة اإلسراء للعلوم اإلنسانية، جامعة اإلسراء، العدد 

ة، دراسات علوم األستاذ/ صالح أحمد صالح كنعان، أثر القبض والتسليم على الحكم الغيابي  .9 اديَّ اِئم االقتص  ر  الصادر ِفي الج 

ون، عمادة البحث العلمي
ُ
ان ردِنّية،  -الشريعة والق 

ُ
 .2016الجامعة األ
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ة، مجلة املفكر، جامعة محمد خيضر  .10 ة الجمركيَّ ِريم  ة ِفي الج  ائيَّ ض  ح على املتابعة الق 
ُ
ال ص  األستاذة/ لبنى عبد الكريم، أثر التَّ

 . 2017ديسمبر  16حقوق والعلوم والسياسية، العدد كلية ال –بسكره 

حية، مجلة املحاكمة، العدد األول سبتمبر  .11
ُ
ال ص   .2006األستاذ/ محمد أعراب، العدالة التَّ

ة )دراسة تحليلية مقارنة( مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي جامعة  .12 األستاذ/ محمد صبحي نجم، وقف تنفيذ الُعُقوب 

 .1988بر ديسم 4الكويت، العدد 

ون املقارن، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات  .13
ُ
ان ة ِفي الق  اديَّ ة االقتص  ِريم  األستاذ/ مقني بن عمار، مفهوم الج 

ة، العدد  .2011مايو  11التعليميَّ

اِئم االقت .14 ر  شريعية ِفي الج 
َّ
حية كصورة من صور اإلجازة الت

ُ
ال ص  ة، مجلة الدراسات األستاذة/ نادية حزاب، العدالة التَّ اديَّ ص 

ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية  .2017ديسمبر  8جامعة سعيدة موالي الطاهر، العدد  -الحقوقيَّ

ة  .15 ونيَّ
ُ
ان ا، مجلة الزيتونة للدراسات الق  ائّي نموذجا ة: الصلح الِجن  األستاذ / نور الدين العمراني، بدائل الدعوى العموميَّ

ة، كلية العل اديَّ ة واالقتص  ة واالجتماعيَّ اديَّ ة واالقتص  ونيَّ
ُ
ان  .2007 3جامعة موالي إسماعيل، العدد  –وم الق 

ة ائيَّ
َ
ض

َ
ا: األحكام الق  خامسا

ة، الطعن رقم  .1 ائيَّ ة، األحكام الِجن  ِريَّ
 
ط  م.20/11/2017، الصادر بتاريخ 2017لسنة  175محكمة التمييز الق 

ِرّية، املواد املدنيَّ  .2
 
ط ة، الطعن رقم محكمة التمييز الق  ، موقع املجلس األعلى 10/03/2015، بتاريخ 2015لسنة  18ة والتجاريَّ

 للقضاء.

ة، الطعن رقم  .3 ائيَّ ة، األحكام الِجن  ِريَّ
 
ط  م.  06/06/2014، بتاريخ 2014لسنة  35محكمة التمييز الق 

ة، الطعن رقم  .4 ائيَّ ة، األحكام الِجن  ِريَّ
 
ط  م.1/04/2013لصادر بتاريخ ، ا2013لسنة  15محكمة التمييز الق 

ة، الطعن رقم  .5 ائيَّ ة، األحكام الِجن  ِريَّ
 
ط  م.23/06/2008، بتاريخ 2008لسنة  164محكمة التمييز الق 

ا:  نّية والدوليةسادسا
َ
شريعات الَوط

َّ
 الت

ون رقم ) .1
ُ
ان ون الجمارك الصادر بق 

ُ
ان

 
 .2002( لسنة 40ق

ون املدني رقم  .2
ُ
ان  .2004لسنة  22الق 

ون ا .3
ُ
ان

 
ون رقم )ق

ُ
ان ة الصادر بق  ائيَّ ات الِجن   .2004( لسنة 23إلجِراء 

ون رقم ) .4
ُ
ان

 
ة. 2006( لسنة 19ق  بشأن حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكاريَّ

ون رقم ) .5
ُ
ان

 
ة. 2012( لسنة 8ق اليَّ

 
 بشأن هيئة قطر لألسواق امل
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ة الصادر  .6 اليَّ
 
ون مصرف قطر املركزّي وتنظيم املؤسسات امل

ُ
ان

 
ون رقم )ق

ُ
ان  .2012( لسنة 13بق 

ون رقم ) .7
ُ
ان

 
نّي. 2017( لسنة 24ق

 
ط  بشأن العنوان الو 

ون رقم ) .8
ُ
ان ون الضريبة على الدخل الصادر بق 

ُ
ان

 
 .2018( لسنة 24ق

الية رقم ) .9
 
ة هيئة قطر لألسواق امل ار   .2008( لسنة 1الئحة الهيئة الصادرة بقرار مجلس إد 

اِئم  .10 ر  ون الج 
ُ
ان

 
ردِنّي رقم )ق

ُ
ة األ اديَّ  .1993( لسنة 11االقتص 

ة امِلصِرّي رقم ) .11 ائيَّ ات الِجن  ون اإلجِراء 
ُ
ان

 
ون رقم ) 1950( لسنة 150ق

ُ
ان  .2015( لسنة 16املعدل بالق 

ا: املواقع اإللكترونية   سابعا

معجم الغني، املعجم العربي الجامع:  .1

https://www.arabicterminology.com/?search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8

field_bookname%3A%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7AD%20&book=All&f%5B0%5D=%

D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A% 

 شبكة قوانين الشرق. .2

www.eastlaws.com-https://0.mylibrary.qu.edu.qa  

 املجلس األعلى للقضاء  .3

    https://www.sjc.gov.qa/ar/Pages/default.aspx   

موقع مجلس الشعب السوري   .4

index.php?node=201&nid=4279&ref=treehttp://www.parliament.gov.sy/arabic/&  
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