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 أركان جريمة النصب
  :جريمة النصبتعريف 

 من م.ق.ج. على ما يلي: 045ينص الفصل 

"يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آالف درهم، 

االحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأکيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغالل مااكر لخطاأ وقاع فيا  من استعمل 

غيره ويدفع  بذلك إلى أعمال تمس مصالح  أو مصالح الغيار المالياة بدصاد الحصاول علاى منفعاة مالياة لا  أو لشاخص 

 آخر.

ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحاد األشاخاص  وترفع عدوبة الحبس إلى الضعف والحد األقصى للغرامة إلى مائة

ركة أو بمؤسساة أو حصاص أو أ  أوراق مالياة أخارت متعلداة بشاور في إصدار أسهم أو سندات الذين استعانوا بالجمه

 "تجارية أو صناعية.

 وقصد جنائي. فعل ماد   ويتضح من هذا النص أن أركان جريمة النصب هي التالية:

 : أركان جريمة النصب

 أوال: الفعل المادي:

 يتكون الفعل الماد  في جريمة النصب من ثالثة أركان هي:

 عالقة سببيةثم ال واقعة االستيالءنتيجة إجرامية: وهي ,  نشاط ماد : وهو االحتيال

 االحتيال: -1

المجناي علياا  يمكان تعرياف االحتياال علاى أناا  الكاذب المادعم بوقاائع خارجيااة أو أفعاال مادياة مان شااأنها أن تولاد لادت 

وال يعتبر الكذب المجارد احتيااال  االعتداد بصدق هذا الكذب وبدفع  إلى تسليم ما يراد من  تسليم  عن طواعية واختيار.

 في جريمة النصب ألن تصريحات األفراد تحتمل الصدق والكذب.

لاى الكاذب صابغة الحديداة ويشترط الفد  لتحدق االحتيال الجنائي وجود كذب مدعم بوقاائع أو ماااهر خارجياة تصاب  ع

 لدت الرجل العاد  من الناس، كاالعتماد على سندات وأوراق مزورة لتدعيم تصريحات  الكاذبة.

فاذذا كاان  وللداضي السلطة التدديرية في تكييف واقعة االحتيال والتميياز بينا  وباين الكاذب المجارد غيار المعاقاب عليا .

احتياال فالبائع الذ  ال  الكتمان وهو موقف سلبي  فمن باب أولى أال يعتبرالكذب المجرد وهو عمل إيجابي ال يعد احتياال

 بضاعت  ال يعتبر نصابا. يذكر للمشتری عيوب

 د.ق. ج. على سبيل الحصر وهي: من 045ويتعين أن يتم االحتيال في جريمة النصب بوسائل حددها الفصل 

 استغالل ماكر لخطأ وقع في  الغير.  - إخفاء وقائع صحيحة -التأكيدات الخادعة. -

 التأكيدات الخادعة: -أ

التأكيدات الخادعة هي جميع حاالت الكذب المؤيد ببعض الوقاائع الخارجياة التاي مان شاانها أن تخادي الضاحية فيصادق 

م بعاد أن الجاني فيما يزعم  ويسلم  المال ونمثل لذلك بذدعاء الجااني بصاداقت  لابعض الدضااة وطلبا  هدياة لتداديمها لها

عرف ضحيت  على أحدهم واالدعاء كذبا بأن  يملك بناية كبيرة واصطحاب المجني علي  لرؤية أدوات البناء التاي توجاد 

 بها ليبيع  هذه األدوات.
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 إخفاء وقائع صحيحة: -ب

نمثل لذلك بتوقف ال يتحدق االحتيال بذخفاء وقائع صحيحة إال إذا كانت هذه الوقائع هي الدافعة بالضحية لتسليم المال، و

تاجر عن أداء ديون  وبدء إجاراءات تصافيت  قضاائيا، وماع ذلاك يتصال بشاخص يطلاب منا  بضااعة لمحلا  مخفياا عنا  

 ضحيت . اإلجراء المتخذ في حد ، وكذلك الذ  أخفى اسم  وصفت  الحديدة حتى ال يوقا شكوك

 االستغالل الماكر لخطأ وقع في  غيره. -ت

لخطأ وقع في  شخص آخر باعتداد الضحية أن الي يمارس وايفة أو مهنة معينة والواقع خالف ونمثل لالستغالل الماكر 

ذلك سواء كان اعتداده الخاطئ تلدائيا أوقع  في  الغير، ومن يرتكاب جريماة أو عماال شاائنا ويطلاب مسااعدة مان الجاان 

 فيستغل هذا وضع  ويستولي من  على المال.

 نتيجة إجرامية: -2

 من م.ق.ج. الذ  ينص على ما يلي: 045رط من الفصل يتضح هذا الش

 "ويدفع  بذلك إلى أعمال تمس مصالح  أو مصالح الغير المالية بدصد الحصول علاى منفعاة مالياة لا  أو لشاخص آخار"

 "أ  أن ضحية االحتيال يدوم بعمل يمس مصالح  أو مصالح الغير المالية.

ب االساتيالء الفعلاي علاى ماال الغيار، فالاذ  يشاترط  أن يكاون لادت وال يشترط الدانون المغربي لحصول جريمة النص

الجاني قصد الحصول على منفعة مالية ل  أو الشخص آخر، فتدوم الجريماة إذن بدياام الضاحية بعمال يماس مصاالح  أو 

 الضحية. مصالح الغير المادية مع توافر الدصد الجنائي لدت النصاب وهو نية الحصول على منفعة مالية من وراء عمل

و قد انعدد اإلجماي على ضرورة إخراج األشياء ذات الديمة المعنوية من نطاق النصب، واألشياء المعنوية هاي األفكاار 

 عندما ال تتخذ شكال ماديا.

  عالقة سببية: -3

يار المالياة، الضارة بمصالح  أو مصاالح الغ يتعين إثبات أن أعمال االحتيال هي التي دفعت الضحية إلى الديام باألعمال

 ويعتمد على إثبات هذه العالقة على الدرائن وتنوي األساليب المستعملة ومدت قوة تأثيرها.

  ثانيا: القصد الجنائي:

من م.ق. ج. الذ  جاء في  ما يلاي: "بدصاد الحصاول علاى منفعاة مالياة لا  أو لشاخص  045وهو ما نص علي  الفصل 

 آخر"

عن علام وبيناة، باأن يكاون علاى علام بزياف التأكيادات التاي اساتعملها فاي مواجهاة أ  أن يدوم الجاني بأعمال االحتيال 

 الضحية. أما إذا استعملها نتيجة جهل أو غلط وقع في  تلدائيا أو أوقع  في  غيره فال يتحدق الدصد الجنائي

ا مساتعملة تأكيادات ويتعين أن يكون هدف  الحصول على منفعة مالية ل  أو لشخص أخر؛ فالبنت التاي تتحايال علاى أبيها

كاذبة حول سوء تصرفات زوجها معها وتحمل  نتيجة ذلك على بذل مبل  من المال على وج  الخلاع، لام ترتكاب نصابا، 

ذلك أنها بالرغم من أنها دفعت أباها إلى اإلضرار بمصاالح  المالياة، إال أنهاا لام تدصاد الحصاول علاى منفعاة مالياة بال 

 الحصول على الطالق.

ن تكون المنفعة المالية المراد الحصول عليها عن طريق النصب غير مشروعة فال يعتبر نصابا الدائن الذ  كما يتعين أ

 يستعمل طرق االحتيال للحصول على حد  من المدين مادام الدين مستحق األداء.

لية لنفس  أو من م.ق. ج. بين أن يكون النصاب قد قصد الحصول على المنفعة الما 045ولدد سوت المشري في الفصل 

 لشخص أخر سواء كان هذا الشخص متواطئا مع النصاب أو لم يکن ل  علم بأعمال  االحتيالية.


