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في فلسطين
دراسة مقارنة

الطالب
داود الوعري

المشرف 
الستاذ الدكتور عبد ا أبو عيد

 في نهاية اللفية الثانيببة وتحديببدا فببي العقببد الخيببر تعببالت الصببوات

 الداعية لبنباء نظبام عبالمي جديببد ليسبتبدل القطباب القائمببة البتي نخرتهببا

 الحببروب الببباردة ، فبعببد انهيببار التحبباد السببوفيتي ظهببر القطببب الوروبببي

 والنشاط السياسي الدافع نحو مسيره السلم وخطببة السببلم الشبباملة فببي

 الشرق الوسط ، واتجهت أنظببار العببالم إلببى دول شببرق الوسببط فأخببذت

 تحلل واقعه السياسي والقتصادي ليتسنى لها تحديد الفق المسببتقبلي فببي

 التعامل مع أقطاب الصراع العربي السببرائيلي ، لتسببتبدل اللغببة العسببكرية

 المعروفببة عبببر التاريببخ إلببى المنافسببة القتصببادية وقببامت الببدول الراعيببة
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 لمسببيره السببلم بتفعيببل المؤسسببات الماليببة العالميببة كالبنببك الببدولي

 ومؤسسات الغاثة والعانة القتصادية المنبثقة عببن المببم المتحببدة لتعمببل

على إعادة تفعيل الساحة القتصادية الفلسطينية خصوصا والعربية عموما .

 ومضت الفترة النتقاليببة وظهببرت جببدارة الشببركة المسبباهمة العامببة

 التي أسست فببي منبباطق السببلطة الوطنيببة الفلسببطينية فببي تقببديم وادارة

 المرافق الخدماتية في فلسطين وحببتى جنببت الرببباح ، وطرحببت إصببدارات

 جديده من السهم الستثمارية في سوق فلسطين المالي المستحدث والذي

 شجع النمو القتصادي وواكب رغبببه المسببتثمر الصببغير فببي دخببول أسببواق

 المضببباربات ، لتظهبببر البببروح القتصبببادية اليجابيبببة فبببي إدارة السبببتثمار

 الفلسطيني ، ومع ذلك تعرضت بعض الشببركات الكبببرى لهببتزازات جزائيببة

عنيفة أدت إلى انهيار قيمه أسهمها وخسارة المستثمر لما تم ادخاره فيها .

 مببن هنببا تظهببر أهميببه هبذه الدراسببة الببتي تقببوم بمعببالجه وتحليببل

 القببوانين الجزائيببة والتجاريببة الببتي تعالببج دخببول الشببركة التجاريببة عمومببا

 وشركه المساهمة العامة المحدودة خصوصا في الباب الجنبائي سبواء فبي

 القببوانين المطبقببة فببي المحافظببات  الشببمالية " الضببفة الغربيببة " أو فببي

 المحافظة الجنوبية " قطاع غزه "مع تقديم التحليل الفقهي للنشاط الجنببائي

 وفقببا لظهببور الشببركة سببواء أثنبباء التأسببيس أو العمببل وحببتى النحلل ،

 مستخدمين الفقه المصري ، اللبناني والردني كقاعدة في تحليببل النصببوص

 التشريعية لغياب الدراسات القانونية الفلسطينية لهذا البعبد القبانوني عمومبا

 والمسببؤولية الجزائيببة لشببركه المسبباهمة العامببة خصوصببا ، أمببا الببدافع

 لستخدام هذه الشركة كعينة للتحليل والبحث لهذه الرسالة لكون هذا النببوع

 من الشركات كانت البذرة القتصادية لبناء دوله إسرائيل وخروجها إلببى حيببز

 JEWISHالوجببود كقببوه اقتصببادية أول قبببل السياسببية والعسببكرية باسببم 

COLONIAL  TRUST والتي تحولت حاليا إلى قاعدة اقتصادية استراتجيه 

تضاهي التجمعات القتصادية العالمية .
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 هذا وقد قمنا  بتقسيم دراستنا إلى ثلثة فصول  سببنطرح  فببي أولهببا

 نشأة المسؤولية الجزائية عبر الحقب الزمنيبة الرئيسببية فببي الفقبه القببانوني

 سببواء بببالفترات العرفيببة أو المدونببة الببتي كببانت مقدمببة لظهببور التوجهببات

القانونية الحديثة .

  وفي الفصل  الثاني تحليل لواقع المؤسسات القتصببادية والمفبباهيم

 التي طرحت عبر الفقه المقارن ، ومببدى الربببط القببائم مببا بيببن المسببؤولية

الجزائية ومؤسسة شركة المساهمة العامة . 

 أما الفصل الثببالث فنظهببر أبعبباد المسببؤولية  فببي مرحلببتي التأسببيس

 والدارة الخاصة بشركة المساهمة العامة والمراحل الببتي تمببر بهببا الشببركة

 أثناء نشاطها الواقعي إلى أن تصل لنتهاء الشركة والحببالت القانونيببة لتلببك

المرحلة .
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المقدمة

 حظي النشاط التجاري والتجمعات القتصببادية المحليببة والعالميببة ول

 تزال باهتمام جميع طبقببات المجتمببع ، ولضبخامة رأس المببال الببذي تببديره

 الدفة القتصادية أجبر المشرع على سن مواد قانونية تنظم حركتهببا وتكفببل

 حمايتها ، ونشببط الفقهبباء فببي تحليببل تلببك المنظومببات التجاريببة  و تحملهببا

للمسؤولية القانونية .

 المسببؤولية  نوعببان ، مسببؤولية مدنيببة وجزائيببة ويقصببد بالمسببؤولية

 المدنية التزام المسؤول عن ضرر أصاب شببخص مببا بببالتعويض وتقببوم أمببا

 بالمسؤولية العقدية المرتبطة بالتزام تعاقدي وأخرى تقصيرية قوامهببا خطببأ

 ثببابت أو مفببترض ينشببئ اللببتزام بببالتعويض، أمببا الجزائيببة فهببي مسببؤولية

ّرم ، وقببد اسببتقر خضببوع  الشخص بتحمل الجزاء الجنائي عن الفعببل المجبب

 الشخص الطبببيعي والمعنببوي للمسببؤولية المدنيببة وثببار الجببدل فببي الفقببه

(والقضاء حول خضوع الشخص العتباري المعنوي للمسؤولية الجزائية .  1(

 بتطببور نظببره الفقببه والقضبباء بخصببوص تلببك المسببؤولية عمومببا

 والجزائيببة خصوصببا كببان مببن المهببم دراسببة هببذه المسببألة فببي القببانون

 الفلسطيني المطبق حاليببا والمقببترح فببي المجلببس التشببريعي الفلسببطيني

ومدى كفاية تلك النصوص المقترحة والضافات الواجبة الطرح .

 أما إشكالية دراستنا بالضافة إلى التحليل القببانوني ترتكببز فببي بحببث

 فاعلية المسؤولية الجزائية كرد لمنع الربح السريع غير القببانوني الببذي يهببدم

 النظم القتصادية للببدول كقضببية شببركه بنببك البببتراء فببي المملكببة الردنيببة

 والنعكاسببات الهائلببة الببتي ظهببرت علببى القتصبباد ، وحببتى بملببف شببركة

 السمنت الفلسطينية التي ل تزال انعكاساتها القتصادية تتردد لتحدث الكببثير

 من الخسائر علببى مببالكي أسببهمها خاصببة والقتصبباد الببوطني الفلسببطيني

 بعامة ، سنعمل للوصول إلى جواب إن كانت المسؤولية الجزائيببة وانطباقهببا

ix



 على الشركة المساهمة العامة أداة قانونية مرنة قادرة على حماية القتصاد

الوطني وتوفر الرد الجزائي للجريمة القتصادية .

 بدخول التجمعات القتصادية لفلسطين ، ومباشرتها بناء البنية التحتيببة

 الساسية الببتي كببانت مهملببة مببن قبببل الدارة المدنيببة السببرائيلية تسببلطت

 الضواء القتصادية على مناطق السببلطة الوطنيببة الفلسببطينية لتتحببول إلببى

قاعدة اقتصادية ولتحظى بالتميز ، 

.

_______________________________________________

_______
الليبي)           1 القانونين في المعنوي للشخص ئية الجزا المسؤولية ، موسى سليمان  محمود

الطبعبة             ، والعلن والتوزيبع للنشبر الجماهيريبة البدار ، بيبة ي ل ل ا الجماهيريبة ، ،مصبراته  والجنبي
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 مقابل المشاركة في بناء المنظومة الخدماتية الفلسطينية المنهارة . فتحببرك

 مسببتثمرون عببرب وأجببانب مببن شببتى بقبباع العببالم للببدخول فببي السببوق

  الشببركات1994المسببتحدثة فببي فلسببطين، فظهببرت منببذ مطلببع عببام 

 القتصادية الكبرى والتي عملت في إطار تقديم الخدمات وتعددت قطاعببات

 عملها وحظيت بدعم السكان المحليين لها بشرائهم أسهمها على أمل الرببح.
)2(

  وشجعتها السلطة الفلسطينية القائمة بإعطائها امتيازات خاصة لبقاء

 مراكز إداراتها في مدنها ، بتزايد عدد الشركات ذات المساهمة العامة سببواء

 الجنبيببة أو الوطنيببة المحليببة تهببافت سببكان المنطقببة علببى شببراء السببهم

 الستثمارية التي طرحت في سوق السهم الفلسطيني الذي اتخذ  من مدينة

 نابلس مقرا  لعمله وصببادق المجلببس التشببريعي الفلسببطيني علببى قببانون

   ليببدعم التببوجه العببالمي1998) لسنة 1تشجيع الستثمار الفلسطيني رقم (

 والمحلي لدخول السوق القتصادية الفلسببطينية وليحظببى المسببتثمر بشببتى

التسهيلت التأسيسية وحتى الضريبية .

 مضت الفترة النتقالية وظهرت قدرة شركات المسبباهمة العامببة فببي

 تقديم الخدمات ونجحببت فببي إدارة بعببض المرافببق الخدماتيببة الفلسببطينية

 وجنت الرباح لها وللمساهمين فيها، وقد عملت بعض الشركات علببى زيببادة

 رأسمالها وطرحت إصدارات جديدة من أسهمها للكتتاب في السوق المببالي

 الفلسطيني لتتلءم مع النمو القتصادي ورغبة المستثمر الصغير فببي دخببول

أسواق المضاربات ، لتنعكس إيجابا على القتصاد الفلسطيني .

 فببي غضببون تلببك السببنوات القليلببة ، تعرضببت بعببض المؤسسببات

 والشركات الكبرى في فلسطين لهتزازات جزائية عنيفة أدت إلى انهيار قيمة

 أسهمها كبعض شركات التأمين وحتى البنوك ذات الدعم الببدولي ، و ظهببرت

 على سطح موازناتهببا ومصببروفاتها بشببكل خبباص مؤشببرات جنائيببة عديببدة

والتي سنقوم بطرح مخالفاتها الجزائية في إطار هذه الدراسة . 
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 من هنا تظهر أهمية هذه الدراسببة الببتي تقببوم بمعالجببة المسببؤولية

 الجزائيببة فببي القببوانين الجزائيببة الخاصببة فببي قببانون الشببركات و نصببوص

 القببانون الجببزائي العببام ، والببتي تحكببم عمببل شببركات المسبباهمة العامببة

 المحدودة السارية في فلسطين سواء فببي المحافظببات الشببمالية " الضببفة

 الغربيبة " أو المحافظبات الجنوبيبة " قطباع غبزة " فبي النطباق التشبريعي

الساري و الحديث المعتمد في بعض الدول العربية  .

 ومنهجيببة دراسببتنا ترتكببز علببى تنبباول النصببوص القانونيببة المعالجببة

 للمسؤولية الجزائية في مراحل نشاط الشببركة المسبباهمة العامببة وأسببلوب

 استخدامها سببواء لببدى المشببرع النتببدابي البريطبباني أو الردنببي بالطريقببة

المقارنة وفقا للمنظور الفقهي العربي 
.

_______________________________________________

_______
2  -                (، فلسطين ا رام ، للتأمين العالمية ترست شركة ، العام المدير مساعد ، الديسي  طارق

   ، شخصية 200-3-20مقابله المحدودة                 1 العامة المساهمة شركات نشاط قطاعات لتعدد ، لبياني ا الجدول أنظر  وكذلك

للوراق        فلسطين سوق في تاريخ      المقيدة حتى 200-6-11المالية 1) رقم        الوثيقة ، بالدراسة المرفق الجدول)    1، انظر وكذلك ، 

شركات    لتزايد ، اني بي ل المالية               ا للوراق فلسطين سوق في المقيدة ، فلسطين في المحدودة العامة  المساهمة

تاريخ   200-6-11حتى المرفق     1 ،) رقم        الوثيقة ، . 2بالدراسة  (

 مع الكشف على نقبباط تميزهببا إن وجببدت وان كبانت تلببك المببواد القانونيببة

 توجد الحماية الجزائية بتطبيقها للمسببؤولية للقتصبباد الببوطني ومببدى تلبيتهببا

 التوجهات الصادرة عن قادة العالم في المؤتمرات العالمية وآخرها المؤتمر

  ، لتسببتند2004القتصادي المنعقد في المملكة الردنيببة  فببي مطلببع  أيببار /

 كقاعدة تأسيسية على النصوص الفلسطينية المعالجة لتلك النقبباط القانونيببة

والفقه المصري، اللبناني والردني كقاعدة مساندة .

 الصعوبات التي واجهتنا في معالجة المسؤولية الجزائية في فلسببطين

 تركزت في قلببة السببوابق القضببائية الجزائيببة فببي الجببرائم القتصببادية ممببا
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 صعب علينبا تحليبل التبوجه القضبائي الفلسبطيني حبول تطببيق المسبؤولية

الجزائية على النشاط الجنائي للشركة المساهمة العامة المحدودة  .

 أما الدافع لستخدام شركة المساهمة العامة المحدودة كعينة للتحليل

 والبحث في هذه الرسالة كون هببذا النببوع مببن الشببركات الماليببة والببتي إن

 تطورت وحصلت على الهتمام اللزم ستكون قاعدة هامة في بنبباء الدولببة

 المستقلة ، وأكبر دليل على جودة هذه البذرة القتصادية ، النواة القتصببادية

 التي سبقت إعلن دولة إسرائيل وخروجها إلى حيز الوجود حيث نشببط فببي

 فلسطين في الحقبة النتدابية ما يزيد عن ثمببانين بنببك ومؤسسببة اقتصببادية

 JEWISHكبببانت تبببدار مبببن المؤشبببر السياسبببي القتصبببادي اليهبببودي 

COLONIAL  TRUSTحيث كانت ممهدة للعلن عن اقتصاد قوي يمكنه ،  

 تقديم المساهمة اللزمة في بناء إقتصاد الدولبة السبرائيلية الوليببدة والبذي

 نجح في التحول إلى قاعدة مالية استراتيجية تضاهي التجمعات القتصببادية

 العربية وحتى العالمية ذات القاعببدة الجغرافيببة الممتببدة مببن المحيببط إلببى

)3(الخليج . 

 هذا وقد قمنا  بتقسيم دراستنا إلى ثلثة فصول  سببنطرح  فببي أولهببا

 نشأة المسؤولية الجزائية عبر الحقب الزمنيبة الرئيسببية فببي الفقبه القببانوني

 سببواء بببالفترات العرفيببة أو المدونببة الببتي كببانت مقدمببة لظهببور التوجهببات

القانونية الحديثة .

  وفي الفصل  الثاني تحليل لواقع المؤسسات القتصببادية والمفبباهيم

 التي طرحت عبر الفقه المقارن ، ومببدى الربببط القببائم مببا بيببن المسببؤولية

الجزائية ومؤسسة شركة المساهمة العامة . 

 أما الفصل الثببالث فنظهببر أبعبباد المسببؤولية  فببي مرحلببتي التأسببيس

 والدارة الخاصة بشركة المساهمة العامة والمراحل الببتي تمببر بهببا الشببركة

 أثناء نشاطها الواقعي إلى أن تصل لنتهاء الشركة والحببالت القانونيببة لتلببك
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 المرحلة ، معتمدا في طرح تلك البعاد منهجيببة جامعببة شببيكاغو للبحبباث و

 البتي تبم اعتمادهبا كقاعبدة فبي إطبار كليبة الدراسبات العليبا فبي جامعبة

بيرزيت .

 نأمل أن تكون دراستنا هذه خطوة في سبيل بنبباء موسببوعة قانونيببة

فلسطينية .

_______________________________________________

_______
3              (، المقدسية الرسالة مطبعة ، القدس ، ئيل إسرا في المصرفي النظام ، التميمي  تيسير

   ، الولى 200الطبعة ص   1 مقاسة               ،  47، ئيلية إسرا بنوك خمسة لكبر المالية بالبيانات الخاص المقارن الجدول أنظر  وكذلك

العربي     البنكي التجمع ص          على ، السابق المرجع ضمن (61والمنشور رقم        الوثيقة ، بالدراسة المرفق ،3.   (
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الول  الفصل

ئية       الجزا المسؤولية من الجنائي والفقه التشريع موقف

 نتناول في هذا الباب المسؤولية الجزائية عبر التاريخ والجدل الفقهههي

 الذي ثار بين الفقهاء والباحثين بين مؤيد ومعهارض ، والثهر التهاريخي الهذي

 أنضج الفكرة القانونيههة الههتي أوصههلت المسههؤولية الجزائيههة كقاعههدة قانونيههة

 معتبرة فقها وتشههريعا ، سههواء فههي المرحلههة القانونيههة الرومانيههة ، العصههور

الوسطى ، القانون الفرنسي القديم والشريعة السلمية .

 فالصل التاريخي لهذه القاعدة القانونيههة أنتههج الفكههرة الههتي أظهههرت

 المسؤولية الجزائية بصفتها القدرة القانونية الممنوحة للشخص المعنوي عند

 تلقيه العتماد القانوني  بتحمههل النتههائج والتبعههة القانونيههة الجزائيههة عههن أيههة

 جريمة ، بغض النظر إن كانت جنحة أو جناية وقعت أو نتجت في أحد أركانه

 الدارية أو النتاجية والمقدرة على تحمل العقوبة التي يمكههن أن تقههع عليههه

وفقا لطبيعته .

 مع تحديد المراكز القانونية لتلك الحقب القانونية وأسلوب ظهورها إن

 كان بصورة النظرية الخيالية الوهمية غير المقبولة أو بالقاعدة القانونية ذات

 التوجه المتطور الذي يلبي حاجات العصر . وبقسمه الثاني أظهههر المؤسسههة

 القتصادية والتحليل الفقهي لنواعها ومدى ربط المسؤولية الجزائية بشههركة

المساهمة العامة كرد قانوني يرافق المؤسسة بمجرد قيامها بفعل جنائي .

و قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى : 

المبحث الول : التطور التاريخي لمسؤولية الجزائية عبر العصور

 المطلههب الول : المسههؤولية الجزائيههة فههي القههانون الرومههاني

والعصور 

                الوسطى .
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 المطلب الثههاني : المسههؤولية الجزائيههة فههي القههانون الفرنسههي

القديم .

المطلب الثالث : المسؤولية الجزائية في الشريعة السلمية .

المبحث الثاني : الشركات التجارية والمسؤولية الجزائية .

 المطلب الول : تعريف الشركات التجارية والمسؤولية الجزائيههة

في الفقه 

المقارن .

المطلب الثاني : أسس وعناصر المسؤولية الجزائية .

 المطلب الثالث : مفهوم المسؤولية الجزائية ومدى تطبيقه على

الشركة

المساهمة العامة.
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الول  العصور     المبحث عبر ئية الجزا للمسؤولية لتاريخي ا التطور

 نقدم في هذا الفصل جههذور المسههؤولية الجزائيههة كقاعههدة قانونيههة و

 مقومات وجودها عبر التاريخ إلى أن وصلت إلى العصههور الحديثههة والحركههة

 القانونية المتطورة الداعية للعولمة والسرعة . ونستخدم نقاط معينة لتفسير

 مهها قصههده الفقهههاء والبههاحثون عنههدما طههالبوا بمنههح التكتههل القتصههادي أو

 الجتماعي أو حتى الديني صفة الشخص المستقل صاحب الحههق القههانوني

 الخاص ، والذي يمكنه أن يحمل على كاهله المسؤولية الجنائية بمعزل عههن

 أعضههاء هههذا التكتههل  وبطريقههة تضههمن المههان القتصههادي والجتمههاعي

 للمجتمع، وتحليل الخلف الفقهي الذي ظهههر فههي الحقههب القانونيههة الزمنيههة

 ليكون مظلة فقهية ولتسهيل الدخول إلى مطالب هذا المبحث قمنا بتقسههيمه

الى :

 المطلههب الول : المسههؤولية الجزائيههة فههي القههانون الرومههاني

والعصور 

                الوسطى .

 المطلب الثههاني : المسههؤولية الجزائيههة فههي القههانون الفرنسههي

القديم .

المطلب الثالث : المسؤولية الجزائية في الشريعة السلمية .

الول   المطلب
الوسطى       والعصور الروماني لقانون ا في ئية الجزا المسؤولية

 إنقسم التوجه الفقهي فهي العصههر الرومهاني إلههى اتجهاهين رئيسههين

ّرف الشههخاص بالصههفات  فالبعض رأى بأن القانون الروماني قههد بحههث وعهه

 المعنوية وقرر مسؤوليتهم الجنائية ، والثاني كان تقبله لوجود هذه الشخصية
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 المعنويههة و مسههؤولية جزائيههة لههها ليههس بههالمر السهههل و كههان تقبلههه لههذاك

)4(الفتراض الفقهي بطيئا . 

 القاعههدة الشههكلية القانونيههة الههتي كههانت معتمههدة لتنظيههم العلقههات

 والمعاملت أظهرت الشركة كوسيلة لتجميع الفراد و الدمج ما بين القههدرات

 المتنوعههة مههن اجهل ممارسهة النشهاط التجهاري ، ولكهن أساسهها عقهد بيهن

 الشههركاء يضههمن السههس القانونيههة اللزمههة لتنفيههذ وتطههبيق ذلههك التجميههع

 القتصادي الخارجي القديم ما بين الشركاء ، وتحديد كيفية اقتسام الرباح و

 وبههذلك كههانت الشههركات " المجتمعيههة " تجمعههات شخصههية،)   5(الخسههائر 

 تجارية ، فإذا حصلت خسائر وتضههرر الغيههر يكههون واجبهها عليههه الرجههوع إلههى

ٌل و نسبة مشاركته لمطالبتهم بجههبر الضههرر لن الشههركة لههم تكههن  الشركاء ك

  تحمههل صههفة الشخصههية المسههتقلة  فكههانت عبههارة عههنDARSOكما طههرح 

 تجمع لعدد من الفراد دون شخصية قانونيههة اعتباريههة تصههلح لتكههون عنوانهها

)6(وحيدا للمخاصمة القانونية بغض النظر إن كانت جزائية أو مدنية . 

_______________________________________________

________4 "    "            (، مقارنه دراسة المعنوية للشخاص الجنائية المسؤولية ، علي محمد اللطيف عبد  باسل

     ، بغداد ، ير ماجست ،       أطروحة بغداد جامعة 197منشورات ص    8 الجنائية        36، المسؤولية ، صالح علي إبراهيم  وكذلك

     ، القاهرة ، المعنوية ،          للشخاص ط د ، المعارف 198دار ص    0 ،11.  
د)                  5 ، العربية النهضة دار ، القاهرة ، الروماني القانون في الوجيز ، طالب أبو حسن  صوفي

   ، 196ط ص    5 ،231. الفكر)              6  دار ، القاهرة ، التجارية للشركة المعنوية الشخصية ، بريري أحمد مختار  محمود

     ، ط د ، 198العربي ص    5 ،9.  

4



 يوضح المؤيدون بالعتراف بالشخصية المعنوية : إن الفقههه الرومههاني

ّلم بفكرة " النيابة القانونية " إل في مرحلة متأخرة من تههاريخه ، فلههم  لم يس

 يكن بالمكان للباحث القانوني الروماني تصههور قيههام شهخص بعمههل معيههن

 وانصراف أثر هذا التصرف إلى شخص آخر . وبذلك التوجه يؤكههد أن نظريههة

 الشخصية المعنوية وتحملها الملحقة الجزائية لم تكن قد قطعت فههي هههذه

 الحقبة تقدما ملموسا ، ولكن أقر بوجودها للدولة ولبلهداتها وحهتى تنظيمهات

 الكهنة أيام الوثنية ، أمهها فههي عصههر المبراطوريههة العليهها فقههد تههم العههتراف

 بالشخصية المعنوية ومقدرتها على تحمل المسؤولية بشكل أوسههع ومتطههور

 بحيث اعترفت القوانين والنظم الرومانية بكثير من المؤسسههات الههتي نشههأت

  ، فكههانت)7(بتههأثير قههانون الكنيسههة كههالديرة والمستشههفيات والملجههئ 

 المجتمعات التجارية والروابط الحرفية السرية الخاصة ، وظهرت فههي إطههار

 هذه الحقبة شركات ملتزمي جباية الضرائب حيث منحت الشخصية المعنويههة

 بطريقة معلنههة ، لتظهههر بطريقههة متحههررة علههى قاعههدة الشخصههية القانونيههة

ًل عن الدارة التنفيذية للسلطة الحاكمة وتحظى بالشرعية  القديمة لتكون بدي

 القانونية بجباية الضرائب لصالح الخزينة الرومانية ، وتم توفير طههواقم كههثيرة

 مههن الرقيههق ومنحههوا عقههودا و تفويضههات جماعيههة المههر الههذي يعجههز عنههه

 الشخص الطبيعي ، فخلق التجمع كأسلوب لتحصين الموال المنهوي جبايتهها

 وذلك بالعلن عنها بأنها أموال تجمههع لصههالح الخزينههة بواسههطة شههركة ذات

 شخصية معتبرة ، فهذا التطور كان ضامنا لستمرار العمل في ذاك المجتمههع

 فكان لها الوجود " الخاص " وتلشي تعدد العلقات العقديهة فظههر الكيههان

ًل عمليهها بههأن هههذه الحقبههة  القانوني الواحد للجماعة المفوضههة ، فكههانت دلي

 اعترفت بوجود شخصهية قانونيهة يمكهن أن تحهوي بهداخلها عهددا كهبيرا مهن

.(الشركاء والعمال   8 (
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 يؤكد الرافضون من فقهاء وباحثين : إن القانون الروماني لم يعههترف

 الشخصية المعنوية والمسؤولية الجزائية لها إل على سبيل الفرض أو المجاز

 ، فل يمكن تطبيق المسؤولية الجزائية لشخص ل يعترف القههانون الرومههاني

  ، بههدون تناسههي)9(بوجوده إل عبر تجمع قانوني معترف به عمال وشركاء  

 أن الرادة لبناء عقد هي تحرك قانوني سواء أكان مدنيا أو تجاريا لم يمنحه

 القههانون الرومههاني الموافقههة الشههرعية و يحههترم نتههائجه إل عههبر الجههراءات

ّرح  عنها فههي مجلههس العقههد    ، علمهها بههأنه لههم)10(الشكلية المكتوبة أو المص

 يكن في قوانين العصور القديمههة – ومههن ضههمنها القههانون الرومههاني – حههد

 فاصل بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية فكانت المسؤولية الجنائية

 في تلك الحقبة مندمجة ومختلطههة مههع المسههؤولية المدنيههة ، وبههذلك يصههعب

 الجزم بأن القانون الروماني قد قههرر اتخههاذ المسههؤولية الجنائيههة للشههخاص

 المعنوية كون المسؤولية المدنية مختلطة مع المسههؤولية الجنائيههة ومصههطلح

المسؤولية كان يشمل أي ضرر يقع على الغير ويلزم 

_______________________________________________

ص)        7________ ، السابق المرجع ، باسل .38علي  
ص)      8 ، السابق ،المرجع محمود .11بريري  
9              (، ،عمان ماجستير أطروحة ، القتصادية المؤسسات في ئية الجزا المسؤولية ، بدير نصوح  عل

    ، الردنية الجامعة ،       منشورات ط 198د ص   7 ،7.  
ص)           10 ، السابق المرجع ، صوفي طالب .231أبو  

 فههاعله بجههبره وتحمههل العقوبههة الجنائيههة الخاصههة بوقههوعه دون فههرق فههي

)11(الملحقة الجزائية عن المدنية . 

 أما في العصههور الوسههطى ظهههرت ثلثههة مههذاهب طرحههت الشخصههية

ّمههع أعضهاء لتنتههج الشهركات ،  المعنوية التي تطورت على أساسهها فكهرة تج

 ومدى قدرة ربطها مع المسؤولية الجنائية كرد قانوني يتبع المخالفة الجزائية

.
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     – المتون  شارحو مدرسة :GLASSATEURSأ  

ّرفت هذه المدرسة  الشخص المعنوي بأنه مجموعة مههن العضههاء  ع

 الذين يتألف منهم التجمع ويندمههج الشههخص المعنههوي مههع أعضههائه وتتوحههد

 حقوقهم بالكتلة القانونية البانيههة للشهخص المعنهوي ، وعلقههوا علههى الحقبهة

 القانونيههة الرومانيههة ولههم يعههترفوا بههالحقوق المنفصههلة والمتميههزة لعضههاء

 الشههخص المعنههوي بههل بههالحقوق المجتمعههة فههي تلههك الكتلههة ، والشههخص

 المعنوي ليست له إرادة بمعههزل عههن إرادة أعضههائه سههواء أكههانت مدنيههة أو

  إنه على الرغههم مههن أن شههارحو المتههون لههمGLERKE ، ويرى )12(جزائية 

 يقوموا بتطوير أية نظرية حول تركيب أو بيئة الشخص المعنوي فانهم سلموا

  فيقههول بههأنULLMANNبالمسؤولية الجنائية للشخصههية المعنويههة ،  و أمهها 

 شارحي المتون كانوا جريئين إلى درجة كافية ليصرحوا بالمسؤولية الجنائيههة

 للشخص المعنوي ، ولكن دون أن يههبرروا ذلههك علههى أسههاس مههن المصههادر

  ، وظهور الطرح الفقهي العام والعههراف التجاريههة المسههتقرة)13(المتيسرة 

 بقبول وتطبيق صفة الشخص المعنوي على الشركة التجاريههة وظهههرت فههي

 إيطاليا تحديدا بعض النصوص القانونية الههتي اعههترفت بالشخصههية المعنويههة

 للشركة وذمتها المالية المستقلة عن ذمم الشركاء كتجمعات التجارة البحرية

  ، والتي مفادها " بأن الشركة كانت تتمتع بذمههة ماليههة)14(على وجه التحديد 

 مسههتقلة عههن ذمههم الشههركاء، وإن دائنيههها ل يتعرضههون لمزاحمههة الههدائنين

 الشخصيين للشركاء ، وهو أمر ل يستقيم إل مع القههرار للشههركة بالشخصههية

)15(القانونية التي تعد أساس العتراف لها بذمة مالية مستقلة " . 

  في قانونيهة وجهود التجمعهات التجاريهةULLMANNونؤيد ما طرحه 

 التي تحمل صفة الشخص المعنههوي والقههدرة علههى تسههمية تلههك التجمعههات

 القتصادية بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية القههادرة علههى تحمههل

 المسؤولية القانونية ، ونصفه بالمتقدم كونه أيد الدفع بقانونية وحتى منطقية
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 ربط المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، ليسير مع ركهب التطههور التجههاري

 الواقعي في المدن الوروبية و الجذور القانونية التي أنتجت فكرة الشههركات

 التجاريههة البحريههة ومنههها لظهههور شههركة المسههاهمة العامههة المحههدودة ذات

النشاط القتصادي الضخم .

_______________________________________________

ص)       11________ ، السابق المرجع ، باسل .40علي  
ص)        12 ، السابق المرجع ، عل .8بدير   
ص)        13 ، السابق المرجع ، باسل .41علي  
ص)       14 ، السابق المرجع ، محمود .13بريري  
ص)       15 ، السابق المرجع ، محمود .14بريري  
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    – الكنسي  لقانون ا مدرسة :LE  DROIT  CONONIQUEب  
 كان للقانون الكنسي دور مهههم فههي طههرح وتطههوير نظريههة الشههخص

 المعنوي حيث تم العتراف بالكنيسة كمجموعة مستقلة ، وبذلك فتح المجال

 أمام جماعات و تكتلت أخرى بالمطالبة بالحقوق القانونية لتجمعاتهم لكههي

 تحظى بالعتراف القانوني مههن الدولههة وقوانينههها ، وبههذلك اعههترف القههانون

 الكنسههي بقبههول تطههبيق المسههؤولية الجزائيههة نحههو الغيههر وبقيههت الكنيسههة

)16(المؤسسة غير القابلة لتحمل المسؤولية الجزائية بصفتها " مدينة ا ". 

 لقد سعى أباطرة تلك الحقبههة لنشههر هههذه المطالبههات وفرضههها علههى

 الجماعات التي حظيت بذلك العههتراف مههن تجههار وحرفييههن وقهاموا بفهرض

 عقوبات متعههددة علههى القههرى والتجمعههات الهليههة الههتي ضههمت فههي إطههار

 الشههخص المعنههوي ، ممهها أدى إلههى إنضههاج فكههرة الهليههة الجنائيههة لههذلك

ّشراح الكنسههيون  الشخص المعنوي و إمكانية تحمله مسؤولية جنائية فدفع ال

 إلى تأييد نظرية الهلية الجنائية للجماعات على الرغم من اعتنههاقهم لنظريههة

 الفرض والتي توافق على الشخصية المستقلة المفترضة للتجمههع المههالي أو

 الجتماعي  مع احتفاظ الشخص الطبيعي بتفرده في تلقي الحقوق و ربههط

)17(طبيعة التحادات الجتماعية بالقدسية المتصلة بالكنيسة . 

 علما بأن التجمعههات الههتي حظيههت بههالعتراف مههن قبههل بههاحثي هههذه

 المدرسة كانت الشركات التضامنية الفاعلة على أرض الواقع و التي اسههتندت

 على ضخامة عدد أفرادهها أو طبيعهة حرفههم كأسهاس اعتمادهها ، مهمليهن

) 18(العنصر المالي المتعدد كأساس أقوى لظهار الشخص المعنوي . 

 نجد بأن التوجه لقياس الشخصية المعنويههة لتجمهع الكنيسهة كأسهاس

 قانوني لعتماد التجمعات الحرفية والتجارية ساهم فههي إظهههار مثههل مههادي

 قوي للباحثين وبالتالي المناداة بقبههول فكههرة المسههؤولية الجزائيههة وقانونيههة

سحبها على الشركات التجارية الواقعية.
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اللحقون-     المحشو مدرسة :POST – GLASSATEURSج  

 ظهرت هذه المدرسة بعد أن تولى باحثوها تطوير نظريههة المسههؤولية

 الجنائية للشخاص المعنوية ، معتقدين بأن الشخص المعنوي فرض ومجاز

 ، إل أنهم ذهبوا إلى القول بأنه يحظى بشخصية مستقلة متميزة فهو شخص

قانوني وإن افتقر إلى الكيان الملموس ككائن اجتماعي . 

 وعللوا وجوده القانوني بأنه يملك القدرة علههى تجسههيد وإظهههار هههذه

 الرادة بشكل تصرفات ملموسة من بيع وشراء ومصههادقة عقههود ، وبالتههالي

 لههه القههدرة علههى دخههول البههاب الجنههائي وقانونيههة إدارتههه لمسههيرة الشههركة

(القانونية والقتصادية .  19(

_______________________________________________

ص)       16________ ، السابق المرجع ، عل .9بدير  
ص)        17 ، السابق المرجع ، باسل .42علي  
ص)       18 ، السابق المرجع ، محمود .14بريري  
ص)       19 ، السابق المرجع ، عل .         9بدير ص  ، السابق المرجع ، إبراهيم صالح .19وكذلك  

  وهو من أبرز الفقهاء لهذه المدرسة " إن الهليةBARTOULSشرح 

 الجنائية ل تنفصل عن الشخصية وبما أن الشخص المعنوي شخص قههانوني

 فإن له الهلية الجنائية لتحمل الملحقة إن ارتكههب جههرائم مههع الخههذ بعيههن

 العتبار الجرائم التي يمكن أن يقترفها مع طبيعههة شخصههيته المعنويههة الههتي

  إن الشخصههية المعنويههة)20(طبقت على ذاك التجمههع ونشههاطاته التجاريههة " 

 تظهر نتيجههة امههتزاج مهها بيههن أعضههاء الشههخص المعنههوي المجههازي والكيههان

ًل  القانوني المستقل ليكون شخصية موحدة ، ليعتبر الشخص الطبيعي فههاع

 جنائيهها اصههليا والشههخص المعنههوي شههريكا وبههذلك أوقعههوا علههى الشههخص

)21(المعنوي عقوبة الهدم بدل العدام للشخص الطبيعي . 

 مما تقدم نجد بأن هذه المدرسة تبنت الدفع بأن الشخصههية القانونيههة

 للشركة يجب أن تحمل الصههفة المجازيههة ، ولكههن ظهههر لنهها تأهيههل لتأسههيس
10



 فكرة قانونية لقبول تحمل الشخص المعنههوي الملحقههة الجزائيههة والعقههاب

لمخالفاته.

لثاني   ا المطلب
القديم      الفرنسي لقانون ا في ئية الجزا المسؤولية

 القانون الفرنسي القههديمبأن يؤكد العديد من فقهاء القانون الجنائي 

 كان يقر بالمسؤولية الجنائية للجماعات والمقاطعات والمههدن والقههرى حيههث

ًل خاصا بينههت فيههها الجههراءات الههواجب اتباعههها1670أفردت لئحة سنة    فص

 في محاكمة الجماعات والشخاص والعقوبات التي تفرض عليههها كالغرامههة

)22(والحرمان من المتيازات وهدم أسوار المدن وبعض المباني الخاصة . 

  وبههوردوا1379 و مدينة مونبيليههة سههنة 1331كما حدث في مدينه تولوز عام 

  ، فكههانت تطبيقههات عمليههه1561 وجامعههة السههوربون سههنه 1548عههام 

 للمسؤولية الجنائية للشخاص المعنوية ، وملخص الواقعة في مههدينه تولههوز

 بإحداث إصههابة BERANGE بقيام طالب بكلية الحقوق يدعى   1331عام 

  بناء علىCAPITOULSبأحد القضاة فقدم هذا الطالب إلى هيئة المحكمة 

 طلب بعض أهالي المدينة لمحاكمته بالتهم المسندة إليه ، وقههد قضههت هيئه

 الحكم بإعدامه فنقض الطالب الحكم أمههام لجههان بههاريس غيههر أن العقوبههة

 نفذت فيه وذلك بإعدامه شنقا ، وعندما طرحت القضية أمام البرلمههان صههدر

  بوقهوع المسهؤولية علهى المدينهة لتقهديمها الطهالب لهيئة1331حكمه سهنة 

 الحكم ، وقضى الحكم الجديد بتجريد المدينة وحرمانها من حقههها ككههائن أو

 ، أمهها مهها يتعلههق) 23(شخص قانوني و اجتمههاعي ومصههادرة ذمتههها الماليههة 

  فقد قضههى بحرمههان المدينههة1379بالحكم الصادر على مدينة مونبيليه سنه 

 من الجامعة ومن القنصلية ومن الههدار العموميههة ومههن كههل المميههزات الههتي

 كانت مقدرة لها مع غرامة مالية قدرها ستمائة ألف جنيه من الذهب وهههدم

جزء من أسوارها وإغراق حفرها بالضافة إلى إعدام ستمائة من مواطنيها
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_______________________________________________

الشخص)             20________ شركة و المحدودة المسؤولية ذات للشركة العامة الحكام ، القادر عبد  ناريمان

النهضة         دار ، القاهرة ، ،          الواحد نية لثا ا الطبعة ، 199العربية ص   2 ،27        . ص  ، السابق المرجع ، باسل علي .44وكذلك  
ص)        21 ، السابق المرجع ، إبراهيم .19صالح  
ص)       22 ، السابق المرجع ، عل .9بدير
ص)       23 ، السابق المرجع ، عل .         9بدير ص  ، السابق المرجع ، إبراهيم صالح .22وكذلك  
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 كان ذلك بسبب قتل عدد من الضههباط الملكييههن أثنههاء العصههيان الههذي

  آب26قامت به المدينة بعد أن فرضت عليها ضريبة ملكية . أما بههوردو ففههي 

  حكم البرلمان الباريسي عليها بحرمانههها مههن الثههار الفنيههة والمتميههزة1548

)24(وذلك بسبب العصيان الذي قامت به هذه المدينة . 

 4أخيرا نشير إلى واقعة السوربون فقههد قضههى برلمههان بههاريس فههي 

 AMENDE علهههى جامعهههة السهههوربون بجهههزاء 1561كهههانون الول سهههنه 

HONOMBLEالذي يقضي بطلب العفو والعتذار بطريقة علنيههة لمهها أسههند  

 إلى الجامعة من خطأ وههو السهماح بمناقشهة رسهالة دكتهوراه موضههوعها "

 حق البابا في عزل الملك عن العرش " . وعمليا بقي الوضع القانوني يطرح

 المسههؤولية الجزائيههة علههى كاهههل الشههخص المعنههوي دون الفصههل مهها بيههن

 المسؤولية المدنية والجزائية ، إلى أن ألغي بموجب الفقرة الثالثة من المادة

)25(. 1884 نيسان سنة 5 من القانون الصادر في 168

الثالث  المطلب
ئية   الجزا السلمية  المسؤولية الشريعة في

 اعترفت الشريعة السلمية بالشخصية المعنوية منذ وجودها حيث تههم

 استحداث مؤسسة بيت مال المسلمين والوقف ومنحت الشخصههية العتباريههة

 الخاصههة للمههدارس والملجههئ والمشههافي ومنحههت الصههلحيات فههي تلقههي

ًل  الحقوق والتصرف فيههها وحههتى شههروط تسههجيلها ، ولكنههها لههم تجعلههها أه

ًل  لتحمل المسؤولية الجنائية . فهناك الكثير مههن العقههارات فههي فلسههطين مث

 موقوفة لصالح قبة الصخرة المشرفة أو الحرم البراهيمي أو لصالح بعههض

 ملجئ اليتام والمدارس ، وبالقراءة في الدراسات الفقهية السههلمية بحثهها

 عن صور شرعية لشركة مالية تجارية ، نرى أنه جرى تحليل مصطلح الشركة

 وتعريفها   " اشتراك شخصين فأكثر في مههال اسههتحقوه بوراثههة ونحوههها أو

 جمعوه من بينهم أقساطا ليعملوا فيههه بتنميههة تجههارة أو صههناعة أو زراعههة و
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 واجب أن يكون الشركاء أمناء ، قال تعالى في الحديث القدسي الشههريف "

 أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خهان خرجهت مهن بينهمها

)26(وجاء الشيطان " . 

  ظهر عههدد مههن الشههركات التجاريههة وكههان أقربههها لشههركة المسههاهمة

العامة شركة 

 " العنان " وهي مكونة من شخصين فأكثر ممن يجههوز تصههرفهم فههي جمههع

 قدر من المهال موزعها عليههم أقسهاطا معلومهة أو أسههم معينهة ومحهددة ،

 ليعملهوا فيهها بتنميهة رأس المهال ويكهون الربهح أو الخسهارة وفقها للسههم

 المقيدة في رأس المال ، ولكههل شههريك الحههق فههي التصههرف فههي الشههركة

(بالصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه بشرط المصلحة العائدة للشههركة 

27(. 

_______________________________________________

ص)       24________ ، السابق المرجع ، عل ص             9بدير ، السابق المرجع ، إبراهيم صالح كذلك و ،21–  

24. ص)        25  ، السابق المرجع ، باسل .48علي  
دار)               26 ، القاهرة ، السلمي الفقه في والقرض الربا ، الهادي عبد محمد سريع  أبو

    ، دط ، 198العتصام ص   5 ،102.  27              (، الثامنة الطبعة ، الشروق دار ، القاهرة ، الفتاوى ، شلتوت 197محمود ص   5 ،348  ،
                     ، الثامنة الطبعة ، الفكر دار ، القاهرة ، المسلم منهاج ، الجزائري جابر بكر أبو  وكذلك

197 ص   6 ،332.  
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 بذلك يتبين لنا بأن الشريعة السلمية اعترفت بالتحههاد التجههاري علههى

 أساس الربح أو الخسارة ما بين عدد من التجار واحترمت الرابطة التعاقديههة

 والمالية لكنها لم تصل إلى مستوى قبههول التجمههع التجههاري كشههخص كامههل

 بدل التاجر " الدمي " ، ولكنها كانت علمة على قبول نوع مبسط للشخصههية

 القانونية التجارية التي سرت فههي تلههك الحقبههة فحههازت الشخصههية المعنويههة

 اعتراف المشرع السلمي ولكنه لههم يتضههمن وقههوع العقوبههة و المسههؤولية

)28(الجنائية عليها . 

 فمحل المسؤولية في الشريعة هو " النسان المههدرك المختههار " دون

 غيره من الحيوانههات أو الجمههادات فل قيههام للمسههؤولية الجنائيههة إل بتحقيههق

 عنصرين هما " الدراك والختيار " وانعقههد إجمههاع الفقهههاء علههى أن يكههون

ًل غير مكره " فغير العاقل ل يعتههبر مههدركا ول مختههارا  الشخص " بالغا وعاق

 واقتران الفعل الجزائي بقاعدة النيههة كمهها قههال سههيدنا محمههد عليههه الصههلة

 والسلم " إنما العمال بالنيات وإنما لكل امرئ مهها نههوى " والنيههة هنهها تعنههي

 القصد ، حيث تبين لنا أن فقهاء الشريعة السلمية لم يضههعوا نظريههة عامههة

 للشخصية المعنوية والشخص القانوني " ذي الذمة " ، ولكههن تمههت الشههارة

 إلى قانونية وشرعية وجود بعض الشخاص المعنوية وثبهوت الحهق المههالي

)29(والتجاري لهم. 

 وكأنه سحب عليها أهلية خاصة مفترضة فتكههون مؤشههرا علههى قبولههها

 ضمنا ، وفهي النصههوص الكتابيهة للبهاحثين والفقههاء الشههرعيين نجههد رفهض

 المسؤولية الجنائية للشخاص المعنوية لعدم وجود أسههاس للدراك وحريههة

الختيار .

ًل للعقوبة شههرعا وإن  وبناء على ذلك فإن الشخص المعنوي ليس أه

 ثبتت له أهلية مفترضة في بعض الحقوق واللتزامات المالية وذلك لن هههذا
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 الشخص ليس له عقههل يقيههم بههه التكليههف و تنههاط بههه أهليههة الداء وتحملههه

 للعقوبة فإن وقع الفعل المحرم ممن يتولى إدارة هذه الجهههات ومصههالحها

 فإنه هو الذي يسأل ويعاقب حتى لو كان ارتكابه لهههذا الفعههل المحههرم يقههع

 لصههالح الشههخص المعنههوي السههلمي كههبيت مههال المسههلمين أو الوقههاف

 السلمية ومرافق خدماتها وذلك تطبيقا لخطاب التكليف الههوارد فههي سههورة

  من القرآن الكريم قال تعالى { يا أيههها الههذين آمنههوا عليكههم105المائدة آية 

(أنفسكم ل يضركم من ضل إذا اهتديتم }  .30(

 يمكههنبههأنه ذهب بعض الفقهاء الشرعيين ومنهم احمد توفيههق رضهها 

 عقاب الشخص المعنههوي كلمهها وقعههت العقوبههة علههى متههوليه أو الشههخاص

 الحقيقيين الذين اقترفوا المخالفة والمعصية مع إبقاء البههاب مفتوحهها ليقههاع

 العقوبة المناسبة على الشخصية المعنوية وفقا لطبيعتها كحالة " القسههامة "

 حيث تلزم الديههة علههى أهههل المحلههة الحقيقييههن أو القريههة الههتي وقههع القتههل

ُيعلم القاتل .   )31(بأرضها ولم 

_______________________________________________

________28               (، الولى الطبعة ، الفكر دار ، دمشق ، والوقف الوصايا ، الزحيلي 198وهبة .153ص  7  
،الدار)           29 ،بنغازي المقارن السلمي الجنائي التشريع ، الذيباني الحميد عبد المجيد  عبد

     ، ط د ، 199الجماهيرية ص  6 ،10.  30) الية)      ، المائدة .105سورة الكريم)    القرآن
ص)        31 ، السابق المرجع ، باسل .45علي  
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        عارض بعض الفقهاء اعتبار " القسههامة " علههى قريههة أو محلههة سههكنية

 وجها من وجوه المسؤولية الجزائية للشخصية المعنوية وذلك للسباب التالية

 :

ًل 1  الدية في الشريعة السلمية عقوبةبأن - حتى لو سلمنا جد

جنائية 

      خالصة وإن البلد الذي تفرض الدية على جميع أهلههه يعتههبر

شخصا 

      معنويا فإنه ل يمكن اعتبار " القسامة " تطبيقا من تطبيقات

    المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي . 

 - إن البلههد الههذي تجههب الديههة علههى جميههع أهلههه ل يتمتههع2

بالشخصية  

     المعنوية أي أنه ل يعتبر جهة بلغة الفقه السلمي .

 - إن الديههة فهي الشهريعة السههلمية جههزاء خههاص ول يمكهن3

اعتباره  

(     عقوبة جنائية عامة .  32(

 ظهرت المعارضة لهههذا التههوجه الفقهههي لن الديههة " مههال يجههب بقتههل

 آدمي حر عن دمه أو بجراحه مقدر شرعا " وأصل وجودها وارد في الكتههاب

) 33(والسنة والجماع .

  والقسامة على أهل المحلة التي وقع بها جههرم مجهههول هههو أسههلوب

 في تطبيق العقاب الجزائي ومؤشر ضمني في حصول تلك القرية أو المدينة

 على شخصية معنوية ولو بالصورة البتدائيهة ، فههذا المثهل العملهي سهيكون

 قاعدة مقبولة لتبنى عليه نظرية الشخصية المعنوية ومدى ربطها بمسؤوليتها
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 الجزائية ، الجماع الذي ورد في نظريههة المسههؤولية الجزائيههة فههي الشههريعة

السلمية يقوم على أساسين :

 أولهما : إن العقوبة " فرضت لحماية الجماعة وحفظ نظامها وتحقيق

 المن لها " وهي ضرورة اجتماعية استلزمها وجههود الجماعههة وكههل ضههرورة

 تقدر بقدرها فإذا اقتضت مصلحة الجماعة أن تكون العقوبة قاسههية غلظههت

 العقوبة وإذا اقتضت مصلحة الجماعههة أن تخفههف العقوبههة خففههت العقوبههة

 وإذا اقتضت مصلحة الجماعة استئصال المجرم منها إما بقتله أو بحبسه حتى

يموت أو ينصلح حاله .

 ثانيهما : إن العقوبة العادية ل يستحقها إل من كان مدركا مختهارا مهن

 المكلفين فإذا لم يكن المكلف مدركا أو مختارا فل مسؤولية عليه وبالتالي ل

 عقاب ولكن هذا ل يمنع الجماعة من أن تحمي نفسههها مههن الشههخص غيههر

 المسؤول وبالوسيلة الملئمة لحاله وحال الجماعة ولو كههانت هههذه الوسههيلة

)34(عقوبة ما دامت تلئم حال المعاقب . 

_______________________________________________

ص)        32________ ، السابق المرجع ، باسل .60علي  
ص)          33 ، السابق المرجع ، المجيد عبد المرجع      60الذيباني ، بكر أبو الجزائري  وكذلك

ص    ، .448-443السابق  34                   (، دط ، الرسالة مؤسسة ، بيروت ، الول ج ، السلمي الجنائي التشريع ، عوده القادر  عبد

ص     ، الطبعة                    ، 389دت ، العربي الكتاب دار ، بيروت ، الثاني المجلد ، السنة فقه ، سابق السيد  وكذلك

  ، لثة ثا ل 197ا ص   7 ،552.   
 نحن بدورنا نؤيد الرأي الذي ذهب إليه الجانب المعارض المتمثل فههي

 توزيع دية القسامة علههى أهههل القريههة أو المحلههة الههتي اقههترفت فههي أرضههها

جريمة قتل ولم يعرف فاعلها.

 نصل لنتيجة بههأن الشههريعة السههلمية لههم تعههترف بوجههود المسههؤولية

 الجنائية للشخص المعنوي بل اعههترفت بوجههود اسههتقللية معينههة ، واعههتراف
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 خاص ببعض المؤسسات والتجمعات ولكن ل يرفعها ذلك القههرار الضههمني

 إلى مستوى الشخص الدمي القادر على تحمل المسؤولية الجزائية وخطاب

 التكليف الشرعي ، فالمؤسسة عنههدما ترتكههب بههها معصههية ومخالفههة يلحههق

 متوليها عن تلك الختراقات ، وهذا ما أكدته الملحقات الشرعية ضههد متههولي

 الوقف السلمي ومطالبة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بعزل المتههولي

(الذي خالف الشرع في إدارته لعقار سجلت رقبته لصالح الوقف السلمي .

35(

 مما تقدم شرحه نجد بههأن الجههذور التاريخيههة سههواء العرفيههة أو حههتى

 الدينية سهلت ومهدت الطريق نحو بناء نظريههات قانونيههة لعتمههاد التجمعههات

التجارية وحتى الحرفية كشخصية قانونية قابلة لتحمل الملحقة الجزائية  .

35) رقم)            الشرعية المحاكمات اصول قانون من ، الول الفصل لسنة)    31انظر 195الردني 9 

.
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لثاني  ا المبحث
ئية    الجزا والمسؤولية التجارية الشركات

 الشههخص المعنههوي تطههور وظهههرت ملمحههه القانونيههة بتطههور الحيههاة

 التجارية والمدنية ، وعند اجتماع أعضائه لتحقيق الغاية التي أسههس لجلههها ،

 وبمجرد صههدور العههتراف القههانوني الصههريح تطبههق علههى أركههان الشههخص

 المعنوي المسؤولية الجزائيههة كتبعههة قانونيههة منطقيههة لههذاك التحههاد ، والههتي

 يمكن الدفع بها وبوجودها – أي المسؤولية الجزائيههة – فههي مرحلههة مخالفههة

 التجمع للقانون ، فنظهر بهذا المبحث المرحلة الزمنية التي حللههت المسههؤولية

الجزائية بالتوجه الفقهي الحديث .

 مع الخذ بعيههن العتبههار بههأن الوحهدة القتصههادية القديمههة هههي اكههثر

 انتشارا عبر الزمن فالتجمعات الدينية و الجتماعيههة وبعههدها الجههزائي بقيههت

 في نفس الطار القانوني برغم محاولة القانونيين تحديث هذا الطههار بحلههة

 حديثة . فل تزال الكنائس والوقاف السلمية تحتفظ بنفس الههروح القديمههة

 ولكن بمظهر عصري ، وفي دراستنا سنتناول التجمع القتصادي الههذي جههرى

 عليه الكثير من التحديث والتطور الذي أدى  بالفقهاء إلى الدخول في فكههرة

 الشركات ، فالمؤسسة القتصادية القديمة ذات الطموح المتطههور هههي الههتي

أنتجت التحادات التجارية والشركات الكبرى في عصرنا الحاضر .

وقمنا بتقسيم هذا المبحث إلى :

 المطلب الول : تعريف الشركات التجارية والمسؤولية الجزائيههة

في الفقه 

المقارن .

المطلب الثاني : أسس وعناصر المسؤولية الجزائية .

 المطلب الثالث : مفهوم المسؤولية الجزائية ومدى تطبيقه على

الشركة
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المساهمة العامة المحدودة .

الول  المطلب
الفقه       في ئية الجزا والمسؤولية لتجارية ا الشركات  تعريف

المقارن
 اتخذ المشرع التجاري منذ القدم نهجا قانونيا يستند أساسهها إلههى حههق

 الملكية الفردية والعقد وقواعد التراضي ، وتطور هذا الشكل القانوني شههيئا

 فشيئا إلى ظهور بعض أشكال الشههركات البحريههة والحرفيههة والتجاريههة فههي

  ، ونشههط ظهههور هههذه)36(المدن ذات النشههاط التجههاري الملحههوظ كإيطاليهها 

 المؤسسات القتصادية في شكلها المتطور كشههركات تجاريههة اتحههد أطرافههها

 للربح التجاري وانطلقت إلى مستوى التحديث الفعلي في القرن الثامن عشر

 بعد تطور اللة وظهور الرأسمالية الصناعية ، وبفضههل تلههك الثههورة القانونيههة

 ظهرت شركات التأمين والبنوك والصناعات الثقيلة وغيرها من المؤسسههات .
)37(

_______________________________________________

ص)       36________ ، السابق المرجع ، عل .36بدير الطبعة)               37  ، العرب سجل ، القاهرة ، للشركات القانوني الشكل تغير ، سعودي توفيق  محمد

   ، 198الولى ص     8 ،7.  

 وصفت الشركات وخاصة المساهمة العامة المحدودة بركائز القتصاد

 الوطني ودعههائمه ، فخسههارة شههركة ضههخمة يههترك بصههماته علههى القتصههاد

 والمجتمع بشكل واضح ويمس شريحة كبرى من الفراد المرتبطين مع هههذا

 النههوع مههن الشههركات دون تناسههي نفوذههها وتأثيرههها فههي صههنع القههرارات

  ، ولتوضيح الصههورة الحديثههة الههتي وصههلت)38(القتصادية في الحياة العامة 

 إليها الشركة التجارية وقاعههدة الوحههدة القتصههادية الههتي تهههدف إلههى إشههباع

 بعض حاجات النسان ورغباته عن طريق إنتاج أو توزيههع سههلعة أو خدمههة ،

 والتي ينبغههي أن تسههاير الهههداف و المقههاييس الجتماعيههة العامههة وإل لمهها
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 سمح لها بالوجود لتظهر كمنشأة تنظم وتنسق وتتعاون لتتفاعل فيها القههوى

 النسانية من تقنية وتكنولوجيا بغية إنتاج السلع وتصههريفها فههي السههوق مههن

 أجل تحقيق الربح والمنفعة الجتماعيههة لتكههوين حلقههة مههن حلقههات البههداع

)39(والنتاج والدفع نحو الستهلك . 

 تعرف الشركة بأنها عقد متبههادل بمقتضههاه يشههترك شخصههان أو عههدة

 ، وعرفها بعضهم بأنها المؤسسة) 40(أشخاص … بقصد تقاسم الربح الناتج 

 القتصادية ذات  شخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء يتمتع بوجود

 ذاتي وبأهلية وذمة مستقلة لحقها المشرع بقوانينه ولههوائحه وقراراتههه الههتي

 تكفل حماية مصالح المواطنين والقتصاد الوطني وتضمن لها بنفس الههوقت

  كمهها أوضههح)41(التقههدم والزدهههار فههي نطههاق الخطههة القتصههادية العامههة 

 طبيعتها الخر بأنها اتفاق أكثر مههن شخصههين للشههتراك فههي مشههروع مههالي

 بقصد اقتسام مهها ينتههج عنههه مههن أربههاح أو خسههائر ويكمههن جوهرههها بخلههق

 شخصية جديدة ومنفصهلة عهن شخصهية الشهركاء فيهها وإن مها يسهاهم بهه

  ، و وصههف تجمعههها المههالي)42(الشركاء من أموال تودع في ذمههه الشههركة 

 بمجموعة من المقدمات المالية والعينية التي يقدمها الشههركاء وتكههون هههذه

 مجموعة مههن الفههراد ابأنه ، وعرفت أيضا )43(المقدمات على أنواع مختلفة 

 تستهدف تحقيق غرض مشترك وتتمتع بالشخصية القانونيههة والذمههة الماليههة

)44(الخاصة . 

 مما تقدم نههرى التههداخل بيههن طبيعههة العمههل إذا سههعى نحههو النشههاط

 المدني أو التجههاري  للشههركة وقهد تكههون تجاريههة وقههد تكههون مدنيههة وتعتههبر

 تجارية إذا احترفت العمال التجارية واتخذتها النشاط الرئيههس لههها وان كههان

إلى جانبها نشاط مدني ثانوي ، 
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_______________________________________________

في)            38________ العامة المساهمة للشركة العتبارية الشخصية ، غطاشة أحمد الطيف عبد  أحمد

     ، المقارن و الردني ،                    القانون ط د ، الردنية الجامعة منشورات ، عمان ، ماجستير 199أطروحة ص  6 ،1.  
ص)       39 ، السابق المرجع ، عل .35بدير  
الشركات)             40 ، التجار و التجارية العمال مقدمة التجاري القانون ، طه كمال  مصطفى

      ، والصناعية التجارية الملكية ، ،           التجارية دط ، الجامعية 198الدار ص   8 ،232.  
41                (، للنشر الثقافة دار ، عمان ، التجارية الشركات في التجاري القانون شرح ، العكيلي  عزيز

   ، 199دط ص 8 ،2. ص)        42  ، السابق المرجع ، محمد .21سعودي  
و)                43 بيروت ، الول الجزء ، التجارية المؤسسة التجارة قانون في ،الكامل ناصيف  إلياس

المتوسط      بحر منشورات ، ،           باريس ط د ، عويدات 198ومنشورات ص  5 ،139.  
ص)         44 ، السابق المرجع ، باسل .2علي  

 وإن هدفت إلى القيام بالعمال المدنية كزراعة الرض أو استغلل المحاجر

 أو شركات أصحاب المهن الحرة كالطباء والمهندسين والفنانين فإنههها تعتههبر

 شركات مدنية، فالعبرة بالهدف الذي أسست الشركة من اجله فإن كان مدنيا

)45(كانت الشركة مدنية وإن كان هدفا تجاريا فهي تجارية . 

 ولم يضع المشرعون في الدول العربية تعريفا خاصا للشركة واعتمههد

 أسلوب الوصهف العههام بههذكر أنهواع وأصهناف التجمعههات التجاريههة المطلههوب

ّدهم الدنههى ومقههدار  اعتمادها كشخص معنوي من حيث عدد الشههركاء وحهه

)46(رأس المال . 

 وهذه إشارة واضحة مههن المشههرع العربههي بعههدم الرغبههة فههي تقييههد

 التطههور المنهجههي للشههركات متجنبهها الوصههول إلههى تعريههف محههدد للشههركة

 المساهمة العامة بشكل خاص وليبقي البههواب مفتوحههة لي تطههور ، ونجههد

ذلك التوجه بالتعريف الفضفاض الصادر عن المشرع اللبناني بنص المههادة (

 ) مههن قههانون الموجبههات والعقههود باعتبههاره أن الشههركة عقههد متبههادل844

 بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما

 )22 في حين تضمن قانون الشركات الردني رقههم ()47(ينتج عنه من الربح.

  تعدادا لنواع الشركات ووصف قانونه بأنه يسري على الشركات1997لسنة 
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 التي تمارس العمال التجارية وعلى المسههائل الههتي يتناولههها بنصوصههه – أي

)48(القانون – . 

  عند النظر في  أسلوب المشرع البريطاني في فلسطين تبين لنا بههأنه

 تجنههب ذكههر تعريههف مفصههل حههول الشههركة واكتفههى بوصههف عههدد أعضههائها

 وشكليات قبول تأسيسههها ليشههترك معههه المشههرع الردنههي الههذي نشههط فههي

 المحافظات الشمالية الذي وصف الشركات وأسلوب طرح عملههها التجههاري و

 اعتماد تسجيلها وسههنقوم بتفصهيل ههذه التوجههات التشهريعية تباعهها ، وكهأن

 المشرع التجههاري الههوطني تههرك التحليههل لمجلههة الحكههام العدليههة العثمانيههة

 لتفصل الشركة بمنظورها المدني منطلقا من قاعههدة مؤسسههة العقههد تاركهها

(التعريف التجاري مفتوح دون قيود   .49( 

 الشركات عموما يكههون مههدراؤها مههن الشههخاص العههاديين ول يحههق

 للدولة التدخل في شؤون تلك الشركات إل وفقا للقههوانين الخاصههة المنظمههة

 للعمل التجاري وهي النطلقة الحقيقية للتطههور القههانوني لشههكل ومفهههوم

المؤسسات القديمة ، 

_______________________________________________

________45             (، النقض قضاء ضوء في التجارية والعقود الموال شركات ، فوده الحكم  عبد

        ، دط ، الجامعي الفكر دار ، 199      السكندرية ص  5 ،63.  
المؤسسين)            46 لجنة أعمال عن العامة المساهمة الشركة مسؤولية ، النسور صالح  عصام

القضائي     المعهد منشورات ،           ،عمان، ط د ، 199الردني ص  6 ،5.  
وباريس)                47 بيروت ، الثاني ج ، التجارية الشركات التجارة قانون في الكامل ، ناصيف إلياس

                ، ط د ، عويدات ومنشورات المتوسط بحر منشورات ،199 .15ص  2  
48) المادة)    (3انظر رقم)        الردني الشركات قانون من 199لسنة)  22، الجريدة    7 في نشر ، 

) رقم    الردنية 420الرسمية 4.  ( 49) المواد)    (2انظر (4و) رقم)          النتدابي الشركات لحكام شامل قانون من  لسنة) 18،

192 قوانين      9 مجموعة في نشر ،  ( ) بتاريخ       يتون درا 192-9-24فلسطين 9        ، الفلسطينية القوانين مجموعة في نشره وأعيد ، 

   ، والثلثون الحادي (ج (7المواد      (8و)   رقم)        الردني الشركات قانون من 196لسنة)  12، الجريدة    4 في نشر ، 

رقم    الردنية (الرسمية      175 7) المواد)    104وكذلك 5)-(111 لسنة)      3 العدلية الحكام مجلة ،129 مجموعة   3 ،  هه

. ورمضان   عارف
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 لتعود هذه الشركات الخاصة بالربح والفائدة على أفرادها وعمالها وبطريقة

 غير مباشرة على البيئة القتصادية المحلية ، وتعمل بغطاء شخصية الشههركة

 ، ويمكههن أن تتسههع عههبر القههارات والتي يمكن أن تتعدد أشههكالها  وأصهنافها

 وهذا ما نلمسه عمليا عندما وصف عبد المجيد شومان رئيههس مجلههس إدارة

 البنك العربي نشاط مؤسسته ذات المساهمة العامة المحدودة " لقههد نشههط

 البنك واتسع عمله في ثلثين دولة وتحول إلى أهم المراكز المالية العالميههة

 . ")50(

 1964) لسنة 12قسمت نصوص قانون الشركات الردني رقم (

) : 8وتحديدا نص المادة (

"الشركات بمقتضى هذا القانون نوعان "

 - الشركات العادية : وهي شركات أشخاص تشمل الشههركة العاديههة1

العامة (شركة التضامن ) والشركة العادية المحدودة .

 - الشههركة المسههاهمة : وهههي شههركات أمههوال تشههمل الشههركات2

 المسهههامة العامهههة المحهههدودة والشهههركات المسهههاهمة الخصوصهههية

المحدودة ".

 بنص1929) لسنة 18وقانون شامل لحكام الشركات النتدابي رقم (

المادة الرابعة : 

 " يجوز لية سبعة أشخاص أو اكههثر يعملههون معهها فهي سههبيل تحقيهق

 مقصد مشروع أو لي شخصين أو اكثر يعملون معا على هذه الصورة فيمهها

 إذا كانت الشركة المراد تأليفها شركة خصوصية أن يؤلفوا شركة معنوية ذات

 مسؤولية محدودة وغير محدودة وذلك بتوقيع أسمائهم علههى عقههد تأسههيس

الشركة … " 

  نلحظ  التقدم الواضح في النص الردني على النص النتدابي ولكن

تم اللتقاء بين التوجهين القانونيين بأن ظهرت الشركات فعليا بنوعين :
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1: الشخاص-    شركات
 يدخل ضمنها جميع الشركات التجارية التي يكون للشريك فيههها اعتبههار

 شخصي أي أن المعرفة الشخصية والثقة المتبادلة بينهم هههي السههبب الههذي

  وتنقسههم إلههى)51(أدى لتعاقدهم واتحاد إرادتهم في تشههكيل هههذا التجمههع 

قسمين رغم اختلف استخدام المصطلح:
 

أ – الشركة العادية العامة ( التضامن ) :

 هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصههية

 وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وعقودها والتزاماتها ويمكن للمتضرر

العودة على مال الشريك الخاص .

_______________________________________________

بتاريخ)            50________ الصادرة ، القدس ، القدس جريدة ، القتصادية 200-1-16الصفحة رقم   1 العدد ، 

)112 8 0.  ( الطبعة)                51 ، العربية النهضة دار ، القاهرة ، الثاني ج ، التجارية الشركات ، القليوبي  سميحة

  ، لثة ثا ل 199ا ص   3 الطبعة                   ، 3، ، الجامعي الفكر دار ، السكندرية ، الشخاص شركات ، فوده الحكم عبد  وكذلك

  ، نية ثا ل 199ا ص    9 ،93.  
ب – الشركة العادية المحدودة ( التوصية البسيطة ) :

 هههي الشههركة الههتي تشههمل نههوعين مههن الشههركاء الول شههريك عههام

 مسؤول بصفة شخصههية مباشههرة عههن ديههون الشههركة وعقودههها والتزاماتههها

 والثاني شريك محدود المسؤولية مسؤول برأسماله الذي دفعه في الشههركة

 الجديدة فقط ، و يستند تجمع مؤسسههي وأعضههاء شههركات الشههخاص إلههى

 العلقة الشخصية والسمعة القتصادية المميزة لكههل واحههد منهههم ليجتمعههوا

 في إطار الشخص العتباري ليحققوا له السمعة الشخصية والسم التجههاري

 المستقر ، وعالجت التشهريعات الخاصهة العلقههة المميهزة مها بيههن الشهركاء

 وشركات الشخاص حيث وضعت شروطا خاصة و مقيدة لنقل و بيههع حصههة

 الشريك وفرض بعضها كالقانون الردني موافقة جميع الشركاء فههي بيههع أو
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 نقل حصة أي من الشركاء ، فدفعت تلك النصوص التشريعية بعض الفقهاء

)52(والباحثين إلى وصفها بالشركة المغلقة . 

 اختلف أسلوب طرح المصطلحات القانونية للشركات مهها بيههن التشههريع

 التجههاري المصههري ، السههوري ، اللبنههاني والردنههي ولكههن الفكههرة القانونيههة

 التجارية متطابقة بوصفها العملههي ويطلههق علههى ذلههك النههوع مههن الشههركات

 شركات التوجيه الشخصي واتفق مع التوجه الذي وصفها بشههركات شخصههية

  ، و يمكههن)53(التجمع و متضامنة في الملحقههة القانونيههة مهها بيههن شههركائها 

تحديد بعض الشركاء بصفات قانونية خاصة كإطلق مصطلح 

 " شريك عام " يحمل الصفة الشخصية عن عقود الشركة والتزاماتههها وعههادة

(تمنح هذه الصفة للمدير التنفيذي للشركة  .  54(

2: الموال-     شركات
 وهي التي ل يكون لشخصية الشريك - بشكل عههام - أي اعتبههار وكههل

 شخص قادر على شراء حصة من رأسمال الشركة يمكنه الدخول في عداد

الشركاء وهي على نوعين :

أ- الشركة المساهمة العامة المحدودة :

 هي موضوع دراستنا - وقد وصفتها النصوص القانونية المحلية بأنها -  

 شركة تتألف من عدد من المؤسسين ل يقل عن سبعة ليسههألوا عههن ديونههها

 والتزاماتها بمقدار مساهمتهم في رأس المال المحدد والمقسم إلههى اسهههم

 متساوية القيمة غير قابل للتجزئة ويسري بين المستثمرين بالعرض والتداول

(في السواق المالية أو البنوك المختصة    وسوف تحظههى بشههرح مفصههل)55 

. في الفصل الثاني من دراستنا 

_______________________________________________

للنشر)                52________ البجدية دار ، عمان ، الردني الشركات قانون شرح في الوجيز ، كوماني جبر  لطيف

ص         ، ت د ، ط د ،22.  
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ص)        53 ، السابق المرجع ، سميحة .3القليوبي  
ص)         54 ، السابق المرجع ، سميحة ص        4القليوبي ، السابق المرجع ، عل بدير  36وكذلك

المرجع      ، إلياس ناصيف ص         وكذلك ، .61السابق  
ص)        55 ، السابق المرجع ، عصام (5النسور المادة      أنظر الشركات)    39/3، قانون من ، 

) رقم   196لسنة)  12الردني 4.  
 تمتاز هذه الشركة بقدرتها على استيعاب رغبات رجال العمال على اختلف

 طبقاتهم ، لتاحتها فرص استثمار متعددة الوجه وقدرتها على إصدار أنههواع

 مختلفة من الوراق التجارية من أسهم عادية كما هو مطبههق فههي فلسههطين

 وممتازة وحتى سندات في بعض الدول الوروبيههة ، ومحههور مزاياههها يرتكههز

 علههى عههدم انقضههائها بوفههاة أو إفلس أو الحجههز علههى أحههد مسههاهميها ،

 ولضخامة رأسمالها واتساع قدراتها التقنية تتمكههن هههذه الشههركة مههن جههذب

 الكفاءات والخبرات العلمية من شتى طبقههات المجتمههع المحلههي والعههالمي،

 وبذلك زادت قههدرتها علههى تقههديم ائتمههان مميههز واسههتثمار ل متنههاهي سههواء

(بالدرجة القتصادية والدارية وحتى التقنية   .56(

ب - الشركة المساهمة الخصوصية المحدودة :

 ينقسم رأسمالها إلى أسهم ، ولكههن ل تطههرح للكتتههاب العههام وتكههون

 مسؤولية المساهمين فيها محههدودة بمقههدار مسههاهمة كههل منهههم برأسههمال

 الشههركة ، ويظهههر التجههانس بيههن شههركاء شههركات المسههاهمة الخصوصههية

 المحدودة بعكس شركة المساهمة العامة بعدد شههركائها الكههبير والههذي قههد

 يصل إلى اللف فيكون من الصعب جمعهم لتخاذ أي قرار بغض النظر إن

 كان دوريا أو حتى سنويا ، لذا تميههزت هههذه الشههركة الخصوصههية المحههدودة

 بمجلس إدارة يماثل أسلوب المجالس الخاصة بالشركات المساهمة العامههة

 ويكلف بتحريههك دفههة هههذه الشههركة ، وتحظههى بالنتخههاب مههن الهيئة العامههة

 لتستلم التفويض الداري اللزم لديمومة نشاط الشههركة القتصههادي ، وذلههك

)57(بتنفيذ الحاجات الملحة في تسيير الشركة ولتحقيق غاية انشائها. 
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 ظهر هذا النوع من الشههركات والههتي وصههفت فههي بعههض التشههريعات

 بذات المسؤولية المحدودة كقهانون الشهركات الردنهي والمصهري الحهديث ،

 تنفيذا لرغبات أصحاب العمههال بعههد مههواكبتهم تيههار التجههارة العالميههة ونمههو

 الرأسمالية ، وبذلك  منحت التجمعات الصغيرة الحق القانوني بالظهور علههى

 شكل شركة مساهمة والتي نشأت فعليا على يد المشرع اللماني بالقههانون

  أيههار20 الذي عههدل القههانون الصههادر فههي 1892) من نيسان لسنة 29رقم (

  حيههث عههاد وأكههد علههى أهميههة الشههركة المسههاهمة الخاصههة1892لسههنة 

  وأطلههق عليههها1926 حزيران لسنة 18المحدودة في القانون الصادر بتاريخ 

 GESELLSCAHFT MIT BESCHRAENKTER  HAFTUNGمصطلح   

 وهي تعني شههركة مسههاهمة صههغيرة بحيههث يمكههن المسههتثمر الصههغير مههن

 استثمار رأسماله في شركة مشههابهة للشههركات المسههاهمة العامههة وتحظههى

 بالتطور القانوني الذي طبق على أركانههها فتميههزت بالثبههات القتصههادي وقلههة

 عدد الشركاء مما دفع كثيرا من دول العالم إلى تبني هذا التطوير اللماني .
)58(

 مما تقدم نتوصل لنتيجة مفادها بأن المشههرع و المسههتثمر عمل علههى

 خلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههق أنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههواع

_______________________________________________

________56  ) والشكال)          الوظائف العمال مؤسسات ، وآخرون مقدادي ويونس حداد  يحيى

       ( للنشر  زهران دار ، عمان ، ،          القانونية الولى الطبعة ، 199والتوزيع ص   6 ،15.  
ص)         57 ، السابق المرجع ، عل .37بدير  
ص)         58 ، السابق المرجع ، ناريمان القادر .29عبد  

 مختلفههة مههن التجمعههات القتصههادية لتتناسههب و رأس المههال المرغههوب فههي

 استثماره وحتى نوعية الشركاء وقانونية حصرهم ، وحتى باسلوب التقسههيم

 المميز لنواع الشركات فكانت التسميات بشههركات الشههخاص أو المههوال أو

 المختلطة ، ويستمر التطور مرتبطا بجذور المسؤولية الجزائية ، فعند اعتمههاد
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 الشركة تمنهح القهدرة القانونيهة بملحقتهها عهن نشهاطها الجنهائي و قانونيهة

مقاضاتها .

 أدى التطههور التههاريخي للمؤسسههات التجاريههة القديمههة إلههى ظهههور

 الشركات التجارية ذات الشخصية القانونية العتبارية ، كمهها أن تطههور صههورة

 تلك التجمعات دفع الباحثين إلى تحليل المسؤولية التي يمكن أن تطبق على

 تلك الشخصيات القانونيهة ، وكهانت مهمهة الفقههاء فهي العمهل علهى تحديهد

 الملمههح الخاصههة بالمسههؤولية بشههكل عههام والمسههؤولية الجزائيههة – محههل

دراستنا – بشكل خاص .

 عرف الثر اللحق للفعل الجنائي بأنه " ملحقة  الشخص عههن فعلههه

 أو فعل غيره الخاطئ ، ويتوافر الخطأ في مخالفة واجب قانوني أو عقدي ،

 فجههاء التعريههف مظهههرا) 59(مخالفة توجب اللتزام وعدم الضههرار بههالغير " 

 لقانونيهة الثهر الهذي يكشهف مهن جهراء جلء المخالفهة مهن أحهد مفوضهي

 الشركة او في أحد خطوط إنتاجها ونشاطها التجاري ، فبمجرد اكتمال أركان

 الفعل الجنائي أو الضار تبنى فكرة ملحقة الشخص عن فعلههه دون تفرقههة

بين الشخص الطبيعي أو المعنوي .

 في حين وصفت المسؤولية الجزائية " بأنههها الههتزام الشههخص بتحمههل

 النتائج التي رتبها القانون على أعماله غير المشروعة نتيجههة الفعههل الجنههائي

 ليمثل الخلل بالتعهد القانوني لتنفيذ هدف الشركة المعلن ، يعرض صاحبه

  فكان متفقا)60(ومرتكبه لعقوبة نتيجة إخلله بما يمس بمصلحة المجتمع " 

 مع النظرية التي تؤكد تحمل الشخص نتائج أعماله غير القانونية التي مسههت

 مراكز قانونية جرت حمايتها ، واقههتران سههبيل ذلههك المههس بملحقههة جزائيههة

 وحق عام للمجتمع ، ونقصهد بهذلك أن العقوبهات الزجريههة لههها وقهع خهاص

َملك  مقابل التعويض المالي الذي قد يكون خاليا من التأثير الفاعل على من 

القوة القتصادية .
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ظهرت المسؤولية الجزائية في إطارين  :

  الول : مسؤولية جنائية مباشرة للشخص المعنههوي عنههدما تنسههب الجريمههة

 إليه بشكل ذاتي فههترفع عليههه الههدعوى الجنائيههة بصههفة أصههلية ويحكههم عليههه

بالعقوبة المقررة قانونا بطريقة تتناسب وطبيعة شخصيته ،

  أما الثهاني : فغيهر المباشهرة حيهث يسهأل جنائيها بالتضهامن والشهتراك مهع

 مههديريه فتنفههذ العقوبههة وفقهها للطبيعههة الماديههة فههترفع الههدعوى الجزائيههة

)61(بمخاصمة الشخص المعنوي كخصم جنائي مشارك بالفعل المجرم  . 

_______________________________________________

________59              (، السكندرية ، إداريا و ئيا وجزا مدنيا ومسؤلياتة المعنوي الشخص ، موافي أحمد  يحيى

     ، ط د ، المعارف 198منشأة 7   ، .101ص         
ص)          60 ، السابق المرجع ، عمر جادي .71بو  
ص)        61 ، السابق المرجع ، باسل .186علي  

 عرفت أيضا بأنها " التزام الجاني بتحمل عقوبة الجريمة الههتي إرتكبههها

 بعد توافر أركانها الههتي تتمثههل بههالركن المههادي والقههانوني والركههن المعنههوي

(للجريمة "   ليأتي بمطلب تطبيق المسؤولية الجزائية على شخص الفاعل)62 

 الجرمي دون تفرقة وطهبيعته المفترضههة قانونهها بشخصهه العتبهاري وملزمهها

 تحمله العقوبة الجرمية بمجرد ظهههور أركههان الوصههف الجههزائي عليههة فكههان

 تعريفه مختصرا ومباشرا في قانونية قيام المسؤولية الجزائية على الجههاني ،

 ونرى جهود الفقهاء والباحثين حههول الشههخص الطههبيعي وتحملههه الملحقههة

 الجنائية عن أعماله والشارات المختلف عليها بخصوص المسههؤولية الجنائيههة

 للشخص المعنوي منههذ ثلثههة قههرون كههانت " أساسهها نظريهها ثريهها للمسههؤولية

 الجنائية للشخص المعنوي لتنهض بههذاتها أساسهها سههويا لحههق المجتمههع فههي

 توقيع العقاب على ذاك – الشخص – كما تصهلح بهذاتها لتهبرير الغهرض مهن

ًل)63(العقوبة بالنسبة لذلك الشخص من غير بني النسان "    ، فأساسههها فع

 الرث الفقهي الكبير رغم تبههاين وجهههات النظههر، فالمسههؤولية الجنائيههة هههي

 الرابطة القانونية التي تنشأ ما بين الدولة – الحق العام - الشخص الطههبيعي
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 أو المعنوي – الذي يثبت من خلل الجراءات القضائية التي رسمها المشههرع

 لصحة إسناد الفعل المكون للجريمة ونسبتها إليه متى شههمل كافههة العناصههر

 القانونية التي أوجب القانون توافرههها حههتى يكتسههب الفعههل صههفة الجريمههة

)64(وضرورة إنزال العقوبة . 

 في حين جرى تقديم وصف لهلية الشركة التجاريههة ومقههدرتها علههى تحمههل

 المسؤوليات والتبعههات القانونيههة بأنههها " تمكنههها – أي الهليههة – مههن تحقيههق

 غرضها الذي تأسست من أجله فهي في حههدود هههذا الغههرض يكههون شههأنها

 شأن الشخص الطبيعي الراشد بل إن أهليتها كشههخص معنههوي تكههون فههي

 مأمن ممها قهد يعهرض لهليهة الشهخص الطهبيعي مهن عهوارض تنهال مهن

  ، فههإن وصههفت أهليتههها)65(صلحيته لكتساب الحقوق وتحمههل اللتزامههات " 

 بالكاملة في تحقيق أهدافها فمن بههاب أولههى أن تمنههح المسههؤولية الجزائيههة

 دون قيود تخالف طبيعة تكوينها لتمام السير نحو التطور القانوني لشخصههية

الشركات التجارية والشخص المعنوي .

 بينما يعرض بعض الفقهاء بأنه ل داعي للدخول في الجدل القههانوني

 حول المسؤولية الجزائيههة ومفهومههها وأركانههها القانونيههة ، بههل ينبغههي تحليههل

 ودراسة النشاط الجرمي الذهني والنفسي للجاني الذي يبرر صههورة القصههد

 والفعههل الجنههائي والسههباب الههتي تمنههع المسههؤولية سههواء السههطحية أو

  ، مما تقدم يمكننا تعريف المسؤولية الجزائيههة بأنههها القههدرة)66(الموضوعية 

 القانونية الممنوحة للشخص المعنوي عند تلقيههه العتمههاد القههانوني  بتحمههل

 النتائج والتبعة القانونية الجزائية عن أية جريمة بغض النظر إن كههانت جنحههة

 أو جناية وقعت أو نتجت من أحد مفوضي إدارته و خطوط نشههاطه التجههاري

المالي بتحمل العقوبة التي يمكن أن تقع عليه وفقا لطبيعته .

_______________________________________________

الفكر)                62________ دار ، عمان ، الردني التشريع في القتصادية الجرائم ، صالح الرحمن عبد  نائل

     ، ط د ، 199للنشر ص   0 ،93. ص)         63  ، السابق المرجع ، إبراهيم .141صالح  
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أطروحة)              64 ، البنكية العمال عن الجنائية المسؤولية ، الشربيني الدين عماد موسى  غادة

. منشورات        ، القاهرة ، ،              دكتوراه ط د ، شمس عين 199جامعة .39ص  8  
ص)        65 ، السابق المرجع ، محمود .117بريري  
ص)       66 ، السابق المرجع ، عل .15بدير  

لثاني  ا المطلب
ئية     الجزا المسؤولية عناصر و أسس

- الدراك : 1

 يقصد به استعداد الشخص المعنوي و قدرته على فهم ماهية أفعههاله

 وتقدير نتائجها ، ونعني بذلك توافر الهلية الجزائية للشركة بمجههرد تسههجيلها

 ومباشرة مفوضيها العمههل علههى تبنههي قاعههدة الدراك وذلههك بقيههام الشههركة

 بتفويض المدراء والداريين فتكون مدركة للهدف الههذي أسسههت مههن أجلههه ،

 فمجرد تحريك إرادة المدراء كاتحاد إداري مفوض ينتههج عنههه إدراك قههانوني

 نحو الهدف ، والمسههتفيد الول سههيكون الشههركة وذمتههها الماليههة الههتي تعههود

 بالفائدة علههى الشههركاء والمسههتثمرين وأطلههق علههى هههذا التههوجه القههانوني

)67(مذهب حرية الختيار . 

- حرية الرادة : 2

 تعتبر حرية الرادة العنصر الثاني من عناصر المسؤولية الجزائية بحيث

 تعقد هذه المسؤولية على من تصدر عنه المخالفة الجزائية بعد أن تههوجهت

الرادة لخراج تلك المخالفة لحيز الوجود :

 الول : القصد وذلك نتيجة اتجههاه الرادة أو النيههة الثمههة إلههى ارتكههاب

السلوك المرتب الثر الجرمي ،

 الثاني : الخطأ بحيهث تتجههه الرادة الثمهة إلهى ارتكههاب السههلوك دون

 النتيجة الجرمية ، حيث يمكن للمحكمة المختصة دراسة هذه الحههالت

 وتقدير إمكانية وقف ملحقة الشخص المعنوي لنعدام المسؤولية أو

)68(الدانة وثبوت قرار التجريم . 
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 مما تقدم نستطيع القول بههأن أسههاس المسههؤولية الجزائيههة ينبههع مههن

 وجود إرادة معتبرة قانونهها وكأنههها مقتصهرة علههى الشهخص الطههبيعي فقههط

 وبهذلك يكهون إنكهار المسهؤولية الجزائيهة للشهخص المعنهوي ، وقهد احتهدم

 الخلف بين رجال الفقه الجنههائي فههي عناصههر تلههك المسههاءلة قانونهها بحيههث

 انقسموا إلى اتجاهين فهي قيهم قيامهها وبحهث إشهكالية تطهبيق المسهؤولية

الجزائية على الشخص المعنوي:

  : المعارض  التجاه الول
 حيث أكد هذا الجانب من الفقههه بههأن المسههؤولية الجزائيههة ل يمكههن 

 تطبيقها إل على الشخص الطهبيعي وكهانت آراؤههم ترتكههز علهى السهانيد و

الحجج التالية :

_______________________________________________

ص)        67________ ، السابق المرجع ، نائل .123صالح  
ص)        68 ، السابق المرجع ، عل .17بدير  
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طبيعة الشخص المعنوي الفتراضية وصفته المجازية :)1

 يشكل هذا العتراض حجههر الزاويههة فههي رفههض المسههؤولية الجنائيههة

 للشخص المعنوي وهو مرتكز كل المناهضين لهههذه المسههؤولية فههي الفقههه

 والقضاء فتعليلهم يستند  بأن الشخص المعنوي ل وجود له في الحقيقة ، إذ

 هو ضرب من العدم فل يستطيع إتيان العمههل المهادي للجريمههة كمهها تعههوزه

 القدرة والرادة الثمة  لخراج الجرم إلى حيز الوجود المادي ، دون تناسههي

 أن النشطة بصورها التي يمكهن إسهنادها للشهخص المعنهوي قهد قهام بهها

 أشخاص طبيعيون من مفوضي الدارة سواء أكههانوا أعضههاء فههي المجلههس

)69(الداري أو مدير تنفيذي وحتى موظف يؤدي تكليفه القانوني . 

 حيث أكد WALINE الكثر معارضة في هذا التوجه الفقهي تعبير 

 - الشخاص - التي يطلههق عليههها معنويههة هههي فههي الحقيقههة الوحيههدة الههتي

 تستعصي علههى الخضههوع لقواعههد الخلق ، ذلههك لنههه حههتى يتسههنى القههول

باللتزام الدبي أو المعنوي فإنه

ًل أو صالحا للخضوع لمثل تلههك القاعههدة  يتعين بداءة أن يكون الملتزم به قاب

و أن يكون

 اللتزام مقرون بمسؤولية أدبية أو أخلقية ، وهما ل يردان إل على الكههائن "

 والكائن هههو الههذي يملههك القههدرة الذاتيههة علههى التصههميم والرادة المسههتقلة

(ويصعب تصورها لغيره .  70(

إن الشخص المعنوي ل يحظى بإرادة خاصة :)2

 فل يتصور أن يرتكب الشخص المعنوي جريمة ويسههأل عنههها لنعههدام

 إدراكه وتصور إرادته التي هي مناط بناء المسؤولية ، فعنصر الرادة الذهنية

 ل يوجد إل في الشخص الطبيعي فل يمكن تطبيق العقوبة السههالبة للحريههة
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 عليه وحتى بفرض الغرامة على ذاك التجمع القتصادي فانها تنعكههس علههى

)71(أرصدة المشاركين لتتنافى مع مبدأ شخصية العقاب . 

 فمن ل إرادة له سيكون فاقد القدرة على ارتكاب الفعل الجزائي مما

 يترتب على ذلك عدم إمكانية تحميله المسؤولية الجزائية حيههث سههجلت هههذه

 المجادلة بجدول أعمال وتوصيات المههؤتمر السههابع لقههانون العقوبههات الههذي

  فنصت بكل وضوح " إن النسان وحههده الههذي1957انعقد في أثينا في عام 

ًل لكتساب الحقوق واللتزامههات وإن الشههخص المعنههوي ل يعههدو أن  يعد أه

 يكون خلقا أو فرضا مهن صهنع المشهرع اقتضهته الضهرورة العمليهة لتحقيهق

 مصالح عامة أو خاصة ، وإنه لما كانت أهلية تحمههل المسههؤولية تقههوم علههى

(الرادة الحرة والدراك فل يتصور إسناد الجريمة إلى الشخص المعنههوي ". 

72(

_______________________________________________

الفرنسي)            69________ العقوبات لقانون وفقا المعنوية للشخاص الجنائية المسؤولية ، سالم  عمر

النهضة        دار ، القاهرة ، ،           الجديد الولى الطبعة ، 199العربية ص   5 ،12-14        ، السابق المرجع ، إبراهيم صالح وكذلك ، 

.103ص  ص)        70  ، السابق المرجع ، عمر ،       12سالم فودة الحكم عبد وكذلك المسهاءلة ،  إمتنهاع

وقضاء      الفقه ضوء في ،         النقض       الجنائية دط ، الجامعية المطبوعات دار ، السكندرية ،199 .54ص  7  
الكتب)            71 دار القاهرة، ، ئية الجنا المسؤولية ، الشواربي الحميد وعبد الدناصوري الدين  عز

    ، دط ، 199القانونية ص  4 ،503 ص)        72 ، السابق المرجع ، يحيى .232موافي  
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)     مجافاة مساءلة الشخص المعنوي جنائيا لمبدأ التخصص :3
 

ًل – وأهليههة  فوجود الشخص المعنوي – الشركة المساهمة العامههة مث

 بنائه القانوني محددان بالغراض المشروعة التي يسعى إلى تحقيقها والتي

 يظهرها سند إنشائه فإن تعدى الدائرة المشروعة المطبقة يخرج عملههه عههن

 حيزه القانوني ، ففعل الشخص المعنوي ل يصح إل فههي حههدود تخصصههه ،

 ول شك بأن ارتكههاب الجههرائم والمخالفههات يخههرج تمامهها عههن سههبب إنشههائه

 وحههدود اختصاصههه القههانوني والتجههاري ، فبمجههرد ارتكههاب الجريمههة مههن

 الشخص المعنوي تسقط عنه في نفس اللحظههة الشخصههية القانونيههة الههتي

)73(منحت له بحكم القانون . 

ًل بمبدأ شخصههية4  ) المساءلة الجنائية للشخص المعنوي تتضمن إخل

العقوبة 

    وتفريد العقاب :

 بمجرد تحميههل الشههخص المعنههوي المسههؤولية الجزائيههة والسههير فههي

 تجريمه يؤدي إلى امتداد العقاب لشخاص لم يكن لهم ضلع بههذلك السههلوك

 الجنائي ليطههالهم العقههاب مههع المقههترفين الحقيقييههن للجههرم وبههذلك تههزدوج

 العقوبة وتسري علههى المجههرم والشههريك الضههحية المشههارك فههي الشههركة ،

   إن إقرار هذه المسؤولية يتنافى مع العدالة لما تؤدي إليه …ROUXويرى 

 من تطههبيق العقههاب دون تمييههز إلههى الههذين انصههرفت إرادتهههم إلههى ارتكههاب

 الجريمة وإلى الذين ل يعلمون عنها شهيئا وحهتى للههذين كههان فهي مقههدرتهم

 منعها والى غيرهم التي تعوزهم السلطة لمنعههها والههى الههذين تههداولوا فههي

  وبههذلك ينعكههس أثههر العقوبههة وتسههحب علههى)74(شههأنها وأقههدموا عليههها. 

 المساهمين فههي الدارة والمشههاركين فههي السههتثمار لنههه يسههتحيل تطههبيق

)75(العقوبة الزجرية الجسدية على الشركة . 

37



 سههادت تلههك الراء المعارضههة فههترة طويلههة مههن الزمههن إل أنههه ومنههذ

 منتصف القرن التاسع عشر نشأت الحركات الفقهية الههتي قادتههها ألمانيهها كمهها

 لمسنا في السرد التاريخي المؤيد تطبيق المساءلة الجنائيههة علههى الشههخص

المعنوي ولحق بالركب المشرع والقضاء النجليزي والمريكي .

 : المؤيد  التجاه لثاني  ا
 بخصوص طبيعههة الشههخص المعنههوي وفرضههية وجههود طههبيعته)1

ًل متزايدا ما بيههن البههاحثين  القانونية فقد دفع بنظرية الحقيقة التي تلقي قبو

 والدارسههين وهههي أن الشخصههية المعنويههة تكتسههب وتسههتفيد مههن المشههرع

 وقانونه الذي يقوم بههترخيص الشخصههيات المعنويههة و اعتبههار عملههها قانونيهها

وضمن إطار المشروعية القانونية الوطنية ، ووجود

_______________________________________________

ص)        73________ ، السابق المرجع ، عل .18بدير  
ص)         74 ، السابق المرجع ، عمر .19-16سالم  
ص)        75 ، السابق المرجع ، سميحة .485القليوبي  
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 الشخصية المعنوية تنعكس عنها ذمة ماليههة قانونيههة مسههتقلة ونشههاط

 ومردود إيجابي أو سلبي على هذه الذمة العائدة للشههركة بطريقههة مسههتقلة

)76(عن الفراد المكونين لها . 

 أما بخصوص الرادة الخاصة بالشخص المعنههوي فيههرى أنصههار)2

 المسههؤولية الجنائيههة للشههخص المعنههوي وجههود إرادة مسههتقلة عههن إرادات

 أعضائه فإن رفض هذا العتراف سيصعب ملحقة الشخص المعنوي مههدنيا

 فمن غير المنطق مطاردة شركاء الشههركة المسههاهمة العامههة لعههدم وجههود

 عنوان ثابت لملحقتههه - أي الشههركة - ، ذلههك لن أسههاس المسههؤولية مدنيههة

 كههانت أم جنائيههة هههو وجههود الخطههأ والفعههل الجنههائي مههن جههانب الشههخص

 المسههؤول ، والههدليل العملههي علههى تمتههع الشههخص المعنههوي بههإرادة ذاتيههة

 مستقلة وخاصة عههن إرادة العضههاء المكههونين لههه ، هههو انههه يسههتطيع – أي

 الشخص المعنوي – مقاضاة هؤلء العضاء ومطالبتهم بمهها يكههون لههه مههن

 حقوق في ذمتهم فمن يملك تحريك دعوى يمكههن التحههرك بهههذه الصههلحية

 والهلية للسير نحو جميع اللتزامههات  المدنيههة وإجههراء الصههفقات التجاريههة ،

ُسمح قانونا بمساءلة الشخص المعنوي مدنيا فما يمنع مساءلته جنائيهها  فإن 

 عن أية مخالفههة أو جريمههة وتطههبيق العقوبههة الملئمههة عليههه وفقهها لطههبيعته

)77(الخاصة والقانون. 

  بأن التفرقة ما بين المسؤولية المدنيةANDRIENDE REETHورد  

 والجزائية هو منطق شاذ لعتبار أن دربي المسههؤولية غيههر قههابلين للمغههايرة

  إن التحههدي بههأنRECHIERفههي الحكههم أو التفرقههة أو التمييههز وأضههاف 

 الشخص المعنوي عاجز عن الرادة ل يعدو كونه حجة ظاهريههة لن الرادة

 الجماعية للفراد الذين يعملون كجهاز للشخص المعنوي تعد مصدرا للقصههد

)78(الجنائي . 
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 بخصوص الرد حول العتراض القائم بمخالفة مبههدأ التخصههص)3

 يدفع بأن الشخص المعنوي وجد لتحقيق غاية معينة وليس شرطا أن تكون

ّرس  مخالفة القوانين والنظمة هي الهدف المباشر ، ولكن إن تههم ذلههك وكهه

ُيترك من التبعة الجنائية  الشخص المعنوي طواقمه الدارية لذلك ، أيعقل أن 

لما وفره من سبل إدارية لتنفيذ تلك الجرائم .

 فمبههدأ التخصههص ل ينفههي وجههود فعههل الشههخص المعنههوي وقانونيههة

 ملحقته رغم خروج  الفعل الجزائي عن دائرة الختصههاص الداري المسههير

 لعمال الشركة فبمجرد ظهور النشاط الجنائي الذي يصب في سبيل تحقيق

 الهدف التجاري وضمن إطار الهيكل الداري العههام للشههركة تقههع المسههؤولية

)79(الجزائية على الشخص المعنوي . 

_______________________________________________

ص)         76________ ، السابق المرجع ، إبراهيم ،         109صالح السابق المرجع ، الحكم عبد فودة وكذلك ، 

.56ص  الفنية)              77  ، السكندرية ، المدنية المسؤولية ، الشواربي الحميد عبد و الدناصوري الدين  عز

     ، السابعة الطبعة ، 200      للنشر ص   0 ،78.   
د)                78 ، العربية النهضة دار ، القاهرة ، الجنائي للقصد العامة النظرية ، حسني نجيب  محمود

  ، 198ط ص    8 ص              ،  200-203، ، السابق المرجع ، إبراهيم صالح .112وكذلك  
ص)         79 ، السابق المرجع ، باسل ص           88علي ، السابق المرجع ، عل بدير وكذلك ،20.  
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 قام الباحثون بالرد على الدفع الخاص بشخصية العقوبة ومدى)4

 عدالة تطبيقها على الشخص المعنوي فقد أكدوا بأن هذه الحجة إنمهها تههأتي

 في إطار الخلط القائم ما بين العقوبة التي يجب أن تطبق والنتيجة الجرميههة

 بحيث تنال العقوبة من المسؤول عن الفعل الجرمههي دون أن تتعههداه ، أمهها

 إذا تعدت ووصلت إلى بههاقي الشههركاء وهههذا وارد ل يعههد اختراقهها لشخصههية

 العقوبة فالفاعل الجنائي الفردي الطبيعي تقهع عليهه عقوبهة جزائيهة فرديهة

 ولكن إن ظهر الفعل وكان الشخص المعنوي عمومهها والشههركة المسههاهمة

العامة خصوصا شريك جنائي تقع العقوبة وفقا لطبيعة الفاعل .

  فيقاس على ذلك مساهمو الشركة المساهمة العامة فبمجرد فرض

 الغرامة والجراءات الحترازية والشخصية على الشركة ستصيب المشههاركين

 سواء كانوا مشاركين في الجريمة أم ل مع تمركز الحق في تحريههك دعههوى

 الحق العام على الفاعل الشخصي إن وجد ذلههك الجههرم سههواء مههن النيابههة

 العامة أو مهن الشهركاء الهذين تعرضهوا للغبههن نتيجهة تهدني قيمهة أسههمهم

  ، والعقههاب الههذي يمكههن أن)80(المكونههة ذمههة الشههركة المسههاهمة العامههة 

 يفرض في القرار القضائي يجب أن يتضمن أسهلوب تنفيهذه علهى الشهخص

)81(المعنوي . 

 ودافعت الدراسة القانونية المنشورة بمطبوعات جامعة الدول العربية

 " يمكن القول إن وجود الشخاص المعنوية وتنوع أوجه نشاطها في الحياة

 حقيقهة قائمهة ، وكهذلك فهإن صهدور بعهض المفارقهات الهتي تفيهد مخالفهة

 القوانين – وإن باشرها أشخاص طبيعيون يقومون على إدارة هههذه الهيئات

 – فمما ل شك فيه إن من بين تلك التصرفات ما يمثل خطورة على المجتمع

 . وحقيقة أخرى هي أن كل ما يمكن اعتباره جريمههة وأشههار إلههى الشههخص

 المعنوي ل بد وأن يكون منشؤها إرادة شخص طبيعي وهو مهها قههد يوصههل

إلى القول بالكتفاء بمساءلة هذا الشخص الطبيعي عن تلك الجريمة .
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 لكن في بعض الحوال قد يتعذر عمليهها تحديههد الشههخص الطههبيعي المسههند

 إليه المسههاءلة كمهها لههو أسههند التصههرف إلههى مجلههس إدارة كامههل أو جمعيههة

 عمومية ، ومن جهة أخرى فإن الجزاء إذا وقع على الشخص الطبيعي قد ل

 يكون مجديا أو متناسبا مع الجريمة كالغرامة ول يوجد مههال للمحكههوم عليههه

ّل تقههف – هههذه التشههريعات والقههوانين –  لتنفيذها منه . لكل ما تقدم يجههب أ

 موقفا سلبيا إزاء الجرائم التي تقع من الشخص المعنههوي فتوقههع عليههه مههن

 العقوبات ما يتناسب مع طههبيعته ويمكههن تنفيههذها عليههه وإل يمنههع هههذا مههن

 مساءلة الشخاص الطههبيعيين كالقههائمين علههى إدارتههه إذا تههبين فههي حقهههم

 )82(وقوع ما يمكن مساءلتهم عنه " . 

 لهذا يمكن ملحقة الشركة المساهمة العامة كشخص معنوي و حتى

 بعض الموظفين والداريين الذين تجاوزوا حدود سلطاتهم القانونية كشركاء

)83(للفعل المجرم .

_______________________________________________

ص)         80________ ، السابق المرجع ، سميحة .484القليوبي  
ص)        81 ، السابق المرجع ، باسل .89علي  
ص)         82 ، السابق المرجع ، إبراهيم –119صالح  120.  
ص)         83 ، السابق المرجع ، عمر .49سالم  
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 فههي هههذا التجههاه نؤيههد توصههية المههؤتمر العربههي العاشههر للههدفاع

 الجتماعي بضرورة قيهام المسهؤولية الجزائيهة  للشهخاص المعنويهة وذلهك

 لضمان حسن سير أعمال هؤلء الشخاص وعدم إلحاق الضههرر بالمصههالح

)84(القتصادية الوطنية . 

الثالث  المطلب
الشركة       على تطبيقه ومدى ئية الجزا المسؤولية  مفهوم

العامة  المساهمة
 تعههود المسههؤولية الجزائيههة كمهها لحظنهها سههابقا لحقههب زمنيههة بعيههدة

 تطورت مع نهوض العمل التجاري وتقدمه إلى أن اتسعت رقعته لتصل إلههى

مستوى التجارة والنقل العالمي ما بين الفراد والمؤسسات وحتى الدول .

 ترسخ ذاك المبدأ عندما تم طرحه في الميادين التشههريعية والقضههائية

 ومن ثم اعتماده  بنصوص قانونية خاصههة لتنظههم العمههل التجههاري وتضههمنها

 العقاب لمن يخترق نظمه وقواعده ، وتعامل النظههام النجلوسكسههوني مههع

 مفهوم المسؤولية الجزائية وعمل على تحويل النظرية القديمة إلههى مفهههوم

قانوني واقعي بقواعد حديثة وسليمة .

  فكان قانون عقوبات ولية نيويورك الصادر في كانون الول من سنة

  ليكون أول تشريع يقرر المسههؤولية الجنائيههة للشههخص المعنههوي فههي1782

 دول النظام النجلوسكسوني ، فقد سهاوى هههذا القهانون مهها بيههن الشهخص

 المعنههوي والشههخص الدمههي فههي تحمههل المسههؤولية الجنائيههة ونههص علههى

 معاقبة الشخص المعنوي بالغرامة الههتي ل تتجههاوز خمسههة آلف دولر عههن

 الحكم بجريمة يحدد لها القانون المختص عقوبة سههالبة للحريههة ،  كمهها بيههن

 هذا القانون الجرائم الههتي يجههوز تقريههر مسههؤولية الشههخص المعنههوي عنههها

 جنائيا وليفتح المجال أمام المحاكم للجتهاد عندما ساوى مهها بيههن الشههخص

 الطبيعي والمعنوي لكي تستطيع المحكمة المختصة تحليل النص التشريعي
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 الجزائي والجتهاد في تطبيق وتطوير المسؤولية الجزائية والنشاط التجههاري

)85(المتطور للشركة المساهمة العامة . 

 1889أمهههها فههههي بريطانيهههها فقههههد صههههدر قههههانون التفسههههير لسههههنة 

INTERPRETATION ACT حيث نصت الفقرة الولى من المادة الثانية ، 

 من هذا القانون انه في تفسير  نصوص المواد المتعلقة بههالجرائم المعههاقب

 على ارتكابها بموجب لئحة اتهام أو حتى محاكمة موجزة وهي الواردة في

 التشريعات السابقة واللحقة لنفاذ هذا القانون حيث تضمن كلمة " شههخص

 " الجماعات ذات الشخصية المعنوية ما لم يتبين لنا أن المقصود خلف ذلههك

 وعمل المشرع البريطاني على تذليل بعههض العقبههات العمليههة فههي ملحقههه

 ) مهن قهانون العهدل الجنهائي لسهنة33الشخص المعنوي إذ نصهت المهادة (

 بأن إحضار الشخص المعنوي يكون باستدعاء ممثله وتوجيه السؤال 1925

 إليه فيما إذا كان الشخص المعنوي الذي يقوم بتمثيله قد صدر عنه هذا أم ل

 .)86(

_______________________________________________

ص)        84________ ، السابق المرجع ، نائل .149صالح  
ص)         85 ، السابق المرجع ، عل .39بدير  
ص)         86 ، السابق المرجع ، يحيى .247+243موافي  

 ممهها تقههدم نههرى أن الجتهههاد القضههائي الههذي طههرح مسههألة توسههيع

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي واعتمادههها كقاعههدة مسههتقرة ظهههرت

 في القضاء النجليزي ومن أهم السههوابق الههتي تظهههر هههذا المفهههوم علههى

سبيل المثال قضية :

R . V. CORRY BROS AND CO. LTD

  حكههم1927حيث صدر عن المحكمة المركزيههة النجليزيههة فههي سههنه 

 بإدانة الشركة المذكورة أعله عهن جريمههة قتهل علههى أسهاس أن الشهخص

 المعنوي ل يستطيع ارتكاب جناية أو جنحة تتضمن اعتداء علههى حههق الحيههاة
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 وقد نقض هذا القرار بالقول بأن القرارات و أوامههر مجلههس إدارة الشههخص

 المعنههوي الههتي ل تخههالف نظههامه أو الههتي تكههون ضههمن نطههاق الصههلحيات

 المخولة لهذا المجلس بموجب نظامه هههي فههي الحقيقههة قههرارات الشهخص

 المعنوي التي يجب أن ل تخالف القانون لذا يجب مساءلة الشخص المعنوي

)87(جنائيا بالضافة إلى مساءلته المدنية. 

 مههن الحكههام الصههادرة عههن المحههاكم المريكيههة الههتي رسههخت مبههدأ

 ومفهوم المسههؤولية الجزائيههة للشههخص المعنههوي قههرار المحكمههة الفدراليههة

  في القضية المعروفة1909 شباط 23العليا للوليات المتحدة المريكية في 

 :ELKINS CASEباسم 

  حكما قررت فيه عدم جواز1908حيث أصدرت  محكمة الدرجة الولى سنة 

 مسههاءلة الشههخص المعنههوي جنائيهها وأسسههت حكمههها علههى تعههارض هههذه

 المسؤولية مع قواعد العدالة التي ل تجيههز معاقبههة شههخص عههن أفعههال لههم

 يرتكبها أو يشترك في ارتكابها مما يؤدي إلههى التعههارض مههع مبههدأ دسههتوري

 فرفضت المحكمهة الفدراليههة العليهها ههذه الههدفوع ونقضههت الحكههم السههابق

 وقررت إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا إضافة إلى مسؤولية ممثليه

ًل عههن الحجههج القانونيههة الههتي  حيث أسست حكمها هذا على أساس انه فض

 يمكن الههرد بهها علهى مهها ذهبههت إليهه المحكمههة المههذكورة فههإن المقتضهيات

 الجتماعية تستلزم منع الشخص المعنوي من إساءة استعمال السلطة التي

)88(يتمتع بها . 

 أما النظام اللتيني الذي تصدرته فرنسا أظهر اهتمامهها تشههريعيا وفقهها

 لهمية الشخص المعنوي وقوة تأثيره على المجتمههع والقتصههاد وذلههك بعههد

 أن تعرض إلى هجمة عنيفة من رواد الثورة الفرنسية حيث صههدر المرسههوم

 17-14 أمههم أمههوال الكنيسههة وتبعههه فههي 1789فههي مطلههع تشههرين الثههاني 

  مرسوما آخر يلغههي ويمنههع تجمعههات المههواطنين مههن نقابههات1791حزيران 
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 1791 تشههرين الول 16 أيلههول و 27وطوائف ثم المرسههوم الصههادر بتاريههخ 

 جرمانيال في السنة الثانية26حيث ألغى الغرف التجارية و ألحقه بقانون 

_______________________________________________

ص)          87________ ، السابق المرجع ، باسل .211علي  
ص)          88 ، السابق المرجع ، باسل .212علي  

 والذي ألغى الشركات المالية ويعلل تلك الهجمة علههى تجمعههات الشخصههيات

GORGالمعنوية القانونية   ROSHYبأنه رد الفعل الثوري ضد المفههاهيم "   

)89(والمعتقدات القديمة الجتماعية السائدة في النظام القديم البائد " . 

 لكههن فههي مطلههع القههرن التاسههع عشههر عههادت الشخصههيات القانونيههة

 المعنوية للظهور والزدهار فظهر التوجه الههداعي للتحههرر القتصههادي ، وبههدأ

 المشرع الفرنسي يلمس أهمية الشركات كمظهر من مظاهر الحياة المدنيههة

  قانونا خاصا بشههركات السههكك الحديديههة ، وأكههد1845 تموز 15فاصدر في 

 على مفهوم المسؤولية للشركة والمكانية بملحقتها مههدنيا وجزائيهها وظهههرت

 بعض السههوابق مههن مجلههس الدولههة الفرنسههي تسههمح بمسههاءلة الشههخص

 المعنوي الداري وقانونية تحملههه الغرامههات الماليههة حههتى لههو كههانت مههدنا أو

  بشههأن التعليههم1875 تمههوز 12شههركات ، وأتبعههه بالقههانون الصههادر بتاريههخ 

 العالي للكليات والجامعات وجواز تطبيق المسههؤولية الجزائيههة علههى أسههاس

(المسؤولية عن فعل الغير .  90(

 تتالت الوامر والمراسيم إلى أن وصل المشرع الفرنسههي إلههى تنظيههم

 حياة الشركات والمؤسسات بطريقة منظمههة لتحههافظ علههى المجتمههع وبنههائه

 القتصادي وحق الشركة بالحرية التجارية الكافيههة لتحقيههق أهههداف إنشههائها

  القههانون الخههاص بارتفههاع السههعار1940 تشههرين الول20فصههدر بتاريههخ 

  بشههأن قواعههد التمههوين1942 كانون الول لسنة 31والقانون الصادر بتاريخ 
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  بشههأن الجههرائم الخاصههة بتوزيههع1943 تمههوز 29والقههانون الصههادر بتاريههخ 

 المنتجههات الصههناعية ، واسههتخدم المشههرع الجههزائي الفرنسههي كمهها وصههفه

 الباحثون في تلك الفترة تقنيات الدانة المباشههرة وغيههر المباشههرة للشههخص

 المعنوي ليترك المجال للمحاكم لتقبل هذا التطور والسههتمرار فههي الجتهههاد

 والمتابعة العلمية القانونية لتعاظم الحركة التجاريههة الفرنسههية الههتي أظههرت

 التههوجه التشههريعي لصههدار قههوانين مباشههرة للحكههم ومعتمههدة المسههؤولية

  القانون بشأن تعقب1945 حزيران 30الجزائية بالنص الصريح ، فصدر في 

 الجرائم القتصادية والذي نص بكل وضوح على معاقبة الشههخص المعنههوي

 بعقوبة الغلق والحرمان من مزاولة النشاط التجههاري بالضههافة إلههى عقوبههة

) 91(المصادرة والغرامة . 

  الههذي1993) لسنة 3وبصدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد رقم (

  أنهى الخلف الكبير بيهن الفقههاء حهول1994بدأ تطبيقه في الول من آذار 

 ما إذا كان من المناسب العتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنهوي أم

 ل ، فنجد مما تقدم بأن القرار بهذه القدرة القانونية للشركات والمؤسسههات

سمح بشكل مباشر

 التعامههل مههع الجريمههة المسههتحدثة و قههدرات الشههركة التجاريههة المتطههورة

 وأسهلوب إدانتهها وتطهبيق العقهاب عليهها وذاك السهلوب التشهريعي تفتقهده

الكثير من النظم القانونية، وينفرد
 

_______________________________________________

ص)          89________ ، السابق المرجع ، باسل ص          212علي ، السابق المرجع ، إبراهيم صالح وكذلك ،

59. ص)        90  ، السابق المرجع ، إبراهيم .59صالح
ص)        91 ، السابق المرجع ، يحيى .292موافي  
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 ) قانون العقوبههات121/2مفهوم المسؤولية الجزائية الوارد في نص المادة (

  بهأنه اعههتراف تشهريعي صهريح بالمسههؤولية الجزائيههة1993الفرنسي لسهنة 

للشخصية المعنوية ، ظهرت خصائص هذا العتراف بالنقاط التالية :

 إن المسههؤولية الجنائيههة للشههخاص المعنويههة تتعههدد مههع مسههؤولية)1

 الشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا ذات الوقائع باعتبارهم فاعلين أو شركاء

 ، وبتحليلنا لذلك النشاط نجد اعترافا جامعا بين المسؤولية الجزائية للشخص

 الطبيعي والعتباري بطريقة الشتراك الجرمي الموجب المساءلة والعقاب ،

 لتطبههق المسههؤولية الجزائيههة وفقهها لطبيعههة الفعههل الجنههائي مههع اسههتخدام

 الشتراك الجرمي في توحيد الملحقة الجنائية ما بين الداري والشركة التي

منحته المقدرة على إظهار الفعل المجرم ،

 حصر حالت المسؤولية الجزائيههة للشههخص المعنههوي ضههمن نصههوص)2

 قانونية ولئحة تفصيلية وبذلك وفر التحليل الفقهي ودعم الجتهاد القضائي ،

 فتطبيق الحكم الجزائي على الشخص المعنوي سيظهر السلوب التشههريعي

 الجههزائي المتخصههص ، فظهههرت الدراسههات الفقهيههة الههتي تحلههل النشههاط

 التشريعي والحالههة القانونيههة لتنفيههذ النصههوص الجزائيههة واللههوائح المختلفههة

 لتحديد الجهرائم الهتي يسهأل عنهها الشهخص المعنهوي وتطهبيق  المسهؤولية

 الجزائيههة عليههه ويبقههي إعفههاء الشههخاص العههامين مههن ذلههك كالدولههة

ومؤسساتها ،

 اشتراط تطبيق هذه المسؤولية الجزائية نتيجههة لرتكههاب أحههد أعضههاء)3

 الشخص المعنوي وممثليه سلوكا إجراميا وأن يكون عائده لحساب الشخص

) 92(المعنوي ككتلة إدارية واقتصادية . 
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_______________________________________________

ص)        92________ ، السابق المرجع ، عمر .6سالم  
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لثاني   ا الفصل

الشركة    ومراحل ئية الجزا المسؤولية

 سممنتناول فممي هممذا الفصممل بنمماء هيكممل الشممركة المسمماهمة العامممة

 المحدودة القانوني وتحديد ملمح تكوين عقد تأسيسممها وشممهادة اعتمادهمما

 من الدارة المختصة وظهور ذمتها المالية المكونة من مجموع قيمة أسممهمها

 وحتى أسلوب تحريك دفتها الدارية ومدى المسؤولية الجزائية المطبقممة فممي

تلك المراحل ، لهذا سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى :

المبحث الول : المسؤولية في التأسيس .

المطلب الول : القواعد القانونية المتعلقة بعقد تأسيس الشركة .

 المطلب الثاني : المسؤولية المترتبة عن عدم التقيممد بقواعممد شممكليات

التأسيس .

المطلب الثالث : الجرائم التي تظهر أثناء التأسيس .

المبحث الثاني : المسؤولية في الدارة .

المطلب الول : الصلحيات العائدة لمجلس الدارة والمدير .

المطلب الثاني : حالت المسؤولية الجزائية للمجلس والمدير .
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الول   المبحث
لتأسيس   ا في المسؤولية

 يقصد بتأسيس الشركة المساهمة العامة مجموعة العمال القانونيممة

 والفعال المادية التي يستلزمها " إيجاد " هذا الهيكل القانوني على نحممو ممما

 رسمه المشرع ، والتي سمميقوم بمباشممرتها فممي سممبيل تحقيممق هممذا الهممدف

،)93(مجموعة من الفراد جالت الفكممرة بخمماطرهم وهممم" المؤسسممون "    

 ويعتبر مؤسسا من تصدر عنه فكرة النشمماء ويقمموم بممالجراءات التأسيسممية

 التي نص عليها القانون الذي تناول تكوين الشممركة وصممادق بتمموقيعه العقممد

)94(البتدائي للتأسيس . 

 علممما بممان الشممركة المسمماهمة العامممة فممي مرحلممة التأسمميس تكممون

 شخصيتها القانونية ناقصة وغير مكتملة فل تكتمممل أهليتهمما القانونيممة إل بعممد

تمام مرحلة التأسيس ونباشر في شرحها بتقسيم هذا المبحث إلى :

المطلب الول : القواعد القانونية المتعلقة بعقد تأسيس الشركة .

 المطلب الثاني : المسؤولية المترتبة عن عدم التقيممد بقواعممد شممكليات

التأسيس .

المطلب الثالث : الجرائم التي تظهر أثناء التأسيس .

الول  المطلب

الشركة      تأسيس بعقد المتعلقة القانونية القواعد

 لتوضيح هذه المرحلة القانونيممة نشممير إلممى قممانون الشممركات الردنممي

  الساري المفعول في المحافظات الشمممالية المعالممج1964) لسنة 12رقم (

 ) موضممحا60) إلممى (39هممذه المرحلممة التأسيسممية ونظمهمما ضمممن المممواد (

ًل المؤسسون و عقد التأسيس ، ثانيها  التأسيس في ثلث مراحل قانونية : أو

جمع رأس المال وثالثها انتخاب مجلس الدارة .
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 أما في المحافظات الجنوبية فقد جرى تحديد الطار القانوني لمرحلة

 التأسيس لي نشاط تجاري ضمن مادته الثالثممة مممن قممانون شممامل لحكممام

 بنصها العام :1929) لسنة 18الشركات النتدابي رقم (

 " ل يجوز لشركة أو جمعية أو شركة عادية مؤلفة من أكثر من عشممرة

 أشخاص أن تتعاطى في فلسطين أي شغل بقصد اجتناء الربح من قبلها أو

من قبل أعضائها إل إذا كانت مسجلة كشركة بمقتضى هذا القانون " . 

 كما حدد أيضا الحد الدنى للمؤسسين في الشركات الممتي جمممع رأس

) من نفس القانون بأنه : 4مالها بالسهم بنص المادة (

 " يجوز لي سبعة أشخاص أو اكثر يعملون معا … أن يؤلفوا شركة معنويممة

ذات 

 مسؤولية محدودة أو غير محدودة وذلك بتوقيع أسمائهم على عقمد تأسمميس

الشركة …  "

_______________________________________________

________93     (، الشواربي الحميد التجارية  عبد الشركات ط         موسوعة د ، المعارف منشأة ، السكندرية ، 

 ،199 ص   1 ،556. ص)        94  ، السابق المرجع ، غادة .230الشربيني

  بحيث حدد الحد الدنى المقبول في تأسيس أي شركة في فلسممطين

 كما إقترن هذا التشمجيع المفتموح بمإرادة المنمدوب السمامي / وزيمر التجمارة

 والصناعة المصدقة علممى هممذا التجمممع " شممركة " لكممونه صمماحب الصمملحية

) :14الولى وفقا لنص المادة (

 " ثم يرفع مسجل الشركات عقد تأسمميس الشممركة إلممى المنممدوب السممامي 

 الذي يجوز له  بمقتضى إرادتممه إمما أن يجيمز تسمجيل الشمركة أو أن يرفممض

تسجيلها " .
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  نرى عكس التوجه المشدد فممي التسممجيل بممالنص التشممريعي المممرن

  إذ1997) لسممنة 22) مممن قممانون الشممركات الردنممي رقممم (94في المممادة (

نصت :

ًء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسممجيل الشممركة أو  " أ / يصدر الوزير بنا

 رفممض هممذا التسممجيل خلل مممدة أقصمماها ثلثممون يوممما مممن تاريممخ تنسمميب

 المراقب وعلممى المراقممب أن يجممري التنسمميب خلل ثلثيممن يوممما مممن تاريممخ

ًل للشممروط القانونيممة فممإذا  تقديم الطلب إليه موقعا من المؤسسين ومستكم

ًل.  لم يصدر الوزير قراره خلل تلك المدة يعتبر الطلب مقبو

 ب / لمؤسسي الشركة في حال رفض الوزير تسممجيل الشممركة الطعممن فممي

قراره لدى محكمة العدل العليا ". 

 نلمس من النص الردني ربط قرار وزير الصناعة والتجارة بالموافقممة

 من ناحية الساس وحتى ربط رفضه بمصادقة ومراقبة محكمة العدل العليا

 ورجل العمال الجنبي الراغب في دخممول سمموق الشممرق الوسممط سممينظر

 بعين الرضى لما تصدره محكمة العدل العليا ، معتبرين قرار المصادقة على

القرار الداري أو فسخه ما هو إل عين الحقيقة.

 ) لسممنة159عالج مرحلة التأسيس المشرع المصممري بالقممانون رقممم (

 )7 وتحديدا في الفصل الثاني منه حيث عرف المؤسس بنص المادة (1981

:

 " بأنه كل من يشترك فعليا في تأسيسها – أي شركة المساهمة العامة - بنية

 ) علممى هممذا89تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك مع سريان نممص المممادة (

المؤسس " .

 لهذا فقد تم اعتماد مصممطلح " مؤسممس " علممى  كممل مممن وقممع علممى

 العقد البتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قممدم حصممة عينيممة

 عند التأسيس ، أما الحممد الدنممى لعممدد المؤسسممين تممم تخفيضممه إلممى ثلثممة

 )95(مؤسسين لشركة المساهمة العامة و مؤسسين لباقي أنواع الشممركات . 
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 كما طبقت محكمة النقض المصرية القاعدة التشريعية بقرارها حيث قضممت

 " تعتبر الشركة المساهمة في فترة التأسيس ممثلممة بالمؤسسممين ومممن ثممم

 فيكممون لحممدهم أن يتقممدم – خلل فممترة التأسمميس – لحسمماب الشممركة

)96(المستقبلية للدفاع عن العلمة التجارية التي إنتقلت إليها ملكيتها " . 

_______________________________________________

________95) (2الفصل)   رقم)         المعدل المصري الشركات قانون من 198لسنة)  159، فمي  1 نشمر ، 

) العدد     ، المصرية لسنة                  ،)  40الوقائع ، عشر الحادية الطبعة ، الميرية المطابع لشؤون العامة 199الهيئة 4 .
رقم)       96 الطعن ، المصرية النقض جلسمة   27لسنه  390محكمة ، 196-1-24ق  ص 14س  3

ضمن    180 والمنشور ص                        ، ، دط ، دت ، دن ، مراد الفتاح عبد إعداد ، العام العمال قطاع .922موسوعة  

 أممما النممص الردنممي الحممديث فقممد خفممض عممدد المؤسسممين لشممركة

 المساهمة العامة إلى اثنين وسمح لوزير الصناعة والتجارة بالموافقممة علممى

 تأسيس الشركة المساهمة بمؤسس واحد ضمن الصلحيات الممنوحممة فممي

 / أ / ب) التي نصت بكل وضوح :90المادة (

 " تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين ل يقل عن اثنيممن

ًء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة علممى أن يكممون  … يجوز للوزير بنا

مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصا واحدا ".

 نسممتخلص مممن النصمموص القانونيممة السممابقة بممأن الخطمموة الولممى :

 تتمركز في السير في اعتماد الشركة المساهمة العامممة بتجمممع المؤسسممين

 أصحاب الفكرة التجارية في الدائرة القانونية والتي تخضع للنصوص الخاصة

 بتأسيس شركات المساهمة العامة التي نص عليهمما المشممرع التجمماري ولقممد

 اختلف فقهاء القانون في الملمح التفصمميلية للمؤسممس فظهممر رأيممان حممول

هذا الموضوع :

REBEIRالول:  إن المؤسس كما أوضحه كل مممن   ,  ROBLOهممو  

 كل من يشترك اشتراكا فعليا فممي تأسمميس الشممركة بنيممة تحمممل المسممؤولية

الناشئة عن ذلك ولو لم يوقع على عقد التأسيس ،
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HAMELالثاني: طرحممه   WELLGARDحيممث وضممح بممأنه ل محممل   

 للتوسع في تعريف المؤسس ما دام قد يتعرض للمساءلة الجزائية في حالة

 مخالفة إجراءات التأسيس لذا يجب أن يقتصممر وصممف المؤسممس علممى مممن

 كان مساهما في الشركة ووقع على عقد التأسيس لنه وحممده الممذي تتمموفر

) 97(لديه نية تحمل المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة. 

 أيدت القوانين السارية في فلسطين التمموجه القممانوني الثمماني وتعليممل

 ذلك أن وضع اسم المؤسممس فممي عقممد التأسمميس وبيممان رأسممماله المقممدم

 وجنسيته وتوقيعه علممى الطلممب المرفممق الخمماص بالحصممول علممى ترخيممص

 الشركة المسمماهمة ، سمميجعل المؤسممس فممي دائرة المسممؤولية الجزائيممة و

 المدنية لن الشركة هنا ل تزال تحممت التأسمميس ليممس لهمما القممدرة القانونيممة

 على تحمل أي نتيجة قانونية لي فعل جنممائي لتعممود الملحقممة والمسممؤولية

)98(الجزائية على المؤسسين . 

 لقد جمع المشرع المصري الرأيين في نصه التشريعي ضمممن المممادة

 بخصوص المؤسس :1981) لسنة 159) من قانون الشركات رقم (7(

  " يعتبر مؤسسا كممل مممن يشممترك اشممتراكا فعليمما فممي تأسيسممها بنيممة تحمممل

 المسؤولية الناشئة عن ذلك … ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل مممن

 وقع العقد البتدائي ، أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة ، أو قدم حصة

عينية عند تأسيسها ".

_______________________________________________

ص)        97________ ، السابق المرجع ، عزيز .200العكيلي  
98) المادة)    (2/ 5انظر رقم)         الشركات الحكام شامل قانون من 192لسنة)  18، وكمذلك 9 ، 

) قانون)    48المادة  من ،) رقم            الردني 196لسنة)  12الشركات ص         4 ، السابق المرجع ، عزيز العكيلي وكذلك ، 

45.  
 فتم تشريعيا اعتبار المشارك الفعلي غير الموقع على عقد التأسمميس

 مؤسس في شركة المساهمة العامة وكأنه وقممع العقممد البتممدائي أو طممالب
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 بالترخيص و حتى مقدم الحصة العينية ، و ليممترك مجممال الفصممل فممي صممفة

 المؤسس والمسؤولية للمحاكم المختصة لتقوم بتحليممل المشمماركة الصممادرة

 عن الفاعل وما إذا كانت تحركاته تمنحه صفه المؤسممس أم ل، كممما وصممفها

 تصرفات الرجل الحريص " يجممب المشرع المصري تصرفات المؤسس بأنها 

 على المؤسس أن يبذل في تعاملته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسممابها

)99(عناية الرجل الحريص " . 

 مما تقدم فإننا نتفق مممع ممما ذهممب إليممه المشممرع المصممري لعتممماده

 أسلوب الشكلية في إثبات المؤسسين باعتمماد نظممام المصمادقة علمى طلممب

 نظام التأسيس وأيضا منح الفاعلين والمتدخلين صفة المؤسس وترك قياس

المسؤولية ومدى جسامتها للقضاء النظامي المختص .

 عملت بعض الدول على إصدار ذيممل لقممانون الشممركات يحتمموي علممى

 نماذج عقود الشممركات بمختلممف أنواعهمما بطريقممة توضممح الخطمموط الشممكلية

 الجباريممة الممواجب تواجممدها فممي العقممد أو النظممام الساسممي وتعتممبر الهيئة

 المؤسسة للشركة المقترحة ملزمة بالتقيد بهممذه العقممود كالتزامهمما بنصمموص

(القانون   .100(

 وتحرك المشرع المصري على سبيل المثممال بطريقممة مباشممرة بممإلزام

 وزير الستثمار والتعاون الدولي بإصدار " نموذج لعقممد إنشمماء كمل نموع ممن

 أنممواع الشممركات أو نظامهمما بحيممث يشممتمل كممل نممموذج علممى كافممة البيانممات

  حيممث نفممذ)101(والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح في هذا الشممأن " 

  وتم نشر تلممك العقممود النموذجيممة فممي الوقممائع1982هذا التكليف في عام 

) .214المصرية وتحديدا في العدد (

 لقد أظهر المشرع النتدابي  في المحافظات الجنوبيممة رغبممة واضممحة

  بوجممود ملمممح قانونيممة1929) لسممنة 18عندما سن قانون الشممركات رقممم (

 محددة لية شركة فلسطينية تؤسس في مناطق نفوذ النتممداب حيممث أرفممق
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ًل شكليا غاية في التفصيل القانوني فوضع نماذج العقممود ونظممم  بالقانون ذي

 الشركات الفلسطينية وجدول الرسوم وحتى العلنات للمؤسسممين الراغممبين

(في الحصول على تسجيل مسجل الشركات النتدابي   .102( 

 أما المشرع الردنمي فلمم يعتممد همذا التموجه سمواء فمي قمانون الشمركات

  الساري في المحافظات الشمالية وحتى فممي1964) لسنة 12القديم رقم (

(قانونه الحديث حيث اكتفى بإلزامية صياغة عقد ونظممام للشممركة المقترحممة 

  ، ليترك لرجال القانون الردنيين حرية النشاط القانوني و يبقي المرونة)103

 التشريعية للمستثمر المحلي و الجنبي ونرى بالسلوب التشريعي المرن هو

الموقف الصوب .

_______________________________________________

________99) المادة)    (11انظر رقم)        المصري الشركات قانون من 198لسنة)  159، 1.
ص)         100 ، السابق المرجع ، الحميد عبد .556الشواربي  
101) المادة)    (16انظر رقم)        المصري الشركات قانون من 198لسنة)  159، 1 .  
102) رقم)            الشركات لحكام شامل قانون من ، الول الذيل 192لسنة)  5أنظر 9.
103) المادة)    /92انظر (2/3أ/  رقم)        الردني الشركات قانون من 199لسنة)  22، 7 .

 بعد النشر والعلم لتلك المرحلة تأتي الخطوة التأسيسية الثالثة وهي

 تنمية وزيادة الذمة المالية للشركة ورأسمالها المممدفوع فممي الكتتمماب ، وهممو

 الهدف الرئيس في تحريك الرادة الجنائية للعتداء على مما جممع مممن ذممم

المستثمرين الصغار والكبار .

 جوهر الكتتاب هو السهم وهو الطريق الفعلية لشراك الجمهور فممي

 رأسمال الشركة المساهمة العامة ، ولقد أيد المشرع في فلسطين القاعدة

 التي تفتح المجال دون قيد  لمؤسسي الشركة لختيار أسلوب إثبات حصممص

 الشركاء لسندات قابلة للتداول لم يحدد صفة خاصممة لهمما ليممترك المممر بممذلك

 للنظام الخاص بالشممركة ورغبممات المؤسسممين فممي أسمملوب طممرح السممندات

السهمية .

  فالسممهم الداة المباشممرة بجمممع رأسمممال الشممركة المسمماهمة العامممة

 المحدودة وقد يتعرض لكثير من العتداءات الجزائية وقممد يصممل المممر إلممى
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 تحمول همذه المرحلمة بكاملهما إلمى تحمرك احتيمالي همدفه إيهمام المكتتمبين

ّعممرف السممهم بممأنه "  للستثمار في شركة مستقرة بظاهرها فقط ، وبذلك ي

 السند الذي يعبر عن حصة المساهم النقدية أو العينية في رأسمال الشممركة

 )104(المساهمة وتؤدى قيمتها كاملة وقت إصدار السهم بها " 

 للسهم عدد من الوجوه القانونية يملممك المؤسسممون الختيممار لنسممبها

 في جمع رأسمال من الجمهور ، وفوض السوق المالي " البورصة " بتقممدير

 قيمه السهم وفقا لتقممارير الخممبراء القتصمماديين ولقاعممدة العممرض والطلممب

 )105(ونقطة التلقي ما بين افتتاح يوم السوق المالي وإغلقه . 

 من الناحية العملية ظهر في السواق المالية عدد مممن أنممواع السممهم

 فهناك  السهم السمي وهو النظام المطبق في فلسطين : وهو السند الذي

 يدون به إسم مالكه وتنتقل ملكيته بطريقة تغير القيد في سجلت الشممركة ،

 وهناك السهم لحامله المطبق في بعض الدول الوروبية قبممل التحمماد مثممل

 إيطاليا : حيث يحتوي السند على أرقام متسلسلة ووسائل حماية من الممتزوير

 ويكتفي نقله المادي لتنتقل ملكيته وذلك تنفيذا لقاعدة الحيازة في المنقممول

)106(سند الملكية . 

 ظهر في بعض الشركات الكبرى نظام السهم الممتمماز ، والصممل كممما

 هو معتمد في فلسطين تساوي قوة السهم ، ولكممن يمكممن للمؤسسممين إن

 رغبوا بناء نظام خماص لبعمض السمهم يطلمق عليهما اسمم السمهم الممتماز

 والذي يمنح حائزه معاملة مالية خاصة سممواء بنسممبة الربمماح والولويممة فممي

 تحصيلها وأحيانا أخرى يمكنه هذا السممهم الممتمماز مممن تعممدد الصمموات فممي

)107(الهيئة العامة للشركة 

_______________________________________________

________
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المرجع)              104 ، النقض قضاء ضوء في التجارية والعقود الموال شركات ، الحكم عبد  فودة

ص     ، .29السابق ص)        105 ، السابق المرجع ، محمود .39فهمي  
ص)        106 ، السابق المرجع ، عباس .79العبيدي
ص)         107 ، السابق المرجع ، الحميد عبد .566الشواربي  

 هنا تبقى الشركة المساهمة العامة في هممذه المرحلممة غيممر ظمماهرة

 كشخص معنوي قانوني تام إل بشكل جممزئي التسممجيل لضمرورة المصمادقة

 على صممحة الكتتمماب ، ويسممتدل علممى حساسممية هممذه المرحلممة مممن تكمموين

 رأسمال باشتراط بعض المشرعين كالعراقي والبحريني والفلسطيني بإدارة

 هذه البداية القانونية من قبممل مؤسسممات مصممرفية أو ماليممة خاصممة لممتراقب

 وتنظم عمليات بيع السمهم التأسيسمية وتعمممل علممى ترتيممب وتنظيمم دخمول

 رأس المال الجديد إلى ذمة الشركة الوليدة وتمنممع عمليممات الحتيممال والممبيع

)108(الصوري في سندات السهم . 

  السمماري1929) لسممنة 18عالج مرحله الكتتاب قانون الشركات رقم (

 فممي المحافظممات الجنوبيممة الممذي تجنممب ذكممر أسمملوب التممداول تاركمما المممر

) :38/1لمؤسسي الشركة ولنظامها التأسيسي الداخلي حيث نصت المادة (

  " يجوز للشممركة المحممدودة السممهم أن تصممدر أسممهما ممتممازة قابلممة

للستهلك أو يجوز استهلكها حسب خيار الشركة إن خولها نظامها ذلك "

 ) منممه بكممثير مممن التفاصمميل ومنهمما94 وأجبرت الشركة بنص المممادة (

 تسلم المشتري مذكرة إصدار الشهادات وفقا للصول على أن تكتممب باللغممة

النجليزية والعربية ول يوجد ما يمنع قانونا إن كتبت باللغة العبرية .

 أما النص في المحافظات الشمالية فقد تبنى فكرة المؤسسة الماليممة

) :52/1المستقلة في الشراف على الكتتاب وجاء مباشرا بنص المادة (

 "يجرى الكتتاب في مصرف أو اكثر مممن المصممارف المرخصممة وتممدفع

 القساط الواجب دفعهمما عنممد الكتتمماب بمقتضممى نظممام الشممركة وتقيممد فممي

حساب يفتح باسمها"
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 وطور المشرع المصري التمموجه الممذي اعتمممده المشممرع الفاعممل فممي

 فمي الممادة (1981) لسنة 159فلسطين ، حيث نص قانون الشركات رقم (

36: (

 " إذا طرح جانب من أسهم الشركة للكتتاب العام فيجب أن يتممم ذلممك

 عن طريممق أحممد البنمموك المرخممص لهمما بقممرار مممن المموزير المختممص بتلقممي

 الكتتاب أو عن طريق الشركات التي تنشممأ لهممذا الغممرض أو الشممركات الممتي

 يرخص لها بالتعامل في الوراق الماليممة بعممد موافقممة الهيئة العامممة لسمموق

المال ".

  فيظهر هنا التبمماين ممما بيممن دول المنطقممة فممي أسمملوب طممرح أسممهم

 الشركات المساهمة العامممة للجمهممور فجممانب يعتمممد المؤسسممة المصممرفية

 وآخر أسواق الوراق المالية، إن جميع تلك التعديلت التشريعية تهممدف منممع

 وقوع الجرائم القتصممادية والممتي سممتدفع المتضممررين والمشممتكين لمطالبممة

 الجهممات القانونيممة الجزائيممة بتحميممل المسممؤولية الجزائيممة علممى مقممترفي

 المخالفات الجنائية ، ووضعت الشروط الشكلية لنجاح الكتتاب بغممض النظممر

 وفصممل النممص الردنممي السمماري فممي) 109(إن كممان مغلقمما أو مفتوحمما 

 ) مممن54المحافظات الشمالية الطرق الملزمة لنجاح الكتتاب بنص المممادة (

 :1964) لسنة 12قانون الشركات رقم (

_______________________________________________

ص)        108________ ، السابق المرجع ، عباس .105العبيدي
109) رقم)      التنفيذية اللئحة 198لسنة)  96أنظر شمركات      2 و المسماهمة شمركات لقمانون ، 

ذات      الشركات و بالسهم (التوصية رقم           المحدودة 198لسنه)  159المسؤولية 1) العمدد        ، المصمرية الوقمائع فمي المنشورة ،

لشؤون)     145 العامة الهيئة لسنة              ، ، الثامنة الطبعة ، الميرية 199المطابع 4.

 - يظل باب الكتتمماب مفتوحمما مممدة ل تقممل عممن عشممرين يوممما ول1" 

تتجاوز ثلثة 

      أشهر .

 - إذا لم تبلغ الكتتابات خلل المدة المحمددة لهما ثلمثي السمهم جماز2

للمؤسسين 
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     تمديد الكتتاب مدة ل تتجاوز ثلثة أشهر .

 - وإذا لم يكتمل الكتتاب بثلثي السهم في نهاية هممذه المممدة وجممب3

على 

    المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأسمالها .

 - في حال الرجوع عن التأسمميس . تعيممد المصممارف المودعممة لممديها4

المبالغ 

    المدفوعة من قبل المكتتبين تلك المبالغ فورا إلى أصحابها كاملة .

 - وفي حال إنقاص رأسمال يعطى المكتتبون الحق بتثبيت اكتتممابهم5

أو 

     بالرجوع عنه ضمن مدة ل تقل عن شهر . فإذا لم يرجعوا عنه في

غضونها 

   اعتبر اكتتابهم الول مثبتا ."

ًها جرى تحليل هذه المرحلة و وضعت الشروط لنجمماح الكتتمماب بالنقمماط  فق

التالية :
 

المال) 1 رأس  تمثل  التي  الشركة  أسهم  جميع  يغطي  ًل  كام يكون   أن 

المصدر في 

        الشركة الجاري تأسيسها .

 أن يكون باتا غير معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى اجل فممإذا)2

علق 

         الكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الكتتمماب والممزم المكتتممب بممه ،

وإذا كان 

        مضافا إلى اجل بطل الجل وكان الكتتاب فوريا .

أن يكون جديا ل صوريا .) 3

)110(أن يدفع المكتتب قيمة السهم وفقا للنظام التأسيسي المعلن . ) 4
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 وضحت هذه الشممروط العامممة محكممة النقممض المصممرية إذ قضممت "

 يشترط لصحة الكتتمماب فممي تأسمميس شممركة مسمماهمة أن يكممون رأسمممالها

 مكتتبا فيه بالكامل سواء كان الكتتاب فوريا أو على التعاقب حتى يتمموفر لهمما

 الضمان اللزم لقيام نشاطها ، كما يشترط في الحصص العينية الممتي تقابممل

 أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقيممة لن المغممالة فممي تقويمهمما

 يؤدي إلى التغرير بأصممحاب السممهم النقديممة وإلممى جعممل رأسمممال الشممركة

)111(ضمانا غير متناسب مع الواقع " . 

 )112(تكون الشركة قمد وصملت إلممى المرحلمة النهائيمة فمي التأسمميس 

 فيودع المؤسسون المبالغ التي تم تسديدها بدل السممهم المكتتممب بهمما فممي

 رصيد بنكي خاص للشركة تحت التأسيس بالضممافة إلممى المبممالغ التأسيسممية

 المدفوعة ابتداء منهم ول يجوز التصممرف بهمذه المبمالغ إل بعمد صمدور قممرار

 التسجيل وصدور التصديق على الكتتاب من الهيئة العامة للشركة المساهمة

)113(العامة وتشكيل مجلس الدارة الول . 

_______________________________________________

ص)        110________ ، السابق المرجع ، مصطفى ،           394طه السابق المرجع ، الحكم عبد فودة وكذلك ، 

.40ص   111   " رقم)     الطعن المصرية النقض جلسمة   30لسنة  149محكمة ، 196-4-2ق ص  19س  8 ، 

ضمن    689 والمنشور ،             ، القادر عبد عزت التجارية كتاب ،        الشركات والنشر للطباعة الذهبي النسر ، القاهرة ، 

  ، 199دط ص   9 ،812.  
ص)              112 ، السابق المرجع ، مصطفى طه ، أنظر التفصيل من .396لمزيد  
ص)         113 ، السابق المرجع ، مصطفى .398طه  
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 وهنا تكون الشركة المساهمة العامة بعسسد تلسسك الخطسسوة قسسد أسسسست

 وصسسادقت الجهسسات المعنيسسة علسسى تلسسك النطلقسسة وتتمتسسع الشسسركة  بالهليسسة

 القانونية ، وبذمة مالية مستقلة ووجود قسسانوني مسسستقل مميزعسسن أشسسخاص

)114(الشركاء قادر على تحمل المسؤولية الجنائية باستقلل تام . 

لثاني  ا المطلب
لتأسيس       ا بشكليات لتقيد ا عدم على المترتبة المسؤولية

 النتيجسسة المترتبسسة جسسراء مخالفسة القواعسسد القانونيسسة الخاصسسة بتأسسسيس

 لها وجهان قانونيان الول مدني والثسساني جسسزائي ،المساهمة العامة الشركة 

 ولضمان وضوح الصورة التحليلية نوضسسح البعسسدين اللسسذين يملكهمسسا المتضسسرر

والغير نتيجة مخالفة هذا الجراء القانوني الشكلي.

   : الشركة  بطلن ًل أو

 البطلن في اللغة معناه الفسسساد وسسسقوط الحكسسم ، فالعمسسل الباطسسل

(عمل ضائع وخاسر ويرى الفقهاء البطلن بأنه جزاء لتخلف أركسسان العقسسد . 
115(

 الشركة الوليدة كما أوضحنا سسسابقا تنبعسسث عسسن إرادة مؤسسسسيها السستي

 اتجهت في بناء تلك المنظومة التجاريسسة فسسإن ظهسسر عيسسب مسسن عيسسوب الرضسسا

 التعاقدي فإنه يترتب على ذلك بطلن الشركة بسبب عيوب الرضا السستي يقسسع

ًل ويسسزول  فيها المكتتبون بسبب عدم الكتتاب بكامل رأس المسسال المقسسترح مث

 وفي فلسطين،)  116(هذا البطلن إما بالتنازل عنه أو بالتأييد أو بمرور الزمن 

 لم تعالج هذه الحالة في القسسانون المسسدني السسساري فسسي فلسسسطين – مجلسسة

  ، إثبات البطلن مسؤولية من أصابه ضرر مسسن هسسذه)117(الحكام العدلية – 

 ليجبر بالتعويض ، وهذا الضغط القانوني على المؤسسين ما هو المخالفات

(القسسانوني المسسساهمة العامسسة إل حافز لهم لتصحيح وتصويب وضع الشركة 

118(،   المؤسسون متضامنون كل حسب تدخله في هذه المخالفسسة للقواعسسد 

 التأسيسية للشركة ليجبر الضرر بسسالتعويض ويلزمسسوا بتصسسحيح الخطسساء تحسست
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 طائلة إخراجها من إطار القانون وتحويل المخالفات للمحكمة لتثبيت بطلنهسسا

)119(والمر بشطب تسجيلها لدى مراقب الشركات . 

_______________________________________________
________

ص)         114 ، السابق المرجع ، الحكم عبد .43فودة  
115     (، فوده الحكم الخاصسة     عبد لقسوانين وا المسدني القسانون فسي الفكسر   البطلن دار ،  ،القساهرة

  ، والقانون
          ، نية لثا ا 199الطبعة ص   9 ،17.  

ج)    116 ، إلياس ص     2ناصيف ، السابق المرجع ،215.  
117 ) 104المواد)   5–  111 3            (  ، رمضان عارف مجموعه ، العدلية الحكام مجلة ،129 3. هس  
ص)        118 السابق، المرجع ، غادة .246الشربيني  
ص)        119 ، السابق المرجع ، سميحة .224القليوبي  

: البطلن-     دعوى أ

 ل بد من تمكين المتضرر وذوي المصلحة فسسي تحريسسك دعسسوى لخسسراج

 السستي خرقسست قواعسسد التأسسسيس مسسنالمساهمة العامة قيد التأسيس الشركة 

إطار القانون .

ولكن هل البطلن المذكور بوجه مدني فقط أم جزائي ؟

 البطلن دعوى تحسسرك ضسسد الشسسركة المخالفسسة بإطسسار طلسسب مسسدني أو

 بدعوى مستعجلة وحتى المتفرعة عن دعوى تعويضات أصسسلية، وترفسسع إلسسى

 محكمة البداية التي يقع فرع الشركة الرئيسي في منطقة وليتها الجغرافيسسة

 إذ لهذه المحكمة حق سحب صفة البطلن على جميع إجراءات التأسيس أو

 وبالمسسادة (1965) لسسسنة 13بعضها ، ومنح النظام الردني للشسسركات رقسسم (

 ) " إنه يمكن إحالة القضايا إلى المحكمة المختصة مسسن قبسسل المراقسسب أو13

 كل ذي مصلحة وعلقة وربط الختصاص بشكل عام إلى محكمسسة البدايسسة "
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 لتكون المفوضة بنظر الطعون الخاصة بمخالفات نظام الشسسركات والقسسوانين

الخاصة بذلك. 

 يتبين لنا بأن دعوى البطلن هي دعوى حقوقيسسة ، و إن دققنسسا وبحثنسسا

 عن ناسخ لتلسسك الصسسلحية القانونيسسة فسسي القسسانون الجسسزائي ، يتسسبين لنسسا بسسأن

 للمحكمة الجزائية صلحية إخراج الشركة قيد التأسيس السستي خسسالفت المسسواد

 التأسيسية من إطار القانون ، فتملك أن تغلق منشآت الشركة وتسسأمر بمنعهسسا

ًل بالنص العقسسابي السسوارد فسسي المسسادة (  ) مسسن37-36عن العمل  وذلك إعما

قانون العقوبات الساري في المحافظات الشمالية حيث حددت :

 ) : " يمكن وقف كل نقابة وكل شركة … إذا اقسترف مسديروها أو36المادة (

 أعضاء إدارتهسسا أو ممثلوهسسا أو عمالهسسا باسسسمها أو بإحسسدى وسسسائلها جنايسسة أو

جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتين حبس على القل " 

 ) : " يمكن حل الهيئات المذكوره في الحالت السستي أشسسارت إليهسسا37المادة (

المادة السابقة أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية .

 ب- إذا كانت الغايسسة مسسن تأسيسسسها مخالفسسة للقسسانون أو كسسانت تسسستهدف فسسي

الواقع مثل هذه  

     الغايات .

ج- إذا خالفت الحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .

د – إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات " .

 شدد على هذا البعد الجنائي أيضا المشرع النتدابي فسسي المحافظسسات

 الجنوبية بسن قوانين خاصة لمتابعة اختراقات الشركات مسسن تسسدليس وغسسش

 لصداره حزمة من القوانين والقسسرارات المانعسسة للغسسش والسسستغلل أهمهسسا

على سبيل المثال ل الحصر :

 ،1949نظام الدفاع "منع الستغلل" لسنة  -
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  بشأن اختصسساص المحكمسسة1958) لسنة 11قرار الحاكم العام رقم (-

العسكرية في النظر في جرائم منع الستغلل ،

  بشسأن قمسع الغسش والتسدليس1966) لسسنة 11قسرار بقسانون رقسم (-

التجاري ،

  بشسسأن إضسسافة جسسرائم1966) لسسسنة 11قرار المجلس التنفيذي رقم (-

)120(الغش والتدليس في صحيفة السوابق . 

 ووحد المشرع الفلسطيني التوجه العقابي ضمن الفصسسل الثسساني مسسن

 مشروع قانون العقوبات السسذي أقسسر مبسسدأ العقوبسسة الخاصسسة للشسسخص

المعنوي وإمكانية إخراجه من دائرة القانون .

 عموما يمكن قيسسام دعسسوى البطلن بعسسد قسسرار الدانسسة و التجريسسم مسسن

 المحكمة الجزائية ويحق للمتضرر أن يتخذ صسسفة الدعسساء بسسالحق الشخصسسي

  ، مما يدعونا للقول بسسأن)121(أمام المحكمة تبعا لتحريك دعوى الحق العام 

للبطلن وجهان : 

 أولهما : مدني مرتبط بقاعدة جبر الضرر الذي أصاب صاحب المصلحة

 المتضرر من إهمال المؤسسين بصفاتهم الشخصية والتي صرحوا عنها فسسي

 عقد و إعلن التأسيس للشركة المساهمة العامة وعدم مراعسساتهم القسسوانين

المنظمة لمراحل التأسيس .

 الثاني : جزائي يتمثل في تحريسسك دعسسوى الحسسق العسسام ضسد العضسساء

 المؤسسسسين إن كسسانت الختراقسسات التأسيسسسية قسسد تجسساوزت حسسدود القواعسسد

الجزائية .

 اشترط المشرع التجاري على مراقب الشركات لفسست أنظسسار الشسسركات

 التي خالفت قواعد التأسيس وإعطاءها مهلة زمنية لتصويب أوضسساعها حيسسث
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 مسسنالمساهمة العامة أطلق عليها المشرع المصري نظام " تطهير " الشركة 

 ) من قانون الشركات الردني الحديث61 والزم نص المادة ()122(البطلن . 

 تسجيل وقبول دعوى الحسسق العسسام بعسسد أن يثبسست صسساحب المصسسلحة إصسسابته

 )123( . بضرر ، وبعد إنذار إدارة الشركة بالضرر المزعوم 

  فقسد نصست1981) لسسنة 159أمسا قسانون الشسركات المصسري رقسم (

):23المادة (

  " ل يجوز بعد شهر – أي إعلن – عقد الشركة والنظام في السجل التجاري

 الطعن ببطلن الشركة بسبب مخالفة الحكام المتعلقة بإجراءات التأسسسيس

 . "

 عليه " تطهر " الشركة المسجلة بالقيد التجاري لصسسحتها وكأنهسسا اتبعسست

 كافة الحكام والجراءات الواجب توافرها خلل فترة التأسيس ويلقى علسسى

 عاتق المسجل التدقيق والتأكد بأن وضعها بعد مرور الفترة الزمنية للتسجيل

 - أي الشهر بعد التسجيل - ولم يقدم عليها أي طعن ليصبح وضعها القانوني

)124(صحيح بحكم القانون . 

_______________________________________________
________

) 18/4 ، وكذلك أنظر المادة (1997) مجموعة القوانين الفلسطينية ، الجزء الخامس عشر ، الطبعة الثانية ، كانون ثاني 120
) ، من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ، القراءة الولى ، المجلس التشريعي الفلسطيني .23-22       و (

ص)         121 ، السابق المرجع ، إلياس .218ناصيف  
ص)         122 ، السابق المرجع ، سميحة .224القليوبي  
123) (108المادة)          ( رقم/ الردني الشركات قانون من ، 199لسنة)  22ب 7.  
ص)         124 ، السابق المرجع ، سميحة .227القليوبي  

 تم التعليق على قاعدة التطهير فقها " بأن في هسسذا المسسر خطسسر أدى

 إلى التهاون في احترام القوانين الواجب اتباعها في تأسيس البنسسك رغسسم أن

 المشرع قد تعرض بطريقة غير مباشرة لهذا البطلن عندما نص في المسسادة

 ) من القانون المذكور أعله على أنه مع عسدم الخلل بحسق المطالبسة161(

ًل كل تصرف أو تعامل وإقسسرار يصسسدر علسسى  بالتعويض عند القتضاء يقع باط

)125(خلف القواعد المقررة في هذا القانون " . 
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 بعكس كل من القانون السوري  واللبناني حيث اكتفى كلهمسسا بحسسق

 المراقب بإنذار الشركة لتصويب أوضاعها ويبقى حق تحريك السسدعوى ببطلن

 )126(الشركة مفتوحا دون قيود . 

 بسسذلك تكسسون مهمسسة مراقسسب الشسسركات مركزيسسة فسسي رصسسد الشسسركات

 المساهمة العامة بشكل خاص والشركات المسجلة بشسسكل عسسام ، كمسسا ورد

 بكل وضوح في ورقة العمل المقدمة في المسؤتمر الثسالث لقضسساة فلسسسطين

 حيث أكدت بسسأن واجبسسه – إي المراقسسب -التأكسسد مسسن أن جميسسع الشسسركات قسسد

 تقيسسدت بأحكسسام قسسانون الشسسركات وإنهسسا راعسست عقسسود تأسيسسسها وأنظمتهسسا

 )127(الساسية ونشرة إصدارها . 

: البطلن-     دعوى نتائج ب

 لمحكمة الختصاص– محكمة البداية - كما لحظنا إما رفض السسدعوى

 أو قبولها ، فإذا قضت برفضها كان لها اثر نسسسبي ل يتعسسدى أطسسراف السسدعوى

 إلى الغير ، فإذا قضت ببطلن الشركة قيسسد التأسسسيس يكسسون حكمهسسا مطلقسسا

 )128(بالنسبة لجميع المساهمين .

  : التعويض  دعوى نيا ا ث
 

 تقوم المسؤولية المدنية إن تم تجسساوز إجسسراءات التأسسسيس ومخالفتهسسا

 استنادا  للقواعد العامة لللتزام ومصسسادره وتحديسسدا علسسى الفعسل الضسسار ، إذ

 يعتسسبر عسسدم اتبسساع المؤسسسسين للجسسراءات السستي حسسددها المشسسرع لتأسسسيس

ًل ضارا سسسواء وقسسع هسسذا الضسسرر عسسن عمسسد أو  الشركة المساهمة العامة فع

)129(إهمال أو جهل لحكام القانون . 

 ويملك المتضرر رفع دعوى التعويض على أساس المسؤولية المدنيسسة

 دون الحاجة لتحريك دعوى البطلن ، ويجب على المدعي في هذه الدعوى

 أن يثبت توافر رابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر الذي لحق بسسه وفسسي
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 حسسال تعسسدد مسسن تعسسزى إليهسسم المخالفسسة تكسسون مسسسؤوليتهم عسسن التعسسويض

)130(بالتضامن فيما بينهم . 

لخروج هذه المرحلة عن موضوع دراستنا لن أطيل اكثر .

_______________________________________________
________

ص)        125 ، السابق المرجع ، غادة .248الشربيني  
ص)        126 ، السابق المرجع ، عل ص          49بدير ، السابق المرجع ، إلياس ناصيف وكذلك ،218.   
127             (، فلسطين لقضاة الثالث المؤتمر عن الصادرة المنشورة العمل ورقة ، الخزاعله  سالم

   ، نابلس في المنعقد
       14- 16 – 200حزيران   ص          0 ، الهاشمية الردنية المملكة في الشركات مراقب ،21.  

ص)        128 ، السابق المرجع ، إلياس .220ناصيف  
ص)        129 ، السابق المرجع ، عصام .530النسور  
ص)       130 السابق المرجع ، مصطفى .404طه  

   : ئية  الجزا المسؤولية يا ن ا ث

 تضمنت القوانين التجاريسسة الخاصسسة بالشسسركات بابسسا خاصسسا بالعقوبسسات

 الجزائية ولكن أل تكفي المسؤولية المدنية فسي وجسود قسوة خاصسة لتطسبيق

 النص القانوني فركسن البطلن المسدني والسساس التعويضسي عسن الضسرار

 يضع مؤسسسسي الشسسركة فسسي دائرة قانونيسسة غايسسة فسسي الصسسعوبة وهنسسا قبسسل

 الجابة عن هذا التساؤل يجسسب علينسسا أن نفسسرق مسسا بيسسن المسسسؤولية المدنيسسة

والجزائية .

الفرق ما بين المسؤولية الجنائية والمدنية :

 تقوم المسؤولية الجنائية على أن هنسساك ضسسررا أصسساب المجتمسسع ، أمسساأ - 

المسؤولية 

         المدنية فتقوم على أن هنساك ضسررا أصساب الفسسرد وتسترتب علسسى ذلسسك

النتائج التية:

المدنية) 1 المسؤولية  جزاء  أما  عقوبة  الجنائية  المسؤولية   جزاء 

فتعويض .

42



 الذي يطالب في جزاء المسؤولية الجنائية هي النيابة العامة باعتبارها) 2

 ممثلة للمجتمع ، أما الذي يطالب في الجزاء فسسي المسسسؤولية المدنيسسة

فالمضرور نفسه لن الجزاء حقه هو.

 ل يجوز الصلح ول التنازل في المسؤولية الجنائية لن الحق فيها عام) 3

للمجتمع ، 

فيها خاص     الحق  لن  المدنية  المسؤولية  في  والتنازل  الصلح   ويجوز 

للفرد .

اليلم) 4 تنطوي على بعض  الجنائية  المسؤولية  العقوبة في  كانت   لما 

 كان من الواجب حصر الجرائم والعقوبات ، فل عقوبسسة بل جريمسسة ول

 جريمة بل نسسص أمسسا المسسسؤولية المدنيسسة فتسسترتب علسسى أي عمسسل غيسسر

ًل  مشروع دون الحاجة لنصسسوص تعسسدد العمسسال غيسسر المشسسروعة عم

ًل . عم

 النية ركن في المسؤولية الجنائية : والمقصود هنسسا بالنيسسة هسسي الرادةب -

 الثمة التي تشكل القصد الجنسسائي ، بسسل يجسسب أن يكسسون للنيسسة مظهسسر

 خسسارجي يصسسل إلسسى حسسد معيسسن مسسن الجسسسامة فالتصسسميم والعمسسال

 التحضيرية ل عقاب لها والشروع يعاقب عليه ، كما يعاقب الفعل التام

 وإلى جانب هذا المظهر الخارجي يغلسسب أن تكسسون الجريمسسة الجنائيسسة

ًل يلحق الضرر بالمجتمع ؛ بل إن جسامة الضرر قد يكسسون لهسسا أثسسر  عم

في العقوبة .

 أما في المسسسؤولية المدنيسسة فالنيسسة ل تشسسترط ، أكسسثر مسسا يكسسون

 الخطأ المدني إهمال ل عمد وسواء أكان العمل غير المشروع عمسسدا

ًل دون  أو بغير عمسسد فسسإن الضسسرر السسذي يحسسدثه يجسسب أن يعسسوض كسسام

 تفريق ما بين الحالتين وإن كان القضاء يتجه إلى زيادة التعويض في

 الفعل العمد وإلى قياس التعويض بجسامة الخطسسأ فسسي الفعسسل غيسسر

)131(. العمد 
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_______________________________________________
________

ص)         131 ، السابق المرجع ، الرزاق عبد - 744السنهوري  745.  
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 علما بأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تبععدأ – كقاعععدة

 عامععة – بميلد هععذه الشخصععية وتنقضععي بانقضععائها ، وتتععأقلم هععذه

 المسؤولية وفقا لمراحععل تطععور الشععركة المسععاهمة العامععة وتخضععع

للقوانين التجارية الخاصة والقانونين الجزائية العامة وأكععدت المععادة (

: 1964) لسنة 12) من قانون الشركات الردني رقم (65

 " …. وتعتبر الشركة وحدها بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن ديونهععا

 والتزاماتها وخسائرها ول يكون المساهمون مسععؤولين شخصععيا عععن

 خسائر والتزامات الشركة إل بمقدار أي رصيد متبق بدون تسععديد مععن

أقساط السهم التي يحملها كل مساهم " 

 التقنين المدني الفرنسي في هذا التوجه بالمادة رقععم (شارك

 ) بأن الشركة تكتسب شخصيتها المعنوية يوم تسععجيلها والصععل1482

 ،) 132(مبدأ خضعوعها لحكعام المسعؤولية الجنائيعة  معن هعذا التاريعخ 

وبدورنا نؤيد ذلك .

 مما تقدم نجد بأنه ل تكفي الجععزاءات المدنيععة مععن بطلن وتعععويض

 ضمان احترام قواعد التأسيس وهي قواعد لها قيمتها في حمايععة المصععلحة

 العامة وحماية مصالح المساهمين وذوي الشععأن بععوجه عععام ، ولععذلك سععار

 المشععرع الجععزائي فععي وضععع جععزاء جنععائي لمععن يخععالف قواعععد تأسععيس

 الشركات فنص المشرع  الجنائي على تجريم الشععركة سععواء بالعمععل علععى

 تغريم بمبالغ نقديععة عععن كععل جريمععة وتوقيععع عقوبععة جنائيععة علععى شععخص

  والععى الكتابععة)133(المؤسسين  نظرا لتجاوزاتهم الجنائية لقواعععد التأسععيس 

لمسجل الشركات بالعمل على شطب أو تجميد ترخيص الشركة .

ووجدنا نوعين من التشريعات التي تنظم الجزاءات :

الول : تسن ببنود ونصوص خاصة في قانون الشركات.

الثاني : تسن ببنود ونصوص بقانون العقوبات العام .
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الثالث  المطلب
لتأسيس     ا ثناء أ تظهر التي الجرائم

ُيسأل عنها الجاني أو اتحععاد  الجريمة عبارة عن تصرف و سلوك مادي 

 المؤسسين في شعركات المسعاهمة العامعة قيعد التأسعيس العتي سعمح لهعا

 بالمباشرة في إجراء التأسعيس ، فعإذا أقععدم أي شعخص علععى تبنععي النمعط

 السلوكي المجرم اهتم المشرع الجزائي بتحديد الشععروط الععواجب توافرهععا

في هذا الفعل لكي يلحق الجاني وفقا للصول القانونية.

 يمكن تقسيم ذاك الفعل الجنائي وفقا للقوانين المنظمة لتجريمه إلى

:

_______________________________________________
________

ص)        132 ، السابق المرجع ، عمر .40-38سالم  
133) رقم)     قانون 196لسنة)  11أنظر نشر        6 ، النتدابي التجاري والغش التدليس قمع  بشان

العدد     ية الفلسطين الوقائع في
بتاريخ          196-8-10الخاص ج         6 ، الفلسطينية القوانين مجموعة في نشره والمعاد ، 

. عشر   الخامس

   : الخاصة  ائية الجن النصوص ًل و أ

  السععاري فععي1964) لسععنة 12انفرد قانون الشركات الردنععي رقععم (

 المحافظات الشمالية بالفصل الثالث عشر منه حيث احتوى على مادة فصلت

 بعض المخالفات الجزائية الفردية التي يمكن أن تععؤثر علععى إتمععام تأسععيس

الشركة الوليدة ولهمية هذه المادة نقدمها للتحليل :

 ) " تطبععق العقوبععات المنصععوص عليهععا فععي قععانون225/1المععادة (

 العقوبات من اجل جريمة الحتيال على كل من اقدم على ارتكععاب الفعععال

التالية :

 أ – إصدار السهم أو وثائقها المؤقتة أو النهائية أو قععام بتسععليمها إلععى

أصحابها أو 
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      عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقععة علععى تأسععيس الشععركة

والتصديق 

      على نظامها أو السماح بزيادة رأسمالها قبعل النشعر فعي الجريععدة

الرسمية . 

 ب – إصععدار سععندات القععرض وعرضععها للتععداول قبععل أوانهععا بصععورة

مخالفة لحكام 

      هذا القانون .

 ج – إجراء اكتتابععات صععورية للسععهم أو قبععول دفععع الكتتععاب بصععورة

وهمية أو 

      غير حقيقية .

 د – نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الكتتاب بالسهم أو باسععناد

القرض ".
     )134(

 عالجت هذه المادة ما قد يظهر مععن مخالفععات جنائيععة أثنععاء تأسععيس

 الشركة المساهمة العامة من جرائم ويمكن لمراقععب الشععركات والمشععتكي

 أن يتقدم بشكوى للنيابة العامة لتطالب المحكمة بتطبيق المسؤولية الجزائية

 على جرائم المؤسس علما بأن الشركة قيد التأسيس ل تتحمل أي ملحقة ،

ويمكن حصر تلك الجرائم بالنقاط التالية :

مخالفة القواعد الخاصة بالبيان السابق لعلن الكتتاب : )1

 سععبب التجريععم : لقععد ألععزم القععانون المؤسسععين بنشععر رغبتهععم فععي

 تأسيس الشركة وإعلم العامة بطرح أسهمها للكتتاب لتشارك جميع طبقععات

 المجتمع في هذا التأسيس القانوني و واجب المشرع تجريم مخالفة قواعععد

العلم السابق .

 الركن المادي : يظهر بتعمد المؤسسين مخالفة قواعععد النشععر وعععدم

 اللتزام بقواعد العلم التي أكد عليها علععى سععبيل المثععال المشععرع اللبنععاني

 ) " يتوجب على المؤسسععين قبععل دعععوة الجمهععور للكتتععاب81بنص المادة (
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 بالسهم إن ينشروا في الجريدة الرسععمية وفععي صععحيفتين إحععداهما يوميععة

 والثانيععة اقتصععادية بيانععا يشععتمل علععى المعلومععات الخاصععة فععي الشععركة "

 فالعلم غير واضععح الملمععح ولععو نشععر وفقععا للصععول سععيؤدي إلععى إيهععام

)135(المكتتبين بخصوص  الشركة و وضعها القتصادي . 

 العقوبة : الحبس مععن ثلثععة اشععهر إلععى ثلث سععنوات وبالغرامععة مععن

خمسة دينار إلى خمسين دينار .
_______________________________________________

________
134) (225المادة)   رقم)        الردني الشركات قانون من 196لسنة)  12، 4.  
ص)        135 ، السابق المرجع ، مصطفى .405طه  
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إصدار أسهم أو سندات بدون وجه قانوني :  ) 2

 سععبب التجريععم : يلععتزم المؤسسععون بعععد الكتتععاب وصععدور التصععديق

 الخععاص بالجتمععاع العععام للهيئة العامععة بإصععدار شععهادات السععهم المؤقتععة

 لصحابها لما قععاموا بإسععتثماره فالمشععرع ملععزم بحمايععة حقععوق ومععدخرات

المستثمر العادي الذي شارك في الكتتاب بحسن نية .

 الركععن المععادي : قيععام المؤسسععين بإصععدار تلععك السععندات ولععم تكععن

 قد اكتسبت كامل درجات الترخيص و لععم تكتسععبالمساهمة العامة الشركة 

 وشددت عليععه علععى سععبيل المثععال،)   136(الشخصية المعنوية بشكل كامل

  وفععي1981) لسععنة 159) من قانون الشركات المصري رقععم (162المادة (

ّثبعت عمعدا فعي نشعرات إصعدار  الفقرة الثانية تحديدا حيث نصعت " كعل معن 

 السعهم أو السععندات بينعات كاذبععة أو مخالفعة لحكعام هعذا القعانون عععوقب

.) 137( بالحبس و الغرامة "

 العقوبة : الحبس مععن ثلثععة اشععهر إلععى ثلث سععنوات وبالغرامععة مععن

خمسة دينار إلى خمسين دينار .

 بيع السهم والسندات بصورة غير قانونية : )3

 سبب التجريم : إن الجزء الكبر من رأسمال الشركة هو المبععالغ الععتي

 تجبى من المستثمر الصغير وأي تعارض ومخالفة لسس الكتتاب يؤدي إلى

ضياع مدخراته وهذا الستثمار واجب الحماية .

 الركن المادي : نشاط كل شخص باع أو اشترك في بيع أسهم شععركة

 مؤسسة بوجه غير قانوني ، وتشمل كلمة " مشترك " كل مععن سععاهم فعليععا

 في هذه المخالفة سواء مستخدمي المصارف وعملء البورصة والسماسرة

 وملحقي المعاملت ويشمل العقاب كل من اشترك بهذا الععبيع ولععو بحسععن

  وان توسععع الفعععل)138(نية فتقع عليه أيضا نفس عقوبععة الفاعععل المتعمععد 

 الجنائي يمكن النيابة العامععة المطالبععة بتطععبيق قععانون العقوبععات ونصوصععه

العامة من المحكمة الجزائية المختصة . 
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 العقوبة : الحبس مععن ثلثععة اشععهر إلععى ثلث سععنوات وبالغرامععة مععن

خمسة دينار إلى خمسين دينار .

إجراء اكتتابات صورية : ) 4

 سبب التجريم : يقوم سعوق الوراق الماليععة أو اللجنععة الععتي عهععد لهععا

 بتنظيم بيع السهم بإجراء الصفقات السععتثمارية باسععم المؤسسععين لصععالح

 الشركة المسععاهمة قيععد التأسععيس فععإن صععدر فعععل جنععائي يععؤدي لصععورية

 الكتتاب سععيهز الثقععة بسععوق الوراق أول والشععركة المسععاهمة العامععة قيععد

التأسيس ثانيا لذا وجب تجريم هذا الفعل .

 الركن المادي: إجراء بيع وهمي ومخالفة السعار المعلنة في نشرات

ًل ليقععوم  العلن الرسمية أو بيع أسععهم وهميععة لشععركة غيععر الموجععودة أصعع

 الفاعل الجنععائي بجنععي أسعععار السععهم المطروحععة دون تقععديم أيععة أصععول

(قانونية لحفظ حقوق المستثمرين الراغبين بالمشاركة في رأسمال الشركة 

139(. 
_______________________________________________

________
ص)        136 ، السابق المرجع ، إلياس .224ناصيف  
137) / 162المادة)    2) رقم)        المصري الشركات القانون من 198لسنة)  159، المرجعع 1 ، 

. السابق 
ص)       138 السابق، المرجع ، مصطفى .405طه  
ص)       139 السابق، المرجع ، عل .54بدير  

 العقوبة : الحبس مععن ثلثععة اشععهر إلععى ثلث سععنوات وبالغرامععة مععن

خمسة دينار إلى خمسين دينار .

جريمة نشر وقائع كاذبة : ) 5

 سبب التجريم :الحملت العلمية التي يمكن أن ترافق الكتتاب يمكن

 أن تساعد في زيادة القبال على الكتتاب بأن يعتمد المؤسسون علععى إدارة

 حملة إعلمية بها معلومات كاذبععة ، لجنععي الربععح فتبععاع السععهم فععي سععوق

المال بشكل يضلل المستثمر.

 الركن المادي: صدور الفعل باعتماد حملت إعلميععة ، ثبععت جنائيععا إن

 هععذه المعلومععات مضععللة لتكععون خطععوة أولععى فععي سععبيل ارتكععاب جريمععة
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 ، فععي حيععن لععم) 140(الحتيال ، ودفع المستثمر إلى شععراء اسععهم الشععركة 

 تتضمن القععوانين فععي جمهوريععة مصععر ولبنععان علععى سععبيل المثععال نصععوص

  كمععا فعععل)141(تشريعية مقيدة لعمليععات النشععر المتضععمنة تضععليل إعلمععي 

 وامتنع القعانون السعاري فعي المحافظعات الجنوبيعة علعى تجريعم مثعل هعذا

 السلوك مكتفيا بالنص العام القاضي بمنع الشركة الفاعلة مععن طععرح أسععهم

)142( .في سوق المال تغريم الفاعل 

 العقوبة : الحبس مععن ثلثععة اشععهر إلععى ثلث سععنوات وبالغرامععة مععن

خمسة دينار إلى خمسين دينار .

   : العامة  ائية الجن النصوص ا ي ن ا ث

 عمليا أحالت النصوص التجارية الخاصة أية جريمة غير منصوص عليها

 ضمن قوانين الشركات للنصوص العقابية العامة " قانون العقوبات "وتحديدا

لجرم الحتيال :

 ) من قانون العقوبات الردنععي السععاري417النص القانوني : المادة (

في المحافظات الشمالية بأن فعل الحتيال هو:

ًل أو غيععر منقععول أو إسععنادا ًل منقععو   " كل من حمععل الغيععر علععى تسععليمه مععا

ًل ، باسععتعمال طععرق جنائيععة مععن  تضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيععا

 شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر ل حقيقععة لععه

 أو إحداث أمل عند المجني عليه لحصول ربح وهمي أو تسععديد المبلععغ الععذي

 أخذ بطريق الحتيال أو اليهام بوجود سند دين غير صحيح أو سععند مخالصععة

مزور..". 

 ) من قانون العقوبات النتدابي المطبق فععي300عرفته أيضا المادة (

 المحافظات الجنوبية بععأنه "كععل بيععان أدى بععاللفظ أو الكتابععة أو اسععتنتج عععن

 طريق السلوك عن أمر واقعي ماض أو حاضر وهو كاذب في حقيقته يعتبر

 نصبا وغشا إذا كان الشخص الذي أداه يعلم بأنه كاذب " وطبق عليه عقوبععة

 جنائية تصل إلى الحبس خمععس سععنوات ، فنلمععس هنععا بشععكل واضععح بععأن
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 المشرع النتدابي تعمد إدخال جرم الحتيال ضمن الجنايات بعكس مععا قععام

 به المشرع الردني في المحافظات الشمالية بحيععث أبقععاه كجنحععة والهععدف

 المباشر في تجريم هذا الفعل الذي يرافق كثيرا من العمال التجارية سواء

المنصوص عليها
_______________________________________________

________
ص)       140 ، السابق المرجع عل، .54بدير  
141. للبلدين)           القانونية النصوص تدقيق بعد لنتيجة ا هذه إلى وصلت
142) المادة)    (25أنظر رقم)         الشركات الحكام شامل قانون من 192لسنة)  18، 9  ،  النتدابي

. السابق  المرجع

 ضمن القوانين الخاصة التي تضبط السواق التجارية يرتكز على حماية ثروة

)143(. المستثمر من الستيلء عليها بطرق احتيالية 

ًل منهما بأنهمععا  فقها جرى نميز الحتيال الجزائي والمدني ، باشتراك ك

 )144(يستخدمان الكذب لخفاء الحقيقة لدفع وإيهام الغير ليقععع فععي الغلععط 

في حين أوجه الخلف تتمثل :
1-: الحتيال   نطاق

  إن التععدليس الجععزائي ل يكتفععى لقيععامه مجععرد الكععذب الشععفوي أو

 الكتابي كإخفاء واقعة على درجة معينة من الخطورة بل يشترط أيضا بيععان

(الفعل الجنائي القابل للثبات حسب الصول الجزائية   .145(

2-: الجزاء    حيث من

 الجزاء الذي رتبه القانون المععدني فععي حالععة تععوافر الحتيععال المععدني

 بمنحه المتعاقد الذي تم التغرير بععه حععق فسععخ العقععد والمطالبععة بتعععويض

 حتى ولو كان التغرير من غيععر المتعاقععد مععا دام المتعاقععد الخععر علععى علععم

  ، بالمقابععل نععرى أن قععانون العقوبععات قععد أوقععع)146(بالتغرير وقت التعاقد 

 عقوبة جزائيععة كععالحبس والغرامععة بهععدف مواجهععة  الخطععورة الكامنععة فععي

(شخصية الجاني ولعدم اكتفائه بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقععد.
147(

 جدير بالذكر توجه بعض الدول بسن القوانين الخاصععة بملحقععة المفوضععين

 بالدارة في المؤسسات والشركات العامة والخاصة ، بل عملت علععى إعلن
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 قاعدة قانونية يمكن أن تطبق على من يثري ذمته على حساب غيره بطرق

 جنائية ، وهي قاعدة الكسب غيععر المشععروع ، وتصععدرت مصععر هععذا التععوجه

  والمصادق عليه من رئيععس1975) لسنة 62الخاص بعد سن القانون رقم (

 الجمهورية حيث أخضع " رؤساء وأعضععاء مجععالس الدارة وسععائر العععاملين

 بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسععات العامععة أو

 وأخضععت) 148(الوحعدات القتصعادية التابععة لهعا بنصعيب فعي رأسعمالها " 

 التقععارير الصععادرة بحععق المععوظفين الخاضعععين لععذاك القععانون لرقابععة هيئة

 خاصة شكلت من الجمعية العامة لمحكمة النقض ، لتحلععل  تلععك القععرارات

 والعلنات واتخاذ الجراء القانوني بمعيار قضائي متخصص ، ولتكون هععذه

 القاعدة القانونيععة رديفععا لربععط المسععؤولية الجزائيععة المباشععرة علععى كاهععل

 الموظف العام أو المستخدم الخععاص الععذي قبععل المخععاطرة بععدخوله البععاب

)149(الجنائي في إطار عمله والتفويض الداري الصادر له.

 العقوبة : الحبس مععن ثلثععة اشععهر إلععى ثلث سععنوات وبالغرامععة مععن

خمسة دينار إلى خمسين دينار .

______________________________________________
ص)        143 ، السابق المرجع ، محمود  .993حسني
144      (، صالح الرحمن عبد العقوبعات  نائل قعانون ،        شعرح الفكر دار ، عمان ، الخاص  القسم

  ، ص   1989دط ،159. 
ص)        145 ، السابق المرجع ، نائل  .159صالح
المواد)   (146 (145أنظر (148و) بتاريخ)       246و) ،الصادر الردني المدني القانون من ،1976 ، 

التشريعات   مجموعة
فراج        (   )        حمد محمود مصطفى المحامي إعداد ، مدمج قرص  القانونية

www.farrajlawyer.com
ص)        147 ، السابق المرجع ، نائل  .160صالح
رقم)          (1/5المادة)  (148 المصري المشروع غير الكسب قانون من نشر  1975لسنة)  62، ، 

العدد     المصرية الوقائع في
الكسب            1975لسنة )  31       ( قانون شرح ، الخلفى إسماعيل ، كتاب ضمن نشره والمعاد ، 

                    ، القاهرة ، المشروع غير
            ، دط ، كوميت ص   1997مكتبة ،167. 

ص)        149 ، السابق المرجع ، إسماعيل  .149+136الخلفى
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الثاني  المبحث
الدارة    في المسؤولية

 بعد تمسسام الكتتسساب بأسسسهم الشسسركة المطروحسسة يتأكسسد المؤسسسسون و

 الجهة المشرفة على الكتتاب من صحة ما تم إجسسراؤه ، فيقسسوم المؤسسسسون

بالخطوة الولى وهي الدعوة للجتماع الخاص بالهيئة العامة  للشركة . 

 يلسستزم المؤسسسسون فسسي المحافظسسات الجنوبيسسة بسسدعوة الهيئة العامسسة

 التأسيسية إلى الجتماع خلل أسبوعين من إغلق باب الكتتسساب فسسي أسسسهم

 1964) من قانون الشسسركات الردنسسي لسسسنة 97/2 أما المادة (،) 150(الشركة 

الساري في المحافظات الشمالية نصت بأنه:

  " على الشركة خلل أسبوعين من تاريخ إختتام الكتتسساب أن تسسوجه السسدعوة

ّصسسل القسسانون السسساري فسسي المحافظسسات  للهيئة العامسسة  إلسسى الجتمسساع " وف

 الجنوبية بدقة اجتماعات الشركة كخطوة إداريه ولكنه عالج الجتماع العادي

) بأنه :61/1وليس التأسيسي فنص في المادة (

 " تعقد كل شركة اجتماعا عاما مرة واحدة على القل في كل سسسنة ميلديسسة

  شهرا من تاريخ عقد الجتماع العام الخير ، فإذا لسسم15وفي مدة ل تتجاوز 

ّرم الشسسركة وكسسل عضسسو مسسن أعضسساء  يعقد الجتماع على الوجه المذكور تغسس

 مجلس إدارتها أو مديرها المنتدب… " وكأنه ترك تنظيم الجتماع التأسيسسسي

)151(الول لنظام الشركة . 

 عالجت القوانين الخاصة بالشركات هذه المرحلة في التأكيد على منح

 مجلس الدارة الصلحيات الكاملة في إدارة الشركة السستي اسسستحدثت للقيسسام

 بكافة العمال اللزمة لتحقيق غرضها ، في ماعدا مسا اسستثني بنسص خساص

)152(في القانون أو نظام الشركة . 

 أوجد القانون إطارا يضمن عدم مخالفة مجلس إدارة الشركة للقانون

 و في استحداث تدرج مؤسس على مدققي الحسابات وآليات الرقابة لضمان

  من الناحية الفقهيسسة فقسسد)153(عدم مخالفة مجلس الدراة لي حق قانوني 
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 أيسسد كسسل مسسن الفقسسه المصسسري و الفرنسسسي علسسى سسسبيل المثسسال مبسسدأ توزيسسع

 السسسلطات الداريسسة بيسسن أكسسثر مسسن جهسسة فهنسساك الهيئة العامسسة و الجتماعسسات

 الدورية الثابتة لها وهنسساك مجلسسس الدارة ورئيسسس المجلسسس وبعسسض السسدول

 تنتدب بعض المسسوظفين المتخصصسسين ليكونسسوا أعضسساء فسسي مجلسسس الدارة

)154(ومراقبي نشاط الشركة المساهمة العامة . 

 إن الهتمام بتنظيم العلقسسة الداريسسة مسسا بيسسن الهيئة العامسسة ومجلسسس

 الدارة  والمدير العام يؤدي لتنظيسسم العلقسة القانونيسة مسا بيسسن المسسستثمرين

 والدارة المكلفة السستي تسسسعى  ومجلسسسها للحصسسول علسسى الصسسلحيات السستي

تمكنها من تحريك دفة الشركة وتحقيق هدف
_______________________________________________

________
150) المادة)    (1/ 61أنظر رقم)         الشركات لحكام شامل قانون من 192لسنة)  18، 9 .  
151) المادة)    (1/ 61أنظر رقم)         الشركات لحكام شامل قانون من 192لسنة)  18، 9.  
152) المادة)    (54أنظر رقم)         المصري الشركات القانون من 198لسنة)  159، 1.  
ص)        153 ، السابق المرجع ، مصطفى .444طه  
ص)        154 ، السابق المرجع ، محمود  70بريري

 الهيئة العامة في جني الربح بما ادخرته وإستثمرته في هذه الشسسركة فهنسساك

)155(مصالح متبادلة هدفها الساسي الربح واستمرار الشركة في العمل . 

 أما المسؤولية التي تظهر أثناء إدارة الشركة فهي مسؤولية لها وجهان

 المدني والجزائي كما أوضحنا سابقا ، وتبقى ظاهرة في جميع مراحل حياة

 الشركة ولكن تظهر المسسسؤولية باتجسساهين الول للشسسركة كشسسخص معنسسوي

 والتي أقرت بها التشسسريعات الجزائيسسة منسسذ أمسسد بعيسسد ، وتحديسسدا بعسسد اعتمسساد

 الشخص المعنوي ومنحه الشخصية القانونية المستقلة، والثسساني الشسسخاص

 الطبيعيون الذين يتولون إدارة الشسسخص المعنسسوي ويسسسيرون شسسؤونه سسسواء

)156(الدارية أو القانونية . 

 لتوضسسيح هسسذه المسسسؤولية الجزائيسسة – تحديسسدا – قمنسسا بتقسسسيم هسسذا

المبحث إلى :
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المطلب الول : الصلحيات العائدة لمجلس الدارة والمدير 

المطلب الثاني : حالت المسؤولية الجزائية للمجلس والمدير 

الول  المطلب
والمدير     الدارة لمجلس العائدة الصلحيات

: العامة      المساهمة شركة إدارة مجلس

 يمكننا اعتبسساره رأس الهسسرم الداري و التنفيسسذي فسسي الشسسركة ويتسسولى

 إدارتها وتسيير أعمالها في سبيل تحقيق الغرض الذي قامت مسسن اجلسسه ، ول

 يعتسسبر أعضسساء هسسذا المجلسسس تجسسارا لن عملهسسم فسسي إدارة تلسسك الشسسركة

(المساهمة العامة يعود بالنفع عليها كشخص معنوي ومنها لحاملي أسسسهما 

 ويباشر الدارة بعد أن يتم اختيسساره أو انتخسسابه وتكسسون الوليسسة لمسسدة،)  157

 زمنية محدودة تحسسدد إمسسا بنظسسام الشسسركة أو بقسسانون الشسسركات وفقسسا لرغبسسة

 المشرع الوطني وهذا المجلس ل يتمتع بالشخصية المعنوية لنه أداة إدارية

 بيد الهيئة العامة التي اختارته و وجد ليسير دفة الحركة القتصادية والداريسسة

. فيها  )158(

وجرى تفويض المجلس بالصلحيات بالنص القانوني :

 :1964) لسنة 12) من قانون الشركات الردني رقم (124المادة (

 - لمجلس الدارة السلطات والصلحيات للقيام بجميع العمال التي تكفسل1"

سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها … " .

_______________________________________________
________

155) المواد)        التدقيق بعد لنتيجة ا لهذه + 39وصلت  65 +  81 +  82 +89 +  من) 112+ 105 
الردني    الشركات قانون

) 196لسنة)  12رقم         4) المواد    وكذلك ،57 +  61 +  70 +  72    ( الحكام  شامل قانون  من
النتدابي   الشركات

) 192لسنة)   18رقم         9.  
156    (، نائل الردني    صالح التشريع في القتصادية ص     الجرائم ، السابق المرجع ،144.  
ص)       157 السابق، المرجع ، عل .59بدير  
ص)       158 السابق، المرجع ، إلياس .287ناصيف  

) تعيين واختيار مجلس الدارة :1

48



 إن الهيئة العامسسة هسسي صسساحبة الصسسلحية فسسي انتخسساب مجلسسس إدارة

 مختص ليكون مفوضا بإدارة الستثمار المعتمد في السهم المقدمة لصسسالح

 هدف الشركة المساهمة العامة ولقد اختلف أسلوب اختيار أو تعيين أعضسساء

 المجلس ، فاتسم التشريع النجليزي بترك الحرية مطلقسسة لرادة الشسسركاء  "

 الهيئة العامة لمؤسسي الشركة " ، فتتسسولى اختيسسار مسسدراء الدارة  أو المسسدير

 العام ليمثل الشركة في علقتها بالغير ولم يضسسع هسسذا المشسسرع المتحسسرر أي

 حد من العداد وألزم الهيئة بحد أدنى بمدير واحد منفرد للشركة المسسساهمة

 الخاصة وعدد ل يقل عن اثنين فسسي الشسسركات المسسساهمة العامسسة ، وتنتهسسي

 مدة وليتهم في أول انعقساد للجتمساع السسنوي وإذا تعسدد المسديرون وجسب

 عليهسسم تشسسكيل مجلسسس إدارة وألزمسست الهيئة العامسسة أو الجمعيسسة العامسسة

 بالتصويت فرديسسا علسسى كسسل مسسدير ورفسسض أسسسلوب القائمسسة المغلقسسة ، متبنيسسا

 أسسسلوب التصسسويت المنفسسرد لمسسدراء الدارة الجماعيسسة للشسسركة كمسسا يكونسسوا

 مسؤولين مسؤولية شخصسسية كسسل حسسسب تفويضسسه وعقسسد عملسسه أمسسام الهيئة

)159(العامة للمساهمين . 

 بعكسسس التشسسريع الفرنسسسي والقسسوانين السستي تبنسست أسسسلوب المشسسرع

 الفرنسي في حماية النشاط القتصادي بوضسسع آليسسة إداريسسة ونصسسوص آمسسره

 متعددة لضمان اختيار أعضاء مجلس الدارة وعدم تجاوزه للصلحيات السستي

 تم النص عليها بالنصوص الخاصة في قانون الشركات ، وفي فلسطين فقسسد

  السسساري فسسي1964) لسسسنة 12اعتمسسد قسسانون الشسسركات الردنسسي رقسسم (

 المحافظات الشسسمالية النظسسام الفرنسسسي فسسي تحديسسد أسسسلوب إدارة الشسسركة

) :104المساهمة العامة بنصه في المادة (

 " يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس الدارة ل يقل عسدد أعضسسائه

عن خمسة ول يزيد عن أحد عشر … " 
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 و ترك أمر اختيار المدراء المفوضين بالدارة لنظسسام الشسسركة الخسساص

 )121ولكن وضعت الشروط الخاصة بهذا الختيار و وضح في نص المسسادة (

من نفس القانون :

" يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد ل يقل … " 

 فكان هسذا السسسلوب المسسرن فوضسسع قواعسسد  لختيسسار أعضسساء مجلسسس

 الدارة بنصوص مباشرة ووضع نصسا خاصسا بسأنه يمكسن تحديسد أي خطسوات

 أخرى للختيار على أن تذكر في نظام الشركة ، أما في المحافظات الجنوبية

  تفاصسسيل اختيسسار1929) لسسسنه 18فقد ترك المشرع النتدابي بالقانون رقم (

 مجلس الدارة للهيئة العامة ونظام الشركة واكتفسى بوضسع بعسض الشسروط

)160(الخاصة في أعضاء المجلس 

_______________________________________________
________

ص)       159 السابق، المرجع ، محمود .72بريري  
160) المادة)    (147-104انظر رقم)        الردني الشركات قانون من 196لسنة)  12، وكذلك   4 ، 

) شامل)    70المادة  قانون من
) رقم            النتدابي الشركات 192لسنة)  18الحكام 8.

) تنظيم مجلس الدارة :2

 رغم اختلف السلوب التشريعي فقد سن المشرع الردنسسي التجسساري

 والنتدابي بأن الهيئة العامة هي التي تنتخب أعضاء مجلس الدارة مع الخذ

 يمكن تعيين العضاء الوليسسن بنظسسام الشسسركة الساسسسي و بعين العتبار أنه

 يبقى لها الحق في تعديل نظام الشسركة المعسروض عليهسا مسن المؤسسسين

 وتعلل تعديلها بسسالتكوين المعسسروض بخصسسوص مجلسسس الدارة ، ومسسع ذلسسك

 تكون مدة ولية المجلس الزمنية محددة إما في نظسسام الشسسركة أو القسسوانين

ًل اشسترط الوليسسة بخمسسس سسسنوات للمجلسسس  الخاصة ، فالقسانون اللبنسساني مث

)161(الول وثلث سنوات للمجلس المعين بالنتخاب . 

50



  السسساري فسسي1964) لسسسنة 12حدد قانون الشسسركات الردنسسي رقسسم (

 المحافظات الشمالية مدة الولية ل تزيد على أربعة سنوات ، وترك المشسسرع

 النتدابي الساري في المحافظات الجنوبية هذه المدة وكثيرا مسسن الشسسكليات

 العسسائدة لمجلسسس الدارة دون نسسص ليتفسسق عليهسسا الشسسركاء فسسي نظسسامهم

(التأسيسي .  162(

 يتولى رئاسة ذاك المجلس أحد أعضائه بعد إجراء انتخسساب مباشسسر لسسه

  ويمكسن التوصسية)163(حيسث يتسولى منصسب رئيسس مجلسس الدارة للشسركة 

 بتعيين مدير عام تنفيذي متخصص في حال ضعف المدير العام من الناحيسسة

 العلمية واقتداره من الناحية الداريسسة وتكسسون مهمسسة المسسدير العسسام التنفيسسذي

 إدارة الهيكل الداري للشركة المسسساهمة العامسسة لتسسستمر فسسي التطسسور علسسى

 أسس علمية سليمة ، وقد تبنى المشسسرع المصسسري علسسى سسسبيل المثسسال هسسذا

 )159) من قانون الشركات المصسسري رقسسم (82) و(79التوجه في المادتين (

  ، أما في فلسطين لم يتطرق المشرع إلى الكفاية العلمية وركز1981لسنة 

(على الشروط الخلقية والمالية في عضوية ورئاسة مجلس الدارة   .164(

) صلحيات المجلس الداري :3

 لتطبيق المسؤولية الجزائية علسسى مجلسسس الدارة علينسسا تحديسسد الطسسار

 الخاص بالصلحيات الدارية فوفقا لنطاق الصلحيات تكون حدود الملحقسسة

 الجزائية و يمكننا تلخيص هذه الصلحيات في اتجاهين  قانونيين الول عسسام

ًل للصلحيات المنوطسسة بنسسص المسسواد الخاصسسة فسسي  والثاني خاص وذلك إعما

 قسسوانين الشسسركات المعالجسسة لشسسركة المسسساهمة العامسسة وفقهسسا تسسم جمعهسسا

بالنقاط التالية :

_______________________________________________
________
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ص)       161 السابق، المرجع ، إلياس .288ناصيف  
162) المادة)    (105أنظر رقم)        الردني الشركات قانون من 196لسنة)  12، الفصل   4 وكذلك ، 

شامل      قانون من ، ثالث ال
) رقم            النتدابي الشركات 192لسنة)  18الحكام 8.

ص)        163 ، السابق المرجع ، مصطفى .447طه  
164) المواد)    106/2أنظر 10 9 1 1 8، ،) رقم)        الردني الشركات قانون من 196لسنة)  12، 4 ،

) المادة          (70وكذلك رقم)          النتدابي الشركات الحكام شامل قانون من  لسنة) 18،
192 8.

- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للشركة :1

 فهذا المجلس الداري يستمد شرعيته مسن النتخابسات المباشسرة الستي

 أجراها أعضاء الهيئة العامة والتي أجريت وفقسسا لنظسسام الشسسركة المسسساهمة

 خلسست) 165(العامة الذي حدد سبب إنشسسائها وهسدفها فسسي السساحة التجاريسسة 

 القوانين السارية في فلسطين من النصوص الموضحة للصلحيات الممنوحة

 لمجلس الدارة معتمدة أسلوب ترك تفاصيل ذلك لنظام الشسسركة السسداخلي ،

 ولكنها وضحت بعض الممنوعات التي يحظر على المجالس الدارية اتخاذها

 كرهن عقارات أو سندات الشركة ، مما يتبين لنا أن المشرع رغب فسسي تسسرك

شؤون الدارة لنظام الشركة والهيئة العمومية .

وتنفيذ  الصلحيات  منح  في  الدارية  الطرق  تكون  تقدم  مما   نستنتج 

 حسسرة الحركسسة بمسسا فيسسه مصسسلحة الشسسركة توجهات الشركة المساهمة العامسسة

 وضمان ديمومتها ، و ما ربط بها من أعمال تستوجب سسسير مشسسروع الشسسركة

على الوجه الفضل .

- تنسيب المشاريع الهامة والقروض الكبيرة للهيئة العامة للموافقة :2

 أخرج المشسسرع الفلسسسطيني الموافقسسة علسسى هسسذه المشسساريع وربطهسسا

 بموافقة الهيئة العامة  سواء بالجتماع السنوي أو أي اجتماع طارئ لدراسسسة

  فالهيئة العامة لن تكون متخصصة إداريا فسسي مجريسسات)166(هذا الخصوص 

 الشركة فيكون المجلس الداري الهيئة الفنية الملئمة لتنسيب الموافقة على

 بعض الحركات الخاصة بالشركة كطلسسب القسسروض الكسسبرى أو تضسسخيم رأس
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 المال أو إصدار أسهم جديدة للشركة … فهم الذين يدركون حاجات الشركة

الفعلية .

- تفويض الصلحيات بالعمال اليومية :3

 مجلس الدارة هو رأس الهرم الداري الخسساص بالشسسركة المسسساهمة

 العامة كلف بتعيين المدير العام لسد الفراغ الداري الخاص بالمدير المباشر

 للعمال اليومية ، وهي التي لها صفة مزدوجة فهي من جهة تؤدي مباشسسرة

 إلى تحقيق موضوع الشركة ، ومن جهة أخسسرى تسسستلزم المباشسسرة السسسريعة

 بتكرارها ، ولصعوبة تكرار إقرارها يتم تفويضها من المجلس للمسسدير ، علمسسا

 بأن هذه الصلحيات يمكن أن يشار لها بنظام الشسسركة وتحديسسد الجهسسة السستي

)167(تتولى إصدارها حسب المصلحة العامة . 

_______________________________________________
________

ص)        165 ، السابق المرجع ، مصطفى .456طه  
166) رقم)           الردني الشركات قانون من ، الخامس الفصل 196لسنة)  12انظر انظر   4 وكذلك ، 

) ،)  46+45+44+43المواد 
) رقم               النتدابي الشركات الحكام شامل قانون 192لسنة)  18من 9.

ص)       167 ، السابق المرجع إلياس، .297ناصيف  
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لثاني  ا المطلب

والمدير     للمجلس ئية الجزا المسؤولية حالت  

 يمكن تطبيق المسؤولية الجنائية على أعضاء المجلس الداري وعلللى

 المدير العام للشركة المساهمة العامة كنتيجللة قانونيللة لتصللرفاتهم الجنائيللة

 )168(والتي تقع أثناء ممارستهم نشاطهم الداري المنوط بهم . 

ًل ضمن المادة (1954-6-30نص القانون الفرنسي الصادر بتاريخ    مث

 ) الخللاص بللردع الجللرائم القتصللادية بعللدم45/1484) من المللر رقللم (59

 تطبيق العقوبة الزجرية بحق الموظف المفوض بذاك التصللرف الللذي جللرى

 تجريمه من المحكمة المختصة بل تقع العقوبللة عليلله كشللريك جنللائي وفقللا

لطبيعة فعله وتطبق العقوبة على ذمة الشركة المالية مؤكدا ذاك النص :

  " كل من يتحمل و بأية صفة كانت شللؤون الدارة أو التسلليير فللي مؤسسللة

 من المؤسسات سلواء أكللانت هللذه المؤسسللات عامللة أو شللركة أو جمعيللة

 وسواء كانت المخالفة – خطللأ – ناتجللة عللن عمللل شخصللي أو عللادت إليلله

ًل عن جميع المخالفات التي ترتكب من قبللل الشللخاص الللذين  باعتباره وكي

)169(هم تحت سلطته " . 

 حمللل المشللرع الجللزائي الفرنسللي المفللوض بللإدارة شللركة أو مؤسسللة أو

 جمعية مسللؤولية المخالفللة جنائيللة ويضللع علللى عللاتقه التبعللة الجنائيللة لهللا

 ) مللن القللانون الجنللائي151ونلمس التأكيد على هللذا القللول نللص المللادة (

  بللأنه يمكللن مسللاءلة الرئيللس أو أي1976-12-6الفرنسللي الصللادر بتاريللخ 

 مكلف بإدارة هيئة من الهيئات أو مؤسسللة مللن المؤسسللات ، ونظللرا لكللون

 مجلس الدارة في المؤسسة العامللة بمثابللة المكلللف بللالدارة فللإنه  يمكللن

مساءلته جنائيا على المخالفات التي يقترفها. 

 أقرت التشريعات مسؤولية الشللخص المعنللوي جزائيللا بشللكل مسللتقل عللن

 مسؤولية الشخاص القائمين على إدارتلله وذلللك لعتبللارات عمليللة وقانونيللة

  ، فظهللر تيللاران فقهيللان لتحديللد)170(وفقا لطبيعة الشركة وأسلوب إدارتهللا 

ملمح حالت المسؤولية الجزائية:
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مباشرة-    ئية جزا مسؤولية أ

 وفقا لهذا التيلار يتحمللل الشلخص المعنللوي وحلده كاملل المسلؤولية

 الجزائية الناتجة عن التصرفات الصادرة باسمه بغللض النظللر عللن مسللؤولية

الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته أو تمثيله . 

 لقد بين المشللرع الردنللي هللذا التجللاه الفقهللي بنصلله السللاري فللي

 المحافظات الشمالية والمشرع الردنللي الحللديث بتعللديلت النللص العقللابي

  /أ) والللتي ل تللزال سللارية ، فللي المملكللة الردنيللة74حيللث نصللت المللادة (

الهاشمية: 

_______________________________________________

ص)        168________ ، السابق المرجع عمر، .82بوجادي  
ص)        169 ، السابق المرجع عمر، .77بوجادي  
170     (، نائل الردني     صالح التشريع في القتصادية ص     الجرائم ، السابق المرجع ،151.  
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 " إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها من أعضللاء إدارتهللا

 وممثليهللا وعمالهللا عنللدما يللأتون هللذه العمللال باسللم الهيئات المللذكورة أو

بإحدى وسائلها بصفتها شخصا معنويا " .

 وأكدت محكمة التمييز الردنية هذه القاعدة القانونية بقرارها الصللادر

  " … وعليه فإذا أصدر أحد المشتركين شيكا باسم الشللركة الللتي1973عام 

 يمثلها – وليس بصفته الشخصية – فإنه ل يجوز معاقبته على هذا الفعل بللل

 ) المشار إليهللا ، ولللو74تكون الشركة ذاتها هي المسؤولة بمقتضى المادة (

 كان القانون يريد اعتبار الشخص الذي يصدر الشليك فللي مثلل هلذه الحاللة

ًل عن فعله مسؤولية شخصية لكنه أورد نصا اسللتثنائيا عللى ذللك كمللا  مسؤو

)171(فعل في جريمة الغش إضرارا بالدائنين … " . 
 

 ) مللن36) و النص العقابي الخاص بالمللادة (74بالنظر لنص المادة (

 قانون العقوبات الردني والتي حددت التدابير الحترازية التي يمكن أن تتخذ

 بحللق الشللخص المعنللوي ، ومقللارنته بللالنص النتللدابي الللذي أعفللى  فللي

 المحافظللات الجنوبيللة المسللؤولية الجزائيللة وأوقفهللا عللن الفاعللل إن تللبين

 للمحكمة الجزائية المختصة أن الفاعل لهذه المخالفة الجزائية كللان يمللارس

 حقا صحيحا يدعى به أو وقع منه ذلك الفعل أو اشترك في ظروف ما يكون

 فيها مختارا أو بطريق العرض و ربط هذا العفو القللانوني بعللدم ظهللور أيللة

 )11-10ملمح جنائية لجرائم الحتيال أو الهمال أو الترك فنصللت المللادة  (

من قانون العقوبات النتدابي بكل وضوح :

 " يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكللب جرمللا يتعلللق بمللال إذا كللان

 الفعل أو الترك الذي إرتكبه بشأن ذلك المال قد جللرى أثنللاء ممارسللته حقللا

 صللحيحا يللدعى بلله ولللم يكللن يقصللد الحتيللال أو الضللرار … يعفللى مللن

ًل أو تركا إذا وقللع منلله ذلللك الفعللل أو  المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فع

 الترك في ظروف لم يكن فيها مختارا أو بطريق العللرض ، علللى أن يراعللي
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 في ذلك ما نص عليه هللذا القللانون بصللورة خاصللة بشللأن أفعللال الهمللال

والترك " . 

 نجد الحالة للملحقة الجزائية لمصدر المر الداري العلى والمستفيد

 من ذاك الجراء الذي خالف نصا جزائيا أو تسبب بمخالفات ، ويفهم من تلك

 النصوص السارية في فلسطين بأن المشرع قد تبنى مبللدأ تحمللل الشللخص

 المعنوي للمسؤولية الجزائية المباشرة وفتح المجال لتوقيع العقوبة الجزائية

 المناسبة وشخصيته المعنوية ، فترك خيار الغرامة أو إخراج الشركة من إطار

 القانون والحكللم بإغلقهللا بيللد قاضللي الموضللوع ليحللدد العقوبللة المناسللبة

ًل للنص العقابي العام الوارد بنص المللادة (  ) مللن382وجسامة الفعل إعما

قانون العقوبات النتدابي :

 " كل من خالف حكما من أحكام أي تشريع مللن التشللريعات ولللم تكللن قللد

 فرضت في ذلك التشللريع عقوبللة خاصللة لمخللالفته تلللك ، يعتللبر انلله ارتكللب

 مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات " ،

 و ل تنفي القواعد المقررة للمسؤولية الجزائية على الشركة ومجلس إدارتهللا

المسؤولية الجزائية عن الشخص الطبيعي الذي 

_______________________________________________

________  171   " رقم)     جزاء الردنية التمييز / 38محكمة 197لسنة   73  3    " القانونية  المبادئ مجموعة ، 

    ، الردنية يز التمي لمحكمة

195لعوام         3 -  198 2      (    : ص(  ، الثاني ج ، المحامين نقابة منشورات عمان ،978.  

 اقدم شخصيا على اقتراف الفعللل الجنللائي مللدركا  لكافللة عناصللر الجريمللة

 وتتجه  إرادته لخراج الجريمة إلى حيز الوجللود ،  اشللترك المشللرع الجللزائي

 ) من قانون العقوبات على اعتبللار الشللخاص210اللبناني في نص المادة (

 المعنويين عرضة للملحقة القانونية إذا صدر التصرف الجرملي علن أعضلاء

 أو مديري إدارتها أو ممثليها أو عمالهللا ، أمللا القللانون الجللزائي السللوري أكللد

 على المسؤولية الجزائية للشللخاص المعنللويين وتبنللي المسللؤولية الجزائيللة
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 المشللتركة مللا بيللن الشللركة أو المؤسسللة وإدارتهللا والشللخاص الطللبيعيين

 )172(القائمين على إخراج الجريمة إلى حيز الوجود . 

 نتوصل إلى نتيجة مفادها أن مقيللاس المسللؤولية الجزائيللة المباشللرة

 متروكا للمحكمة المختصة التي تقدر ما إذا كان الفعل القائم نابعا من نظام

 إداري أو تحركات إدارية معلومة أو تحركات فردية هدفها الربح غير القانوني

 ونتج عنها مخالفات باتجاه الغير ول يوجلد اشللتراك جرمللي مللا بيللن الشللركة

المساهمة العامة على سبيل المثال وموظفها المفوض .

مباشرة-      غير ئية جزا مسؤولية ب

 تقوم هذه المسؤولية غير المباشرة للشركة المساهمة العامة عنللدما

 يتضمن القانون قيام المسؤولية الجنائية المشللتركة مللع مسللؤولية الشللخص

 الطللبيعي مللن حيللث تنفيللذ الجللزاءات الللتي تفللرض علللى هللذا الخيللر مللن

الغرامات والعقوبات التبعية .

      تظهر الرابطة التضامنية لتحمل المسؤولية الجزائية عنللدما يكللون الفعللل

 الصادر عن الشخص الطللبيعي المفللوض بالصلللحية نللابع عللن حمايللة غيللر

  وإلحاق الضرر بدائنيها ومنعهم من قانونية لموال الشركة المساهمة العامة

كسب حقوقهم المستحقة .

 تناولت بعض القوانين الخاصة هذه الرابطة الجنائية المميللزة مللا بيللن

 1960) لسلنة 16الموظف والشركة فنص قلانون العقوبلات الردنلي رقلم (

) :442الساري في المحافظات الشمالية في مادته (

 " إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسللابها فللإن هللذه الشللركة تسللتهدف

 للتللدابير الحترازيللة كمللا يسللتهدف للعقوبللات المنصللوص عليهللا فللي المللادة

 السابقة الشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون فللي الفعللل أو

يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم " .
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 أما النص الساري في المحافظات الجنوبيللة فيتميللز بتفصلليل الفعللال

 التي يمكن أن تؤدي إلى جني الثراء بطريقة إحتيالية حيللث خصللص الفصللل

  حيللث1936) لسللنة 74الرابع والثلثين من قانون العقوبات النتدابي رقللم (

 بين إن كل بيان أدى باللفظ أو بالكتابة أو استنتج مللن طريقللة السلللوك عللن

ٍض أو حاضر ، وهللو كللاذب فللي حقيقتلله يعتللبر غشللا إذا كللان  أمر واقعي ما

) :308الشخص الذي أداه يعلم بأنه كاذب وأتبعها بنص عقابي في المادة (

_______________________________________________

________172     (، نائل الرحمن الردنلي    عبد التشلريع عللى القتصلادية ص     الجلرائم ، السابق المرجع ، 

153.  

 " كل من حصل باستعمال النصب والغش قصدا أو حاول الحصللول معتمللدا

 على أي تسجيل أو رخصة أو شهادة لنفسه أو لغيره من الناس بمقتضى أي

)173(تشريع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة " . 

 فتكون المسؤولية الجزائية مباشرة للموظف الذي قللام بللالجرم وغيللر

مباشرة للشركة إن ثبت اشتراكها الجرمي .

 فقها استقر وحتى عمليا يستحيل تنفيذ العقوبة الجسدية على الشركة 

 فإن،)   174(كشخص معنوي فتكون العقوبات البديلة هي التدابير الحترازية 

 ثبتت الرابطة الدارية والجنائية مللا بيللن الموظللف المخللالف للقللانون و إدارة

 شركته فإن المسؤولية الجزائية تكون قائمة ما بين طرفي العمل الجنائي إذ

 من غير المنطق أن تنفذ العقوبة على الموظف بمعزل عن الرابطة الجنائية

المشتركة مع الشركة المساهمة العامة التي أصدرت له التفويض الداري .
 

أكدت هذا الرأي محكمة التمييز الجزائية الردنية بقرارها :

 " إن مللديري الهيئات المعنويللة وأعضللاء إدارتهللا ل يعفللون مللن المسللؤولية

ًل معاقبا عليها باسللم الهيئات المللذكورة أو بإحللدى  الجزائية عندما يأتون أعما

 وسائلها وإنما يعتبرون مسؤولين كفاعلين مستقلين ما داموا قد أقدموا علللى

 الفعل عن وعي وإرادة ، بالضافة إلى مسؤولية الشركة التي يمثلونها أيضللا
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 لن المشللرع لللم يقصللد عنللدما نللص علللى معاقبللة الهيئة المعنويللة إخللراج

)175(الفاعلين الصليين من المسؤولية " . 

 ممللا تقللدم نجللد اتجللاهين قللانونيين فللي تحليللل المسللؤولية الجزائيللة

المباشرة وغير المباشرة نظهرهما على التوالي :

      : خاص  بنص يها عل المنصوص الجرائم ًل و أ

 خصللص المشللرع للشللركات التجاريللة ومنهللا ذات المسللاهمة العامللة

 قوانين تجارية خاصة لتنظللم أعمالهللا، وفصللل فللي بنللد المخالفللات الجنائيللة

 لتكون الجزاء لمن يخالف جنائيللا الصللول التجاريللة بللإدارة الشللركة وتسلليير

 أعمالها لتنفيذ هدفها القانوني ،  فعمل المشرع الردني والمصري واللبنللاني

 علللى اسللتحداث بنللد الجللزاءات ضللمن قللانون الشللركات بعكللس المشللرع

)176(النجليزي النتدابي الذي أفرد قوانين مستقلة بتلك المخالفات . 

 .ROBERT. Aإن الجرائم التي تم حصرها قام بعض الباحثين ومنهم 

CARB   RONALD  STEDHAM،ببحثها فللي إطللار الجريمللة القتصللادية  

بإظهارها ضمن أربعة فئات جنائية :

_______________________________________________

________173) رقم)          النتدابي العقوبات قانون من ، والثلثين الرابع 193لسنة)  74الفصل 6.
ص)        174 ، السابق المرجع عمر، .78بوجادي  
175   " رقم)      جزاء الردنية التمييز 196لسنة  31/61محكمة 1    " القانونية  المبادئ مجموعة ، 

    ، الردنية يز التمي 195لعوام        لمحكمة 3 -198 2      (     :  ) ص   ، الثاني ج ، المحامين نقابة منشورات عمان ،132 5 .  
في)            176 تشريعية كقاعدة والمعتمدة المختصة ئية الجزا البنود تحليل بعد لنتيجة ا لهذه  وصلت

. الدراسة   هذه
 الجرائم الشخصية التي تتكون من نشاط جرمي ل يتسم بالعنف يللوقعه-1

شخص 

     طبيعي على شخص آخر بهدف الحصول على كسب مالي . 

 - خيانة المانة وإساءة استخدام الثقة وذلك باسللتغلل الموظللف العللام أو2

الخاص ثقة 
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     المؤسسة أو الشركة وليقدم على تلقي الرشوة التجارية والسرقة وحللتى

الختلس .

 - جرائم قطاع العمال وهي الجرائم العارضة غير المخطط لها مللن قبللل3

الشركات .

 - الغش المتمركلز بالنشلطة الجراميلة اللتي يقلوم بهللا الموظلف ورجلال4

العمال تحت  

)177(.     ستار أعمالهم 

 من خلل استقراء أعمال الدارة الخاصة بشللركة المسللاهمة العامللة

 )225ومطابقتها بالنص القانوني الخللاص بالشللركات و الللوارد فللي المللادة (

 ونصها :1964) لسنه 12من قانون الشركات رقم (

 - تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جريمة1" 

الحتيال 

     على كل من أقدم على ارتكاب الفعال التالية :

I-إصللدار السللهم أو وثائقهللا المؤقتللة أو النهائيللة أو قللام بتسللليمها إلللى 

 أصحابها أو عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقة علللى تأسلليس الشللركة

 والتصديق على نظامها أو السماح بزيادة رأسمالها قبل النشللر فللي الجريللدة

الرسمية .

 ب – إصدار سلندات القلرض وعرضلها للتلداول قبلل أوانهلا بصلورة مخالفلة

لحكام هذا 

     القانون .

 ج – أجراء اكتتابات صورية للسهم أو قبول دفع الكتتللاب بصللورة وهميللة أو

غير 

     حقيقية .

 د- نشللر وقللائع كاذبللة لحمللل الجمهللور علللى الكتتللاب بالسللهم أو بسللندات

القرض .
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 هل – تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع أو إعطاء معلومات غير صحيحة فيهللا

أو في 

        تقرير مجلس الدارة أو تقرير مللدققي الحسللابات أو الدلء بمعلومللات

غير 

        صللحيحة إلللى الهيئة العامللة أو إلللى كتللم معلومللات وإيضللاحات أوجللب

القانون ذكرها 

       وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عللن المسللاهمين أو أصللحاب

العلقة .

 و- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة للحقيقلة أو اغفلل فيهلا بيلان الحقيقلة

عن سوء نية 

      بقصللد إيهللام ذوي العلقللة وتطبللق العقوبللات نفسللها علللى الشللريك

والمتدخل .

 إذا ارتكبللت الشللركة المسللاهمة عامللة أم خصوصللية مخالفللة لحكللام-2

القانون تعاقب بغرامة ل تقل عن ماية دينار ول تتجاوز ثلثماية دينار " .

 وبالتدقيق أيضا في الفصل التاسع من قانون شامل لحكام الشركات

  تبين لنا بأن المخالفات التي سن لهللا عقللاب1929) لسنة 18النتدابي رقم (

الحبس والغرامة تنحصر أثناء مباشرة إدارة الشركة في الحالت التالية : 

 – عدم تنظيم الدفاتر التجارية :1

 سللبب التجريللم : ألزمللت القللوانين التجاريللة عامللة وقللوانين الشللركات

 خاصة مدراء الشللركات ومفوضلليها مسللك الللدفاتر الحسللابية التجاريللة فيهللا،

لتنظيم الحركة المالية الواردة

_______________________________________________

________
177               .   (، زيد أبو عل ترجمة ، أمريكا في القضائية الجراءات ، ستيدهام رونالد و كارب أ  روبرت

المصرية     الجمعية ، ،                    القاهرة الولى العربية الطبعة ، لثانية ا النجليزية الطبعة ، العالمية الثقافة و المعرفة  لنشر

199 ص   7 ،188.  
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 للمؤسسة القتصادية لضمان حصر أرباحها وخسائرها، وإن اضطرابها

)178(وعدم تنظيمها يعرض التاجر للملحقة الجزائية . 

 الركن المادي : يتمثل بفعل علدم تقلديم ملدققي الحسلابات والدارة

 المالية المفوضة في الشركة المساهمة العامللة الرصلليد المحاسللبي لنشللاط

 الشركة المالي سواء بما يردها من دخل أو ما يصدر عنها من نشللاط مللالي

وفقا للصول المحاسبية .

 العقوبة : للموظف عقوبة الحبس من ثلثللة أشللهر إلللى ثلث سللنوات

 وبالغرامللة مللن مللائة دينللار إلللى مللائتي دينللار ، وللشللركة العقوبللة الماليللة

بمضاعفة الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي .

 – تنظيم ميزانيات وتقارير غير مطابقة للواقع :2

 سبب التجريم : من المعلللوم أن واجللب الشللركة فللي منتصللف السللنة

 المالية وختامها تقديم و إعلن تقارير مالية و إدارية عن نشاطها القتصادي.

 فإذا قامت بنشر تقارير غير صلحيحة تصللل هللذه التقللارير إلللى الللرأي العللام

 وللهيئة العامة للشركة حيث تؤدي إلى وصللول صللورة مشللوهة عللن الوضللع

المالي للشركة . 

 يمكن لمفوضي الدارة تنظيم ميزانيات مضللة تحتللوي علللى خسللائر وهميللة

 لتغطية العمال المالية غيللر القانونيللة بهللا، فتكللون هللذه الخطللوة بابللا غيللر

 قانوني لتحصيل الربح السريع وتللوزيعه علللى المشللاركين الجنللائيين ، وهللذا

 السلوب استخدم فللي إطللار المخالفللات الجنائيللة الللتي ظهللرت فللي الملللف

 الجزائي لبنك البتراء الردني الذي اقتسم مديره العام أرباح أسهم مساهميه

 حيث أعلن عن خسائر مالية ضخمة نتيجة أعمال تجارية وقروض مالية غيللر

 مضمونة تسببت في دمار هذا البنك وتحويل جللزء كللبير مللن قيللادته الداريللة

 ،) 179(للقضاء الردني و دائرة مراقبة الشركات لصللدار القللرارات اللزمللة  

 فتقرير الموازنة يوضح للمساهمين وللغير الوضع المالي الفعلللي للسللتثمار

في الشركة المساهمة العامة .
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 الركللن المللادي : تقللديم تقريللر الميزانيللة مللن قبللل المللدقق المللالي

 والموضح الصول المالية للشركة المساهمة العامللة بطريقللة ل تنطبللق مللع

الواقع المالي والمحاسبي للشركة وبخلف الصول الدارية للمحاسبة .

 العقوبة : للموظف عقوبة الحبس من ثلثللة أشللهر إلللى ثلث سللنوات

 وبالغرامللة مللن مللائة دينللار إلللى مللائتي دينللار ، وللشللركة العقوبللة الماليللة

بمضاعفة الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي .

 – توزيع أرباح صورية غير مطابقة لحالة الشركة : 3

 سبب التجريم : يمكن وفقا للتفويض القانوني الصادر للمدير العام أو

 مجلس الدارة توزيع بعض المبالغ المالية لحاملي السللهم بطريقللة تخللالف

 الواقع المالي والقانوني للشركة ، وبذلك  يكللون الفعللل الجرمللي قللد صللدر

ممن كانت يده أمينة على أموال الشركة بخلف واجبه القانوني وتعهده .

_______________________________________________

________178     (، الحكم عبد الشخاص فودة ص      شركات ، السابق المرجع ،75.  

ضريبة)            179 ودائرة والصناعة التجارة وزارة في الشركات مراقب دائرة المخالفة هذه  ترصد

. المالية     وزارة في الدخل
 الركللن المللادي : صللدور المللر الداري عللن المللدير العللام أو مجلللس

 الدارة إلى قسم المالية في الشركة المساهمة العامة للمباشرة في صرف

 نسب الرباح المفترضة بشكل يخالف واقع الشركة المللالي ، فيكللون الفعللل

 الجللزائي السلللبي بكتللم واقللع الشللركة عللن المسللاهمين والفعللل الجللزائي

 اليجابي بتحويللل الشللركة ونشللاطها المللالي إلللى أداة لجمللع الربللح لصللالح

المشاركين الجنائيين .

 العقوبة : للموظف عقوبة الحبس من ثلثللة أشللهر إلللى ثلث سللنوات

 وبالغرامللة مللن مللائة دينللار إلللى مللائتي دينللار ، وللشللركة العقوبللة الماليللة

بمضاعفة الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي .

 – التهرب الضريبي :4
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 هذه المخالفللة الجزائيللة عالجتهللا الوامللر الداريللة الللتي صللدرت عللن

 الدارة المدنيللة السللرائيلية الللتي أدارة الملللف الضللريبي فللي المحافظللات

 الشمالية والجنوبية وعندما تسلمت السلطة الفلسللطينية هللذا الملللف عللاملت

 مخالفي الوامر الضريبية معاملة المعتدي على القتصاد الللوطني علمللا بللان

 هذه الجريمة الكثر شيوعا في فلسطين والتللاجر الفلسللطيني إبللان الحتلل

 كان يتهرب من دفع الضرائب ول يقدم الكشوفات التقديريللة الذاتيللة الدقيقللة

 معتبرا ذلك وجها من أوجه النضال ضد الحتلل ، وبلذلك اعتللاد التللاجر علللى

 الربح الصافي دون اقتطاع شليئا منله ، وهلذا ملا أكلده وكيلل وزارة الماليلة

 الفلسللطيني عللاطف علونلله فللي تصللريحه الصلحفي بعللد اسللتلم السلللطة

 الفلسطينية لشؤون الضرائب " إن الكثير من المؤسسات والشللركات ل تلللتزم

 بدفع الضريبة المستحقة عليها – وأكد – عللدم حصللول الكللثير مللن الشللركات

 والمؤسسات القتصللادية الفاعلللة فللي فلسللطين علللى بللراءة ذمللة لنهللم ل

)180(يلتزموا نحو الوزارة بأي ملف ضريبي " . 

النص القانوني : 

 1960) لسنه 16) من قانون العقوبات الردني رقم (152المادة (

 " من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثللة مللن

 ) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لحللداث التللدني فللي أوراق النقللد73المادة (

 الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميللع السللناد ذات

 العلقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات

وبغرامة ل تزيد على مائة دينار " .

 سب التجريم : عندما باشرت السلللطة الوطنيللة الفلسللطينية فللي إدارة

 الملف الضريبي رغب التاجر وحتى الشركات الفلسطينية في الستمرار علللى

 هللذا التهللرب وزيللادة النقللد السللائب فللي السللوق الفلسللطينية دون مراقبللة

 ضرائبية وإحصاء قانوني . فتم حصر الصلحيات التحقيقية حول ذاك الملللف

 الخاص بيد النيابة العامة لمحافظة أريحا بصفتها صاحب الولية العامللة وتللم

 استحداث دائرة التحقيقات الضرائبية في وزارة المالية وصدرت تعليمات مللن
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 القيادة الفلسطينية إلى الجهزة المنية بالتعاون التام وهللذه النيابللة الحديثللة

 ليتسنى جني الضرائب وحصر التلعب الضريبي في فلسطين ، وبقيللت هللذه

 .1998 ولغاية 1996اللية المتبعة منذ مطلع عام 

_______________________________________________

بتاريخ)           180________ الصادرة ، القدس ، القدس جريدة ، القتصادية 200-7-17الصفحة رقم   1 العدد ، 

)114 5 9.  (

 تعرضت تلك اللية لكثير من النتقادات علللى الصللعيد القللانوني وكللان

 أهم انتقاد هو عدم إحالة التجار الموقوفين إلى مرجللع قضللائي للنظللر فللي

 مخالفاتهم الضرائبية والتي نص عليها القانون الفلسطيني سواء الساري في

 المحافظات الشمالية أو الجنوبية باعتبارها جنحة واجبة الحالة إلى المرجللع

 القضائي - محكمة الصلح – للنظلر فيهلا بالسلرعة الممكنلة وإصلدار حكمهلا

سواء بالغرامة أو الحبس .

 تعمد التجار ورجال العمال نشر ما تعرضوا لله فللي التحقيلق وحللتى

 البتزاز فللي الصللحف المحليللة والعالميللة ممللا سللبب إسللتياء عامللا مللن تلللك

 المنظومة التي خصصت لمتابعة ملف التهرب الضريبي ، ونشللرت المجموعللة

 الفلسطينية لمراقبة حقوق النسان من إعللداد تقريللر صلحفي مطللول حللول

 تلك اللية معتمدة أسلوب البحث الميداني والتحليل الواقعي للقانون وقدمت

خلصة بنتائج رفعت كتوصيات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وكانت : 

ًء علللى أمللر خللارج عللن إطللار1  ) عدم قانونية إعتقال المشللتغلين بنللا

مسؤولي   

    الضرائب ، 

) عدم دقة كشوفات التقدير المالية ،2

) عدم وجود مرجع قضائي متخصص لمتابعة الملفات الضريبية . 3

 فعملت السلطة الفلسطينية على تحويل اختصاص النظر في الملفللات

 الضرائبية إلى النيابة العسكرية دون نشر قانوني صريح لهذا الجراء ، والللتي
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 عملت على إصدار وفصل الملفات الضرائبية العالقة في النيابة المدنيللة فللي

 المحكمة العسكرية على أساس المستوى المني الخاص بالمس بالقتصللاد

 الوطني ، حيث أصدرت الكثير من القرارات التي تضمنت أحكام بالسجن إلى

 خمس سنوات وغرامات مالية هائلة وصلت إلى مليين الشواقل ، وقد تللبين

 لنا ذلك من خلل القرارين القضللائيين الصللادرين عللن محكمللة أمللن الدولللة

حيث اتسمت هذه المحاكمات بالسرعة ، و قرارها المختصر .

 الركن المادي : يظهر بمجرد تقديم الشركة المسللاهمة العامللة إقللرار

 الرباح والخسائر بطريقة ل تتطللابق مللع الواقللع المللالي للشللركة إلللى دائرة

 الضرائب والمكوس في وزارة المالية ومراقب الشركات ، وضبط التباين في

ميزان الرباح والخسائر من قبل مفتشي الضرائب.

 نرفللق طللي هللذه الدراسللة قراريللن يتطابقللا لتوضيح هللذه الصللورة 

 والتوجه الحالي في التعامللل مللع ملللف التهللرب الضللريبي بالنظللام الحاسللم

 السريع مع العلم بأنه لم يتم إحالة أي شركة مساهمة عامة للقضللاء بسللبب

)181( تهربها الضريبي لغاية الن .   

_______________________________________________

________181– القراعين)              محمود المحامي المصدر ، الدولة أمن محكمة عن الصادرين القرارين  أنظر

الوثيقة       ، الدراسة طي ، ا ( رام . 4رقم            (

 )        : النلص  العقوبلات قلانون فلي يهلا عل المنصلوص الجلرائم ا ي ن ا  ث

( العام   الجنائي
 هللي الجللرائم الللتي تشللكل انتهاكللا لنصللوص قللانون العقوبللات ،

 فالنصوص الخاصة كما لحظنللا تعالللج الفعللال الجزائيللة الخاصللة بالعمللال

 التجارية للشركات ولكن وإذا أراد مديرها أو مجلللس إدارتهللا تجللاوز القللانون

 ستدخل الشركة و طواقم إدارتها في إطار المساءلة الجنائية العامة كشركاء

جنائيين ومن أهم هذه الجرائم :
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) الختلس :1

 اكثر الجللرائم شلليوعا فللي المؤسسللات العامللة والخاصللة وقللد تجنللب

 المشرع الردني إصللدار تعريللف شللامل لهللذا الجللرم واكتفللى بوصللف هللذه

 ) ليوضللح الختلس الواقللع علللى المللال العللام174الجريمة بنللص المللادة (

والخاص فكان الوصف للجاني بذاته :

 - كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليلله بحكللم الوظيفللة أمللر1" 

إدارته أو 

       جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولللة أو لحللد النللاس عللوقب

بالشغال 

      الشاقة المؤقتة لجريمته وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .

ًل تعلود لخلزائن أو صلناديق البنلوك أو مؤسسلات2  - كلل ملن اختللس أملوا

القتراض 

      المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الشخاص العاملين

 .  . عوقب . 

.      بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة … " 

  كان ذلك النص المعدل ناسخا للمادة القديمة ومعدل للنص الخاص

 بإخراج جرم الختلس من بللاب الجنحللة إلللى بللاب الجنايللة وتجاهللل قللانون

  ذكللر واسللتخدام كلمللة الختلس1936) لسللنة 74العقوبات النتدابي رقم (

 ليضم الجرائم التي قللد يقترفهللا مللدراء المؤسسللات والشللركة بجللرم خيانللة

 المانة وتقديم الحسابات الكاذبة ضمن الفصل السادس والثلثين منه حيللث

) بأنه :313فصل ضمن المادة (

 " كل مدير لهيئة مسجلة أو شركة ، أو موظف من موظفيها واسللتلم أو أحللرز

 بحكم وظيفته أي مال من أموال الهيئة أو الشركة غير مخصص لدفع دين أو

 استحقاق صحيح عليها وأغفل بقصد الحتيال قيد ذلك المال بحقيقته وتمامه
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 في دفاترها وحساباتها أو لم يتسبب أو يوعز بقيده على هذا الوجه يعتبر أنه

ارتكب جناية يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات " .

 الركن المادي : الحراز بشكل مادي و تلزم النيابة العامللة بالسللتدلل

 والتحقللق عللن الركللن المللادي الململلوس لثبللات الحللراز ، ولكللن التطللور

ًل جديللدا لعنصللر الحللراز والللذي ل يللزال خللارج الطللار  اللكتروني فتح مجللا

 التشريعي الجزائي الذي ل يعتمد الحراز اللكتروني ، فهللذه الجريمللة رغللم

 وقوعها في الحيز اللكتروني تقع على الحاسوب نفسلله ومللا يتصللل بلله مللن

 أجهللزة وشللبكات ويمكللن أن تنقللل المللوال المقيللدة علللى تلللك الصللفحات

 اللكترونية بنقرات بسيطة فتخرجه من أداة إدارية إلى وسيلة جنائية والقيللود

 المسجلة فيه محل الجرم ، ويكون الفاعل من فوض بذاك الحاسوب فتربط

المسؤولية الجزائية المباشرة عليه .
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 نلمس هنا قصورا تشللريعيا فللي التعامللل مللع هللذا الخللتراق التقنللي

 الجنائي رغم الشارة إليه حديثا في مشللروع قللانون العقوبللات الفلسللطيني

 المقللدم مللن مجلللس الللوزراء حيللث اشللير للجللرائم اللكترونيللة فللي البللاب

 الخامس منه وأبقى هذه الجريمة في إطار الجنحللة البسلليطة القائمللة علللى

(الحبس بمدة ل تزيد عن سنة وغرامة ل تزيد عللن ثلثللة آلف دينللار أردنللي 

 وهذا التوجه التشريعي ل أتفق معه فتحويل الجريمة اللكترونيللة إلللى) 182

جناية هو التوجه الصوب . 

 العقوبة  : الحبس مللن سللتة أشللهر إلللى ثلثللة سللنوات وبغرامللة مللن

عشرة دنانير إلى مائة دينار .

 يمكن أن يتساءل البعللض هللل يمكللن لموظللف يحمللل صللفة رئيللس

 مجلس إدارة أو مدير عام مفوض في شركة مساهمة عامة أن ينجرف نحو

 ؟ الجريمة ويعمل على اختلس أموال المستثمرين

 الجابة المباشرة بغض النظر عن الطبيعة الشخصية لكل موظللف …

 نعم ، فل يمكن أن نتجاهل بأن شركة المسللاهمة العامللة يمكللن أن تكللون

 مؤسسلة مصلرفية لهلا ذملة ماليللة مزدوجلة مكونلة مللن أسلهم المشلاركين

 المستثمرين ومبالغ نقدية مودعة باسللم العملء المسللتفيدين مللن الخللدمات

 المصرفية ، ولقياس ضللخامة المللوال الللتي يمكللن أن تكللون مودعللة تحللت

 تصرف رئيس مجلس الدارة و المدير العللام و المللدراء المفوضللون ، اقللدم

 الجدول القتصادي الخاص بالودائع والنشاط المللالي لكللبر خمللس شللركات

 مصرفية تعمل بالوطن العربي ، وبنظرة سريعة نرى أن المبالغ التي يمكللن

 أن يفوض بها رئيلس مجللس إدارة أو مللدير عللام لدارة اسللتثمارها تتجللاوز

 المليين ، ويمكن أن تغري وتدفع المفوض بإدارتها الدخول فللي بللاب جللرم

(الختلس فبعض الحركات على جهاز الحاسوب كافيه لنقللل آلف الللدنانير. 

183( 
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 ROZALYNسلللطت رئيسللة مكتللب جللرائم التللدليس فللي بريطانيللا  

RIGHT الضواء على مشاكل التعامل مع الجرائم اللكترونية وقللالت " إن 

 النترنيت تتيح إرتكاب جرائم الختلس بالضغط علللى زر فللي أي وقللت وأي

ًل لنلله يجللب علللى  مكان ، وأشارت إلى أن ضبط المجرميللن لللن يكللون سلله

 المحققين في هذه الحالة أن يتعاملوا مللع مشللاكل قانونيللة معقللدة ولللوائح

 مختلفللة كتعللدد النصللوص الجنائيللة والعقابيللة المشللددة والمخففللة وتنللازع

 الختصاص المكاني باختلف الدول وعقبات قد تعللترض ترحيللل المجرميللن

 لمحاكمتهم ومجرد فكرة التعرف علللى المخللالف ثلم القبللض عليلله كلابوس

يواجه المحققين .

 وأكدت في التحاد الوروبي هناك إحللدى عشللرة دولللة مللن مجمللوع

 خمسة عشر ل تزال ترفض تسليم مواطنيها لمحاكمتهم في الخارج وتكللاد ل

توجد أرضية مشتركة في التحاد

_______________________________________________

عن)            182________ الناشئة الجرائم الحديثة والتكنولوجيا الجنائي القانون ، الصغير الباقي عبد  جميل

      ، القاهرة ، اللي الحاسب ،              استخدام الولى الطبعة ، العربية النهضة 199دار ص    2 ،14+55) المواد     أنظر ،378 –  387 (، 

قانون    مشروع .من الفلسطيني          العقوبات
تعمل)            183 مصرفيه شركات خمس لكبر المالية الموجودات إجمالي ، الحصائي لجدول  أنظر

والمنشورة     ، العربي ص                 بالوطن ، السابق المرجع ، تيسير التميمي كتاب رقم      57ضمن الوثيقة ، بالدراسة المرفقة ، 

)5.  (
 الوروبي حول كيفية التعامل مع جرائم التدليس على النترنيت الللتي أتللاحت

ًل واسعا لرتكاب جرائم التدليس والحتيللال مثلمللا يحللدث فللي الوليللات  مجا

 المتحدة ، وأضافت: إنها وسيلة مثالية يصعب اكتشللافها ويعللوق التصللدي لهللا

)184(صعوبات قانونية " . 

 REMONDصللرح الميللن العللام لمنظمللة الشللرطة الدوليللة إنللتربول  

KANDELووضح المفارقة بين البطىء الشديد في إجللراءات الحكومللات "  

 لمواجهة الجرائم اللكترونية والسرعة الفائقة في ارتكابها ، وتابع إن مكتللب

 التحقيقات التحادي في الوليات المتحدة المريكيللة بللدأ يعمللل مللع القطللاع
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ًل إنلله يمكللن أيضللا إقامللة  الخاص لمكافحة الجرائم اللكترونية، وأضاف قللائ

 شبكة إنذار مبكر وقاعدة بيانات حيث يمكن تبادل المعلومات بين المشرعين

 )185(وشركات القطاع الخاص ". 

 لما تقدم نتوصل إلى نتيجة بلأن اسللتخدام مصللطلح الختلس للدلللة

 على جريمللة الموظلف العللام أو الخلاص فلي المؤسسللات الماليلة الخاصلة

 والشركات المساهمة العامة ، يقود إلى التعريف التالي بأنه الفعللل المجللرم

 الذي يقوم به الموظف ليتصرف بللالموال المعهللودة إليلله بسللبب الوظيفللة و

)186(يتصرف بها تصرف المالك . 

 ويتطلللب القللانون أن يكللون مرتكللب جريمللة الختلس أو الحتيللال

 الوظيفي موظفا  عامللا أو مللن فللي حكملله مللن العللاملين فللي المؤسسللات

 الماليللة الخاصللة أو الشللركات المسللاهمة العامللة الللتي تتلقللى ودائع صللغار

)187(المستثمرين والمدخرين . 

 نظرا للتعريللف الفضللفاض لوصللف الختلس أدخللل الموظللف العللام

 والموظف الخاص الللذي يباشللر إدارة مللال صللغار المسللتثمرين ضللمن هللذا

 النللص التجريمللي ، أمللا المللال محللل جللرم الختلس فيجللب أن يكللون فللي

 الحيازة الناقصة بيد الجاني وأن تكون تلك الحيازة بسبب الوظيفة والتفويض

 الداري بحيث يكون هدف الفاعل التحويل القاطع بتحويل الحيللازة الناقصللة

) 188(للحيازة الكاملة . 

 مع العلم بأنه ل يشترط أن يكون المال المختلس نقللدا بلل يمكللن أن

 يكون وثائق ذات قيمة مالية ، وهذا ما أكدته المحاكم المصللرية حللول هللذه

 القاعدة حيث قضت " من يختلس رهنا سلم ليده مع أوراق أخللرى لفحصللها

) 189(فرد الوراق الخرى وأخفى عقد الرهن – عد سارقا – . 

69



ًل لجريمللة فيمكللن اسللتثمار أمللوال  يمكن أن يكون ذلللك المللال مسلله

 الشلركة المسلاهمة العاملة بشلراء مجلوهرات مسلروقة أو حلتى مخلدرات

وإكساء هذا العمل بقيود الشركة المساهمة العامة الصفة التجارية .

_______________________________________________

بتاريخ          32الصفحة)  184________ الصادرة ، القدس ، القدس جريدة من ،13-9-  200 0) رقم     العدد ، 

115 1 7.  ( بتاريخ          32الصفحة)  185 الصادرة ، القدس ، القدس جريدة من ،13-9 -  200 0) رقم     العدد ، 

115 1 7. بتاريخ          2الصفحة        )  الصادرة ، القدس ، القدس جريدة من ،16-5 –  200 2) رقم     ،العدد

117 5 7. بتاريخ          3الصفحة        )  الصادرة ، القدس ، القدس جريدة من ،23-6 –  200 2) رقم     ،العدد

117 9 5. بتاريخ          2الصفحة        )  الصادرة ، القدس ، القدس جريدة من ،25-6 –  200 2) رقم     العدد ، 

117 9 7.  ( 186      (، صالح الرحمن عبد ،          الختلسنائل الولى الطبعة ، الفكر دار ، عمان ،199 ص  2 ، 

10.  
ص)        187 ، السابق المرجع ، محمود .95حسني
ص)       188 ، السابق المرجع ، محمود .101حسني  
ص)             189 ، السابق المرجع ، الرابع ج ، جندي الملك .184عبد
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 نتفق مببع التببوجه الفقهببي حببول علببة تجريببم هببذا الفعببل ومطالبببة

 المشرع نحو تشديد العقاب في الختلسات الواقعبة علبى أمبوال الشبركات

 الخاصة ومنها طبعببا المسبباهمة العامببة ، بغببض النظببر عمببا إذا كببانت تلببك

ًل خاصببة أو عامببة ، إل إن اتصببالها  الموال المستثمرة في المشروعات أمببوا

 )190(الوثيق بالقتصاد القومي للبلد يقتضي من المشرع رعاية أوفى. 

 يتبببين لنببا ممببا تقببدم أن المشببرع النتببدابي عامببل الموظببف العببام

 والخاص بشكل متساوي فببي العقبباب بعكببس النببص التشببريعي المصببري

 حيث اعتبر اختلس الموظف العام جريمة جنائيببة والختلس فببي مؤسسببة

 خاصة جريمة جنائية مخففة العقوبببة لينببزل عقوبببة الشببغال المؤبببدة إلببى

 الحبس لمدة خمس سنوات أو الحبس لمدة ل تزيد على سنتين فكمببا نعلببم

 الضرر المالي قد وقع علببى السبباحة القتصببادية العامببة والخاصببة فنوصببي

)191(بتساوي العقوبة الجزائية كرد عادل لتساوي اتجاه الفعل الجنائي. 

 عالج مشروع قانون العقوببات الفلسبطيني جريمبة الختلس ونتفبق

 مع توجه المشرع الجنائي عندما أدخل هذا الجرم في باب الجناية حيث قرر

 العقاب للمختلس السجن مدة ل تزيد على عشر سنوات ، وإن اقترن الفعببل

 الجنائي بالتزوير يعاقب بالسجن المؤقت من ثلثة سنوات إلى خمس عشرة

 ، وطبق هببذا النببص المشببدد ضببد مببوظفي) 192(سنة وحتى السجن المؤبد 

 البنوك ، الشركات ، الجمعيات والوحببدات القتصببادية الخببرى الببتي تسبباهم

)193(الدولة بنصيب في ذمتها المالية . 

) المضاربات غير المشروعة :2

النص القانوني:

 1960) لسببنه 16) من قببانون العقوبببات الردنببي رقببم (435المادة (

 "يعاقب بالحبس  مدة ل تزيد على سنة وبغرامة ل تزيد على مائة دينببار كببل

 من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضببائع أو السببهم التجاريببة العامببة أو

الخاصة المتداولة في البورصة ول سيما : 
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- بإذاعة وقائع مختلقة أو ادعاءات كاذبة ، أو1

- بتقديم عروض البيع أو الشراء قصد بلبلة السعار ، أو 2

  – بالقدام على أي عمل من شببأنه إفسبباد قاعببدة العببرض والطلببب فببي3

السوق .

 ) من نفس القانون : تضاعف العقوبة إذا حصببل ارتفبباع463المادة (

 السعار أو هبوطها على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحببوم

أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية " .

 من هنا يظهر النص التشريعية إلى تجريم المضاربات غير المشببروعة

 ) مببن قببانون العقوبببات436) و(435والعبث في ثبات السعار في المببواد (

الردني
_______________________________________________________

190     (، طنطاوي حامد ّببح      –  إبراهيم ر ت ل وا الرشبوة العبام والمبال الوظيفبة علبى العتبداء  ، جبرائم
    ، القانونية بة المكت ، القاهرة

          ، الولى ص   2000الطبعة ،347 . 
ص)        191 ، السابق المرجع ، غادة  .337الشربيني
المادة)   (192 الفلسطيني)      .109انظر العقوبات قانون مشروع ،
المادة)   (193 الفلسطيني)      .109/2انظر العقوبات قانون مشروع ،

 الساري في المحافظات الشمالية ووضع التاجر الفلسطيني ورجببل العمببال

 في رقابة ميدانية من قبل دائرة تدعى سببلطة المراقبببة فببي وزارة التمببوين

لضمان نوعية بضائعه وأسعارها .

  أما في المحافظات الجنوبية فخصص قانون منع الستغلل النتدابي

  حيببث رتببب المسببؤولية الجزائيببة علببى المببدير أو الشببريك أو1947لسببنة 

 الموظف الذي تثبت علقته بالمخالفة الجزائية  فيتحملوا والشركة المسؤولية

 الجزائية سواء بالغرامة التي قد تصل إلى ألفين وخمسببمائة جنيببه والحبببس

 للموظف القائم علببى المخالفببة بعقوبببة جسببدية تصببل إلببى الحبببس لمببدة

)194(خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين الجسدية والمالية . 

 بذلك أدخلت هذه المخالفة الجزائية في إطار الجنايات الكبرى بعكس

(435ما فعل المشرع الردني حيث اكتفى بنببص المببواد ( ،ب   ) بجعببل436)ب 
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 العقوبة بحدها الجنحوي ، ولم يعالج مشروع قببانون العقوبببات الفلسببطيني

هذا الجرم .

 أطلق بعض الفقهاء على مثل هذه المضاربات التجارية غير القانونية

 مصببطلح الجريمببة القتصببادية الببتي يمكببن أن تتحمببل الشببركة المسبباهمة

 مسببؤوليته الجزائيببة دون الحاجببة لثبببات العلقببة الجرميببة مببا بيببن إدارتهببا

 والموظف المنفذ بالسيطرة على سوق اقتصادية معينه لتكون مفتاح البضائع

دون غيرها من المنافسين .

 وأهم قضية مضبباربات  أشببغلت المسببتثمر المريكببي الصببغير هببي القضببية

  للنظمببة اللكترونيببة وذلببكMICROSOFTالجزائية التي حركت ضد شركة 

 لنفرادها في تصنيع نظام التشغيل والمفاتيح الخاصة بجهاز الحاسوب حيث

 تعرضت لدعوى جزائية لوقف المضاربة المالية غير المشروعة حيببث تسببببت

في خسائر مالية هائلة في الشركات المنافسة .

 حيث تحركت تسعة عشر ولية أمريكية ممثلة بالنيابة العامة لملحقبة شبركة

MICROSOFTلما تسببته من مخالفببات قانونيببة باحتكارهببا سببوق أنظمببة  

 التشغيل اللكترونية المستخدمة في أجهزة الحاسوب الشخصية وتمكنت من

 فصلها إلى شركتين لكسر الحتكار ومضببت ثلثببة سببنوات مببا بيببن إجببراءات

 المحاكمة في الوليات المختلفة وأخيببرا تببم العلن بببأنه يجببري حاليببا عقببد

  ذاتMICROSOFTمصالحات مع ممثليه الوليببات المريكيببة لتبقببى شببركة 

المساهمة العامة قائمة دون اندثار .

PATRECIA وعلقببت ممثلببة وزارة العببدل المريكيببة   MADREEDببيببان  

 صحفي حيث وضحت من خلله موقف وزارة العدل بتأكيدها " ربحنا مببا كنببا

 نريد ربحه ، وأتبعت التأكيد بببأن محكمبة السبتئناف فبي العاصببمة قبد ثبتبت

 وصدقت التهم الموجة إلى الشركة كونها لجأت إلببى ممارسببات غيببر قانونيببة

 ومتناقضببة مببع مبببادئ المنافسببة للحفبباظ علببى احتكارهببا لسببوق أنظمببة

(التشغيل " .  195( 
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_______________________________________________________
194(   ( لسنة   (   النتدابي الستغلل منع الدفاع رقم       1944نظام بالملحق الفلسطينية الوقائع في نشر ، 

العدد)   (2( ،)  1359من
عشر                 . الخامس ج ، الفلسطينية القوانين مجموعة في نشره والمعاد

بتاريخ         24الصفحة)  195 الصادرة ، القدس ، القدس جريدة العدد    ( 14-7-2001، رقم  وكذلك) 11456،
القضائية    للقرارات اللكترونية  http://caselaw.1p.findlaw.com/scripts/getcase.p1الموقع

 بنظرنا في القرارات التي صدرت ضببد هببذه الشببركة ذات المسبباهمة

 العامببة نلمببس قببوة القضبباء النظببامي المريكببي ، وعببدم تفكيببر السببلطة

 التنفيذية المريكية في إحالة هذا الملف القتصادي الضخم  إلى أي محكمببة

 استثنائية بعكس ما يحصل من إحالت لملفببات اقتصببادية لمحبباكم اسببتثنائية

خاصة في كثير من الدول العربية .

 سبب التجريم : إن أساس التعامل التجاري والستثماري بشكل خاص

 يعتمببد علببى مبببدأ الثقببة واعتمبباد أسببلوب السببوق التجاريببة المفتوحببة ذات

 الضوابط القانونية الجزائية والتجارية الكافلة استقرار السوق دون المسبباس

 بالحرية والنزاهة في التعامل ، والمشرع الجزائي تحديببدا مكلببف فببي سببن

 المببواد العقابيببة الكافيببة لسببتقرار السبباحة التجاريببة وتحديببدا الحببد مببن

 المضبباربات غيببر المشببروعة الببتي سببتؤثر علببى قببوت المببواطن ومببدخرات

المستثمر واقتصاد البلد .

 الركن المادي : قيام الشركة والمفوض الداري عنها باتخاذ السياسات

 القتصادية ونشاطات العرض والطلب لظهار تعامل مالي غير صحيح ليهام

ًل فببي  الجمهور والمستثمر بالمشاركة فببي المضبباربات و وضببع اسببتثماره آم

الربح لتقع الخسارة وتجني الشركة الرباح من نشاطها الجنائي المضلل .

 العقوبة في المحافظات الشمالية : بالحبس  مببدة ل تزيببد علببى سببنة

 وبغرامة ل تزيد على مائة دينار وتضاعف العقوبة إن حصلت المضبباربة غيببر

 المشببروعة علببى المببواد الغذائيببة . العقوبببة فببي المحافظببات الجنوبيببة :

 بالغرامببة البتي قبد تصبل إلبى ألفيببن وخمسبمائة جنيبه والحببس للموظببف

 المفوض بالنشاط القتصادي غير المشروع بعقوبة تصل إلى الحبببس لمببدة

خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين .
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 مما تقدم يتبين لنا النصوص القانونية القديمة ل تزال ضببعيفة باتجبباه

 التطور التقنببي القببائم فببي الحيبباة القتصببادية سببواء فببي أرض الببوطن أو

العالم. 

) إصدار شيك ل يقابله رصيد :3

النص القانوني :

1960) لسنه 16) من قانون العقوبات الردني رقم (421المادة (

 - يعبباقب بببالحبس مببدة ل تقببل عببن سببنة ول تزيببد علببى سببنتين1"

 وبغرامة ل تقل عن مائة دينار ول تزيد على مائتي دينار كل من اقببدم

بسوء نية على ارتكاب أحد الفعال التالية :

أ) إذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .

 ب) إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضببه بحيببث ل

يفي الباقي 

   في قيمته .

 ج) إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالمتناع عن صرف الشبيك فبي

غير 

   الحالت التي يجيزها القانون … "

 أما في المحافظات الجنوبية فكان قرار الحبباكم العسببكري المصببري

 بشأن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد :1964) لسنة 7رقم (

 - يعببباقب ببببالحبس مبببدة ل تتجببباوز سبببنتين وبغرامبببه ل1" مبببادة 

 تتجاوز( خمسين جنيها ) أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مببن أعطببى بسببوء

 نية شيكا ل يقابله رصيد قائم ، وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل مببن قيمببة

 الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبببح الببباقي

 ل يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليببه الشببيك بعببدم الببدفع … " ، أمببا
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 )355مشروع قانون العقوببات الفلسبطيني فوحبد العقوببة ضبمن المبادة (

ليسن على من أصدر شيك ل يقابله رصيد بالحبس والغرامة .

 عرف  الشيك بأنه " صك يأمر بموجبه محرره (الساحب) شخصببا آخببر

 (المسحوب عليه) يكون غالبا مصرفا ، أن يدفع مبلغا من المال إما لمببره أو

 لمر شببخص آخببر يعينببه بمجببرد الطلع علببى شببكل حوالببة نقديببة تسببمح

 للساحب أن يسحب لحسابه أو لصالح الغير جزء أو كامل رصيده من حسابه

 الخاص لدى المسحوب عليه " أما المر العسبكري السبرائيلي فقبد اشبترط

 الحماية الجزائية على الشيك إرسال المستفيد منببه اخطببارا مكتوبببا للمصببدر

 ليسدد قيمتببه النقديببة ومشببترطا إبقبباء الحمايببة الجزائيببة بعببد عرضببه علببى

 المصرف لمدة ستة أشهر فقط وليخرجه من نطاق التقادم العام في قانون

 )196(العقوبات وهو ثلثة سنوات. 
 

 عببرف الشببيك نتفق مع التعريف الذي أظهره الفقببه الفرنسببي كببونه 

ُملتزما باعتبار الشيك أداة وفاء ، علما بأن المسؤولية الجزائيببةبشكل واضح   

ُمصدر الشيك الذي ل يقببابله رصببيد إل بعببد أن ينقلببه  لن تنعقد على شخص 

 من حيببازته إلببى يببد المسببتفيد فببإن جببرى عرضببه علببى المسببحوب عليببه "

 المصببرف " ولببم يتببم تسببيله و تحببويله إلببى نقببد وقعببت المسببؤولية علببى

 ُمصدره ، وهنا نصل إلى سؤال ، ما هي أركان هذا الجببرم بالنسبببة للشببركة

الساهمة العامة ؟

أركان الجريمة : 

أ) محل الجريمة ( الشيك ) :

 ألزم القانون احترام وصرف الشيك ومضمونه المالي بمجببرد الطلع

 وهي محل الجريمة التي سببتظهر محببل المخالفببة القانونيببة ، والشببيك فببي

 دراسببتنا يجببب أن يصببدر عببن الشببركة المسبباهمة العامببة ومسببحوب علببى

 رصببيدها المصببرفي وليببس شببرطا أن يكببون ذاك السببند مطبببوع برعايببة
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 مؤسسة مصرفية فيمكن أن يكون شبيك يحتبوي شبروطه اللزاميبة لتكبوينه

 كذكر كلمة شيك في السند و طلب الوفاء بسداد مبلغ دون شببرط ، مببع ذكببر

 اسم المسحوب عليه سواء مؤسسة مصببرفية مبع ذكببر مكبان الداء وتاريبخ

 تحرير الشيك وتوقيببع السبباحب وخبباتمه ، فبمجببرد تببوافر هببذه المواصببفات

الشكلية يسحب على السند صفة الشيك المحمي بالقانون الجزائي .

_______________________________________________________
صالح ) 196 الخاص    ،  نائل القسم العقوبات قانون ص      شرح ، السابق المرجع صالح   205، نائل  وكذلك

الشبيك  ،  إصبدار ،       تاريخ للنشبر الثقافبة دار ، عمبان ص   1993، السبرائيلي    46، العسبكري المبر أنظبر ، 
.1981لسنة)  890رقم(

ب) الركن المادي :

 بمجرد وقوع فعل الصدار من المفوض بالتوقيع على الشببيكات فببي

 الشركة المساهمة العامة وتسليم سند الشيك ليد المستفيد أو المفوض عنببه

 فتنتقل حيازة السند من الشركة المصدرة للسند ليد المستفيد وبمجرد عرضه

 على الجهة المسحوب عليها ولم يتم الوفاء يقع الركن المببادي وقضببت فببي

 هذا الركن محكمة التمييز الردنية إن الركببن المببادي لجريمببة إعطبباء شببيك

)197(بسوء نية ل يقابله رصيد يتحقق بتسليم الشيك للمستفيد . 

ج) القصد الجنائي :

 هو المؤشر على وجود النية الجرميببة لببدى الشببركة والمفببوض عنهببا

 بالتوقيع ففي حال ثبوت القصببد الجنببائي بببأن سببوء النيببة كببان قائمببا حببال

 تسليم الشيك ليد المستفيد ورصيد الشركة لببن يغطببي إلببتزام الوفبباء تكببون

الشركة ومفوضيها قد دخلوا في المخالفة الجنائية . 

 إن العنصر الجوهري للقصد الجنائي المباشر هو الرادة التي اتجهببت

 بشكل يقيني إلى العتداء ومخالفة القانون وتوقع مفببوض الشببركة بحتميببة

 النتيجة الجرمية ، ونطاق تمييز النتيجة الجرميببة يظهببر بببالثر للفعببل بطريقببة

(تقطع الشك ، والمعيار في تمييز القصد الجنائي يختلف من جرم إلى آخر . 
198(
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 لكن ما هي الطريقة في تطبببيق المسببؤولية الجزائيببة علببى الشببركة

المساهمة العامة بهذه الجريمة ؟

 جاء في قببرار محكمببة التمييببز الجزائيببة الردنيببة جوابببا مباشببرا لهببذا

 ) مببن قببانون74السببتفهام حيببث قببررت " إن الفقببرة الثانيببة مببن المببادة (

  قد نصت على أن الهيئات المعنوية هي المسؤولة عن1960العقوبات لسنه 

 أعمال مديريها وممثليها عندما يأتون هذه العمال باسمها أو بإحدى وسائلها

  واتفق مشروع قببانون التجبباري الفلسببطيني)199(بصفتها شخصا معنويا " . 

ًل536/2مببع هببذا التببوجه بنصببه فببي المببادة (  ) " يكببون المصببرف مسببؤو

 بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكببوم

 )200(بها " . 

 لما تقدم نكون قد أوضحنا الجوانب الخاصة بالمسؤولية الجنائية الببتي

 يمكن انعقادها أثناء عمل الشركة المساهمة العامة سواء أكان هذا القصد

 الجنائي على نشبباطها التجبباري العببام أو تصببرفات كادرهببا الداري ، ولكننببا

 نصل هنا إلى تسباؤل ، إن نشباط أي شبركة تجاريبة يجبب أن يقودهبا إلبى

التطور العام والربح وبذلك يمكن أن تدفع الشركة 
_______________________________________________________

رقم)    "   197 جزاء الردنية التمييز لمحكمة "     1982لسنة  89/82محكمة القانونية المبادئ مجموعة ، 
   ، الردنية التمييز

ص  (  :    )   1982 – 1953لعوام           ، المحامين نقابة منشورات عمان ،984. 
 ، المرجع السابق .213-210) حسني محمود ، النظرية العامة للقصد الجنائي ص 198
رقم)    "   199 جزاء الردنية التمييز لمحكمة "     1973لسنة  11/73محكمة القانونية المبادئ مجموعة ، 

   ، الردنية التمييز
ص  (  :    )   1982 – 1953لعوام           ، المحامين نقابة منشورات عمان ،978. 

التجارة)       -      200 قانون مشروع من ، السادس الفصل العاشر الفرع التفصيل من لمزيد  أنظر
الفتوى      ديوان إعداد ، الفلسطيني

سنة        –       نسخة ، العدل وزارة  .2003والتشريع

 المساهمة العامة " لستحداث " شركة مساهمة " وليدة " ، فإذا أقببدم أحببد

 ممثليها على ارتكاب جريمة لحساب الشركة التي ينتمي لعضويتها أو يمثلهببا ،

 فهل تغطي المسؤولية الجزائية الشركة الوليدة أم تنطبق فقط على الشركة

الم ؟
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 أجاب عببن هببذا التسبباؤل القاضببي بمجلببس الدولببة المصببري حسببن

 محمد هند بتوضيحه " إن هذا التساؤل لن يكون له محببل إذا كببانت الشببركة

 الم ل تمارس أي نوع من التأثير والسيطرة على الشركة التابعة ، إذ سببوف

 يلقى بالمسؤولية على عباتق الشبركة الخيبرة ، ولكبن المبر يختلبف حينمبا

 تكون الشركة الم هي المسيطرة وهببي الببتي ترسببم السببتراتيجية العامببة

 لكافة الشركات التي تتبعها بحيث ل تعدو الشببركات التابعببة أن تكببون أدوات

 تنفيذية في يببد الشببركة الم ويببرى البعببض أنببه فببي هببذه الحالببة تسببتطيع

 الشركة التابعة أن تحتج بحالة الضرورة ، بيد أنه مببن الصببعب السببتناد إلببى

  ) من قببانون العقوبببات الفرنسببي122/7حالة الضرورة وفقا لنص المادة ( 

 الجديد ، فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن مجموعة الشركات حين تمببارس هيمنببة

 علببى مقببدرات شببركتها الوليببدة فإنهببا تبببرز الحقيقببة القتصببادية لمجموعببة

 الشركات بإزالة حاجز الشخصية المعنوية للوليدة ، لذا ذهب المحامي العببام

WYNERفببي تقريببره إلببى أن " الشببركة الم وشببركاتها الوليببدة أشببخاص  

ّونان مشروعا واحدا ذا شخصية قانونيببة واحببدة ،  قانونية مستقلة إل أنهما يك

 إذ يتكون المشروع مببن مجموعببة شببركات تغيببب فيهببا الشخصببية المعنويببة

للشركة الوليدة

 بحيث تحل الشركة الم محل شركتها الوليدة وتوجد علقببات رأسببية وأفقيببة

 معقدة بين وحببدات مجموعببة الشببركات المتعببددة القوميببات وتعتمببد علببى

)201(. الدارة الواحدة بحيث تتخذ القرارات من الشركة الم " 

 لما تقدم نتفق مع القاضي حسن محمد هند من جمهورية مصر حول

 وجوب انعقاد المسؤولية الجزائية على عاتق الشركة الم بالنسبة للمخالفات

 الجزائية التي يقترفهببا ممثلببو الشببركة الوليببدة بشببرط ربببط هيكببل الشببركة

الوليدة الداري ومرجع القرار المركزي إلى الهرم الداري للشركة الم .
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_______________________________________________________
ص)        201 ، السابق المرجع ، حسن  .469 – 468هند
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الثالث  الفصل
وانقضائها      الشركة نتهاء ا في ئية الجزا المسؤولية

 أوضحنا فيما سبق أن الشركة المساهمة العامة تمر في سلسمملة مممن

 المراحل القانونية سواء في التأسيس أو العمل سممنتناول فممي هممذا الفصممل

 مرحلة انتهاء حياة الشركة وحلها ومدى تداخل الممدائرة القتصممادية والممدائرة

الجزائية في بحث المسؤولية الجزائية .

  فكممرة الفلس1936) النتممدابي لسممنة 3عالج قانون الفلس رقم (

 للتاجر وخصص الفصل السادس من قانون شممامل لحكممام الشممركات رقممم

 النتدابي للتصفية الختيارية والجباريممة كممما نصممت المممادة (1929 لسنه 18

  و الفصل العاشممر مممن قممانون1966) من قانون التجارة الردني لسنة 316

  هممذه الحالممة الحرجممة ، و وحممد1964) لسممنة 12الشممركات الردنممي رقممم (

 التوجه التشريعي في هذه المرحلة من عمر الشركة في الفصل السابع من

مشروع قانون التجارة الفلسطيني المقترح .

  لتوضمميح المسممؤولية الجزائيممة لمرحلممة انقضمماء الشممركة المسمماهمة

العامة قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى :

المبحث الول : المسؤولية الجزائية في الفلس 

المطلب الول : الفلس الحتيالي والتقصيري 

 المطلب الثاني : أثر المسؤولية الجزائية في حالتي الفلس الحتيالي

                  والتقصيري 

المبحث الثاني : تجريم الشركة المساهمة العامة المحدودة 

المطلب الول : محاكمة الشخص المعنوي 

المطلب الثاني : العقوبات المطبقة على الشركة 
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الول  المبحث
الفلس    في الجزائية المسؤولية

 تتركز المسؤولية الجزائية بانتهاء الشركة في حالت الفلس الجمزائي

 في الفلس التقصمميري و الحتيممالي ، وتعتممبر الشممركة قممد دخلممت فممي حيممز

 التصفية و الفلس عندما تعجز عممن دفممع ديونهمما التجاريممة ول تممدعم الثقممة

 المالية بها وتتوقف نشاطاتها الدارية و القتصادية بسبب أوامر وقرارات غيممر

ًل واضحا على حالة العجز المالي . صحيحة وبذلك يكون الفلس دلي

وقمنا بتقسيم هذا المبحث إلى :

المطلب الول : الفلس الحتيالي والتقصيري 

 المطلب الثاني : أثر المسؤولية الجزائية في حالتي الفلس الحتيالي

                  والتقصيري 

الول  المطلب
التقصيري    و يالي الحت الفلس

النص القانوني :

 )18) من قانون شامل لحكام الشركات النتدابي رقممم (148المادة (

لسنة 

 حددت حالت التصفية القضائية للشركات فكانت :1929

        " يجوز تصفية الشركة بواسطة المحكمة :

أ- إذا اتخذت الشركة قرارا خاصا بإجراء التصفية .

 ب- إذا تخلفممت الشممركة عممن تقممديم التقريممر القممانوني أو عممن عقممد

الجتماع القانوني. 

 ج – إذا لم تشرع الشركة في أعمالها خلل سنة واحدة مممن تسممجيلها

أو أوقفت     

    أعمالها مدة سنة كاملة .

69



 د- إذا نقص عدد أعضمماء الشممركة إلممى ممما دون الثنيممن فممي الشممركة

الخصوصية 

    والى ما دون السبعة في أية شركة أخرى .

هم – إذا عجزت الشركة عن وفاء ديونها .

 و – إذا كانت غاية الشركة أو إحدى غاياتها امتلك الراضي وتحسممينها

على  

    وجه عام وألغى المندوب السامي الشهادة الصادرة لها …".

 حممالت1964) لسممنه 12وحدد أيضا قممانون الشممركات الردنممي رقممم (

التصفية 

والفلس بالمادتين التاليتين :

) :183"المادة (

 يجوز تصممفية الشممركة المسمماهمة تصممفية اختياريممة فممي الحمموال-1

التالية :
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 " أ- بانتهاء المدة المعينة لها أو بإتمام الغاية التي تأسست مممن أجلهمما

أو باستحالة 

     إتمامها .

 ب- بوقوع حادث لها نص نظام الشركة علممى فسممخها وتصممفيتها عنممد

وقوعه .

ج-بصدور قرار من الشركة باندماجها أو بفسخها وتصفيتها .

 د- وفي الحممالت المنصمموص عليهمما فممي نظممام الشممركة أو فممي هممذا

القانون .

) من نفس القانون :194المادة (

 " التصممفية الجباريممة : يجمموز أن تقممرر المحكمممة تصممفية الشممركة

المساهمة تصفية إجبارية :

I-. إذا اتخذت الشركة قرارا بإجراء تصفيتها

ب – إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها .

 ج- إذا لم تشرع في أعمالها خلل سنة واحدة من تسجيلها أو أوقفممت

أعمالها مدة 

     سنة كاملة .

 د- إذا نقص عدد أعضائها المساهمين إلى ما دون الثنين في الشركة

المساهمة 

     الخصوصية و إلى ما دون السبعة في أية شممركة مسمماهمة أخممرى

. "

 بالحالت التالية   فقها تم الجماع بأنه يمكن انتهاء الشركة المساهمة العامة

:

أ- النتهاء الختياري ويتحقق  :
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 ) بانتهمماء المممدة المعينممة لهمما أو تمممام الغايممة الممتي تأسسممت مممن أجلهمما أو1

باستحالة إقامتها.

) بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه.2

) بصدور قرار من الشركة باندماجها أو بفسخها وتصفيتها .3

) في الحالت المنصوص عليها في نظام الشركة أو قانون الشركات. 4

ب- النتهاء الجباري ويتحقق :

) إذا اتخذت الشركة قرارا بإجراء تصفيتها .1

) إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها.2

) إذا أوقفت أعمالها .3

) إذا نقص عدد أعضائها المساهمين إلى ما دون الحد القانوني .4

) إذا عجزت وتوقفت عن سداد ديونها .5

% من مجموع موجوداتها إل إذا 75) إذا بلغت خسائرها ما يزيد عن 6

    قررت الهيئة العامة زيادة رأسمالها .

)202() في أية حالة تنص عليها القوانين والنظمة المرعية . 7

_______________________________________________

________202    (، المين الفلس  سمير في ،         الجديد الرابعة الطبعة ، دن ، القاهرة ،200 ص   0 ،785 ،
ص                ، السابق المرجع ، عل بدير .76وكذلك  

 نظم هذا الوضع الحرج من حياة الشركة بقانون يطبق على الشركات

 والتجار لتنظيم التنفيذ الجماعي على أموال التمماجر أو الشممركة الممتي تمموقفت

  ، علممما بممأن الفصممل)203(عن دفع ديونها التجارية فممي مواعيممد اسممتحقاقها 

 السابع من مشروع قانون التجارة الفلسطيني طرح أحكاما خاصممة بممإفلس

 الشركات وذلك بطريقة عامة لتطبق على الشممركات التجاريممة بشممكل عممام ،

 وبها طرحمت أهممم الشمروط الموضموعية لوقمموع المسممؤولية الجزائيممة علممى
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(الشركة المساهمة العامة وإدارتها والسير نحو إعلن انتهائها بالنقاط التالية 

204 (:

) صفة العمل التجاري :1

 يجب أن يكون للتجمع القتصادي – الشركة المساهمة العامة – صفة

 العمل التجاري وممارسته طبقمما لقممانون الشممركات والتجممارة فهممي تكتسممب

 الصفة التجارية ما دام نشاطها تجاريا فممالبنوك فممي القطمماع العممام شممركات

 مساهمة عامة يمكن أن يكون الجزء الكبر من رأسمالها من الخزينة العامة

 ولكنها ل تتبع للدولة بأية صبغة قانونية أو سيادية وتتمشى ونظمها مممع مبممدأ

 الدارة التجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشممركات .
)205(

 يمكن أن تعامل الشممركة المسمماهمة العامممة الممتي حظيممت بمشمماركة

 حكومية برأسمالها بنظام مالي خمماص مممانع مممن الفلس ، وبعممض الممدول

 منحت بنوك السكان والقراض الزراعي والصممناعي صممفة الشممركة الممتي ل

ًل بنك السكان  تفلس ، لضمان أموال الشركة من قبل خزينة الدولة فظهر مث

) 206(الردني وقانونه الخاص الحاميه من الفلس. 

 إن إشممهار إفلس المؤسسممات العامممة وهممي تعمممل وفقمما للتخطيممط

ًل و تحت رقابة الدولة يكون الحكم علممى سياسممة الدولممة فممي  الشتراكي مث

ًل عممن ذلممك فممإن الفلس يسممتهدف إقصمماء  التخطيط والرقابة بالفشل فضمم

 الشركات والتجار العاجزين من الحياة التجارية . هذا إلى جانب أن الفلس

 قد يؤدي إلى انتقال أدوات القتصاد الناجح من القطاع العممام إلممى الخمماص

مما يتنافى مع النظام الشتراكي .

 من الواضح أن هذه المسألة نظرية محضة إذ أن الدولممة ل يمكممن أن

 تترك مشروعاتها العامة تتعرض للفلس دون أن تتدخل وتمممد يممد المعونممة

 بتقممديم مسمماعدات ماليممة أو ضمممانات للممدائنين  فلممن تقممف حكومممة مملكممة

ًل موقف المتفرج من الشركة المساهمة العامة التي تدير ممموانئ  البحرين مث
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 المملكة والتي بلغ رأسمالها بمائة مليون دينار بحريني وتسمح بانهيارها دون

تدخل وزارة المالية في حمايتها من إشهار إفلسها حيث

_______________________________________________

________203     (، ناصيف الفلس    إلياس التجماري قمانون فمي ،         الكاممل باريس و بيروت ، الرابع ج ، 

المتوسط     البحر منشورات
              ، الولى الطبعة ، عويدات 198ومنشورات ص   6 ،14+109.  

204. الفلسطيني)          التجارة قانون مشروع ، السابع الفصل أنظر
205     (، طه كمال والفلس     مصطفى التجاريممة الوراق التجمماري الدار    القممانون ، بيروت ، 

  ، 198الجامعية ص   8 ،345 ،
أولد                      ، عمان ، التجارية الشركات لتصفية القانوني النظام ، نبه شخا علي عبد  وكذلك

      ، دط الوفست، لطباعة 199       عتمان ص  2 ،390.  
206           (، رباح داود ناجح و الطويل صالح الرحمن عبد الواقعمة   نائل والجرائم المصرفية  العمال

      ، عمان ، الول ج ، عليها
              ، الولى الطبعة ، وائل 200دار ص   0 ،16.  

 وصفها وزير المالية و القتصاد الوطني البحريني عبد ا سمميف " إنهمما تمثممل

 فكرة الدولة في إشراك القطاع الخاص في إدارة النشطة القتصادية فممي

) 207(البحرين "  . 

 هنا يطرح السؤال التالي هل الوصف التجاري ينسحب علممى الشممركاء

ومجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ؟

 في الشركات المساهمة العامة ل يسأل الشممريك عممن ديممون الشممركة

 ول يكتسب صفة التاجر، بل عنوان الملحقة القانونية الجزائية وحتى المدنية

 ستكون لمجلس الدارة والتجمع الداري والمستثمر يشترك بالحالة الحرجممة

 التي تمر بها الشركة المساهمة العامة بخسارته لسممتثماره السممهمي بتممدني

)208(قيمته . 

 15 س1964-1-2أكد هذا القول قرار محكمة النقض المصرية لسنة 

  حيث ذهب " لما كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصممية13ص

 مديرها فإن الطعن الموجه إليها بإعتبارها الصيلة فيه والمقصود بممه يكممون

 قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشممرة

 من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن إسم الشركة وأعلممن
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  ، وجرى  الستقرار القضائي حممول اسممتقللية الشخصممية)209(مركز إدارتها" 

 العتبارية حتى بعد مرور عقد من الزمممن حيممث أكمد قممرار النقممض المصمري

  " بخصموص اسمتقلل1980-12-22 فمي جلسمة 1949) لسممنة 1919رقم (

 شخصية الشركة العتبارية عن شخصية ممثلها.  وذكر اسمها المميز لهما فمي

)210(صحة الطعون دون إسم ممثلها القانوني يكفي لصحة الطعن " . 

) التوقف عن الدفع :2

 ل يختلف التوقف عن الدفع عن المقصممود اللغمموي ولكنممه أيضمما يفيممد

 بالمتناع عن الوفاء في ميعاد الستحقاق وهذا الموقف يتخممذه المممدين ول

(يتوقف على يسره أو إعساره  ويعتبر مجرد المتناع عن الوفاء قرينة عليممه 

  ، لم يقم المشرع التجاري في فلسمطين أو حمتى فمي الموطن العربمي)211

 بتعريف هذا المصطلح القانوني ضمن بنود نصوص القوانين التجارية ليممترك

باب التحليل والتعريف لهذا الوصف القانوني لكل من القضاء والفقه .

ّرف التوقف عن الدفع " بعجز التاجر عجزا حقيقيا عن الوفمماء  فقها ع

 بديونه في مواعيد إستحقاقها لضطراب أعماله وفقدانه الئتمان كما قضممت

  من مجموعة حاتم1965-3-9محكمة التمييز اللبنانية بقرارها الصادر بتاريخ 

 ) مممن قممانون489) بالنسممبة التقيممد الحرفممي بالمممادة (1 رقم (14 ص 62ج 

 التجارة اللبناني واكتفت بالتوقف المادي عن الدفع لعتبار التمماجر فممي حالممة

)212(الفلس دون حاجة لثبات حالة العجز " . 

_______________________________________________

ص)          207________ ، هامش ، السابق المرجع ، غادة .370شربيني الصفحة           بتاريخ         11وكذلك الصادرة ، القدس ، القدس جريدة ،3-7-200 2) رقم     العدد ،

118 0 5 .  ( ص)         208 ، السابق المرجع ، مصطفى .351طه  
ص)          209 ، السابق المرجع ، الحكم عبد .36فوده  
ص)         210 ، السابق المرجع ، فتحية .79قرة  
ص)        211 ، السابق المرجع ، عبد .399شخانبه  
ص)        212 ، السابق المرجع ، مصطفى .359طه  

كما عرفت التوقف عن الدفع محكمة النقض المصرية بقرارها رقم (

  بأنه " هو الذي ينبئ عممن مركممز1983-1-31 والصادر بتاريخ 51) ص1514
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 مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة ويتزعزع معها مركز التاجر ويعرض

  ولمم يربمط المشمرع)213(بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كمبير الحتممال" 

 الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام المتوقف بصممفة العمماجز عممن

ًة وليممس هنمماك ممما يحممول  الداء المالي  فيمكن أن ل تكون الشركة معسممر

 قانونا من إفلس البنك – الشركة – متى توقف عممن دفممع ديممونه ولممو كممانت

 أصوله قادرة على الوفاء بديونه ، وكذلك ل يشممترط أن يكممون التوقممف عممن

 الدفع عاما وينصب على كل ديون البنك – الشركة - أو معظمهمما وإذا تحقممق

 هذا الشرط ولو توقممف البنممك عممن دفممع ديممن واحممد ،فممإن ذلممك يممؤدي إلممى

 اضطراب أعماله لدرجة هدم مركزه التجمماري ومممع الخممذ بعيممن العتبممار أن

 يكون الدين المتوقف عن دفعه تجاريا لن الفلس نظام تجاري مقصود به

)214(حماية الستقرار المالي و التجاري . 

 يقع عبء إثبات التوقف عن الممدفع علممى مممن يطلممب إشممهار الفلس

 ويجوز إثبات التوقف بكافة طرق الثبات لنها واقعة ماديممة وتكممون المرونممة

 في وصفها ناتجة لتحقيق العدالة ، فورقممة الحتجمماج لعممدم الممدفع المرسمملة

 للشركة عبر البريد المسجل أو عممدم تنفيممذ حكممم الممدين القاضممي بالممدفع أو

 تكرار وقوع الحجوزات على أموال الشركة مممن قبممل دائرة التنفيممذ والجممراء

 العدلية أو إغلق المحل وهجر العمل التجاري أو إصدار شيكات دون رصمميد

 ستكون جميعها مؤشرات مقبولة قانونمما ولكممن الثبممات السممهل عنممدما تقممر

)215(وتعترف الشركة بأنها عاجزة عن الدفع . 

 أما الثر الفوري الذي ينتج عن اتحاد تلك الشروط الموضمموعية سممواء

على الشركة والمساهمين :

- حلول الديون المؤجلة :1

 تحل الديون التي على الشركة في حالة إفلسها وتسقط الجال تبعمما

 لذلك كممما يجمموز للسممنديك - مممأمور التفليسممة – المباشممرة فممي إدارة الزمممة
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 الماليممة للعمممل علممى جدولممة السممداد تمهيممدا لقممرار المحكمممة النهممائي فممي

الفلس .

- تقسيم أموال الشركة :2

 توزع أموال الشركة جميعها بعد حكم شهر الفلس بين الدائنين كممل

حسب دينه وذلك بعد بيع الموجودات وتقسيمها على نظام قسمة الغرماء ،

- التوقف الداري :3

 يؤول الوضع الداري إلى يد مأمور التفليسة وهو المذي يقموم بتصممفية

 ما تبقى من حيماة الشمركة ، ويحمرم الممدراء ممن بعمض حقموقهم المدنيمة

والسياسية كالعمل في السوق

_______________________________________________

ص)        213________ ، السابق المرجع ، غادة .374الشربيني  
للنشر)             214 محمود دار ، ،القاهرة ًء وقضا وفقها تشريعا التحفظية الدعاوى ، العمروسي  أنور

 ، ،          والتوزيع 199دط ص  9 ،40.  
ص)         215 ، السابق المرجع ، مصطفى  362طه

 المالي أو حق الترشح في الغرف التجارية أو المجالس النيابية كما يعزلممون

)216(من الوصاية والقوامة . 

 أل يوجد رادع وحافظ للمؤسسة أو الشركة التجارية قبل وصولها إلممى

نقطه التدهور أم أن الرقابة معدومة ؟

 إن الرقابة المحاسبية الدقيقممة علممى حركمة مممال الشممركة ودقمة إدارة

 دفتها الدارية والمالية هي صمام المان للحفاظ على التجمعات القتصممادية

 من دخول دائرة الجريمة وانعقاد المسؤولية الجزائية وذلك حسب النصوص

الخاصة بالجرائم القتصادية .

 الرقابة هي " وظيفة مممن وظممائف الدارة ، وتعنممي قيمماس وتصممحيح

 أداء المرؤوسمممين بغمممرض التأكمممد ممممن أن أهمممداف المشمممروع والخطمممط

 الموضمموعة قممد تممم تحقيقهمما ، وهممي تعمممل بشممكل متكامممل ومتممداخل مممع
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 وظائف الدارة الخرى وليس بمعزل عنها ، لتتمكن من تصممحيح الختلفممات

 )217(أو النحرافات عند حدوثها " . 

 تكون الرقابة وفقا للتعريف الداري كثيرة البعاد لتشمل جميع أركممان

 الشركة المساهمة العامة وهيكلها الداري بغض النظر عن ضخامة مقراتهمما

وتعدد أفرعها في المدن فهناك :

 - الرقابة الزمانية : وهي مقياس تنفيذ وبدء العمليات التنفيذية لبنمماء1

 أي مشروع ، تقيمس أي انحمراف زمنممي فمي إتمممام أي مرحلممة تنفيذيمة فممي

جدول العمال المعلن ،

 - الرقابممة الوظيفيممة : وهممي الممتي تقمموم بمتابعممة الداء الداري و2

 ونشمماطه وعناصممره المختلفممة وتحليممل تلممك التحركممات بالبيانممات المحاسممبية

 الصادرة عن ذاك النشاط الموظيفي وتمدقيقه ممن الناحيمة الماليمة والداريمة

والقانونية ،

ُترتبط بالمكان الممذي تنفممذ فيممه المشمماريع ،3  - الرقابة المكانية : التي 

 فهنمماك الرقابممة المكتبيممة الممتي تكممون داخممل المراكممز الداريممة دون تحممرك

 ميداني ، و الرقابة التخصصية التي تنفمرد بمتابعمة نشماط معيمن ممن أركمان

 الحركة التجارية الخاصة بالشممركة ، وهنمماك أيضمما الرقابممة المسممتندية وهممي

 المكلفة وفقا للنظام بتدقيق جميع الوثممائق والوامممر الصممادرة عممن الهيكممل

العام للشخص المعنوي ،

_______________________________________________

ص)         216________ ، السابق المرجع ، الحميد عبد سمير     368الشواربي المين وكذلك المرجمع ، ، 

 ، . 462ص  السابق العلمية)               217 اليازوري دار ، عمان ، ومفاهيم نظريات الحديثة الدارة أسس ، العلق  بشير

     ، الولى الطبعة ، 199للنشر 8    ، .327ص          

78



 - الرقابة من حيث المصدر : إذ يمكن بيان نوعية الرقابممة مممن حيممث4

 ُمصدر قممرار إطلق الرقابممة نحمو هيكمل إداري لشممركة تجاريمة أو لمؤسسمة

عامة ومع ذلك يمكن أن تتمثل في نوعين من الرقابة هما  :

 أ –   رقابة داخلية : لتكون ضمن الهيكل العام للشخص المعنوي ، 

 ب – رقابة خارجية : وتأتي بممأمر عممن سمملطات الدولممة الثلث وتكلممف

بمهام    

)218(      رقابية خاصة وفقا للمصلحة العامة وشكاوى المواطنين. 

 مع كممل أنممواع الرقابممة يمكممن أن تصممل الشممركة إلممى نقطممة الفلس

بنوعيه :

  : الحتيالي  الفلس ًل و أ

 عرفه بعض الفقهاء بممالفلس التدليسممي واجتهممدوا فممي تحليلممه بممأنه

 ناتج عن تواطؤ الشركة كتجمع جنائي لتهريب أموالها ووجممود قصممد الضممرار

)219(بعملئها عن طريق عدم سداد ديونها التجارية . 

النص القانوني :

 : 1960) لسنة 16) من قانون العقوبات الردني رقم (438المادة (

ًل على الصورة المبينة في الحكام الخاصممة بممالفلس1"   - المفلسون احتيا

 ومن يظهر بمقتضى الحكام المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعمماقبون

بالشغال الشاقة المؤقتة "

 :1936) لسنه 3) من قانون الفلس النتدابي رقم (127المادة (

 " كل من صدر حكم بإفلسمه أو صمدر قمرار بمأمواله … يعمماقب بعمد إدانتممه

بالحبس مدة ل تزيد على أربع سنوات … " 

أ- الركن المادي :

 يجب أن تظهر خطوات مادية محسوسممة قابلممة للثبممات وفقمما للمعيممار

 الجزائي في الشكوى الجنائية بالضافة إلى عنصر العمد يجب أن يكون باديا
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 في العمل الداري والمالي للشركة ، و تتداخل الحلقات الجنائية لتعمل على

 كشمف بعممض الجمرائم الممتي نوقشممت أثنماء حيماة الشممركة وعملهمما كجممرائم

 الحتيال ولكن النتيجة النهائية لية أفعال مادية يجب أن تفضممي إلممى توقممف

)220(الشركة عن الدفع وتغطية موازنتها. 

 مجرد ثبوت القيام بالفعال الجرمية التي نص عليها قممانون العقوبممات

 ) منممه438الردني الساري في المحافظات الشمالية وتحديدا بنص المممادة (

 ) وتطابقهمما مممع127 ضمممن المممادة (1936) لسممنة 3وقانون الفلس رقم (

 ) وقممانون الشممركات الردنممي285نص قانون العقوبممات المصممري بالمممادة (

 ) وتجاهلهمما فممي مشممروع قممانون العقوبممات255الحممديث بنممص المممادة (

الفلسطيني ومع ذلك تبين لنا أن الركن المادي يتكون من :

) إخفاء الدفاتر التجارية أو إعدامها :1

 فالمجرم الفاعل في الشركة المساهمة العامممة سممتكون لممه بصمممات

جزائية متروكه 

_______________________________________________

ص)        218________ ، السابق المرجع ، بشير . 337العلق  
ص)         219 ، السابق المرجع ، الحميد عبد .372الشواربي   
ص)           220 ، السابق المرجع ، ناجح رباح و نائل .290الطويل  

 بأخطاء حسابية مسجلة على الدفاتر التجارية والدارية المنظمة سير الشركة

 ، فعند ظهور أي خلل جنائي سمميجبر مؤسسممة الرقابممة المختصممة - المراقممب

 المحاسممبي الخمماص بالشممركة أو المراقممب فممي وزارة التجممارة والصممناعة أو

 النائب العام - على التدخل لوضع اليممد علممى أركممان الجريمممة وجمممع بياناتهمما

 فيتوجه الفاعل الجنائي لخفاء جريمته إما بممالتغيير الكامممل لمحتويممات هممذا

 الرشيف والعمل على صياغة واقممع محاسممبي جديممد أو بكممل سممرعة يقمموم

 بإعدام هذه الدفاتر والوثائق ليخفي جريمته . فتعتممبر هنمما الشممركة وإدارتهمما

)221(قد خالفتا النصوص الجنائية الخاصة ودخلتا حيز الجريمة العمدية . 
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) العتراف بديون ليست في ذمة الشركة :2

 يمكن استنزاف أموال المستثمرين والمدخرين في الشركة المساهمة

 العامة عنممدما يعلممن مجلممس إدارتهمما تسمجيل وحلممول آجممال الممديون وإقممرار

 بالتزامات ليست واقعيممة وليسممت صممحيحة كأسمملوب يمكممن أن يقلممل الربمماح

 السنوية ، ويضخم المصروفات المالية الخاصة بموازنة الشركة، وعمليا تكون

 هذه الديون غير الواضحة مسجلة بقيد مصروفات شخصممية ونفقممات خاصممة

 وغالبا يمتنع فاعلها عن تأدية أية بينة دفاعيممة بخصوصممها لنهمما خصمممت مممن

)222(الموازنة دون توريد سندات الدين حسب الصول المحاسبية . 

) إخفاء جزء من رأس المال بقصد الضرار بالدائنين :3

 يمكن للشركة ومجلس إدارتها وحتى مممديرها إخفمماء أو تهريممب جممزء

 من رأسمالها في أرصدة بنكية خمارج أرض مقرهما الرئيمس ليختمل الميمزان

 المالي للشركة فتكون قد دخلت في مرحلة عدم تسديد الممديون واللتزامممات

 فان تم إجراء المطالبة يمكن الدفع بالعسار بطريقة تدليسية تؤهل من أمر

 وأخفى تلك المبممالغ مممن جنممي ربممح غيممر مسممتحق فيلحممق جنائيمما ويتحمممل

 )223(المسؤولية الجزائية . 

ب - الركن المعنوي :

 يطلق عليه بعض الفقهاء الركممن الدبممي بحيممث يشممترط وجممود النيممة

 القوية لدى مدراء الشركة بممالتوقف عممن أداء اللتزامممات الماديممة إممما بممدافع

 الحتيال أو التقصممير واعتممبرت الممدير أو المممدراء شممركاء مممع الشممركة الممتي

 منحت عند التأسيس الشخصية المعنوية القانونية ومنحت حق التجار والربح

 .)224(

 والذي يظهر نية الضرار بالدائنين والمسممتثمرين أسمملوب صممدور المممر

 بقرار متزن يقبل  اخراج الفعل الجنائي لحيز الوجود ويدرك العقاب ، سممواء

 عن مجلس الدارة كشركات الستثمار الحتيالية التي ظهممرت فممي جمهوريممة
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 مصر في أعوام اعتممماد الحكومممة بممإطلق سياسممة النفتمماح القتصممادي ، أو

الشركات الستثمارية التي عملت في 

_______________________________________________

ص)             221________ ، السابق المرجع ، الثاني ج ، جندي الملك .669عبد  
ص)             222 ، السابق المرجع ، الثاني ج ، جندي الملك .670عبد  
ص)        223 ، السابق المرجع ، غادة .382الشربيني  
ص)        224 ، السابق المرجع ، نائل .145صالح  

 المملكة الردنية وتسببت في هبوط سعر الدينار الردني لتصبح قيمته

 الردنممي الواحممد ، ويمكمن من خمسة شواقل ليتدهور إلمى شمميقلين للمدينار

 بصدور فعل إيجابي أو سلبي يممؤدي إلممى تثممبيت ديممون ليسممت قانونيممة بحممق

)225(الشركة من أحد الموظفين ليثري على حساب ذمة المستثمرين . 

  : لتقصيري  ا الفلس نيا ا ث

 هممو حالممة التوقممف التجمماري عممن دفممع اللتزامممات كنتيجممة للتقصممير

 والهمال في إدارة الشركة المسمماهمة العاممة وصمدور التحركممات التجاريمة

 دون تقرير للنتائج الخطيرة التي قممد تممترتب عليهمما مممن إنهيممار وهممدر حقمموق

)226(الدائنين . 

 فالتقصير ل يحتاج إلى تخطيط جنائي مسبق لفعل العتداء على ممال

 الشركة ، بل يلحظ عليه الهمال وعدم الكتراث بالمحافظممة علممى أهممداف

 الشركة والسير بها نحممو الربممح ولكممن الفلس التقصمميري يمكممن أن يحتمموي

على وجهين قانونيين أوجدهما الفقه والقضاء هما :

) الفلس التقصيري الجباري 1

 هو الذي نص عليه بالمواد الجنائيمة المختصمة فمي قموانين العقوبمات

تحديدا بالبواب الخاصة بالفلس الجنائي.
 

 )3وقد تناولت هممذا البنممد الفصممل الثممامن مممن قممانون الفلس رقممم (

  أممما المشممرع الردنممي القممديم والحممديث فقممد تممرك الشممروط1936لسممنة 
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 التشريعية التي تحدد الفلس وتصنيفه إن كان اختياريا أو إجباريمما للمحكمممة

 ) لسممنة16) من قانون العقوبات الردني رقممم (440المختصة فنص المادة (

1960 : 

 " يعاقب بعقوبات الفلس التقصمميري كممل مممن أقممدم مممن الشممخاص … "

فترك المعيار دون تعريف .

فقها تجتمع حالت الفلس التقصيري الجباري في الحالت التالية :

 - إذا أنفقت الشركة وإدارتها مبالغ كبيرة في عمليات وهمية متعلقممة1

بالسوق المالي والبورصة أو على بضائع غير مضمونة .

 - إذا أقدمت الشركة على شراء بضائع لها بأقل من ثمنها الصمملي أو2

 اقتراض مبالغ دون دراسة اقتصادية أو حممتى تحريممر أوراق تجاريممة أو

 غير ذلك من المعمماملت و المممداولت الماليممة غيممر المدروسممة لتظهممر

عملية التوقف عن الدفع والمباشرة بإعلن إجراءات الفلس.

 - إذا قامت الشركة بدفع دين وإهمال آخر بعد توقممف الشممركة عممن3

الدفع لتغرر بسائر الدائنين وتنصف البعض الخر.

_______________________________________________

ص)             225________ ، السابق المرجع ، الثاني ج ، جندي الملك ،     670عبد غادة الشربيني وكذلك ، 

ص     ، السابق .393المرجع ص)        226  ، السابق المرجع ، عل .83بدير  

 - إذا تجمماوزت النفقممات الشخصممية لمجلممس إدارة الشممركة الطممار4

 المعقول وتحولت إلى نفقات فاحشة يصعب على صمارفها تفسميرها.

 فهذه الحالت إن اجتمع إحداها والشروط الموضوعية للفلس تكون

 المحكمممة الجنائيممة ملزمممة بإصممدار حكمهمما الجممزائي ضممد الشممركة

 والمتسبب بهذا الفلس سواء أكان المجلممس الداري ، أحممد المممدراء

)227(وحتى الموظفين المفوضين . 

) الفلس التقصيري 2
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 ) ممن القمانون634لقمد أشمارت إلمى هممذا الفلس بوضموح المممادة (

 ) من قانون العقوبممات اللبنمماني أيضمما متميممزة691التجاري اللبناني والمادة (

 عن السلوب الردنممي والفلسممطيني ، حيممث فصمملت هممذه الحالممة الفلسممية

ًل مفتوحا للقضاء ليجتهد فكانت الجرائم التي  بنصوص صريحة ولم تترك مجا

اعتبرت فاعلها مفلسا مقصرا تتمثل فيما يلي:

 ) إذا أخذ ذاك المفلس على نفسه حساب الغير والتزم بدوره مقابل1

التزامات 

     تعتبر باهظة ،كأن يقبل كمبيالت مسحوبة عليه دون أن يكون لديه

القدرة 

    على الوفاء بها ،

 ) إذا أهمل ولم يقم بواجبه بمسك الدفاتر التجارية كممما أهمممل فممي2

ضبطها ،

 ) إذا لم يقدم الوراق اللزمة لحمايمة شمركته ممن الفلس وتخلممف3

عن تقديم    

    طلب الصلح الواقي من الفلس ،

 ) إذا خالف المصالحات القائمة ضد إفلسه ولم يتمكممن مممن الوفمماء4

بها فعاد 

)228(    وأشهر إفلسه مرة ثانية . 

 أساس الفلس الجنائي هو النشاط الجرمي الذي أخرج الشركة عممن

 أهدافها وحرصها على أموال المساهمين، ويقصد بالنشاط الجرمي النتهمماك

 الموجب تجريمه بقانون على فئة معينة من الشممخاص طممبيعيين ومعنممويين

 تجاه تحقيق نتيجة جرميممة ، يقممدم عليممه فمماعله ويرتكبممه عممن درايممة وإدراك

  وذلممك النشمماط)229(للنتائج دون أخذ أية وسيلة مممن الوسممائل التصممحيحية . 

 الجزائي الناتج عن قصد أو غيممر قصممد تظهممره الرادة الممتي ل يمكممن تصممور

 نسبتها إل للشخص الطبيعي فإلى أي حد وما هو السمماس الممذي يمكممن أن
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 يسأل معه الشخص العتباري عن ذلك الفلس والذي تنعممدم إرادتممه بممذاته

 فهل يمكن بعد ذلك ملحقممة الشممخاص العتبمماريين جزائيمما وفقمما للشممروط

والمقاييس المطروحة في هذا التحليل ؟

 إن حالة إعلن الفلس والتصفية لشركة يأتي أساسا لصالحها لوقممف

 النشماط الجرممي فمي أركمان إدارتهما وخطموط إنتاجهما ، والملحقمة تكمون

 للهيكل الداري المفوض الذي تعمد تنفيممذ النشمماط الجرمممي سمواء بإهمممال

 وتقصير أو دراية كاملة بالفعل والعواقب مع إشراك الشخص المعنوي الذي

 يحمممل صممفة الشممركة المسمماهمة العامممة مثل كفاعممل جنممائي مشممارك ،

والمحكمة المختصة تملك الفصل في إقرار الشتراك من عدمه .

_______________________________________________

ص)        227________  ، السابق المرجع ، سمير .655-625المين   
ص)        228 ، السابق المرجع ، مصطفى .435طه  
ص)         229 ، السابق المرجع ، عمر .86بوجادي  

 علما بأنه تم بحث ذلك على نطاق دولي في مؤتمر دولي للقممانون الجنممائي

  حيث انتهى المؤتمر إلى إصممدار توصممية مضمممونها1929في بوخارست عام 

 مطالبممة التشممريعات المحليممة بالخممذ بتممدابير فعالممة للممدفاع الجتممماعي ضممد

 الشخاص العتباريين في الجرائم التي ترتكب مع الشخص الطبيعي بصممفة

 الشراكة الجرميممة ، كممذلك أن ل تحممول هممذه التممدابير مممن اسممتيفاء ملحقممة

 الشخاص المسؤولين عن إدارة الشخص العتباري جنائيا عن ذات الجريمة

 .)230( 

لثاني  ا المطلب
و        يالي الحت الفلس حالتي في الجزائية المسؤولية  أثر

التقصيري
فتح باب التحقيق البتدائي :)1

 لقد أظهرت القوانين التجارية والجزائية العقوبة الجزائية على الشممركة

 المساهمة العامة ومدرائها وهذا السناد يحتاج إلى نظممام قممانوني لتحريكممه

 وتطبيق قواعد إثباته.  لذا وفقا للقواعد الجزائية العامة الواردة ضمن قانون
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 الجراءات الجزائية المقررة في فلسطين ، يظهر لنمما التكليممف المموارد ضمممن

  بممأن وكيممل2001) لسممنة 3) من قانون الجراءات الجزائية رقم (55المادة (

 النائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقممب مرتكبيهمما وجمممع المعلومممات

  فتقوم النيابممة بمجممرد)231(وإجراء التحريات التي تؤدي إلى معرفة الحقيقة 

 وصول المعلومات بوجود خلل ممما فمي إحممدى الشممركات المسماهمة العامممة

 للتحرك بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة التجممارة والصممناعة للعمممل

 على ضبط المخالفممات القائمممة وإحممراز المسممتندات للمحافظممة علممى أممموال

 .)232(المستثمرين الصغار 

 عالميا نلمس النشاط الذي قامت به الشممرطة و وزارة النقممل اليابانيممة

 عند مداهمة المكتب الرئيس لشركة ميتسوبيشممي لصممناعة السمميارات للبحممث

 في التجاوزات الجزائية الخاصة بالتعتيم علمى سمحب سمتمائة وعشمرة آلف

  ، وعممدم البلغ عممن اعتراضممات2000سمميارة وذلممك فممي مطلممع تممموز-

 المواطنين بوجود خلل في التصنيع وفقا لقانون النقممل اليابمماني ، وبعممد تلممك

 الجراءات القانونية الجزائية أعلن رئيس شركة ميتسوبيشي اعتذاره العلنممي

ًء على طلممب وزارة النقممل  وأتبعت تلك الجراءات البتدائية بتحقيق داخلي بنا

  –26اليابانية وسحب خمسمائة واثنان وثلثون ألف سيارة أخرى وذلك في 

( وذلك لتدارك تحليل العتراضممات المقدمممة مممن المممواطنين . 2000تموز – 

233(

 النيابة العامة بعممد تمممام التحقيممق البتممدائي تكممون قممد باشممرت برفممع

 الدعوى الجزائية باسم المجتمع وفقا للتكليف القانوني الممذي أكممد أن النيابممة

وأعضائها ممثلي الحق العام ،

 سواء أكان هذا التحرك ضممد الشممركة و مجلممس إدارتهمما و يصممعب وقفممه إل

 بشروط خاصة تخضع للرقابة الصارمة مممن النممائب العممام ونمموابه ولنصمموص

جزائية صريحة 

_______________________________________________

ص)          230________ ، السابق المرجع ، أحمد .112غطاشة  
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231) رقم)            الفلسطيني ئية الجزا الجراءات قانون من ، الثالث الباب 200لسنة)  3أنظر نشر  1 ، 

العدد       ، ية الفلسطين الوقائع (في لسنة)   38      ،200 1.  
232    (، الكيلني ئيمة      فاروق الجزا المحاكممات أصمول قانون في ،     محاضرات بيمروت ، لثماني ا ج ، 

  ، المروج دار
         ، لثالثة ا 199الطبعة ص   5 ،40.  

بتاريخ          26ص)  233 الصادرة ، القدس ، القدس جريدة ،29-8-200 0) رقم     العدد ،

111 4 2.   (
)234(ومباشرة تضمن عدم العبث والتعسف بهذا التحرك القضائي. 

 فدور النيابة العامة مركزي و بالتحديممد فممي متابعممة ملفممات الفلس ،

 فتممم إلممزام إشممعار النيابممة بملفممات الفلس بممالحكم الصممادرة مممن محكمممة

  ق – جلسممة1958) لسممنة 2826النقض المصرية التي قضت بالطعن رقم (

  على سبيل المثال بأنه " دعاوى الفلس . وجوب إخبممار النيابممة22-6-1998

 العامة بمجرد رفعها للحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيهمما وجمموبي و

 مخالفة ذلك – أثره – بطلن الحكممم و جممواز إثممارة هممذا البطلن لول مممرة

 ) مممن196أمام محكمة النقض المتعلق بالنظام العام  المموارد فممي المممادة (

)235() . 92)،(91/1)،(88قانون التجارة وقوانين المرافعات في المواد (

 منحت محكمة التمييممز الردنيممة الحممق للنيابممة العامممة بطلممب إسممتئخار

 الدعوى الحقوقية المتحركة كشق مدني في دعوى الفلس  بالبعد الجزائي

 وحتى إن كان هذا الشق احتوى على طلب خاص بالصلح الواقي بقاعدتها "

/292توجب المادة (  /ب) من قمانون التجممارة رد طلممب الصمملح الممواقي إذا1 

 حكم على التاجر بالفلس الحتيالي أو بإساءة المانة أو بالحتيممال وإن ممما

ًل أو رفضا يتوقممف علممى  ينبني على ذلك إن البت في طلب الصلح الواقي قبو

ًء علممى ذلممك  البت في القضية الجزائية المقامة ضد التاجر طالب الصلح، وبنمما

 فإن إستئخار النظر في الدعوى لحين البت في القضية الجزائية يكون متفقمما

  ، فتملممك المحكمممة الحكممم بعممدم الختصمماص فممي هممذه)236(والقممانون " 

 المرحلة إن تممبين لهمما أن دعمموى الفلس مبنيممة علممى فعممل جنممائي فتحكممم

(برفض قبول الدعوى من حيث الموضوع   .237(

ّيم ):)2 وضع الشركة تحت الحراسة ( تعيين ق
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 في فلسطين لم يستخدم أسلوب وضع الحراسممة القضممائية علممى أيممة

 شركة مساهمة عامة بحجة أن الوضع السياسي الصعب فممي أرض المموطن

 لن يقوى على تحمل إعلن وإشهار إفلس شركات المساهمة العامة وأهم

ُدفممع رئيممس مجلممس  مثال ما لمسناه في معاملة بنك فلسطين الدولي حيث 

 إدارته للسفر إلى دولة خليجية مما أثار بلبلة كبيرة في المحافظات الشمممالية

 مما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلممى حجممب المعلومممات الصممحفية عممن

 هذا الملف القتصادي وصدور قرارات إدارية عن سلطة النقد جانبها الصواب

.

 المممر الفعلممي المباشممر الممذي يمكممن أن يظهممر حممال ظهممور إفلس

 تقصيري أو احتيمالي همو المدعوى بوضمع الشمركة تحمت الحراسمة القضمائية

 )560وأوضمممممممممممممممممممممممممممممممممممحت الممممممممممممممممممممممممممممممممممممادة (

_______________________________________________

لقامة)               234________ وجه ل بأن والمر حفظ في العامة لنيابة ا سلطة ، حجازي بيومي الفتاح  عبد

        ، دن ، القاهرة ، ئية الجنا ،          الدعوى الولى 199الطبعة ص   3 ،7.  
235) رقم)           التجارة قانون على التعليق ، مراد الفتاح 199لسنة)  17عبد 9     ، دن ، القاهرة ، 

  ، 199دط ص 9 ،135.     " رقمم      الطعمن المصمرية النقمض محكممة 440وكمذلك –  66لسنه  7 جلسة   199-6– 22ق 8"   

جلسة   199-5-16نقض (854ص 45س        4 رقم          التجارة قانون على التعليق ضمن والمنشور 199لسنة)  17، 9 ، 

     ، اح الفت عبد مراد ص          إعداد السابق .132المرجع  
236   " رقم)     حقوق الردنية التمييز ص   608/87محكمة لسنة   647، ،199 ضمن   0 والمنشور ، 

و     دغمش جمال ،           كتاب مصطفى ربحي سمنة        طارق من التمييز محكمة قرارات في البنوك 195عمليات  وحتى 2

سنة   199بداية 3   ، عمان ،

            ، الولى الطبعة ، 199دن ص   3 ،6.  
237                (، نية لثا ا الطبعة ، دن ، القاهرة ، ئية والبتدا ئية الجزا المحاكم قضاء ، محمد خلف  السيد

199 ص   4 ،140.  
  أن من يملك وضع طلممب1999) لسنة 17من قانون التجارة المصري رقم (

 الحراسة  للتنفيممذ القممانوني هممي المحكمممة البدائيمة الممتي تنظمر فممي الطلمب

 المقدم من الجهات المعنية سواء من النيابة العامممة أو مراقممب الشممركات أو

 .)238(أمين التفليسة 
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 الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص بنمماء

 على طلب صاحب المصملحة بوضمع عقمار أو منقمول أو مجمموع ممن الممال

 يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه

)239(وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه . 

 أما فقهيا فقد حلل الباحثون سممبب الحراسممة وتوقيعهمما علممى الشممركة

 بدفع الخطر العاجل و هو شرط جوهري لقبول دعوى الحراسة ، لنها كممما

 لحظنمما تعتممبر هممذه الخطمموة إجممراء اسممتثنائي وللضممرورة الملحممة ، والممتي

 1966) لسممنة 12) من قممانون التجممارة الردنممي رقممم (320وصفتها المادة (

 الساري فممي المحافظممات الشمممالية بممأنه للمحكمممة أن تممأمر باتخمماذ التممدابير

 الحتياطية اللزمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من

ّلم إدارة أممموال الشممركة  تلقمماء نفسممها ،أممما إدارة التفليسممة وهممي الممتي تسمم

 المفلسة وتكون وكيلتها لمراقبة حسن تسيير عمل الشممركة المطلمموب وضممع

 الحراسممة عليهمما والعمممل علممى تصممفية أموالهمما وممتلكاتهمما تممدريجيا و وفقمما

)240(لتوجيهات محكمة البداية . 

 أما في المحافظممات الجنوبيممة فتمنممح الصمملحيات للحممارس القضممائي

 :1936) لسنة 3) من قانون الفلس النتدابي رقم (69بنص المادة (

" يترتب على الحارس القضائي :

 أ- أن يحقق في تصرفات المدين وان يقدم تقريرا بذلك إلى المحكمممة يممبين

 فيه ما إذا كان هنالك ما يدعو للعتقاد بأن المممدين قممد ارتكممب فعل يشممكل

 جرما بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع ألغي بهذا القممانون ويسمموغ

 للمحكمة أن ترفض إصدار قرار بإبرائه أو توقيف تنفيذ هذا القرار أو تعليقممه

على بعض الشروط .

 ب - أن يقدم غير ذلك من التقارير عن تصرفات المدين وفقمما لممما تشممير بممه

المحكمة .

ج - أن يشترك في التحقيق العلني مع المدين .
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 د - أن يشترك ويسمماعد فممي الجممراءات الممتي تتخممذ فممي محاكمممة المفلممس

الحتيالي وفقا لما  يشير به النائب العام " .

 مما تقدم يكون الحارس القضائي مكلممف بمراقبممة تصممرفات الشممركة

 وإدارة  أموالها والطلع على الدفاتر و الوراق وتقممديم المسمماعدة الفوريممة

 في التحقق في تصرفاتها بتحليل وتقديم تقرير مفصل للمحكمة الممتي تنظممر

 في تصفية وإفلس الشممركة ، والشممتراك والتعمماون مممع النممائب العممام فممي

الجراءات الجزائية المطروحة على أوراق

_______________________________________________

________238) المادة)    (571أنظر (586و)   رقم)        المصري التجاري قانون من ،17(

ص            ، السابق .7المرجع  
ص)        239 ، السابق المرجع ، الحميد عبد . 375الشواربي السابق     المرجع ،
240) المادة)       ، الثالث الفصل (338أنظر (339و)   رقم)        الردني التجارة قانون من ،12( 

196لسنة  6 ،) العدد                  ، الردنية الرسمية الجريدة في 191نشر 0.  (

 الشركة ووصف بطريقة مباشرة بأنه الحارس القضممائي هممو القيممم المممؤقت

(على الموال ويمكن أن يثبت ليكون مديرا للشممركة حممتى انتهمماء تصممفيتها . 

241(

 1949-1-21وهذا ما استقرت عليه محكمة النقمض الفرنسمية بتاريمخ 

 بتحليلها    " يحدد القاضي مهمة الدارة القضائية باعتبارهمما نائبممة عامممة فممي

ًل يحدد إختصاصه القاضممي مممن حيممث طبيعتهمما ومممدتها،  إدارة الشركة أو وكي

ًل عن إدارة ميزانية الشركة وكافة الثار التي تنتج عن ذلك ".  (ويكون مسؤو

242(

 نصل لنتيجة بأن وظيفة الحارس القضائي قممد حممددت طبيعتهمما بنممص

 الحكم القضائي الخاص بالتكليف بممإدارة الشممركة التجاريممة ، ولكنهمما تقتصممر

 على مهمة إدارة وقيادة الشممركة الممتي وقممع عليهمما القممرار القضممائي بشممكل

 يضمن حسن تسيرها وبقاء نشاطها، ويمكن أن يكلف بممذلك – أي الحممارس

 القضائي – بطريقة خاصة ومقيدة ويمكن أيضا أن يكون التكليف عاممما دون

شروط .
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تقييد حرية مدراء الشركة :)3

 ما دامت النيابة العامة قد تممم توكيلهمما للنظممر فممي الجممراءات الداريممة

 والماليممة الممتي أدت إلممى الفلس فيمكنهمما توقيممف المتسممببين الجنممائيين

(بالفلس ومنع سفرهم إلى أن يتم تقديمهم للمحكمة الجزائية المختصة . 

243(

 لقد منح المشرع اللبناني كما فعل المشرع الجزائي الفلسطيني حممق

 التوقيف ضد المفلس للمحكمة حتى لو قدمته النيابة دون أي توقيف ، وتممرك

 بحكم القانون للمحكمة الناظرة للملف مطلمق الحريمة فمي تقييمد حركتمه أو

 منعممه مممن السممفر بممالطرق الممتي تراهمما مناسممبة لتمممام انتهمماء الجممراءات

)244(القانونية . 

إسقاط الحقوق المدنية عن المتسبب بالفلس :)4

 قضت محكمة النقض المصممرية بخصمموص إسممقاط الحقمموق المدنيممة

 عن المتسبب بالفلس بغض النظر إن كان تاجرا أو إداريا لشركة بقرارها "

 الحكم بإشهار الفلس أثره ، غل يممد التمماجر عممن إدارة أمممواله أو التصممرف

 فيها وفقممد أهليتممه فممي النقممض بشممأنها واعتبممار وكيممل الممدائنين الممذي تعينممه

ًل عنه " .  )245(المحكمة وكي

 تحتمموي قمموانين العقوبممات الفلسممطينية علممى آليممة واضممحة لسممقاط

 الحقوق المدنية عن المفلمس والمتسمبب بمالفلس الحتيمالي أو التقصميري

ّعل بعد لنه فعليا لم  ولكنها لم تف

_______________________________________________

________241) المادة)    (71أنظر         ( رقم  النتدابي الفلس قانون من 193لسنة)  3، 6.  
ص)        242 ، السابق المرجع ، حسن .201-200هند  
243) المادة)        في الواردة الجسدية العقوبة (438أنظر الردني)     440و) العقوبات قانون من ، 

196لسنة)  16رقم( 0 ،) النص              في الواردة بية العقا المادة (127و رقم)       النتدابي الفلس قانون من  لسنة) 3،

193 6. ص)        244 ، السابق المرجع ، مصطفى .423طه  
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245   " رقم)     الطعنان المصرية النقض 565محكمة 7  ،649 199-1-5لسنة  5 8   " جلسة  نقض ، 

31-1-198 (361ص       34س 3 رقم          التجارة قانون على التعليق ضمن والمنشور 199لسنة)  17، ممراد  9 إعداد ، 

ص      ، الفتاح .132عبد  
 تعرض قضية إفلس كبيرة أمام القضاء الفلسطيني فأية تصفيات تتم

)246(دائما بالتصفية الختيارية برضى المستثمرين وليس بحال الحتيال . 

 فممي المممادة (1936) لسنة 3و وصف قانون الفلس النتدابي رقم (

 ) أسلوب نشر إعلن الفلس في الجريدة الرسمية ووضممع اسممم19) و (18

 المفلس وأوصافه وعنوانه المعلن والثبات بقمموة قممرار المحكمممة المختصممة

ًل ،  بعدم مقدرته على إدارة الشركة التي تولى إدارتهمما كرئيممس المجلممس مث

 وأكد الفقهاء بأن الحكم بتوقيع العقاب على المفلس إذا أفلس بالتقصممير أو

 بالحتيال لن يكون كافيا كرادع بل ألحقت بذلك إسممقاط الحقمموق السياسممية

 والمدنية عنه ، فيحرم بذلك مممن حممق النتخمماب والترشمميح لعضمموية مجلممس

 النواب أو بالمجالس البلدية وغرف الصناعة والتجارة أو تولي أي منصب في

 كوادر الدولة و إن كان الفلس مربوطا بشركة مساهمة عامة كما همو فمي

 مدار بحثنا فقد قرر القانون اللبناني على سبيل المثمال وأكمد الموافقمة علمى

 إسقاط الحقوق السياسية والمدنية عن رئيس مجلس إدارة الشممركة بصممفته

  ، وذلك تنفيذا للنص الجزائي الذي سد به المشممرع)247(رأس الهرم الداري 

 الفراغ الناتج عن قوانين الشركات ، لتحل الشركة كشخص اعتبمماري العربي

 و تتحمل المسؤولية الجزائية عن مخالفات الفلس الحتيالي أو التقصيري .
)248(

) منع المشتكى عليه من التصرف في أمواله :5

 الثر المالي الذي يمكن أن يتجاوز ذمة الشريك الجنائي حامل السهم

 ليطال ذمته المالية الخاصة ومنع تصرف زوجته وأولده فممي أممموالهم وذلممك

 بمجرد قناعه النائب العام أو وكيله بوجود البينممات الكافيممة لربممط المسممؤولية

 الجزائية بحق المتهم بشخصه حيث يصدر المر التحفظي لتتمكممن المحكمممة

 من التنفيذ على ما هو مقيد على الشريك الجنائي ، معتمدين على التفويض

 الوارد ضمن القوانين الخاصة التي عممالجت العتممداء علممى أممموال الشممركات
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ًل  كقانون الكسب غير المشروع والذي اعتمد من قبممل المشممرع المصممري مث

 ونص " لها – أي جهات الفحص والتحقيق – أن تأمر بمنممع المتهممم أو زوجممه

 أو أولده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضممها واتخمماذ الجممراءات

 التحفظية اللزمة لتنفيذ المر " وألحق هذا المر المصري برابط زمني ضمن

 ) لسممنه62) من قممانون الكسممب غيممر المشممروع المصممري رقممم (10المادة (

  بإلزام جهات التحقيق بإحالة الملف التحقيقي إلى المحكمة المختصة1975

 خلل مدة أقصاها مائة وعشرين يوما وان لم يتم ذلك يعتبر ذاك المر لغيا

)249(بحكم القانون . 

 وإننمما نؤيممد المشممرع الفلسممطيني فممي إعتممماد قاعممدة الكسممب غيممر

 المشروع واخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامممة

 و مديريها التنفيذيين لحكامه وسن عقوبة الحبس لثلث سنوات ول تزيد عن

 خمسمممممممممة عشمممممممممر سمممممممممنة للمخمممممممممالف منهمممممممممم ممممممممممع رد

_______________________________________________

مقابله)                  246________ ، ا رام في المحاكم مجمع ، ا رام ، النقض محكمة عضو ، غزلن ا  عبد

   ، 200-7-15شخصية 1. ص)        247  ، السابق المرجع ، مصطفى .426طه  
ص)            248 ، السابق المرجع ، الثاني ج ، جندي الملك عشر     672عبد الحادي الباب أنظر  وكذلك

قانون-     ، الخامس (الفصل رقم           الردني 196لسنة)  16العقوبات 0  - الخامس      القسم والعشرون التاسع الفصل ، 

رقم     النتدابي العقوبات (قانون 193لسنه)  74       6.  
249       (، السابق المرجع ، إسماعيل – 154الخلفى  158 .  
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 قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة مالية تساوي قيمة ما جني بطريقققة

(غير مشروعة  ، ونوصي بإرفاق مشروع قانون الكسب غيققر المشققروع) 250 

 المقدم من لجنة الداخلية في المجلس التشريعي الفلسققطيني ليكققون جقزءا

من فصل خاص في مشروع قانون العقوبات العام .

لثاني  ا المبحث

العامة    المساهمة الشركة تجريم

 إن المخالفققات الققتي تقققوم بهققا الشققركة المسققاهمة العامققة تنعكققس

 وبشكل فوري على القتصاد الوطني مما دفع الكققثير مققن دول العققالم إلققى

 تبني تشريعات خاصة تنظققم الجققزاءات فققي نققص قققانوني خققاص أو فصققل

 مستقل في قانون العقوبات لتشرع العقاب الجزائي اللحق لقققرار التجريققم

القضائي ، ولتوضيح هذا المبحث قمنا بتقسيمه إلى :

المطلب الول : محاكمة الشخص المعنوي .

المطلب الثاني : العقوبات المطبقة على الشركة .

الول  المطلب
المعنوي    الشخص محاكمة

 نظم عمل المحاكم الجزائية الفلسطينية واختصاصها القانوني الفصققل

 2001) لسققنة 3الول من الباب الول من قانون الجققراءات الجزائيققة رقققم (

 ) منه الختصاص المكاني المرتبط بمكان وقوع163ونظمت تحديدا المادة (

الجريمة بنصها :

 " يتعين الختصاص بالمكان الذي وقعت فيققه الجريمققة ، أو الققذي يقيققم فيققه

المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه " .

 ) من نفس القانون الختصاص النوعي لمحكمققة168-167وحددت المادة (

الصلح والبداية الجزائية بنصها : 

 " تختققص محققاكم الصققلح بنظققر جميققع المخالفققات والجنققح الواقعققة ضققمن

اختصاصها ما لم ينص القانون على خلف ذلك .
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 تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات ، وجرائم الجنققح المتلزمققة معهققا

والمحالة إليها بموجب قرار التهام .

 إذا كون الفعل الواحد جققرائم متعققددة ، أو إذا وقعققت عققدة جققرائم لغققرض

 واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها بحيققث ل تقبققل التجققزئة ، وكققانت إحققدى هققذه

 الجرائم مقن اختصقاص محكمقة البدايقة ، اختصقت هقذه المحكمقة بنظرهقا

جميعا ".

 نجد مما تقدم بأن المشققرع الجققزائي الفلسققطيني قققد اعتمققد المعيققار

 النوعي الخققاص بطبيعققة الجققرم والمحلققي لمكققان وقققوعه أو مكققان إقامققة

 المتهم أو مركزه الرئيس بخصوص الشركات أو مكان إلقاء القبققض بالنسققبة

 للشخص الطبيعي ، ليعقد الختصاص للمحكمة الجزائية التي تملك محاكمة

الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء .

_______________________________________________

________250) (2/7المادة)   القراءة)          19و)   ، الفلسطيني المشروع غير الكسب قانون مشروع من ، 

التشريعي     المجلس ، .الولى الفلسطيني         

ّرق في محاكمة الشققخص الطققبيعي والمعنققوي  بما أن المشرع لم يف

نصل إلى سؤال كيف يمثل الشخص المعنوي أمام القضاء الجزائي ؟

 فقها تم تحليل هذه الشكالية وظهر عدد مقن الراء نلخصقها بالنققاط

التالية :

 ا) يمثل الشققخص المعنققوي بواسققطة نققائبه : أنصققار هققذا التمثيققل يعتمققدون

 نظرية النيابة القانونية عن الشخص المعنوي ، ولقد سبق وأن وضحنا هققذه

 النظريققة فققي بدايققة دراسققتنا ، فتمثققل الشققركة المسققاهمة العامققة بنائبهققا

القانوني .

 ب) يمثل الشخص المعنوي بواسقطة عضقو الدارة : هقذا المثقول الققانوني

ًل فالشققخص المعنققوي يفققوض إدارييققن يكونققوا أدوات ًل وتاهي  هو الكثر قبو

 التنفيذ والتمثيل القانوني ، وقررت محكمة النقض الجزائية في قرارها رقققم
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  الخققاص باعتمققاد تمثيققل1966-2-21-ق ) الصققادر بتاريققخ 132/36( طعققن 

 الشركة المساهمة العامققة فققي الققدعوى الجزائيققة مققن قبققل رئيققس مجلققس

إدارتها .

 ج) تختار المحكمة من تراه مناسبا في التمثيققل : يققدفع أصققحاب هققذا الققرأي

 بأن المحكمة المختصة تختار من تراه مناسبا من أعضاء الشخص المعنققوي

 وفقا لملبسات الدعوى الجنائية ، أو الحق فققي اعتمققاد المحكمققة الموظققف

)251(المفوض من قبل مجلس الدارة لشركة المساهمة العامة مثل . 

 قضائيا في فلسطين لققم تقدرس هقذه الحقالت بعققد لعقدم إحالقة أي

 شققركة مسققاهمة عامققة لمحكمققه جزائيققة ، علمققا بأننققا نؤيققد الققرأي الثققاني

 بخصققوص التمثيققل ، فأعضققاء مجلققس  الدارة المفققوض أو رئيققس مجلققس

 الشركة المساهمة العامة تجاريا وتفويضهم المالي بالدفع والمطالبققة كققافي

 من وجهة نظرنا لتمثيل الشركة أمام القضاء أيضا دون إعتماد أسلوب خاص

بالتمثيل سواء من المجلس أو الهيئة العامة للمساهمين .

 بعد تقديم ممثققل النيابققة العامققة للبينققات وسققماع دفققاع الشققركة المسققاهمة

 العامة تكون المحكمة ملزمقة بقوزن البينقة المقدمقة مقن طرفقي الخصقومة

الجزائية لصدار حكمها إما بالتجريم أو البراءة . 

أما الشروط المؤدية للتجريم نلخصها فقها بالنقاط التالية :

 ) يجب أن يصدر الفعل الجرامي من العضققو الققذي يعققبر عققن إرادة1

الشخص   

    المعنوي :

 إن الشققخص المعنققوي بوصققفه كائنققا غيققر آدمققي ل يمكنققه ممارسققة

نشاطه الجرامي

 إل عن طريق العضاء الطبيعيين المكونين له فهققم بالنسققبة لققه بمثابققة اليققد

 الققتي تعمققل للققرأس الققذي يققأمر بققأداء الفعققل ، وهقذا مققا اعتمققده المشققرع
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  بشقأن جقرائم الصقحافة1945-5-5الفرنسي صراحة في المر الصادر فققي 

 والطبع والنشر حيث جاء في  هذا المققر إن الشقخص المعنققوي يسقأل عققن

 أفعال جميع الشخاص الذين اشتركوا في التققوجيه والدارة حققتى لققو كققانوا

طبقا للنظام الساسي للشخص المعنوي مجردين من كل سلطة ،

_______________________________________________

ص)        251________ ، السابق المرجع ، محمود .387-376موسى  
 حيث تم إعتماد المسؤولية والتجريم للشقخاص المعنويقة و أكققدت المقذكرة

 التوضيحية لذاك المر إن الفعل الجرامي يقوم به بل شك شخص أو أكققثر ،

 ولكن هناك حالت كثيرة لم يصبح هذا العمل الجرامي ممكنققا إل بواسققطة

 الدوات المعروفققة عنققد الشققخص المعنققوي  ، ومسققؤولية الفققراد بكققل

 تصرفاتهم تختفي أحيانا خلف مسؤولية الشخص المعنوي لدرجة أنه يصعب

 في بعض الحققالت إظهققار هققذه المسققؤولية الجزائيققة الفرديققة بققل إن هققذه

 المسؤولية تبرز في الدرجة الولققى بمسققؤولية الشققخص المعنققوي والجققزاء

ًل يجب أن يصيب الشخص المعنوي والفرد سواء بسواء   .يكون صحيحا وفع

)252(

 ) يجققب أن تكققون الفعققال الجرميققة داخلققة فققي نشققاط الشققخص2

المعنوي :

 عندما يتم تأسيس الشركة وتعلن نظامها الساسققي و توضققح أسققباب

 تكوينها للمستثمرين ، فققإن التصققرف المكققون للجريمققة الصققادر ممققن يمثققل

 الشركة المساهمة العامة يلزمه قانونا ، بشرط أن يكون هذا التصققرف فققي

 حدود السلطة الممنوحة له طبقا للنظام الساسي للشخص المعنوي فيكون

ًل فققي الشققركة المسققاهمة العامققة تصققرفا يققوجب  تصققرف أحققد المققدراء مث

 الملحقة الجنائية إذا خرجت تصرفاته عن دائرة اختصاصيه الداري في حين

 ل تلحق الشركة جنائيا عن ذلك التصرف بل تحرك دعوى الحق العققام ضققد

 ،) 253(العضو المخالف والعضو المفوض في الدارة بصققفتهما الشخصققية  
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 فتكون دائرة الختصاص هي كاشف الفعل الجنائي إن صدر بالشتراك مققع

ًل وعلى عاتق الموظف وحده . (الشركة أو مستق  254(

 علما بأنه في فلسطين قد اعتمد أسلوب التجريققم الخققاص بالشققركات

 ومسققؤولية الشققخص المعنققوي عققن أعمققال مققوظفيه فققالهيئات العتباريققة

 مسؤولة جنائيا عن أعمققال مققديريها وأعضققاء إدارتهققا وعمالهققا عنققدما يققأتون

 بنشاط جنائي باسم الشركة المساهمة العامة أو إحققدى وسققائلها ، ولكققن ل

 يمكن الحكم عليها إل بالغرامة والمصادرة ، وأيد مشققروع القققانون التجققاري

 ) : " إن الشققركة تكققون537/2الفلسققطيني هققذا التققوجه القققانوني بالمققادة (

متضامنة مع الموظف المحكوم عليه في سداد الغرامة المالية ". 

 عمليا الملفات الجزائية التي نظققر فيهققا القضققاء النظققامي الفلسققطيني

 هي مخالفات وجنح ل تصل إلققى مسققتوى السققابقة القانونيققة كققون النشققاط

 التجاري في فلسطين ل يزال ولغاية الن في طور التأسيس فعدد الشركات

 المساهمة العامة مثل التي طرحت أسهما في السوق المالي الفلسققطيني ل

  شققركة مسقاهمة فاعلقة لكقن زاد عقدد الشقركات المسقاهمة25تزيققد عققن 

 العامة عالميا وحتى في فلسطين وتحولت إلى قققوة اقتصققادية ترتكققز عليهققا

 الدول فققي طققرح خطتهققا القتصققادية ، وبالمقابققل أقققرت القاعققدة القانونيققة

  حيققث أخضققعت1929التجريمية للشركة عالميا في مققؤتمر بوخارسققت عققام 

)255(الشركات للعقوبات الحترازية كعقوبة تجريمية متناسبة وشخصيتها . 

_______________________________________________

ص)        252________ ، السابق المرجع ، يحيى ص          264موافي ، السابق المرجع ، نائل صالح وكذلك ، 

148. ص)        253  ، السابق المرجع ، يحيى .268موافي  
ص)        254 ، السابق المرجع ، يحيى .289موافي  
255    – طي)          ، الشمالية المحافظات العام النائب مساعد من المقدمة الدعوى لئحة  أنظر

) رقم     وثيقه ، )6الدراسة
لثاني  ا المطلب

الشركة    على المطبقة العقوبات
النصوص القانونية : 
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 : 1960) لسنة 16) من قانون العقوبات الردني رقم (28المادة (

" التدابير الحترازية هي : 

) المانعة للحرية1

) المصادرة العينية 2

) الكفالة الحتياطية 3

) إقفال المحل 4

) وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها "5

في المحافظات الجنوبية 

 ) لسققنة74) مققن ققانون العقوبققات النتقدابي رققم (37نصت المققادة (

1936: 

"للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات التالية :

أ- العدام 

ب- الحبس

ج – الغرامة 

د- دفع التعويض 

 هق – الربط بكفالة تضمن المحافظة على الطمأنينققة العامققة وحسققن

السيرة 

       يوضع بمقتضى أمر مراقبة تحت إشراف مراقب السلوك "

 بمجرد صققدور قققرار الدانققة علققى الشققركة المسققاهمة العامققة يققترتب

 وبشكل فوري أثران مباشققران  لققذاك القققرار، الول يعتمققد المركققز السققابق

 للمتهم بطريقة تقرر قانونية ربط المسؤولية الجزائية باتجاه الشركة و إعتماد

 صحة إجراءات النيابة العامة أمققا الثقر الثقاني فيكقون لمركقز ققانوني جديققد

 لتطبيق قرار الدانة وتنفيذ الحكققم فتتحققول الشققركة المتهمققة مققن شقخص "

  ، ويمكققن تقسققيم الجققزاءات)256(يستحق العقاب " إلى شخص " معاقب " 

فقها إلى :  
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الجزاءات غير الزجرية في الجرائم القتصادية:-1

أ ) الجزاء المدني اللحق لقرار التجريم  :

 يملك المتضرر المطالبة بالتعويض عققن الضققرر الققذي لحققق بققه نتيجققة

 عمل الشركة المخالف للقانون وذلك بالدفع بالقاعدة المدنية العامة الخاصة

 بجبر الضرر ، والتي جاء نصقها فقي مجلقة الحكقام العدليقة العثمانيقة لسقنة

) 20-19 هق ضمن المادة (1293

 " ل ضرر ول ضرار … الضرر يققزال " ولققن أتوسقع فقي هقذا الشققق المقدني

لخروجه عن نطاق دراستنا .

ب ) الجزاء التأديبي والداري :

 وهو المرتبط باللوائح الدارية والنظم والتعليمات الصادرة عن سققلطة النقققد

_______________________________________________

________256                (، العربية النهضة دار ، القاهرة ، ئية الجنا الجراءات قانون شرح ، حسني نجيب محمود
          ، نية لثا ا 198الطبعة ص   8 ،880.  

ًل ًل، فيمكن بعد ثبوت البينة وصدور الدانة ، أن يقرر مث  ومراقب الشركات مث

 تخفيض تسققهيلت التسققليف الممنوحققة مققن قبققل الققدوائر الحكوميققة أو منققع

 ممارسة بعض العمليققات التجاريققة و تعييققن مراقققب خققاص للشققراف علققى

 بعض أو حتى كل أعمال الشركة وختامققا إلغققاء الققترخيص واعتبققار الشققركة

  هققذا مققا أكققدته عمليققا وزارة)257(منتهية بحكم القانون الجققزائي و الداري. 

  بقرارهققا الداري المتضققمن سققحب2001-7-13الصققحة السققرائيلية بتاريققخ 

  الغذائيققة بعققدZOGLOBEKعلمة الجودة الصحية السققرائيلية مققن شققركة 

 اكتشافها تجاوزات صحية خطيرة وذلك باسققتخدام لحققوم منتهيققة الصققلحية ،

 وثبوت التلعب فققي المؤشققرات اللكترونيققة الدالققة علققى صققلحية المنتجققات

)258(المخزنة في ثلجات الشركة . 

العقوبة الزجرية :-2

 بعد إلقاء الضققوء علققى النصققوص السققارية فققي فلسققطين يمكققن أن

ًل بعقوبة الحبس الفعلي لمدة ل تزيد عن أربع  يعاقب المتسبب بالفلس مث
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 سنوات في المحافظات الجنوبية ومدة ل تزيد عن السنتين للمفلس المقصققر

 أما في الحافظات الشمالية فسن عقوبة الشغال الشاقة المؤقتققة للمفلققس

  ويقترك أمققر تخفيقف)259(المحتال والحبس مدة ل تتجاوز السقنتين للمقصقر 

 العقوبة للمحكمة ، ولقد ترك المشققرع الفلسققطيني الحققديث بنققد المخالفققات

 القتصادية التي يمكن للشركة المساهمة العامة اقترافها دون أن تنظم فققي

 مشروع العقوبات الفلسطيني ليققترك ذلققك لمشققروع قققانون الشققركات وفقققا

 لقاعدة الخاص يعقل العام ، ولقد نص المشرع العربي على ضرورة توقيع

 العقوبة الزجرية كرادع للتاجر الذي يمكن أن يضققر القتصققاد الققوطني حيققث

 تتعالى الصوات  حاليا لنشاء محاكم خاصة لمثل هذه المخالفققات التجاريققة

 وإخراجها من إطار القضاء الستثنائي وهققذا مققا طرحققه البققاحثون اللبنققانيون

 باسم القضاء المالي ليكون الخطققوة الققتي تميققز التققاجر وأعمققاله واقققترحوا

 مشروع تنظيم القضققاء المققالي حيققث عالققج البققاب الول منققه تشققكيل هققذه

 المحكمة بحيث تتألف من النيابة العامة ، قاضي تحقيق مالية ومحكمة مالية

 دائمة وأسند لهذه المحكمة النظر في جميع أعمققال الشققركات التجاريققة مققن

)260(رئيس المجلس إلى الموظف الصغير في الشركة . 

ّعققل السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية أيققة آليققة لتجريققم  حققتى الن لققم تف

 شركات المساهمة  العامة بطريققة شقفافة وواضقحة فل يقزال الختصقاص

 القضائي يتذبذب ما بين القضاء النظامي والعسكري ، وتم اقتراح آلية لنتققاج

 المحكمة المتخصصة الفلسطينية وذلك " بتفعيل الدورات التدريبيققة والعلميققة

 للقضاة وأعضاء النيابة العامة واختيققار نخبققة منهققم لبنققاء المحكمققة التجاريققة

)261(الفلسطينية المتخصصة " . 

_______________________________________________

ص)              257________ ، السابق المرجع ، الردني التشريع في القتصادية الجرائم ، نائل ،177-165صالح
بتاريخ)           258 الصادرة ، القدس ، القدس جريدة ، القتصادية 200-7-14الصفحة رقم   1 العدد ، 

)114 5 6.( 259) (127المادة)   رقم)        النتدابي الفلس قانون من 193لسنة)  3، 6) المقادة    وكقذلك ،

الردني)      438 العقوبات قانون من ،) 196لسنة)   16رقم         0.  
الطبعة)               260 ، الثقافية بحسون منشورات ، بيروت ، القتصادي العقوبات قانون ، رباح  غسان

  ، 199الولى ص  0 ،320.  
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261   –        – مقابلة)      ، فلسطين ا رام ، سابقا استئناف قاضي محامي ، النشاشيبي  شكري

  ، 200-7-31شخصية 1.  
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 وأبدى عضو محكمة النقض القاضي عبد ا غزلن بنظققرة متشققائمة

 حيث أكد " في هذه المرحلة الحالية يصعب إيجاد قضققاء متخصققص باعتبققار

 أن البنية التحتية للجهاز القضائي ككل غير مكتملة وغيققر متققوفرة ، و الصققل

 أن يحاكم الشخص  إعتباري أو طبيعي أمام القضاء النظققامي ويجققب حصققر

 اختصاص المحاكم الخاصة في أضيق الحدود - مشيرا للمحاكم العسققكرية -

.262(وسرعة تشكيل المحاكم النظامية المتخصصة "   (

  والعقوبققات التاليققة مجتمعققة أو منفققردة تبقققى فققي إطققار الختيققارات

المطروحة قانونا أمام المحكمة المختصة :

الغرامة المالية :أ )

 لقققد تضققمنت المققواد التشققريعية سققواء فققي القققوانين الخاصققة فققي

 فلسطين أو في الدول العربية بنصوص تقضي دفع الغرامات المالية وآليققات

 لحسققاب واسققتبدال العقوبققة الزجريققة بالغرامققة ، وينققص قققانون العقوبققات

ًل لسنة   ) " … يحكم على المخالفين بغرامققة89 بالمادة (1934الفرنسي مث

 ل تقل عن ألف فرانك ول تزيد على عشرة آلف فرانك " ، فالغرامة الماليققة

 ستكون عقوبة ملئمة لطبيعة الشخص العتباري . عاد وأكققد هققذه العقوبققة

 ) في مشروع تعديل قققانون العقوبققات116/3كأساس قانوني بنص المادة (

(الفرنسي بأنه " ل يحكم على الشخاص المعنققويين إل بعقوبققات ماليققة " . 

263(

الحرمان من مزاولة المهنة التجارية :ب)

 في بعض الشركات التجارية يمكن أن تظهققر مخالفققة للقققانون سقواء

 التجاري أو الجنائي فعند صدور الحكم بالدانة يملققك القاضققي سققلطة المققر

 للجهات الدارية بمنع هذه الشركة التجارية من ممارسة شق تجققاري معيققن

)264(لمدة محدودة . 

 هذا الجراء القانوني لم يتضققمنه نققص بشققكل صققريح فققي السققوابق

 القضائية الفلسطينية وأكد عضو محكمة النقض القاضققي عبققد اقق غققزلن "
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 بأنه لم تعرض أمققام المحكمققة المختصققة أي قضققية جزائيققة ضققد أي شققركة

 مساهمة عامة ولم يقدم مراقب أو مسجل الشققركات الفلسققطيني ول حققتى

 مكتب النائب العام أي ملف جزائي بخصققوص تجقاوزات جنائيقة صقادرة مققن

)265(شركات عاملة في فلسطين " . 

 وجرى تعليل ذلك " بعدم نشاط دائرة مراقبة الشركات ووكلء النققائب

 العام فتفعيل دورهم القانوني يظهر ملفات جنائية تسجل بطققرف المحققاكم

 المختصة ، وهذا لم نشاهده لغاية الن وهذا ل يعني عدم وجققود مخالفققات

 في الشركات التجارية في فلسطين وفي شركات المساهمة العامقة تحديقدا

حيث يتم حلها قبل وصولها

_______________________________________________

________262   – مقابلة)               ، فلسطين ا رام ، المحاكم مجمع ، النقض محكمة عضو ، غزلن ا  عبد

  ، -15        شخصية 7- 200 السلطة            1 مؤسسات في الصلحيات تداخل حول تقرير ، كايد عزيز وكذلك ، 

ا،      رام ، ية الفلسطين ية –        الوطن دط            ، المواطن لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة منشورات القانونية التقارير  سلسلة

 – حزيران   ،199 ص   9 ،46. ص)        263  ، السابق المرجع ، عمرو + 314سالم  315.  
ص)           264 ، السابق المرجع ، الثاني ج ، سميحة .700القليوبي   
مقابلة)                 265 ، فلسطين ، ا رام في المحاكم مجمع ، النقض محكمة عضو ، غزلن ا  عبد

- 200-7شخصية   1.  

  ، وعقب مسققاعد)266(إلى المحاكم كما هو سائد حتى في الوطن العربي" 

 المدير العام لشركة ترست العالمية للتققأمين طققارق الديسققي " أن المحققاكم

 الحالية ل تسعف رجل العمققال القققادم للسققتثمار فققي المنطقققة ، فضققعف

 الكادر القانوني والداري وقلة العداد و ضقعف التنفيقذ كقان السقبب بظهقور

 المحاكم البديلة كمحكمة أمن الدولة الققتي تميققزت بالسققرعة ولكنهققا تنطققوي

 على سلبيات خطيرة جدا من حيث قواعد الثبات وخبرة القضاة، ومن وجهة

 نظري يجب أن تكون محكمة أمن الدولة مختصة فققي مجققال محققدد مسققبقا

 وبشكل قانوني واضح ، وتنحصر في القضايا التي تمس أمن الدولققة بشققكل

 حقيقي كجرائم التجسس و التعامل مع العدو ، أما الجرائم القتصادية فإني

 أرى بأنها مهما عظمت أخطارها فإنها يجب أن تنظر أمام المحاكم النظاميققة
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 ورجل العمال يتقبل الفكرة فحقه الشخصقي مضقمون ومصقالحه التجاريققة

) 268(مصانة " . 

 عمليا يمكن أن يصققدر " قققرار الحرمققان " عققن الجهققات الداريققة بعققد

 صدور الدانة من المحكمة المختصة كإجراء إداري لحق مققن سققلطة النقققد

ًل ، وفققي البعققد الفقهققي قققرار  الفلسققطينية أو وزارة التجققارة والصققناعة مث

الحرمان يمكن أن يظهر بنظامين  قانونيين :

- نظام الحظر القانوني :1

ًل باعتمققاد قاعققدة الحظققر القققانوني وفعلتققه  قام المشرع الفرنسي مث

 المحققاكم الفرنسققية وذلققك بالجققازة قانونققا للمحققاكم الجنائيققة أو المدنيققة أو

 التجارية أن يتضمن حكم الفلس بند عقابي إضافي وذلك بحرمققان التققاجر

 من ممارسة العمل التجاري سواء أكان تاجرا فردا أو شخصا معنويا كشركة

ًل ، وسمي بالقققانوني كققون هققذا الحظققر صققدر مسققتندا  المساهمة العامة مث

 لنص تشريعي صريح ، ومن حق المحكمة أيضا ربطه بفققترة زمنيققة محققددة

 وفقا للمصلحة العامة وبطريقة تتناسب والضرر القتصادي الذي أصاب الغير

  ، واعتمققد مشققروع قققانون العقوبققات الفلسققطيني هققذا السققلوب فققي)269(

) :23العقاب على الشخص المعنوي بنص المادة (

 "حققل الشققخص المعنققوي يعنققي منعققه مققن مواصققلة نشققاطه علققى الطلق

 ويترتب على ذلك تصفية أمواله وزوال شخصيته المعنوية بعد تمققام التصققفية

 … وقف الشخص المعنوي يعني حرمانه من مزاولققة نشققاطه لمققده ل تقققل

عن شهر ول تزيد على سنة دون أن يمس ذلك بوجوده القانوني … " 

- نظام الحظر الواقعي :2

  في حالة خلو القانون الخاص من نظام الحظر القققانوني ، فققانه لققن

 يكون هناك مانع قققانوني مققن ممارسققة التققاجر أو الشققركة للعمققل التجققاري

 والعودة للنشاط في السقاحة القتصقادية ، حقتى بعقد صقدور ققرار قضقائي
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 بإفلس الشركة و لكن يظهر الحائل الواقعي كون الدائنين والمتضررين من

 أفعال التاجر المجرم سيبقوا مطاردين لققه ومطققالبين بتسققديد الققديون وجققبر

الضرر الذي ربط في ذمة الشركة والمتسببين المباشرين 

_______________________________________________

________266   –        – مقابلة)      ، فلسطين ا رام ، سابقا استئناف قاضي محامي ، النشاشيبي  شكري

   ، 200-7-31شخصية 1.  268- ا)                 رام ، للتأمين العالمية ترست شركة ، العام المدير مساعد ، الديسي  طارق

شخصية     مقابلة ، -20       فلسطين 3- 200 1.  
ص)        269 ، السابق المرجع ، غنام .305غنام  

 والمجرمين للفلس ، فتكون الصعوبة واقعية في عودة المحكوم عليه لي

 نشاط تجاري فكان الحظققر الققواقعي لعملققه التجققاري والصققادر عققن جميققع

 التجار ورجال العمال الفققاعلين فققي السققاحة القتصققادية فققي فلسققطين أو

)270(حتى العالم . 

نشر الحكم القضائي بالدانة :ج)

 إن مجرد نشر القرار القضائي فققي الجريققدة الرسققمية أو بأيققة وسققيلة

 إعلن تراها المحكمة مناسبة سيكون عقابا مؤلما جققدا للشققركة المسققاهمة

 العامة فأساس ارتباط الشركة بققالمواطن المسققتثمر الصققغير وسققائل النشققر

 والعلن فعندما يصدر قرار إدانة  من المحكمققة النظاميققة المختصققة وينشققر

 بكل تفاصيله سيكون عقابا شديدا على إسققم الشققركة التجققاري وانتهققاء لي

 ثقة يمكن أن يبنى عليها أي عمل تجاري ائتماني ، تماما كما فعلت المحكمة

  " ونشققر قراراتهققا علققىMICROSOFTالمريكيققة المختصققة بنظققر ملققف " 

 ، وتم إعتماد هذا السلوب في النشققر فققي) 271(الصفحة اللكترونية العامة 

) :24مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ضمن مادة (

 " نشر الحكم هو إعلنه بالطريقة التي تعينها المحكمة على نفقة المحكققوم

عليه … "

الحكم بإغلق الشركة :د) 
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 إذا تكررت المخالفات أو تعاظمت إلى حققد الجنايققات يمكققن بالضققافة

 إلى الغرامة المالية أن تصدر المحكمة قرارا بققإغلق المركققز التجققاري الققذي

 ارتكبت فيه الجريمة أو استخدمت وسائل تقنية موجودة في المركققز فكققانت

  وبققذلك تكققون هققذه العقوبققة)272(مسهلة لتنفيققذ تلققك المخالفققة القانونيققة . 

 موجهة نحو الشخص المعنوي بقرار العدام القتصادي كبقديل ققانوني عقن

 العدام الحسي للشخص الطبيعي كوسقيلة رادعقة لنهقاء النشقاط الجرمققي

 عققبر تلققك المقققرات المسققتخدمة مققن الطققواقم المققديرة لتلققك التجمعققات

)273(القتصادية والشركات ذات النشاط المالي الضخم . 

 فتأتي المحكمة بقرارها القضائي كمحصققلة نهائيققة لربققط المسققؤولية

 الجزائية علقى العمقال الجنائيقة للشقركة ، ويلجقأ ممثقل الشقركة للسقتئناف

 لكسب الوقت وإظهار الدفوع القانونية ليحصل على اعققتراض مقبققول يققؤدي

 إلققى إلغققاء الرسققالة الققتي صققدرت عققن قققرار المحكمققة ، ولكققن فققي نهايققة

 المطاف ما بين العتراض أو الستئناف يصققل القققرار القضققائي إلققى مرحلققة

ّرمة ، رغم اعتمادها كعقققاب  التطبيق وانعكاس آثاره على ذمة الشركة المج

 ) من مشروع قانون العقوبققات الفلسققطيني بنصققها "22تبعي ضمن المادة (

 مع مراعاة حقوق الغيقر حسقن النيققة ، يجقوز الحكققم بقإغلق المحققل الققذي

ارتكبت فيه الجريمة … " .

_______________________________________________

ص)        270________ ، السابق المرجع ، غنام . 306غنام  
ص)        271 ، السابق المرجع ، يحيى اللكتروني   289موافي الموقع ، 

www.caselaw.1p.findlaw.com/scrip  
) المادة          .18/5وكذلك الفلسطيني)        العقوبات قانون مشروع من ،

ص)        272 ، السابق المرجع ، غسان .315رباح   
ص)        273 السابق المرجع ، عمر .315سالم   
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 بالمحصلة إن إعتماد المشققرع المسققؤولية الجزائيققة كقاعققدة قانونيققة تكفققي

 لتكون صمام أمققان للقتصققاد ، لققن تكققون كققذلك إل بمحكمققة تققدرك وتتقققن

 التعامل مع هذه القاعدة و من تنفيذ الحكم القضائي المبني عليهققا بطريقققة

 سليمة ومتخصصة وإل ستتحول جميع تلققك المراحققل القضققائية إلققى مراحققل

 شكلية تخلو من اللزام والتنفيذ على أرض الواقع ، وهنققا أصققل إلققى سققؤال

 هل صدور الحكم الجزائي والتحرك بتنفيذه ضد الشققركة هققو إعلن قققانوني

لندثارها بحكم القانون ؟

  رد2001)  لسققنة 3عالج قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (

 العتبار في الباب الخامس من الكتاب الرابع من القانون حيققث ألققزم النققائب

 العام بتلقي طلب رد العتبار ليجري عليه الستيثاق اللزم ، وليقدم مطققالعته

 للمحكمة التي أصدرت حكمها بالدانة ، وأشترط المشرع الفلسطيني لقبققول

) من قانون الجراءات الجزائية :438رد العتبار في نص المادة (

" يشترط لرد العتبار:

 - أن تكون العقوبة قد نفققذت تنفيققذا كققامل أو صققدر عفققو عنهققا أو إنقضققت1

بالتقادم .

 - أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صققدور العفققو عنهققا مققدة2

 خمسة سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، وسنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحققة ،

وتضاعف هذه المدة في حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم " .

 وملزما ايضا المحكمة برد العتبار للمحكوم عليققه بعققد أن يسققدد الغرامققة أو

الرد أو التعويض أو المصاريف .

 فقهيققا تققم تحليققل الطققرق القانونيققة الققتي يمكققن أن تشققجع الشققركة

 المساهمة العامة للعودة إلى ممارسة النشاط التجاري المشروع وتققبين لنققا

 أن هنققاك وسققيلتين لعققودة التققاجر أو الشققركة المسققاهمة العامققة للحيققاة

القتصادية وهي :

الوسيلة الولى : إسقاط الديون ( إجراء مدني )
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  باسققتخدام وسققيلة إسقققاط الققديونUSCAانفرد القققانون المريكققي  

DISCHARGEكطريقققة لتشققجيع التققاجر أو الشققركة المسققاهمة العامققة   

 للعودة للعمل بعد الفشل السابق حيث تمنع ملحقتها الدائمة من الققدائنين ،

 ويعتبر هذا الحق للتاجر أو الشركة التي أعلن إفلسها وذلققك بتقققديم الطلققب

 العدلي الخاص إما للمحكمة ذات الدرجة الولى التي أصدرت قرار الفلس

 أو للمحكمة العليا " الستئناف " ، ولم يسمح بالمطالبة بهققذا الحققق بطريقققة

 واسعة بل تم تقيده وربطه بشرط تقديم دراسققة اقتصققادية لحيققاء الشققركة

 وعدم ظهور المخالفات الجنائية على سطح دعقوى الفلس كققتزوير الققدفاتر

 التجارية أو إتلفها أو عدم مسكها خلفا للصول المحاسبية فيحرم التققاجر أو

 الشركة من هذا الحق ، فيقتصر حق إسقاط الديون في الفلس التقصيري

 ويرفض الفلس الحتيالي ، و تبقى الصلحية العليا بتقدير قبققول الطلققب أو

)274(رفضه بيد المحكمة ناظرة الطلب وصاحبة الختصاص . 

_______________________________________________

ص)        274________ ، السابق المرجع ، غنام .307غنام  

الوسيلة الثانية : رد العتبار (إجراء جزائي ) 

 هققو طلققب عققدلي يقققدم مققن المفلققس سققواء مققن ممثققل الشققركة

 المساهمة العامة لحذف الحكققم الجققزائي الصققادر والمسققجل فققي صققحيفة

 المفلققس الجنائيققة لمكتققب النققائب العققام ليقققدم مطققالعته للمحكمققة حققول

 المحكققوم عليققه سققواء شققخص طققبيعي أو معنققوي ، وقققد تنققاولت القققوانين

الجزائية والتجارية هذا المطلب .

 ونرى أن النصوص القانونية الخاصقة بققرد العتبقار ققد سقلكت مسققارا

 مشددا للرغبة في المحافظة على السققتقرار القتصققادي ووضققع رادع قققوي

 وضمان واضح لحقققوق المتضققررين ، بعكققس النصققوص القانونيققة التجاريققة

 تسعى إلى دفع المفلس إلى تسديد جميع المبالغ المترتبة علققى ذمتققه حيققث
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 )12) من قانون التجارة الردني رقققم (467صدر هذا التوجه ضمن المادة (

" 1966لسنة   - يعاد العتبار حتما إلى المفلس الذي أوفى جميع المبققالغ1 

 - ول يجققوز مطققالبته بالفققائدة2المترتبة عليه من رأسمال وفققائدة ونفقققات ، 

)275(عن مدة تزيد على خمسة سنوات " . 

 إلققى تظهر لنا رغبة المشرع الردني بعودة الشركة المساهمة العامة

 الساحة التجارية دون ملحقة من السابقة الجزائيققة الققتي سققجلت بصققحيفتها

ّولققد عققن عقققد  الجنائية ، ولتكون طريقة مباشرة لتجميد الثر الجزائي الذي ت

 المسؤولية الجزائية على كاهل العمل التجاري للشركة ، وفي فلسطين  لققم

 يستخدم هذا المطلب العققدلي أبققدا لعققدم إحالقة أي شققركة مسقاهمة عامقة

 فبقي هذا المطلب دون سوابق قضائية توضح أسققلوب التطققبيق أو  للقضاء

)276( حتى دراسة فقهيه .

ونوصي بجوازية إعادة رد العتبار للشركة المجرمة  في حالتين :

: الولى     تسديد اللتزامات المالية الققتي أسققندت إليهققا سققواءالحالة

أثناء نظر الدعوى الجزائية أو الدعاء بالحق المدني .

: ققة   ني ا ث ل ا ققة   إن تققبين للنققائب العققام أن المققوال المحصققلةالحال

 والمسجلة أمام المحكمة الجزائيققة تكفققي لتغطيققة اللتزامققات الماليققة

بالكامل للشركة المجرمة . 

 مما تقدم نجد بأن وسائل إعادة الشركة المجرمة للساحة القتصققادية

 وطرق تجميد آثار المسؤولية الجزائيققة وقققرار الدانققة والتجريققم تختلققف مققن

 دولة إلى أخرى ، ولكن الهدف العام فتح المجال للشققركة المجرمققة العققودة

 للنشاط التجارية بصفحة جنائيقة نظيفقة وذمققة ماليققة خاليققة مققن المطققاردات

الدائمة من الدائنين والمتضررين .
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_______________________________________________

________275) (467/1/2المادة)   رقم)        الردني التجارة قانون من 196لسنة)  12، 6.  
276   – مقابلة)                ، فلسطين ا رام في المحاكم مجمع ، النقض محكمة عضو ، غزلن ا  عبد

 ، -15        شخصية 7- 200 1.  
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الخاتمة

 إن وضع الدولة الفلسطينية القتصادي هو الللذي يقللرر موقعهللا علللى

 الخارطة السياسية لهذا العلالم ، والبوصلللة العلميلة اللتي تشللير إلللى الواقلع

 القتصادي الفلسطيني السليم ستؤدي إلى خلق تلوجه متخصلص  ملن قبلل

 البللاحثين لوضللع نقللاط الضللوء علللى مميللزات وعيللوب السللاحة القتصللادية

 الفلسللطينية ، فيسللهل علللى صللاحب القللرار الفلسللطيني بنللاء السللتراتيجية

 المطلوبة في تثبيت القتصاد الوطني وترويج الراضللي الفلسللطينية كقاعللدة

مالية مركزية يمكن الستثمار فيها دون تردد .

 بدورنا قمنا بطرح الضوء الفقهي والتشريعي المقارن على المسؤولية

 الجزائيللة عللبر شللرح مراحللل حيللاة شللركة المسللاهمة العامللة المحللدودة ،

 معتمدين قاعدة البعد التاريخي التمهيدي فللي إظهللار ململلح هللذه الدراسللة

 ومدى اعتبار المسؤولية الجزائية كقاعدة قانونية يمكن أن تحصل على تميللز

 تشريعي مستقل ، فظهر لنا العتراف المبطن وشبه الكامل وحتى المتطرف

 كما فعل المشرع الفرنسي القديم ، ومدى الجدل الذي ل يزال يبني التبللاين

 والختلف القانوني وحتى الفقهللي فللي إعتمللاد المسللؤولية الجزائيللة كحللق

 قانوني واجب التطبيق على الشركة التجاريللة الللتي احتصلللت علللى شخصللية

قانونية مستقلة. 

 وأيضا أدرجنا التحليل والتعريللف المقللارن لهلذا النللوع مللن المسلؤولية

 والذي طرح عبر الحقب الزمنيللة العرفيللة والمكتوبللة وحللتى الحديثللة ليسللهل

 علللى البللاحث تلمللس وجللوب تطللبيق هللذا الحللق الجللزائي وإلزاميللة ربللط

 المسؤولية الجزائية بالمؤسسات التجارية بشللكل عللام والشللركة المسللاهمة

 العامة بشكل خاص ، وأظهرت المراحل القانونية التي يمكن أن تمر بهللا أي

 شركة تجارية وكشفت عن الطبقات التي حظيت بالحماية الجنائيللة المتميللزة

وحتى النصوص التجريمية الوطنية والمقارنة .
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 باشرنا موضللحين النقللاط والمراحللل القانونيللة الشللكلية الللتي أوجبهللا

 القانون الخاص للتأكد من سلير مؤسسلي شلركة المسلاهمة العاملة نحلو "

 إحيائها " بطريقة ثابتة وسليمة دون أي احتيال أو عبث في مقدرات القتصللاد

 الوطني ، ومدى الحرية المطلقة للشركة في بنللاء نظامهللا الللداخلي واختيللار

 السلوب الداري الملئم فللي تللوجيه دفللة حركتهللا الماليللة والداريللة ، حيللث

 لمست الهدوء التشريعي وخروجه من دائرة الشك التي مرت بهللا النصللوص

القانونية أثناء مرحلة التأسيس والعتماد .

 عملنا على إظهار السلطات القانونية لمجلس إدارة الشركة المساهمة

 العامة المحدودة ولمدرائها المفوضين والخطوط الفاصلة ليقاع المسللؤولية

 الجزائيللة والتقللاطع الجنللائي لهللذه المراحللل ذات التجريللم المباشللر وغيللر

 المباشللر، والمللدى الللذي يمكللن أن تتطللور بلله المخالفللة الداريللة والماليللة

 للشركات التجارية لتتحول إللى مسلتوى الجريملة القتصلادية  وهلل الرقابلة

 الحكوميللة وشللبه الحكوميللة فاعلللة بشللكل ملئم لكبللح جمللاح المخالفللات

 الجزائية التي يمكن أن تصدر عن الشركة كهيكل إداري واقتصادي وموظفها

ّير ُمنللح مللن صلللحيات لتسلل  المفوض الذي قبل دخول الللدائرة الجنائيللة بمللا 

الشركة وإدارة جزء من دفة حركتها .
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 وحللنا تطبيق المسللؤولية الجزائيللة الللتي يمكللن أن تللؤدي إلللى انتهللاء

 الشركة وإخراجها نهائيا من الساحة القتصادية المحلية وحتى العالمية والتي

 تجسدت بمرحلة الفلس الجباري وما ينطبق على هلذه المرحللة ملن آثلار

 قانونيللة و انعكاسللات إداريللة ، والمللدى الللذي وصللل إليلله المشللرع التجللاري

 والجزائي الفلسطيني والمقارن في إلقاء المسللؤولية الجزائيللة علللى كاهللل

 الشركة وهرمها الداري والوصول إلى مرحلة خطيرة يصللعب إنقلاذ الشللركة

فيها .

 محصلة هذه الرسالة ستظهر بنفس أسلوب طرحهللا وذلللك بالمراحللل

 التي ظهرت في الدراسة ، وسنعمل على إلحللاق كللل خلصللة بنتيجللة تكللون

ّيرة للتوصيات لتؤدي إلى ختم البحث . مس

الخلصة الولى :

 من الناحية التاريخيللة ظهللرت المؤشللرات الفقهيللة فللي فللترة القللانون

 الروماني حول المسؤولية الجزائية وتطبيقهللا وربطهللا كحللق قللانوني يجللرى

 على التجمعات التجارية العتبارية بمجرد انبثاقها ، بللالرغم مللن عللدم ظهللور

 الفصل القاطع ما بين المسؤولية الجزائية والمدنية ، وكانت تلللك المؤشللرات

 برغم بطئها خطللوة دافعللة لفقهللاء العصللور الوسللطى لسللتحداث مللدارس

 فقهية لتحليل الشخص المعنوي بمنظار قانوني متخصص وتظهللر النظريللات

 القانونية المتخصصة بالمسؤولية الجزائية حيللث ظهلرت علدة ملن التوجهلات

 التي اعترفت بالشخص المعنوي واندماجه مللع مؤسسلليه ليكونللوا متوحللدين

 في الحقوق باتجاه الغير وذلك تمشلليا مللع المطللالب العامللة التجاريللة الللتي

 تعالت في المدن الوروبية التي نشطت بالتجارة البحرية فللي تلللك الحقبللة ،

 وأيدت الكنيسة وقانونها قدرة " خلق " شخص معنوي مستقل له ذمة ماليللة

 مستقلة و يتحمل التبعة الجزائية ، وذلك قياسا لندائها بللأن شخصللية الكنيسللة

 وممتلكاتهللا وتجمعاتهللا العقاريللة هللي تجمللع إعتبللاري خللاص للله شخصللية

مستقلة لتكون قاعدة دنيوية "لمدينة ا".
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 حظيت تلك التوجهات الفقهية بالمسللاندة مللن بعللض الفقهللاء وكللذلك

 تلقت النقض حيللث اسللتند هللؤلء إلللى فكللرة الشللركات التجاريللة المعتمللدة

 كأدوات اقتصادية بيد التجار ومللن غيللر المنطللق حصللولها أو حللتى المطالبللة

 بمنحها شخصية مستقلة وقدرة على تحمل التبعيللة الجزائيللة كونهللا شخصللية

 فرضية ومجازية ، فوصفوا الشخص المعنوي بأنه يفتقر إلللى كيللان ململلوس

 ككائن اجتماعي ، وثللار جلدل فقهللي مللا بيللن المؤيللد والمعللارض فللي تلللك

 الحقبة التاريخية حيث أثرى التجربة القانونية في تلك العصور الوسللطى ممللا

 دفع المشرع الفرنسي القديم على التحملس وأخلذ زمللام المبلادرة بتطللبيق

 المسؤولية الجزائية على الشخص المعنللوي حيللث اتحللد المشللرع والقاضللي

 الفرنسي القديم بتنفيذ المسؤولية الجزائية بنلوع مميلز ملن العتملاد فجلرى

 تجريم القرى والمدن وحللتى الجامعللات فكللانت سللوابق تشللريعية وقضللائية

 عمليللة ، أسسللت الخطللى نحللو العللتراف بهللذه المسللؤولية الجزائيللة كحللق

قانوني ثابت و واجب التطبيق في كامل القارة الوربية .

 أما الوجه الشرقي للحقبة التاريخية الغربيللة فكللان الشللرع السلللمي

 الذي لم يضع نظرية متخصصة للشخصية المعنوية والذمة الماليللة المسللتقلة

 شللرعية بنللاء بعللض الشللخاص المسللتقلين عللن الشللخص ولكنه أشار إلى

 الدمي كمؤسسللات الوقللف والمللدارس والشللفاء ، ولكنلله لللم يتقبللل وقللوع

 ) مللن105المسؤولية الجزائية على تلك المؤسسات وذلك تطبيقا لنص الية (

 سورة المائدة من القرآن الكريم قللال تعللالى { يللا أيهللا الللذين آمنللوا عليكللم

أنفسكم ل يضركم من ضل إذا اهتديتم } .

النتيجة :

 تاريخيا تم تحليل وطللرح المسللؤولية الجزائيللة وإمكانيللة قبولهللا وربللط

 وقوعها على الشركة التجارية كشخص معنوي مستقل صاحب الذمة الماليللة

 المرادفة للفرد الدمي ، ولكنها تواترت ما بين خلطها بالمسؤولية التعويضللية
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 المدنية والجزائية ، وظهورها بإطار تحليلي فقهي ضمن مللدارس متخصصللة

 عملت إبان العصور الوسطى ، مما شجع بتطبيقها بشكل كامللل دون اعتبللار

 للفرق المادي ما بين طبيعة الشخص النساني والمعنوي المفللترض ومللدى

مطابقة ذلك التنفيذ مع التكليف الشرعي للنسان .

الخلصة الثانية :

 أجمللع الفقهللاء أن البحللث العلمللي للمسللؤولية الجزائيللة للشللخص

 المعنوي عبر الحقب التاريخية كان أهم دافع للتطور القانوني لتلللك القواعللد

القانونية.

 وظهرت العترافات القانونية التشريعية المباشللرة فللي كللثير مللن دول

  والمنفللذ1993) لسللنة 3العالم ومنها فرنسا بقانونها الجنائي الحديث رقللم (

  الللذي قللاد التحللول إلللى تللوجه إعتمللاد1994في مطلع شهر آذار مللن سللنة 

 المسللؤولية الجزائيللة ذات النللص التشللريعي المباشللر ، فأصللبح الشللخص

ًل مع الشخص الطبيعي ليتحمل المسؤولية وفقا لحالت  المعنوي شريكا كام

جزائية تم العلم عنها بنصوص المواد الجنائية .

النتيجة :

 تجنب المشرع التجللاري  تعريللف الشللخص المعنللوي ضللمن نصوصلله

 القانونية المعالجة لنشاط الشركات التجارية ولكن عمل على إعلن شللروط

 وأنواع تلك الشخصيات ليسهل تبويبها حسب تصنيفها وأداء نشللاطها ونللوعيته

 إن كان تجاريا أو مدنيا ، وعمل على بناء نصوص قانونية لتطبيق المسللؤولية

 الجزائية بأسلوب النصوص الصريحة المباشرة لتكون قاعدة تشريعية جزائية

مطروحة للتطوير وفقا لبحث الفقهاء ومطالب رجال العمال .

الخلصة الثالثة :
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 ليتمكن المشرع من وضع الشركات التجارية في إطار قللانوني واضللح

 دون أن يتدخل في نشاطها ، فقام بوضع شللروط شللكلية وقانونيللة لمرحلللة

 التأسيس والدارة ليتسنى له إدخال ذلللك التجمللع فللي التصللنيف المناسللب ،

 فوضع رقابة قانونية وإجراءات عقابية خاصة في حال تجللاوز تلللك الشللروط

 ومنها إخراج الشركة من إطار المشللروعية وعقللد المسللؤولية الجزائيللة علللى

 نشاطها ، وذلك حسب مرحلة تواجد المخالفة سواء في التأسيس أو العمللل

والنشاط .

 لقد اتسلمت القللوانين التجاريلة الخاصلة والجزائيللة اللتي نظمللت تللك

 المراحللل ببعللض التشللدد الشللكلي وخاصللة عنللد جمللع رأسللمال الشللركة

 المساهمة العامة الوليدة حيث ألزمت بعللض الللدول ومنهللا العربيللة أن تللدار

 مرحلة الكتتاب بواسطة مؤسسة مصرفية مختصة أو عن طريق دوائر سوق

 الوراق الماليللة الللوطني ليسللهل متابعللة أي خلللل فللي اسللتثمار المللواطن ،

 وألزمت تلك القوانين أيضا المؤسسين بالحتفللاظ بنسللبة خاصللة مللن أسللهم

 التأسيس دون تصرف أو بيع لمدة زمنية معينة لتكون ضللمانة عامللة لحسللن

 أداء المؤسسين فللي اتخللاذ الجللراءات اللزمللة لحيللاء الشللركة المسللاهمة

العامة .

 كان هناك اهتمام خاص بطللرح المسللؤولية الجزائيللة علللى مخالفللات

 الداريين الذين انتخبوا أو عينوا لدارة دفة الشركة المساهمة العامللة فكللان

 تفويضهم الداري العام سببا قويا للمشرع العربي و الغربي لتنظيم نصوص

 متخصصة تجاريللا وجزائيللا لتكللون صللمام أمللان وحافظللة مميللزة للسللتثمار

 اللللوطني وملللدخرات المسلللتثمر الصلللغير ، فعملللل عللللى إلزاميلللة تحديلللد

 الختصاصات الدارية وحدود التفويض ، وحتى بناء الحتياط المالي وأسلوب

 توزيع الربح السنوي وبناء الموازنة المالية القانونية للشللركة وطللرق الرقابللة

على حسن أدائها .

النتيجة :
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 يقلع عللى علاتق المشلرع واجلب متابعلة الحركلة المتطلورة لنشلاط

الشركة المساهمة  

 العامة الفاعلة في منطقة إختصاصه ليتمكن من حمايتها ومللدها بالنصللوص

 القانونية المتطورة والمتناسبة مع مراحللل نموهللا ونشللاطها ، ليسللعى لسللد

 الثغرات التشريعية و تطويق الجريمة القتصادية قبل استشرائها في أوصللال

 الشركة ، مع الخذ بعين العتبار للرابلط القلانوني الخلاص ملا بيلن الشلركة

ّير صاحب التفويض الداري . كشخص قانوني مستقل والموظف المس

الخلصة الرابعة :

 يمكن أن تنتهي الشركة إختياريا برغبة معلنة مسبقا في نظام الشركة

 سللواء بعنصللر زمنللي أو تحقيللق الهللدف أو بسللبب وقللوع حللادث أدى إلللى

 انقسامها والتللوجه بنظللام الشللركة لعلن تصللفيتها الختياريللة ، أمللا النتهللاء

 الجباري فهو الذي يقطع شريان الحياة بالشركة المساهمة العامللة ويوقللف

 نشاطها بحكم القانون والذي عقد على نشاطها التجاري أو المللالي أو حللتى

 الداري المسؤولية الجزائية ، ولوقوع الفلس التجاري علللى الشللركة جنائيللا

 يجب أن تنحصر نشاطاتها فلي الطللار التجللاري فقلط وتتمتللع بصللفة التللاجر

 الممارس العمل القتصادي الذي أصابه ظللاهرة التوقللف عللن الللدفع الللذي

يعكس الضرر المباشر على الغير وعلى الساحة القتصادية .

 نشطت المواد الجزائية الخاصة والعامة في تفصيل العمللال الجرميللة

 التي يمكن أن تكون سببا لوصول الشركة لحالة الخلللل المللالي الللذي يظهللر

 الحاجة لشللهر الفلس الجبللاري ، حيللث تجتمللع المخالفللات الجزائيللة حللول

 مركز جريملة الفلس الحتيللالي والتقصليري ، واللتي تلؤدي إلللى فتلح بللاب

 التحقيق البتللدائي ومباشللرة النيابللة العامللة بللالتحقيق فللي أسللباب الفلس

 والتي يمكنها أن تتقدم بطلب من المحكمة لوضع الشركة المساهمة العامللة

 بكامل موجوداتها وأركانها تحللت الحراسللة القضللائية لحصللر الضللرر وتجميللد
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 انهمار الخسائر والمحافظة على ما تبقى من أموال سلواء أكلانت منقوللة أو

غير منقولة .

 أما الثر المباشر الذي يمكن أن ينعكس عن إجللراءات النيابللة العامللة

 إثر الفلس الجباري بحللق الملوظفين المفوضلين فيمكلن أن تكلون آثللاره

 جسدية تؤدي لتوقيف الموظللف ومنعلله مللن السللفر أو ماليللة بإلقللاء الحجللز

 التحفظي على أرصدته وتجميد التصللرف بهللا لحيللن وقللوع التنفيللذ الجللزائي

 عليها سواء بمصادرة أو بغرامة ، أمللا الشخصللية فهللي ترتكللز بللالعلن عللن

 إسقاط الحقوق السياسية والمدنية عن المتسللبب بللالفلس الجللزائي ، وإن

 تم إنقاذ الشركة وتمكنت مللن العللودة للحيللاة القتصللادية فيمكللن أن توقللع

 عليها بعض الجزاءات وفقا لطبيعتها كحرمانهللا مللن مزاولللة بعللض العمللال

الخاصة أو إيقاع غرامات مالية على ذمتها .

النتيجة :

 يمكن أن تنتهي الشركة بحكم النظام وتنفيذا للقانون الخاص بطريقة

 اختياريللة ، وأخللرى إجباريللة تنفيللذا للقللانون الخللاص والعللام ليشللهر إفلس

 الشركة ، وعلى الدولة بأركانها الثلث التنفيذية والقضائية والتشريعية مواكبللة

 التطور الجنائي لتلحق المجرمين وتبني آلية قانونية سليمة تصللعد بمسللتوى

ًء علللى مللا تقللدم مللن  القتصاد الوطني وتحافظ علللى الفللرد وحقللوقه . بنللا

 خلصللة ونتللائج يمكننللي أن أسللطر التوصلليات التاليللة الللتي يمكللن أن تللوجه

للمشرع وللباحث القانوني :

عالمية) 1 فقهية  ودراسات  كبيرة  تاريخية  قاعدة  لها  الجزائية   المسؤولية 

 عديدة ، وعلى المشللرع الفلسللطيني واجللب تفعيللل هللذه القاعللدة الجنائيللة

 لتكون واضحة في الستخدام من قبل سلللطات الدولللة الفلسللطينية الفتيللة ،

 وذلللك بللدمجها فللي أي نصللوص جزائيللة مسللتقبلية يمكللن أن تطللرح ضللمن

مجموعة قانونية اقتصادية .
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  تفعيل دور مراقللب الشللركات الفلسللطيني ومللده بللالطواقم الداريللة)2

 والقانونية وحتى التقنية الحديثلة ليتسلنى لله نقللل عمللله ملن مجللال حضلور

 الجتماعات العامة للشركة المساهمة العامة إلى أروقة الشركات وقاعللدتها

 الداريللة ليشللرف بشللكل ميللداني وفعللال علللى النشللاط المللالي والداري

 للشركات المالية وليمارس ومساعديه ما أسللند إليهللم مللن صلللحيات بحكللم

القانون .

 تفعيل دور النيابة العامة الفلسطينية وبناء قناة اتصال مختصة ما بين) 3

 دائرة مراقب الشركات والنيابللة المختصللة بالنشللاط التجللاري و الللتي أوصللي

باستحداثها لخراج نوع جديد وفعال من الرقابة القضائية .

في) 4 المغربية  بالتجربة  أسوة  المتخصصة  القتصادية  المحكمة   بناء 

 المحاكم التجارية التي أثبتت نجاحها في السللاحة التجاريللة المغربيللة ، حيللث

 اتسمت تلك المحاكم بالسرعة والتخصللص فللي نظللر الملفللات القتصللادية ،

 ومد المحاكم الفلسطينية بالعداد الكافية من الخبراء والداريين لبناء قاعدة

 عدليه فلسطينية لتكون عنوان من عناوين تشللجيع السللتثمار فللي الراضللي

الفلسطينية .

  استحداث نصوص تشللريعية جنائيللة تللواكب نشللاط الشللركة التجللاري)5

 سواء أثناء التأسيس و العمل على أن تراجع تلللك التشللريعات بشللكل دوري

 وتعدل وفقا للتطللور السللريع للمتطلبللات العالميللة وسياسللة السللوق الماليللة

 المفتوحة ، ولتكون قاعدة تشريعية رادعة وليست مرعبة ، ولتسللتخدم فقللط

 بعد سقوط آليات الرقابة سواء من دائرة مراقللب الشللركات أو دائرة النللائب

العام ولتكون جزء من قانون العقوبات العام .

  تحديد الموقف التشريعي حللول مصللطلح الجريمللة القتصللادية الللتي)6

 ظهرت في بعض دول العالم ، ولغاية الن لم يصدر أي قانون يحدد ململلح

 التصدي لهذه الجريمة الخطيرة وكأنها تترك المر لنبض السللاحة القتصللادية
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 الفلسطينية لتحديللد ملمحهللا ، فيكللون التحللرك التشللريعي والقضللائي وفقللا

 لقاعدة رد الفعل ونوصي بتخصيص فصل خاص للجريمة القتصادية ضللمن

مشروع قانون العقوبات العام .

والتقصيري) 7 الحتيالي  الفلس  جرم  حول  التشريعي  الموقف   تحديد 

 سللواء بالكتفللاء بسللن العقللاب أو بنللاء آليللة قانونيللة تللوجب إنقللاذ الشللركة

 المساهمة العامة بطريقة متخصصة تتمشى وسياسة توجيه العقاب للمجرم

 المتسبب بذاك الفلس الجنلائي ونوصلي بتخصليص فصلل خلاص لجريملة

الفلس وإلغاء المواد المنتشرة في قانون التجارة و الشركات .

  بالرغم من عللدد السللوابق القضللائية البسلليط بخصللوص المسللؤولية)8

 الجزائية لشركة المساهمة العامة ، فإن تفاعل المحاكم الفلسطينية مع هذا

 السلوب العقابي ل يطبق بشكل فاعللل ولعللل السللبب هللو الضللعف العللام

 الذي يعانيه الجهاز القضائي النظامي مؤكدين بأن هللذا الللوهن ليللس مللبررا

ًل لتحويللل نظللر هللذه الملفللات الجزائيللة القتصللادية لطللرف المحللاكم  مقبللو

 السللتثنائية ونوصللي العمللل علللى تفعيللل دور القاضللي النظللامي ودعملله

 بالقدرات الفنية والعلمية ليستطيع تلبية الحاجات القانونية الملحة في تطللبيق

 نظرية التجريم على الشخص المعنوي عموما والشللركة المسللاهمة العامللة

بشكل خاص .

 أخيرا أقتبس التوجه الذي أعلنه عبد ا الثاني ملللك المملكللة الردنيللة

-11-4أمام اجتماع رجال العمال المنعقللد بدولللة المللارات العربيللة بتاريللخ 

  بللأن " المسللتقبل بالقتصللاد ل بالسياسللة " ، و أجللزم بللأن تطللبيق2000

 المسؤولية الجزائية يمكن أن تساعد فللي الحفللاظ علللى الهيكللل القتصللادي

 الللوطني وتمنحلله التماسللك المطلللوب إظهللاره ، ولكللن بإهمللال المسللؤولية

 الجزائية وتجنب تفعيل دورها وحتى العزوف عن استخدامها سلليحول أدوات

 الحمايللة إلللى جرعللات مسللكنة للجريمللة القتصللادية والشللركات المسللاهمة

 العامة المحدودة – تحديدا – إلى مراكز وقواعد للجريمللة المنظمللة . وبللذلك
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 أترك السؤال مفتوحا لصاحب القرار الفلسطيني : ما هي السياسللة الللواجب

إتباعها في مراحل بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية ؟
ا   بحمد تم

الطالب 
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لوثائق  ا حافظة
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لتشريعية  ا المراجع

 ،1976-1-5القانون المدني الردني ، الصادر بتاريخ .1

 .1985    عمان ، منشورات نقابة المحامين الردنيين ، الطبعة الثانية ، 

 ، لقانون شركات  المسسساهمة و1982) لسنة 96اللئحة التنفيذية رقم (.2

شركات   

 )159       التوصية بالسسسهم و الشسسركات ذات المسسسؤولية المحسسدودة رقسسم (

،  1981لسنة 

 ) ، الهيئة العامسسة لشسسؤون145       المنشورة في الوقسسائع المصسسرية العسسدد (

المطابع 

.1994       الميرية، الطبعة الثامنة ، لسنة 

 ،1988) لسنة 447قانون الجراءات الجنائية اليطالي ، رقم (.3

     والمنشسسور ضسسمن كتسساب ، زيسسد محمسسد إبراهيسسم و الصسسيفي عبسسد الفتسساح

مصطفى ، 

     قسسانون الجسسراءات الجنائيسسة اليطسسالي الجديسسد ، القسساهرة ، دار النهضسسة

العربية ،

 .1990    دون رقم طبعة ، 

 ،1936) لسنة 3قانون الفلس النتدابي رقم (.4

 ) ، والمعسساد566) للعدد (1    نشر في الوقائع الفلسطينية بالملحق رقم (

نشره في 

     مجموعة القوانين الفلسطينية ، إعداد سيسالم مسسازن ، مهنسسا إسسسحق و

الدحدوح 

    سليمان ، ج الثالث والعشرون .

 ، 1966) لسنة 12قانون التجارة الردني رقم (.5

) .1910    نشر في الجريدة الرسمية الردنية ،  العدد (
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 ، 1999) لسنة 17قانون التجارة المصري رقم (.6

 ، 1999) لسنة 17   والنشور ضمن التعليق على قانون التجارة رقم (

     إعسسداد عبسسد الفتسساح مسسراد ، القسساهرة ، دون ناشسسر ، دون رقسسم طبعسسة ،

1999.

 ، 1988) لسنة 144قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم (.7

     المنشور ضمن موسوعة قطاع العمال العام ، إعداد عبد الفتاح مراد ،

القاهرة ،  

    دون ناشر ، دون تاريخ ، دون رقم طبعة .

 ، 1997) لسنة 22قانون الشركات الردني رقم (.8

) .4204    نشر في الجريدة الرسمية الردنية ، رقم (

 ، 1964) لسنة 12قانون الشركات الردني رقم (.9

)1757    نشر في الجريدة الرسمية الردنية رقم (

، 1981) لسنة 159قانون الشركات المصري المعدل ، رقم (.10

 ) ، الهيئة العامة لشسسؤون المطسسابع40    نشر في الوقائع المصرية العدد (

الميرية ، 

.1994   الطبعة الحادية عشر ، لسنة 

، 1960) لسنة 16قانون العقوبات الردني رقم (.11

) . 1487    نشر في الجريدة الرسمية الردنية رقم (

 ، 1937) لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم (.12

  ، إعداد شريف طه ، القاهرة ، دار الكتاب2000    النسخة المعدلة لسنة 

الذهبي .

 النتدابي ، 1936 ) لسنة  74قانون العقوبات رقم (.13
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) 652) من العدد (1    نشر في الوقائع الفلسطينية في الملحق رقم (

     والمعاد نشسسره فسسي مجموعسسة القسسوانين الفلسسسطينية ، إعسسداد سيسسسالم

مازن ، مهنا 

    إسحق و الدحدوح سليمان ، العدد الثاني عشر . 

 ، 1975) لسنة 62قانون الكسب غير المشروع المصري  رقم (.14

  ، والمعسساد نشسسرة1975 ) لسسسنة 31    نشر في الوقائع المصسسرية العسسدد (

ضمن كتاب  

     الخلفى إسسماعيل ، شسسرح قسانون الكسسب غيسسر المشسسروع ، القساهرة ،

مكتبة كوميت ، 

 .1997    دون رقم طبعة ، 

  بشسسأن قمسسع التسسدليس والغسسش التجسساري1966) لسنة 11قانون رقم (.15

النتدابي ،

،1966-8-10    نشسسر فسسي الوقسسائع الفلسسسطينية العسسدد الخسساص بتاريسسخ    

والمعاد نشره 

     في مجموعة القوانين الفلسطينية ، إعداد سيسالم مازن ، مهنا إسسحق

و الدحدوح 

    سليمان ، ج الخامس عشر .

 ) لسسسنة2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارة الفلسسسطيني رقسسم (.16

2001  ، 

) .38   المنشور في الوقائع العدد (

 ،1929) لسنة 18قانون شامل لحكام الشركات النتدابي رقم (.17

 ،1929-9-24    نشر في مجموعة ، قوانين فلسطين (درايتون) بتاريخ 

     وأعيد نشره في مجموعة القوانين الفلسطينية ،إعداد سيسالم مسسازن ،

مهنا إسحق 

    و الدحدوح سليمان ،  ج الحادي والثلثون .
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، 2001) لسنة 3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (.18

) .38    نشر في الوقائع الفلسطينية بالعدد (

 ، 2001) لسنة 5قانون تشكيل المحاكم الفلسطيني رقم (.19

) .38    نشر في الوقائع الفلسطينية بالعدد (

  هسسس ، مجموعسسة عسسارف1293مجلة الحكام العدلية العثمانيسسة ، لسسسنة .20

ورمضان .

 ،1944نظام الدفاع ( منع الستغلل) النتدابي لسنة .21

،1359) مسسن العسسدد (2    نشر في الوقائع الفلسطينية بسسالملحق رقسسم (  )س 

والمعاد نشره 

     في مجموعة القوانين الفلسطينية ، إعداد سيسالم مازن ، مهنا إسسحق

و الدحدوح 

    سليمان ، ج الخامس عشر .

،1965) لسنة 13نظام الشركات الردني رقم (.22

) .1828    نشر في الجريدة الرسمية الردنية رقم (

) بخصوص ودائع شركات التأمين النتدابي 1945مرسوم رقم (.23

     مجموعة  القوانين الفلسطينية ، إعداد سيسالم مازن ، مهنسسا إسسسحق و

الدحدوح  

    سليمان ، ج الحادي والثلثون .

 ) لسسسنة7قرار وزير شؤون الستثمار والتعاون الدولي المصسسري رقسسم (.24

1982 

     بخصسسوص نمسساذج العقسسود والنظمسسة الساسسسية للشسسركات المسسساهمة

وشركات 

185



    التوصية   بالسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ،

ًء على قرار رئيسسس الجمهوريسسة المصسسرية رقسسم (  ) لسسسنة133    الصادر بنا

1982 ، 

  ، الهيئة1982-4-1) بتاريسسخ 13    المنشور في الوقائع المصسسرية بالعسسدد (

العامة 

.1994    لشؤون المطابع الميرية ، الطبعة السادسة ، لسنة 

 مشسسروع قسسانون العقوبسسات الفلسسسطيني ، القسسراءة الولسسى ، المجلسسس.25

التشريعي 

       الفلسطيني .

 مشروع قانون التجارة الفلسطيني ، مسودة وزارة العدل الفلسطينية ..26
27.
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الفقهية  المراجع

:أ)  لتجارية      ا القانونية المراجع

المين سمير ، الجديد في الفلس ،.1

 .2000    القاهرة ، دون ناشر ، الطبعة الرابعة ، 

البكري محمد عزمي ، الحراسة القضائية في ضوء الفقه والقضاء ،.2

.1997    القاهرة ، دار محمود للنشر والتوزيع ، الطبعة الولى ، 

الحكيم جاك يوسف ، الحقوق التجارية ، ج الول ،.3

 .1998، دون رقم طبعة     دمشق ، منشورات جامعه دمشق  ، 

الشواربي عبد الحميد ، موسوعة الشركات التجارية ،.4

 .1991، دون رقم طبعة     السكندرية ، منشأة المعارف ،  

العبيدي عباس مرزوق فليح ، الكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة ،.5

.1998، دون رقم طبعة     عمان ، دار الثقافة للنشر ، 

 العطير عبد القادر حسجين ، الوسجيط فجي شجرح القجانون التججاري ، الججزء.6

الول ،

 .1999،دون رقم طبعة     عمان ، دار الثقافة للنشر، 

العكيلي عزيز ، شرح القانون التجاري في الشركات التجارية ،.7

.1998    عمان ، دار الثقافة للنشر ، دون رقم طبعة ، 

القليوبي سميحة ، الشركات التجارية ، ج الثاني ،.8

 .1993    القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، 

 النسور عصام صالح ، مسؤولية الشركة المساهمة العامة عن أعمال لجنججة.9

المؤسسين ،  

 .1996، دون رقم طبعة     عمان ، منشورات المعهد القضائي الردني ، 
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بريري محمود مختار أحمد ، الشخصية المعنوية للشركة التجارية ،.10

.1985    القاهرة ، دار الفكر العربي ، دون رقم طبعة  ، 

حداد يحيى ومقدادي يونس وآخرون ، مؤسسات العمال.11

    ( الوظائف والشكال القانونية ) ،

 .1996    عمان ، دار زهران للنشر والتوزيع ، الطبعة الولى ، 

 دغمججش جمججال و مصججطفى طججارق ربحججي ، عمليججات البنججوك فججي قججرارات.12

محكمه التميز 

 ،1993 وحتى بداية سنة 1952    من سنة 

.1993    عمان ، دون ناشر ، الطبعة الولى  ، 

سامي فوزي محمد ، شرح القانون التجاري ، ج الرابع ، .13

     عمان وبيروت ، مكتبة دار الثقافة للنشر ودار مكتبة التربية ، الطبعة الولى ،

1997.

سعودي محمد توفيق ، تغير الشكل القانوني للشركات ، .14

 .1988    القاهرة ، سجل العرب ، الطبعة الولى  ، 

شخانبه عبد علي ، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية ،.15

.1992، دون رقم طبعة     عمان ، أولد عتمان لطباعة الوفست ، 

 شفيق محسن ، اتفاقية المم المتحدة  بشأن البيع الدولي للبضائع.16

    (دراسة في قانون التجارة الدولي) ،

.1987، دون رقم طبعة     القاهرة  ، دار النهضة العربية ، 

شمس الدين عفيف ، الشركة المحدودة المسؤولية ،.17

 .1992،  دون رقم طبعة     بيروت ، دون ناشر ، 

طه مصطفى كمال ، القانون التجاري  الوراق التجارية والفلس ،.18
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.1988    بيروت ، الدار الجامعية ، 

 طه مصطفى كمال ، القانون التجاري مقدمججة العمججال التجاريججة و التجججار ،.19

الشركات ، 

    الملكية التجارية والصناعية ،

.1988    بيروت ، الدار الجامعية ، دون رقم طبعة  ، 

عبد الحميد عاشور عبد الجواد ، المركز القانوني للمدير ،.20

 .1995، دون رقم طبعة      القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

عبد القادر عزت ، الشركات التجارية ،.21

.1999، دون رقم طبعة     القاهرة ، النسر الذهبي للطباعة والنشر ، 

 عبد القادر ناريمان ، الحكام العامجة للشجركة ذات المسججؤولية المحجدودة و.22

شركة 

    الشخص الواحد ،

 .1992    القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 

عوض علي جمال الدين ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،.23

 .1981، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

فهمي محمود ، الوضع التشريعي وتشجيع الستثمار في مصر ، .24

.1993، دون رقم طبعة     القاهرة ، رسائل النداء الجديد ، 

فودة عبد الحكم ، شركات الشخاص ،.25

 ، دون تاريخ .دون رقم طبعة    السكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 

فودة عبد الحكم ، شركات الشخاص ،.26

 .1999    السكندرية ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الثانية ، 
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 فودة عبجد الحكجم ، شجركات المجوال والعقجود التجاريجة فجي ضجوء قضجاء.27

النقض ، 

 .1995    السكندرية ، دار الفكر الجامعي ، دون رقم طبعة  ، 

كوماني لطيف جبر ، الوجيز في شرح قانون الشركات الردني ،.28

، دون تاريخ .دون رقم طبعة     عمان ، دار البجدية للنشر ، 

 ،1999) لسنة 17مراد عبد الفتاح ، التعليق على قانون التجارة رقم (.29

 .1999، دون رقم طبعة     القاهرة ، دون ناشر ، 

موافي يحيى أحمد ، الشخص المعنوي ومسؤلياته قانونا ،.30

 .1987،دون رقم طبعة     السكندرية ، منشأة المعارف ، 

ناصيف إلياس ، الكامل في قانون التجاري ، الفلس ، ج الرابع  ،.31

    بيروت و باريس ، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات ،

.1986    الطبعة الولى ، 

ناصيف إلياس ، الكامل في قانون التجارة ، الشركات التجارية ، ج الثاني ، .32

    بيروت وباريس ، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات ،

.1992       دون رقم طبعة ، 

ناصيف إلياس ، الكامل في قانون التجارة ، المؤسسة التجارية ، ج الول ،.33

    بيروت و باريس ، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات ،

.1985    دون رقم طبعة ،  

: الجزائية)     الفقهية المراجع ب

 فودة عبد الحكم ، إمتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض.34

،

.1997       السكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، دون رقم طبعة  ، 
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 طنطاوي إبراهيم حامجد ، ججرائم العتجداء علجى الوظيفجة والمجال العجام –.35

ّبح،    الرشوة والتر

 .2000    القاهرة ، المكتبة القانونية ، الطبعة الولى ، 

 الذيباني عبد المجيد عبججد الحميججد ، التشججريع الجنججائي السججلمي المقججارن ،.36

بنغازي ، الدار   

.1996    الجماهيرية ، دون رقم طبعة  ، 

 محمججود سججليمان موسججى ، المسججؤولية الجزائيججة للشججخص المعنججوي فججي.37

القانونين الليبي 

     والجنبي ،مصراته ، الجماهيرية الليبيججة ، الججدار الجماهيريججة للنشججر والتوزيججع

والعلن ، 

 .1985   الطبعة الولى ،  

محمد السيد خلف ، قضاء المحاكم الجزائية والبتدائية ،.38

 .1994    القاهرة ، دون ناشر ، الطبعة الثانية ، 

 غنام غنام محمد ، المسجؤولية الجنائيجة للتجاجر ومجدير الشجركة عجن ججرائم.39

الفلس ، 

 .1993، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

 سججالم عمججر ، المسججؤولية الجنائيججة  للشججخاص المعنويججة وفقججا لقججانون.40

العقوبات 

    الفرنسي الجديد ،

 .1995    القاهرة ،  دار النهضة العربية ، الطبعة الولى  ، 

عوده عبد القادر ، التشريع الجنائي السلمي  ، ج الول ، .41

    بيروت ، مؤسسة الرسالة ، دون رقم طبعة ، دون تاريخ .

الدناصوري عزالدين والشواربي عبد الحميد ، المسؤولية الجنائية ،.42

 .1994، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار الكتب القانونية ، 
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الصغير جميل عبد الباقي ، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ،.43

 .1992    القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الولى ، 

الطويل نائل عبد الرحمن صالح و رباح ناجح داود ،العمال المصرفية.44

    والجرائم الواقعة عليها ، ج الول ،

 .2000    عمان ، دار وائل ، الطبعة الولى ،  

الخلفى إسماعيل ، شرح قانون الكسب غير المشروع ،.45

.1997، دون رقم طبعة     القاهرة ، مكتبة كوميت ، 

 الكيلني فجاروق ، محاضجرات فجي قجانون أصجول المحاكمجات الجزائيجة ، ج.46

الثاني ، 

.1995    بيروت ، دار المروج ، الطبعة الثالثة ،

ًء ،.47 العمروسي أنور ، الدعاوى التحفظية تشريعا ، وفقها وقضا

 .1999، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار محمود للنشر والتوزيع ، 

المبيض أحمد ، النيابة العامة والمتخصصة والستثنائية في فلسطين ، .48

 .1995    غزة ، مكتبة اليازجي ، الطبعة الولى ، 

 حجازي عبد الفتاح بيومي ، سلطة النيابة العامججة فججي حفججظ والمججر بججأن ل.49

وجه لقامة 

    الدعوى الجنائية ،

.1993    القاهرة ، دون ناشر ، الطبعة الولى ، 

حسني محمود نجيب ، النظرية العامة للقصد الجنائي ،.50

 .1959 ، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

حسني محمود نجيب ، شرح قانون الجراءات الجنائية ، .51

 .1988    القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 

حسني محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،.52

.1992، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار النهضة العربية ، 
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رباح غسان ، قانون العقوبات القتصادي ، .53

.1990    بيروت ، منشورات بحسون الثقافية ، الطبعة الولى ، 

 زيد محمد إبراهيججم  و الصججيفي عبججد الفتججاح مصججطفى ، قججانون الجججراءات.54

الجنائية 

    اليطالي الجديد ،

 .1990    القاهرة ، دار النهضة العربية ، دون رقم طبعة ، 

صالح إبراهيم علي ، المسؤولية الجنائية للشخاص المعنوية ،.55

 .1970    القاهرة ، دار المعارف ، دون رقم طبعة  ، 

صالح نائل عبد الرحمن ، الختلس ،.56

.1992    عمان ، دار الفكر ، الطبعة الولى ، 

صالح نائل عبد الرحمن ، الجرائم القتصادية في التشريع الردني ،.57

 .1990، دون رقم طبعة     عمان ،  دار الفكر للنشر ، 

صالح نائل عبد الرحمن ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،.58

.1989، دون رقم طبعة     عمان ، دار الفكر ، 

صالح نائل عبد الرحمن ، تاريخ إصدار الشيك ، دار الثقافة للنشر ،.59

 .1993     عمان ، دار الثقافة للنشر ، 

عبد الملك جندي ، الموسوعة الجنائية ، ج الثاني  ،.60

.1931    بيروت ، دار العلم للجميع ، الطبعة الثانية ، 

:      ( العامة  القانونية الفقية المراجع ج

العلق بشير ، أسس الدارة الحديثة  نظريات ومفاهيم ،.61

 .1998    عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر ، الطبعة الولى ، 

 السنهوري عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المججدني الجديججد  نظريججة.62

اللتزام بوجه   
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    عام  مصادر اللتزام ، ج الول ،

.1952، دون رقم طبعة         بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 

الزحيلي وهبة ، الوصايا والوقف ،.63

 .1987    دمشق ، دار الفكر ، الطبعة الولى ، 

أبو طالب صوفي حسن ، الوجيز في القانون الروماني ،.64

.1965    القاهرة  ، دار النهضة العربية ، دون رقم طبعة  ،  

سلطان أنور ، مصادر اللتزام في القانون المدني الردني ،.65

.1987    عمان ، منشورات الجامعة الردنية – الطبعة الولى ، 

فودة عبد الحكم ، البطلن في القانون المدني والقوانين الخاصة ،.66

 .1999    القاهرة ، دار الفكر والقانون ، الطبعة الثانية ، 

 سوار محمد وحيد الدين ، شرح القانون المدني النظرية العامة لللججتزام ، ج.67

الثاني ،   

. 1991    دمشق ، مطبعة الروضة ، الطبعة السادسة ، 

ُسنة ، المجلد الثاني ،.68 سابق السيد ، فقه ال

 .1977    بيروت ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الثالثة ، 

المبيض  أحمد ، تشريعات القضاء في دولة فلسطين ،.69

 .1992    فلسطين ، دون ناشر ، الطبعة الولى ، 

 النظججام القضججائي المججدني فججي الضججفة الغربيججة وقطججاع غججزة : الحاضججر.70

والمستقبل ، إعداد 

    اللجنة الدولية للحقوقيين – مركز الستقلل القضاة والمحامين ، 

 .1994    جنيف ، منشورات الجنة الدولية للحقوقي ، دون رقم طبعة ، 

روبرت أ.كارب و رونالد ستيدهام ، الجراءات القضائية في أمريكا ،.71
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    ترجمه عل أبو زيد ،

     القجاهرة ، الجمعيجة المصجرية لنشجر المعرفجة و الثقافجة العالميجة ، الطبعجة

النجليزية الثانية، 

  .1997    الطبعة العربية الولى ، 

شلتوت محمود ، الفتاوى ،.72

 .1975    القاهرة ، دار الشروق ، الطبعة الثامنة ، 

عبد الهادي أبو سريع محمد ، الربا والقرض في الفقه السلمي ،.73

.1985    القاهرة ، دار العتصام ، دون رقم طبعة  ، 

 التميمي تيسير ، النظام المصرفي في إسرائيل ، القدس ، مطبعججة الرسججالة.74

المقدسية ، 

 .2001    الطبعة الولى ، 

الجزائري أبو بكر جابر ، منهاج المسلم ،.75

.1976    القاهرة ، دار الفكر ، الطبعة الثامنة ، 

الدناصوري عز الدين و الشواربي عبد الحميد ، المسؤولية المدنية ،.76

 .2000    السكندرية ، الفنية للنشر ، الطبعة السابعة ، 

شحاده رجا ، قانون المحتل إسرائيل والضفة الغربية ،.77

.1990    بيروت ، مؤسسة الدراسة الفسلطينية ، الطبعة الولى ، 
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: القانونية)    الرسائل د

 تيبججار محمججد عمججار ، نظريججة الحقججوق الساسججية للمسججاهم فججي الشججركة.78

المساهمة دراسة   

    مقارنة ، ج الول و الثاني ،

    أطروحة دكتوراه ، 

 . 1998، دون رقم طبعة     القاهرة ، منشورات جامعة عين شمس ، 

 هند حسن محمد ، مدى مسؤولية الشركة الم عن ديججون شججركاتها الوليججدة.79

في مجموعة 

    الشركات مع إشارة خاصة للشركات متعددة القوميات ،

    أطروحة دكتوراه ،

.1997، دون رقم طبعة        القاهرة ، منشورات جامعة عين شمس ، 

 الشربيني غادة موسى عماد الدين ، المسؤولية الجنائية عن العمال البنكية.80

،

    أطروحة دكتوراه ،

.1998، دون رقم طبعة         القاهرة ، منشورات جامعة عين شمس ، 

بو جادي عمر ، مسؤولية مجلس الدارة في المؤسسة العامة ،.81

    أطروحة ماجستير ،

    الجزائر ، منشورات معهد العلوم القانونية والدارية في جامعة الجزائر ،

.1986، دون رقم طبعة     

بدير عل نصوح ، المسؤولية الجزائية في المؤسسات القتصادية ، .82

    أطروحة ماجستير ،

 .1987       عمان  ، منشورات الجامعة الردنية ، دون رقم طبعة  ، 

 علي باسل عبد اللطيف محمد  ، المسججؤولية الجنائيججة للشججخاص المعنويججة.83

دراسة مقارنة 

    أطروحة ماجستير ،
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 .1978    بغداد ، منشورات جامعة بغداد ، دون رقم طبعة ،  

 غطاشة أحمد عبد الطيف أحمد ، الشخصية العتباريججة للشججركة المسججاهمة.84

العامة في 

    القانون الردني و المقارن 

    أطروحة ماجستير ،

 .1996    عمان ، منشورات الجامعة الردنية ، دون رقم طبعة ، 

المنشورات)   :القانونيةهج  

 عبد الكبير زروال ، مدير المعهد الوطني للدراسججات القضججائية فججي المملكججة.85

المغربية ، 

    محاضرة مطبوعة ، تجربة المحاكم التجارية بالمغرب ،

 .2000 - حزيران –16/ 14    المؤتمر الثالث لقضاة فلسطين ، نابلس ، 

 كايد عزيز ، تقرير حول تداخل الصلحيات في مؤسسججات السججلطة الوطنيججة.86

الفلسطينية ،

     رام ا ، سلسلة التقارير القانونيجة ، منشجورات الهيئة الفلسجطينية المسجتقلة

لحقوق 

 .1999    المواطن ، دون رقم طبعة  ، حزيران – 

محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية الفلسطينية وحكم القانون ،.87

     القدس ، دراسة صادرة عن الجمعيجة الفلسجطينية لحمايجة حقججوق النسججان

والبيئة 

.1999، دون رقم طبعة     ( القانون ) ، 

منشورات الدائرة العلمية للمجلس التشريعي الفلسطيني ،

    رام ا ، غزة – فلسطين .
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 الخزاعلججه سججالم ، ورقججة العمججل المنشججورة عججن المججؤتمر الثججالث لقضججاة.88

فلسطين ، مراقب 

    الشركات في المملكة الردنية الهاشمية المؤتمر الثالث لقضاة فلسطين ،

 .2000 حزيران – 14/16    نابلس ، 

 الخواجا حمدي والمنسي كامل ، الحقججوق القتصججادية فججي الضججفة الغربيججة.89

وقطاع غزة ، 

     رام ا ، سلسلة دراسات الحقججوق القتصججادية والجتماعيججة والثقافيججة فججي

فلسطيني ، 

 2001    مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ، الدراسة الولى ، كانون ثاني – 

.

 الزعبي هيثججم ، ورقججة قانونيججة ( قججراءة فججي الوضججع القججانوني للبنججوك فججي.90

فلسطين ) ، 

     بيرزيججت  قججدمت ضججمن مججادة تشججريعات البنججوك ، معهججد الحقججوق - جامعججة

بيرزيت ،

    دون رقم طبعة  ، دون تاريخ .

 : القضائية)    السوابق و

المبادئ القانونية لمحكمة التميز في القضايا الجزائية ، .91

    عمان ، منشورات نقابة المحامين الردنيين .

فتحية ، موسوعة قضاء النقض في المنازعات التجارية والبحرية والضرائب ، قره .92
.1988    السكندرية ، منشأة المعارف ، دون رقم طبعة  ، 

 : صحفية)    منشورات ز

 Internet شبكة المعلومات 
 الصفحة القتصادية صحيفة القدس ،

صحيفة يومية ، القدس – فلسطين .   
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International  and  local  commercial  activity  and  joint  stock  companies 
have drawn the attention of all sectors of society. The huge amount of capital 
invested in economy compelled legislators to establish a set of laws that regulates 
capital movement and ensures its protection. And legal experts became active in 
analyzing such set of rules and regulations. This study aims at presenting the 
legal actions against a public limited Company , which had breached the law and 
whose  person  in  charge  had  accepted  the  legal  liability  of  the  capital  while 
keeping the legal status of the corporation intact. Furthermore, the study aims at 
showing how effective is the rebuttal so as to prevent fast illegal profit, which 
destroys the economic systems of a state such as the case of the Jordanian Petra 
Bank and the enormous impacts the collapse of the company inflected on the 
Jordanian economy. A similar case is found in the Palestinian Cement Company 
whose economic impacts still burden the shareholders in particular with many 
losses as well as the Palestinian national economy. 

Many called for creating a new world order in the final decade of the 
second millennium to replace the ancient blocks, which were worn out by age 
and the cold war. The European Union emerged in the aftermath of the collapse 
of the former Soviet Union and vigorously sought to obtain total political and 
economic integration. Arab states especially Middle Eastern countries rushed to 
the Madrid Peace Conference in the aftermath of the declaration of the Peace 
Process so as to draw the lines of the principles of the Palestinian, Jordanian, 
Lebanese , and Syrian Peace Process.

Henceforth  ,  the  Middle  East  drew  the  attention  of  the  whole  world, 
which began analyzing its political and economic status in order to determine 
future mechanism of dealing with the parties of the Arab-Israeli conflict.  The 
world’s  historic  military  rhetoric  used  formerly  to  address  the  Middle  East 
changed to political and economic discourse. Furthermore, the world’s leading 
countries activated the financing institutions such as the World Bank and the 
United Nations’ economic relief agencies.
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When the economic institutions established a presence in Palestine and 
initiated  a  dynamic  building  of  the  basic  infrastructure,  which  was  largely 
neglected by the Israeli  Civil  Administration, the economic focus targeted the 
areas under the rule of the Palestinian National Authority. The focus aimed at 
creating a free economic base in return for taking part in building the shattered 
Palestinian network of services. Arab and foreign investors from all parts of the 
world sought a place in the newly born market of Palestine. Consequently, large 
companies  emerged  in  1994  and  received  local  support  as  people,  seeking 
financial profit, started buying their shares. The Palestinian National Authority 
also  encouraged  the  emerging  corporations  by  providing  them  with  special 
incentives so as to keep their economic basis in the areas under its rule.

The number of local and foreign public limited companies multiplied and 
the  public  hurried  to  buy  their  shares  at  the  Palestinian  Stock  Exchange  in 
Nablus. The Palestinian Legislative Council ratified the Palestinian Investment 
Incentive Law number (1) of 1998 in order to encourage local and international 
investment  in  the  Palestinian  market  and  to  provide  investors  with  various 
facilities and tax incentives.

By  the  end  of  the  interim  period  public  limited  companies  showed 
competence in managing some Palestinian service facilities and reported profits. 
Some  corporations  even  increased  their  capital  and  emitted  new  shares  for 
underwriting at the Palestinian Financial Market to accommodate the economic 
growth and the entrepreneurs in the speculation market. This positively affected 
the spirit of the economy of the newly born state. However, in few years, some of 
the corporations in Palestine encountered sever legal  cases that shocked their 
very  existence  and  sent  the  value  of  their  shares  tumbling  down,  such  as 
insurance  companies  and  even  the  internationally  supported  banks.  Their 
budgets and expenditure records showed several violations of the law such as the 
case of Palestine International Bank and the major insurance companies, which I 
will discuss hereinafter.

Henceforth, the significance of this study, which deals with the penal laws 
of  the  Companies’  Law  embodied  in  the  Penal  Code,  which  regulates  the 
function of the public limited companies in the West Bank and Gaza Strip, takes 
its place. 

I  will  seek  to  show  some penal  texts  drawn from the  laws  regulating 
companies  function  and  their  doctrinal  extent  ,  and  establish  a  comparison 
between the inherent legal texts of the penal liability according to the Penal Code 
of the British Mandate in Palestine and the Jordanian Rule as well as the Arab 
legal doctrine showing their points of strength and weakness . I will also seek to 
focus on the extent of their correspondence to the calls made by the Third World 
leaders at international conferences including the latest, which was held in Cuba 
in April 2000 and witnessed the participation of Palestine and its ratification of 
the Unified Economic Proclamation of the participating states.

I will also analyze the legal status of the penal liability and fortify it with 
prominent comparative doctrinal studies in the Arab legal field. The analysis will 
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initially be based on the Egyptian, Lebanese, and Jordanian doctrines showing 
the corresponding Palestinian legal points in order to bridge the doctrinal gap in 
the Palestinian library of law. 

I  have  presented  the  fieldwork  concerning  data  collection  in  order  to 
show the integration of the legislative and doctrinal parts. I have also relied on 
personal interviews and notes limited to the legal and economic circle. I will use 
public limited companies , which had violated the law, as analytical samples for 
this study. Accordingly, the study will present different legislative, doctrinal, and 
practical dimensions. 

The  previous  studies  on  penal  liability  based  on  companies’  activities, 
their  articles  of  incorporation,  and  companies’  termination  were  scarce  in 
Palestine.  And they  prolonged  focus  on  civic  liability  in  Egypt,  Jordan,  and 
Syria. However, penal liability did not achieve the appropriate attention despite 
discussing it in analytical studies and penal doctrinal references.

The motive for choosing public limited companies  as samples for analysis 
and research in this thesis stems from the fact that such corporations will be the 
cornerstones of the independent state. Evidently, the best example to describe the 
economic  worth  of  public  limited  companies  is  that  eighty  active  banks  and 
economic institutions preceded the creation of Israel during the British Mandate 
in Palestine. The Jewish Colonial Trust ran them and they constituted a strong 
economic  foundation  for  the  creation  of  the  State  of  Israel  and  became  a 
strategic  financial  base  competing  with  the  large  Arab  and  international 
economic establishments.

I  have divided the study into four parts;  the First  Part deals with the 
initiation of the penal liability throughout the main period of the conventional 
and written legal doctrine,  which preceded the modern legal approaches. The 
Second Part contains an analysis of the status of the economic establishment and 
concepts of the comparative doctrine and the extent of the connection between 
the penal liability and the public limited corporations. The Third Part describes 
the dimensions of the penal liability in the stages of establishment and private 
management of the public  limited companies as well  as the stages,  which the 
corporations pass through from creation to actual functioning. The Fourth Part 
of the thesis focuses on the penal liability at the termination of the companies 
and the legal phases of such stage. I have used the Chicago University’s research 
approach in presenting the dimensions, which has been used as a curricular base 
at the faculty of higher studies at Bir Zeit University.
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