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  الملخص
  

باتت الشركات المساهمة العامة تشكل الركیزة األساس في اقتصادات الدول المختلفة، 

سیاساتها في كثیر من األحیان، وألجل ذلك برزت األهمیة لتسلیط الضوء على األحكام وتتحكم ب

الناظمة لها وألعمالها، ومن ذلك بیان المسؤولیة الجزائیة التي یمكن أن تترتب على مؤسسیها 

وأعضاء مجلس اإلدارة فیها من خالل البحث في عدد من القوانین ذات العالقة، منها قانون 

  .انون األوراق المالیة، وقانون العقوباتالشركات، وق

مرحلة من مراحل حیاة الشركة المساهمة العامة، فاألحكام المتعلقة وهناك أحكام خاصة بكل

بالتأسیس تتباین مع تلك المتعلقة باإلدارة، وقد جاءت نصوص في عدد من القوانین المشار لها آنًفا 

تأسیس الشركة أو أثناء ممارستها عملها، وسواء تجرم من یقوم بمخالفة أحكامها سواء أكان عند

یخص التأسیس أو ممارسة العمل أو ما یتعلق بأدوات تلك الشركات ووسائلها مثل فیما أكان ذلك 

  ،األوراق المالیة التي تصدر عنها، وكیفیة تداولها وبیعها، ومن ذلك المسائل المتعلقة باالكتتابات



ل
            

لجرائم والعقوبات المقررة لها مع إجراء مقارنة كلما حیث تّم عرض أركان وعناصر تلك ا

  .أمكن ذلك بین التشریعین األردني والمصري

وانتهى الباحث إلى نتائج وتوصیات في ضوء تلك الدراسة جاءت ضمن الفصل الخامس 

  .منها

المسؤولیة الجزائیة، الشركة المساهمة العامة، المؤسسون، أعضاء مجلس : الكلمات المفتاحیة

  .دارةاإل
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Abstract

Public shareholding companies have become the mainstay of the 

economies of different countries and often control their policies. This is 

why it is important to shed light on the provisions governing them and their 

actions, including the statement of criminal liability that may be imposed

on their founders and members of the board of directors a number of 

relevant laws, including the Companies Law, the Securities Act and the 

Penal Code.

There are provisions specific to each stage of the life of the public 

shareholding company. The provisions related to incorporation vary with 

those relating to administration. The provisions of a number of the 

aforementioned laws criminalize those who violate their provisions, 

whether at the time of the establishment of the company or during the 

exercise of its work. Including the establishment or exercise of the work or 

the tools of such companies and means such as securities issued by them, 

and how to trade and sell, including issues related to subscriptions, where 

the elements and elements of such crimes and penalties were presented 



ن
            

with a comparison whenever possible between the legislatures Jordanian 

and Egyptian.

The researcher concluded with the results and recommendations in 

the light of that study came within the fifth chapter.

Keywords: Criminal Liability, Public Shareholding Company, ounders, 

Board Members.
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة

سعى اإلنسان منذ القدم للبحث عن مصادر الرزق، وقد مارس التجارة في البدایة بشكل 

فردي، ثم ظهرت الحاجة الجتماع األشخاص لتكوین مشروعات مالیة بغیة اقتسام ما ینتج عنها 

مخصصة للتجارة، بحیث تكون لهذه من ربح أو خسارة بأن تقتصر المسؤولیة فیها على األموال ال

المشروعات ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة لألشخاص المجتمعین فیها، وبالتالي أمكن تجنب 

ما اعترى المشروعات الفردیة من عیوب بهذا الشأن، إضافة إلى أّن تطور التجارة واتساع مجالها 

روعات الكبرى، ومن هنا ظهرت أهمیة تطلب تجمیع األموال الالزمة وتظافر الجهود لبناء المش

.تكوین الشركات

ومن بین أنواع الشركات التي اعتنت بها التشریعات المختلفة كانت شركة المساهمة

، وهي النموذج األمثل لشركات األموال، فهي تتكون أساًسا لتجمیع رؤوس األموال للقیام العامة

لمساهمینبمشروعات معینة بصرف النظر عن االعتبار الشخصي ل
)1(

، وباتت هذه الشركات من 

أهم الوسائل القانونیة لممارسة األنشطة االقتصادیة بسبب قدرتها على جمع رؤوس األموال 

الضخمة وتوسع نشاطها في التجارة الدولیة
)2(

.

                                                       
  .252، القاهرة، دار النهضة العربیة، ص1ط. الشركات التجاریة). 1984(القلیوبي، سمیحة )1(
، عّمان، 1ط. مقارنةدراسة –الشركات التجاریة، األحكام العامة والخاصة ). 2005(سامي، فوزي محمد )2(

  .237دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص



2

وٕازاء ما سبق، فقد أحاط المشّرع الشركات المساهمة العامة بأنواع الحمایة حفاًظا على 

المتعاملین معها، وأوالمتشعبة فیها أكانت مصالح المؤسسین أو المساهمین المصالح المتعددة

قابلة للتداول بالطرق متساویة القیمة وبالنتیجة حمایة مصالح المجتمع، فرأس مالها مقسم إلى أسهم 

مسؤولیة المساهم عن التزاماتها بقیمة ما یملك من أسهم في رأس المال، وهذه من تتحددالتجاریة، و 

وامل الرئیسة التي تحمل رؤوس األموال والمدخرین، صغارهم وكبارهم، على استثمار أموالهم الع

فیها
)1(

.  

ومع انتشار الشركات المساهمة العامة وتطورها كان لزاًما أن تتدخل التشریعات الجزائیة 

ءات لصیانة الحقوق المتعلقة بتلك الشركات بحیث تنزل بمؤسسیها وبأعضاء مجالس إدارتها الجزا

التي تتناسب مع أهمیة تلك الحقوق التي حرصت التشریعات المختلفة على تنظیمها، فباإلضافة 

لقانون العقوبات الذي اقتصر في حمایته على الحقوق األساسیة التي ال غنى للمجتمع عنها
)2(

 ،

انون فقد أوردت قوانین أخرى نصوًصا عقابیة تراعي الطابع الخاص للمصالح التي تحمیها ومنها ق

  .الشركات، وقانون األوراق المالیة، وكذلك قانون الجرائم االقتصادیة

والً    :مشكلة الدراسة وأسئلتها: أ

تكمن مشكلة هذه الدراسة بأنها تتناول تحدید مضمون المسؤولیة الجزائیة لمؤسسي الشركة 

التصرفات المساهمة العامة، وكذلك المسؤولیة الجزائیة ألعضاء مجالس إدارتها وذلك في ضوء

غیر المشروعة التي قد یقومون بارتكابها والتي تنتهك مصالح المساهمین اآلخرین، ومصالح 

                                                       
، عمان، الدار العلمیة 1في الشركات التجاریة، ط4ج. شرح القانون التجاري). 2002(العكیلي، عزیز )1(

  .189الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، ص
، عمان، دار الثقافة 3ط. دراسة مقارنة–شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ). 2011(السعید، كامل )2(

  .26للنشر والتوزیع، ص
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المتعاملین مع هذا النوع من الشركات، وبما ینعكس على االقتصاد الوطني والمركز المالي للدولة 

  .بالنظر ألهمیة هذه الشركات في تحریك عجلة االقتصاد الوطني

  :ة من خالل أسئلة الدراسة اآلتیةوتظهر مشكلة الدراس

التشریعات التي نظمت تأسیس وٕادارة الشركات المساهمة العامة؟هي ما -

كیف نّظم المشّرع المسؤولیة الجزائیة عن مخالفة للمؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة في -

استجمعت تلك المعالجة التشریعیة كافة الممارسات التي قد هلشركات المساهمة العامة، و 

رتكب من قبلهم؟ت

وهل ما مدى فاعلیة النصوص الجزائیة التي نظمت المسؤولیة الجزائیة المشار لها أعاله، -

كافیة لتأمین الحمایة للمساهمین في الشركات المساهمة العامة والمتعاملین معها؟هي 

  :أهداف الدراسة: نًیاثا

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما یأتي

كام الشركات المساهمة العامة، وكیفیة تأسیسها وٕادارتها تحدید التشریعات التي نظمت أح.1

.وصالحیات المؤسسین وأعضاء مجالس إدارتها

تحدید مفهوم المسؤولیة الجزائیة بشكل عام، ومن ثم تحدیدها بخصوص مؤسسي الشركة .2

.المساهمة العامة وأعضاء مجالس إدارتها

نها المؤسسون وأعضاء مجلس إدارة بیان األفعال التي تعد جرائًما والتي یمكن أن یسأل ع.3

الشركة المساهمة العامة، وبیان مدى تحقق المسؤولیة الجزائیة في مرحلتي التأسیس 

واإلدارة لشركات المساهمة العامة، ومن ضمنها تأثیر اكتمال وعدم اكتمال الشخصیة 

.القانونیة لتلك الشركة على المسؤولیة الجزائیة للمؤسسین
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والقضاء بشأن المسؤولیة الجزائیة للمؤسسین وأعضاء مجلس إدارة عرض اتجاهات الفقه .4

الشركات المساهمة العامة وعلى شكل دراسة مقارنة بین التشریعات األردنیة، وبعض 

التشریعات المقارنة لفهم محتوى النصوص في تلك التشریعات، والوقوف على حل المشاكل 

.التي تحیط بهذه المسؤولیة وتشعباتها

  :أهمیة الدراسة: ثالثًا

  :تظهر هذه األهمیة من ناحیتین

حیث ستسهم هذه الدراسة بتوضیح جوانب متعددة بخصوص أعمال : الناحیة النظریة-

مؤسسي الشركة المساهمة العامة وأعضاء مجالس إدارتها والتي تقع تحت طائلة المساءلة 

مكن أن تفید الباحثین الجزائیة، وتحدید مظاهر القصور التشریعي فیها لتشكل مادة علمیة ی

.والدارسین في هذا المجال

من المؤمل أن توفر هذه الدراسة فرصة لصّناع القرار والدارسین : الناحیة التطبیقیة-

والمهتمین لالستفادة من نتائجها بحیث من الممكن أن تشكل إضافة متخصصة بمجال 

الناظمة لموضوعها وفي المعرفة للمكتبة الحقوقیة العربیة وبما یسهم بتطویر التشریعات

مجال تطبیقها على أرض الواقع لتواكب المستجدات التي تظهر بین الحین واآلخر في 

.عالم الشركات المساهمة العامة

  :حدود الدراسة: رابًعا

ستشمل هذه الدراسة فیما یتعلق بمجال تطبیقها الشركات المساهمة العامة التي تنطبق 

ل ما یخص المسؤولیة الجزائیة التي تقع على عاتق مؤسسیها علیها التشریعات األردنیة في ك

وأعضاء مجالس إدارتها، وذلك من خالل استعراض نصوص تلك التشریعات وتحلیلها وهي التي 
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ساریة التشمل قانون العقوبات، وقانون الشركات، وقانون األوراق المالیة، وقانون الجرائم االقتصادیة 

  .اسةالمفعول وقت  إجراء هذه الدر 

  :محددات الدراسة: خامًسا

بالرغم من وفرة النصوص التشریعیة الناظمة ألعمال المؤسسین وأعضاء مجالس اإلدارة 

ن األصوات تعلو بین الفینة واألخرى إلدخال تعدیالت على أفي الشركات المساهمة العامة، إال 

ل هذا النوع من الشركة تلك النصوص لتتوائم مع التطور المتسارع لألعمال التجاریة والذي یشك

األداة القانونیة األهم لممارستها، حیث یتطلب من أي باحث في هذا الموضوع التركیز والتدقیق 

المراجع المتخصصة في هذا الموضوع، وتباین المعالجات الشدید في جمع المعلومات مع قلة 

المتخصصة، وفیه من القانونیة لهذا الموضوع في التشریعات المقارنة، ولكونه من الموضوعات 

األمور الفنیة الكثیر، إضافة لتعدد التشریعات ذات العالقة والتي ال تقتصر على قانون العقوبات أو 

قانون األوراق المالیة، وقانون الجرائم : قانون الشركات بل تمتد لتشمل قوانین أخرى، مثل

  .االقتصادیة

  :مصطلحات الدراسة: دًساسا

مصطلحات الدراسة من خالل العودة إلى المراجع التي عرفتها، سیقوم الباحث بتعریف بعض 

.وللتسهیل على القارئ لفهم هذه المصطلحات، سیعمد الباحث إلى تعریفها إجرائًیا
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هي االلتزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توافر أركان : المسؤولیة الجزائیة

لتدبیر االحترازي الذي ینزله القانون الجریمة، وموضوع هذا االلتزام هو العقوبة أو ا

بالمسؤول عن الجریمة
)1(

.

هي من شركات األموال التي یقسم رأس مالها إلى أسهم متساویة القیمة :شركة المساهمة

قابلة للتداول، یكون كل مساهم فیها مسؤوًال عن التزامات الشركة بقدر أسهمه في رأس 

ركاء، وٕانما یكون لها اسم تجاري یشیر إلى غایتها المال، وال ُتعْنون الشركة باسم أحد الش

وتخصصها
)2(

.

نظامها األساسيو هو كل من یوقع عقد تأسیس الشركة :المؤسس
)3(

.

لسنة ) 22(من قانون الشركات األردني رقم ) 132/1(وفًقا لنص المادة :مجلس اإلدارة

ة أعمال الشركة ، فإنه یتكون من عدد من األشخاص یقوم بمهام ومسؤولیات إدار 1997

لمدة أربع سنوات تبدأ من تاریخ انتخابه وال یقل عدد أعضائه عن ثالثة أشخاص وال یزید 

على ثالثة عشر شخًصا وفًقا لما یحدده نظام الشركة، یتم انتخابهم من قبل الهیئة العامة 

ون من القان) 133(للشركة باالقتراع السري وفق أحكام ذلك القانون، وقد أشارت المادة 

نفسه إلى أن نظام الشركة یحدد عدد األسهم التي یشترط أن یكون الشخص مالًكا لها في 

الشركة حتى یترشح لعضویة مجلس إدارتها، ولكي یبقى محتفًظا بعضویته فیه، وأوجبت 

من القانون نفسه على من یترشح بأن ال یكون قد حكم علیه من محكمة ) 134(المادة 

                                                       
، بیروت، منشورات 3ط. القسم العام–شرح قانون العقوبات اللبناني ). 1998(حسني، محمود نجیب )1(

  .426المرجع السابق، ص. السعید، كامل: ؛ وكذلك ذهب مع هذا التعریف643الحلبي الحقوقیة، ص
  .192مرجع السابق، صال. العكیلي، عزیز)2(
  .263المرجع السابق ص. سامي، فوزي محمد)3(
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أو جنحة مخلة بالشرف كالجرائم الواردة بتلك المادة أو بأي مختصة بأي عقوبة جنائیة 

.من ذلك القانون) 278(عقوبة من العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة: سابًعا

  :سیتم تقسیمه إلى

والً    :األدب النظري للدراسة: أ

ویغطي ) لفیة الدراسة ومشكلتهاخ(تتكون الدراسة من خمسة فصول؛ الفصل األول بعنوان 

  .مشكلة الدراسة، وهدفها، وأهمیتها، وتعریف المصطلحات، وحدود الدراسة ومحدداتها

تأسیس و المسؤولیة الجزائیة ویتناول الفصل الثاني من هذه الفصول موضوعین؛ األول 

نهما، حیث خصص لكل موضوع مبحث مستقل، تضمن األول مالعامة وٕادارتهاشركة المساهمةال

المسائل المتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة من حیث مفهومها ونطاقها والمسؤولون جزائًیا واتجاهات الفقه 

وٕاجراءات بشأنها وشروطها وموانعها، أما المبحث الثاني فیتناول المسائل المتعلقة بالمؤسسین

باالكتتاب في رأس تأسیس الشركة، والمركز القانوني لها في مرحلة التأسیس، والمسائل المتعلقة

المسائل المتعلقة بمجلس اإلدارة، وتشكیله، ومهامه، ویتناول الفصل الثالث المسؤولیة وكذلكالمال، 

.وأعضاء مجلس اإلدارة وفًقا لقانون الشركاتالجزائیة للمؤسسین

وفًقا للقوانین مجلس اإلدارة للمؤسسین وأعضاء ویتناول الفصل الرابع المسؤولیة الجزائیة 

ضمن ) ، وقانون العقوبات، وقانون الجرائم االقتصادیة2017قانون األوراق المالیة لسنة (ألخرى ا

  .مجموعة مباحث

  .وأما الفصل الخامس فیتضمن نتائج الدراسة، وتوصیاتها
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  :الدراسات السابقة: ثانًیا

ة االطالع على المنظومة التشریعیة المتعلقفي لما كان الهدف من هذه الدراسة یتمثل 

بأعمال المؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة العامة، ووصفها، وتحلیلها والتي 

تدخل ضمن إطار المسؤولیة الجزائیة وفًقا لمنهجیة تحلیلیة مقارنة، فقد عمد الباحث إلى الرجوع 

ستفادة من لمجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بهذه الدراسة بغیة معرفة موقعها منها، ولال

المنهجیة المتبعة فیها، واالطالع على مشكلتها، وأهدافها، وتوظیفها لمقارنة نتائجها مع نتائج هذه 

لهذه الدراسات بشكل تصاعدي من حیث سنوات النشر، مع اإلشارة إلى الدراسة، ویعرض الباحث 

  :، وكما یليعنهاهذه الدراسةما یمّیز

دراسة –لیة الجزائیة في المؤسسات االقتصادیة المسؤو ": بعنوان) 1987(دراسة بدیر -1

.، رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیة، كلیة الحقوق"تحلیلیة مقارنة

هدفت الدراسة إلى بیان المسؤولیة الجزائیة في المؤسسات االقتصادیة، حیث تناولها 

وتطورها الباحث ضمن خمسة أبواب، عرض في الباب األول لنشوء فكرة المسؤولیة الجزائیة 

التاریخي، وتضمن الباب الثاني تعریف المسؤولیة الجزائیة وعناصرها، وكذلك أساسها بالنسبة 

للشخص المعنوي، إضافة لتعریف المؤسسة االقتصادیة وارتباط تلك المسؤولیة بها، أما الفصول 

وٕادارتها وحلها، الثالثة األخیرة فتناولت الدراسة تلك المسؤولیة بمراحل تأسیس المؤسسة االقتصادیة 

وقد تناول الباحث دراسة الشركات المساهمة بشيء من التفصیل أكثر من باقي أنواع الشركات، 

وانتهت إلى أن هناك قصور في القانون األردني بشأن تحدید حاالت اإلفالس التقصیري 

في تشریعات واالحتیالي، وأن المشّرع اكتفى بذكر العقوبة فحسب، وما یمّیز هذه الدراسة هو بحثها

، كما 1997لسنة ) 22(حدیثة، ذلك أن هذه الدراسة سبقت صدور قانون الشركات األردني رقم 
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سبقت صدور قانون الجرائم االقتصادیة، وبالتالي فإن الباحث سیتناول بالدراسة الكثیر من المسائل 

. والمستجدات ضمن هذین القانونین

الجزائیة لشركة المساهمة العامة المحدودة المسؤولیة ": بعنوان) 2009(دراسة الوعري -2

.رسالة ماجستیر بجامعة یبر زیت، معهد الحقوق"–دراسة مقارنة –في فلسطین 

هدفت هذه الدراسة إلى بیان المسؤولیة الجزائیة لشركة المساهمة العامة المحدودة في 

ؤولیة الجزائیة من وذلك ضمن ثالثة فصول، تناول األول منها المس–دراسة مقارنة –فلسطین 

حیث تطورها التاریخي، وتحدید مفهومها ومفهوم الشركات التجاریة، وأسس وعناصر تلك 

المسؤولیة، ومدى انطباقها على الشركة المساهمة العامة، وتناولت الدراسة في الفصل الثاني 

مسؤولیة المسؤولیة الجزائیة بمرحلتي التأسیس واإلدارة، أما الفصل الثالث فخصص لموضوع ال

الجزائیة في انتهاء الشركة وانقضائها، وقد خصص جزء من هذا الفصل لبحث موضوع اإلفالس 

بنوعیه، وجزء آخر بشأن العقوبات المطبقة على الشركة، وقد كانت الدراسة هي دراسة مقارنة ما 

أخرى، بین التشریع الفلسطیني وقانون الشركات األردني، إضافة لبعض التشریعات التابعة لدول 

وما یمّیز دراسة الباحث أنها تتركز على تناول موضوع المسؤولیة الجزائیة للشركة المساهمة العامة 

فیما یتعلق بالتشریعات الفلسطینیة، والتطرق من باب المقارنة لبعض النصوص الناظمة لهذا 

لجة والتدقیقالموضوع في التشریعات األردنیة، ولذلك فإن الباحث في هذه الدراسة سیركز بالمعا

التشریعات األردنیة كافة التي تتمحور حولها المسؤولیة الجزائیة بشأن األعمال التي تعّد على

جرائًما بمرحلة تأسیس ذلك النوع من الشركات، وكذلك في مرحلة إدارتها، مع األخذ بعین االعتبار 

.تباین التشریعات األردنیة عن التشریع الفلسطیني في هذا المجال
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المسؤولیة الجزائیة ألعضاء مجلس إدارة الشركة ": بعنوان) 2007(ة العتیبي دراس-3

دراسة –المساهمة العامة في المملكة األردنیة الهاشمیة والمملكة العربیة السعودیة 

.، رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیة"مقارنة

شركة المساهمة هدفت هذه الدراسة إلى بیان المسؤولیة الجزائیة ألعضاء مجلس إدارة ال

العامة، وهي دراسة مقارنة بین المملكة األردنیة الهاشمیة والمملكة العربیة السعودیة، وتكونت من 

ثالثة فصول؛ تناول الفصل التمهیدي تكوین مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وواجباته، أما 

وفًقا ألحكام قانون الشركات، الفصل األول فتناول المسؤولیة الجزائیة ألعضاء مجلس إدارة الشركة 

وتناول الفصل األخیر المسؤولیة الجزائیة لهم بموجب القوانین األخرى، حیث عرضت الدراسة 

للجرائم التي قد یرتكبها أعضاء مجلس اإلدارة كالتزویر، والغش، وٕافشاء األسرار، والجرائم المتعلقة 

یات، حیث مثلت دراسة مقارنة بین باإلفالس، وعرضت الدراسة لجملة من االستنتاجات والتوص

التشریع األردني والتشریع السعودي، وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة التضییق من أن یكون 

الشخص عضًوا لمجموعة مجالس إدارة، وضرورة تجریم االكتتاب الوهمي بالنسبة للشركات القائمة، 

واردة في قانون الجرائم االقتصادیة، بتناولها لألحكام الفتتمیز عن تلك الدراسة هذه الدراسة أما

الدراسة لم تعالج مرحلة تلكحیث لم تتطرق تلك الدراسة لهذا القانون على أهمیته، إضافة إلى أن 

التأسیس لتلك الشركة وهي من  أهم المراحل التي یمكن أن ُیثار فیها موضوع المسؤولیة الجزائیة 

من قانون الشركات والتي تناولت ) 1/أ/278(دة خاصة مع معالجة المشّرع األردني لها في الما

األسهم أو شهاداتها أو یقوم بتسلیمها إلى أصحابها أو عرضها بإصداربالعقاب كل من یقوم 

رأس للتداول قبل تصدیق النظام األساسي للشركة والموافقة على تأسیسها أو السماح لها بزیادة 

  .یدة الرسمیةالمصّرح به قبل اإلعالن عن ذلك في الجر مالها
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  :منهجیة الدراسة: ثامًنا

والً    :منهج الدراسة: أ

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك بوصف واقع المشكالت والظواهر من 

خالل بیان معالم وعناصر النصوص القانونیة التي نظمت عملیات تأسیس وٕادارة الشركة المساهمة 

مشار إلیها بالبند السابق بشكل علمي وموضوعي باالستعانة العامة، وبتحلیل النصوص القانونیة ال

  .بمنهج التحلیل المقارن للوقوف على أیة أوجه قصور اعترتها

  :أدوات الدراسة: ثانًیا

- إن وجدت –تتكون أدوات الدراسة من النصوص القانونیة واألنظمة وأحكام المحاكم

  .التشریعات المقارنةبعض ریع األردني، و التي تتعلق بموضوع الدراسة، وبصورة خاصة في التش
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  الفصل الثاني

  وشركة المساهمة العامةالمسؤولیة الجزائیة

إن البحث في المسؤولیة الجزائیة للمؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة 

ٕادارة و س العامة یتطلب تسلیط الضوء على المسائل المتعلقة بتلك المسؤولیة بشكل عام وكیفیة تأسی

هذا الفصل مبحثین، یتناول في األول منهما في، ولهذا سیخصص الباحث هذا النوع من الشركات

المسؤولیة الجزائیة بشكل عام، ویتناول في المبحث الثاني الشركة المساهمة العامة تأسیسها 

  .وٕادارتها

  المبحث األول

  المسؤولیة الجزائیة

ا بالجریمة، فهي ال تنشأ إال إذا توفرت ابتداًء جمیع ترتبط المسؤولیة الجزائیة ارتباًطا وثیقً   

أركان الجریمة
)1(

، وٕان توافر تلك األركان یترتب علیه نتائج قانونیة موضوعها العقوبة أو التدبیر 

االحترازي، ومما ینبني على ذلك هو وجود التزام بتحمل تلك النتائج القانونیة أي تحقق المسؤولیة 

  .الجزائیة

ساس، فإن البحث في المسؤولیة الجزائیة یتطلب التطرق لمفهومها، وأساسها، وعلى هذا األ

  .موانعهالوشروطها، وتحدید المسؤولین جزائًیا، وعرض 

لماهیة المسؤولیة الذلك سیتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین؛ یتناول األول منهما عرضً 

  .المسؤولیةلموانع تلكاالجزائیة ونطاقها، ویتناول الثاني منهما عرضً 

                                                       
  .643المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)1(
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  المطلب األول

  ماهیة المسؤولیة الجزائیة ونطاقها

ترتبط المسؤولیة الجزائیة ارتباًطا وثیًقا بالجریمة وٕان تحدید مفهوم تلك المسؤولیة یتطلب 

بالجریمة وبیان أساسها والمذاهب المختلفة بشأنها وتحدید شروطها وبیان من هم بیان عالقتها

أوًال یتناول فیه تحدید مفهوم المسؤولیة سوف یخصص الباحث فرًعاا، ولهذا المسؤولون جزائیً 

الثاني سیتناولالفرعالجزائیة وعالقتها بالجریمة، وبیان أساسها، والمذاهب المختلفة بشأنها، أما 

فسیعرض الباحث فیه لبیان لثالث االفرعفیه الشروط الالزمة لقیام تلك المسؤولیة، أما الباحث فیه

  .ؤولون جزائًیاالمسمن هم

مفهوم المسؤولیة الجزائیة وعالقتها بالجریمة وبیان أساسها والمذاهب المختلفة  :األولالفرع

  بشأنها

وعالقتها بالجریمة وذلك أوًال، ثم الجزائیة لمفهوم المسؤولیة الفرعهذا سیعرض الباحث في

  .یعرض ألساس تلك المسؤولیة والمذاهب المختلفة بشأنها ثانًیا

والً    :مفهوم المسؤولیة الجزائیة وعالقتها بالجریمة: أ

ظهرت المسؤولیة بشكل عام مع التطور اإلنساني عبر العصور، فالعالقات اإلنسانیة 

قیود وحدود لممارسة الحریة، وٕان الخروج عن إیجادكانت بحاجة إلى تنظیم، وتطلب هذا التنظیم 

شخص النتائج القانونیة التي ترتبت على ذلك تلك الحدود والقیود سیواجه بالتزام یتحمل فیه ال

.الخروج، وبالتالي كانت المسؤولیة أداة بید المجتمع لحمایة حقوق األفراد والمجتمعات
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والمسؤولیة  إزاء ما سبق تعني تحمل التزام أو جزاء قانوني معین نتیجة فعل أو تصرف 

یرتب علیه القانون آثاًرا شرعیة
)1(

وعین؛ مسؤولیة مدنیة تنشأ عن أحد ، وهذه المسؤولیة على ن

به المضرور، یلتزمض الذي یالعقد أو الفعل الضار، والجزاء فیها هو التعو كمصادر االلتزام، 

ومسؤولیة جزائیة تنشأ متى توافرت جمیع أركان الجریمة، فالمسؤولیة إذن تظهر عند اإلخالل بالتزام 

.رازي أو كالهمار االحتیمعین، والجزاء فیها هو العقوبة أو التدب

وقد اختلف الفقهاء حول المسؤولیة الجزائیة
)2(

، ففریق خلط بینها وبین الجریمة، وفریق 

بالحالة فصل بینهما، وفریق نظر للمسؤولیة كأحد مكونات الركن المعنوي للجریمة فیما یتعلق 

ا وبین من فرق بینهلركن المعنوي، ومنهما وبین افیه، ومنهم من فصل بینهةالذهنیة والنفسیة الداخل

على اعتبار أن هذا اإلسناد هو نسبة الخطأ إلى المتهم بینما المسؤولیة هي أهلیة جرمياإلسناد ال

.هماالمتهم لتحمل التبعة الجزائیة، ومنهم من خلط بین

االلتزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توافر ":ویمكن تعریف المسؤولیة الجزائیة بأنها

ن الجریمة، وموضوع هذا االلتزام هو العقوبة أو التدبیر االحترازي الذي ینزله القانون بالمسؤول أركا

"عن الجریمة
)3(

.

من هنا فإن المسؤولیة الجزائیة لیست ركًنا من أركان الجریمة، بل هي األثر المترتب على 

ال مرتكب الجریمة عن قیام تلك األركان، كما أن المسؤولیة تختلف عن المساءلة والتي تعني سؤ 

لى الخروج عن نظم المجتمع وقیوده، وهي تختلف عن األهلیة، إذ إن األهلیة السبب الذي أدى به إ

                                                       
معهد الدراسات : القاهرة. المسؤولیة الجنائیة في التشریعات العربیة). 1958(الشاوي، توفیق : انظر في ذلك)1(

  .21العربیة، ص
  .وما بعدها297المطبعة الجدیدة، ص: دمشق.القسم العام–لعقوبات قانون ا). 1985(السراج، عبود )2(
  .643المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)3(
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تعني صالحیة مرتكب الجریمة في أن یتحمل النتائج القانونیة المترتبة و هي شرط لقیام المسؤولیة، 

.على سلوكه اإلجرامي

ولیة الجزائیة والجریمة، فمتى اكتملت أركان یظهر مما سبق االرتباط الوثیق بین المسؤ 

فإنه یتعین تسلیط الضوء على أركان وعلیه. سؤولیة الجزائیة المترتبةالجریمة بدأ الحدیث عن الم

تم تحدید مفهومها وذلك كأساس لدراسة المسائل المختلفة المتعلقة بتلك یالجریمة بشكل عام بعد أن 

.المسؤولیة

حدهما اجتماعي واآلخر قانوني، أما االجتماعي فینظر لها على الجریمة لها مفهومان؛ أ

أنها اعتداء على قیم الجماعة األساسیة، أما من الناحیة القانونیة فإن أبسط وأشمل تعریف لها من 

.إرادة جنائیة یقرر له القانون عقوبة أو تدبیًرا احترازًیاة نظر الباحث أنها سلوك صادر عن وجه

ي تحدید أركان الجریمة بین من ذكر أن للجریمة ركنین أحدهما مادي وقد اختلف الفقه ف

واآلخر معنوي
)1(

، دون الركن الشرعي على اعتبار أن هذا الركن هو الذي یحدد الجریمة ابتداًء 

ولیس جزءا منها، ومن ذكر أن الجریمة ال تقوم بدون النص علیها وأن الصفة غیر المشروعة 

.هاالركن الشرعي فیيللسلوك ه

الركن الشرعي، : الجریمة على أساس أنها ثالثة أركان، هيوسیتناول الباحث أركان

  .والركن المادي، والركن المعنوي

ففیما یتعلق بالركن الشرعي، فإنه یقوم على القاعدة القانونیة التي مفادها أن ال جریمة وال -1

یة المختلفة، والصفة غیر وهو مبدأ الشرعیة التي تبنته التشریعات الجزائ،عقوبة إال بنص

  :المشروعة للسلوك تتطلب توافر أمرین

                                                       
  .3، ص10، طالقسم العام–الوسیط في قانون العقوبات ). 1985(سرور، أحمد فتحي )1(
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.خضوع السلوك لنص یجرحه ویقرر له جزاء كان عقوبة أو تدبیر احترازي-2

.عدم خضوع السلوك ألي سبب من أسباب التبریر-3

عقوبة أو تدبیر تقریرأما فیما یتعلق باألمر األول وهو خضوع السلوك لنص تجریمي و 

و مبدأ أصیل جاء لحمایة حقوق األفراد ویراعي مبدأ المساواة، فالنص القانوني ، فهلهاحترازي

یطبق على جمیع األشخاص ومن شأنه تحقیق الردع لهم دون إجحاف مع عدم جواز القیاس على 

ذلك النص فیما یتعلق بحاالت لم یرد بشأنها نص تجریمي وعقابي، ویكون إذن النص القانوني هو 

تطبیقه ضمن الحدود الواردة بقید القاضي تتحدید الجریمة والعقوبة والذي یفي عول علیه موحده ال

بأنه عنوان للجمود ولعدم إمكانیة اإلحاطة بكافة األفعال التي نقده، وٕاذا كان قد وجه لهذا المبدأ یف

قع تبالقول أن السلطة التشریعیةفإنه یمكن تالفي تأثیر هذا النقدمن الالزم تجریمها،والتيتظهر 

.علیها متابعة اإلحاطة باألفعال التي تظهر ویكون من الالزم تجریمها وفرض العقاب علیها

  .ومما یترتب على هذا المبدأ هو تقید القاضي في تكییف األفعال بما یراعي النص القانوني

في هذا المقام إلى مبدأ عدم رجعیة أحكام قانون العقوبات ومفاده تطبیق الباحثشیروی

القانوني الساري وقت ارتكاب السلوك الجرمي بغض النظر عن وقت حصول النتیجةالنص 
)1(

 ،

رج المشّرع عن هذا المبدأ خوهذا المبدأ تقرر لمصلحة المشتكى علیه وحمایة لمركزه القانوني، وقد 

في حالة ما إذا كان القانون الجدید أصلح للمشتكى علیه، حیث نصت المادة الخامسة في قانون 

كل قانون جدید یلغي عقوبة أو یفرض عقوبة أخف یجب أن یطبق ":بات األردني على أنالعقو 

حكم مبرم یجعل الفعل الذي حكم على دعلى الجرائم المقترفة قبل نفاذه، وٕاذا صدر قانون جدید بع

  ."فاعله من أجله غیر معاقب علیه بوقف تنفیذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائیة

                                                       
امة إذا تمت أفعال تنفیذها دون النظر نصت المادة الثالثة من قانون العقوبات األردني على أن الجریمة تعتبر ت)1(

  .إلى وقت حصول النتیجة
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الثاني المتعلق بالصفة غیر المشروعة للسلوك وهو عدم خضوع ذلك أما فیما یتعلق باألمر

هذه األسباب ما هي إال ظروف تطرأ وقت ارتكاب الفعل فإن السلوك ألي سبب من أسباب التبریر 

وتحیله إلى فعل مبرر ارتكابه والتي لوال قیام هذه الظروف الجرمیةالصفة المجرم فتزیل عنه 

توافر عنصریها وهما الوعي واإلرادةحالقبل الفاعل فيلنهضت المسؤولیة الجنائیة 
)1(

وهذه .

إنفاذ نص القانون أو تيفي صور (ممارسة الحق، والدفاع الشرعي، وأداء الواجب :األسباب هي

  .، وٕاجازة القانون)أمر السلطة

أما الركن المادي للجریمة فیمثل المظهر الخارجي لها مما تدركه الحواس ویتكون من -1

السلوك الجرمي، والنتیجة الجرمیة، والعالقة السببیة بین السلوك : ة عناصر، هيثالث

  .والنتیجة

یتمثل باالمتناع عن القیام أو سلبًیا ،فالسلوك الجرمي قد یكون إیجابًیا أي نشاط خارجي

بعد تبلیغه مذكرة المحكمةإلى المثولعلیه القیام به، كامتناع الشاهد عن فرض القانون بفعل ی

لدعوى أو امتناعه عن أداء الیمین أمام المحكمةا
)2(

.

ولها مدلوالن مادي وقانوني، أما ،أما النتیجة الجرمیة فهي التي تنشأ عن السلوك الجرمي

المادي فیتمثل بالتغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الجرمي، ففي جریمة القتل 

جاني للقتل أصبح میًتا، أما في مدلولها القانوني فتعني كان المجني علیه حًیا ثم بعد ارتكاب ال

                                                       
  .119المرجع السابق، ص. السعید، كامل)1(
دار الثقافة للنشر : ، عّمان1، طالقسم العام–شرح قانون العقوبات ). 2008(الحلبي، محمد علي السالم )2(

  .137والتوزیع، ص
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العدوان الذي ینال مصلحة أو حًقا یتمتع بالحمایة الجزائیة وهذا المدلول القانوني هو في الحقیقة 

تكییف قانوني لمدلولها المادي
)1(

.

ین جرائم وال بّد في هذا السیاق وألهمیة دراسة الجرائم المتعلقة بالشركات أن تتم التفرقة ب

العدوان تتمثل فيالضرر وجرائم الخطر، فجریمة الضرر تفترض سلوًكا جرمًیا ترتب علیه آثار 

الفعلي الحال على الحق الذي یحمیه القانون، أما جریمة الخطر فأثار السلوك الجرمي فیها تمثل 

عدواًنا محتمًال على الحق أي تهدیًدا له بالخطر
)2(

المادي للجریمة یكتفىًقا للمدلول ، وبالتالي ووف

أما في جرائم الضرر فیتعین حصول نتیجة ،في جرائم الخطر بالسلوك الجرمي لقیام الركن المادي

.جرمیة أي تغیر یحصل في العالم الخارجي

العالقة السببیة فهي صلة مادیة تربط بین ظاهرتین حسیتین ترتبطان على بوفیما یتعلق

ن أحدهما سبًبا لآلخرأتبرنحو ضروري الزم في تعاقب زمني یع
)3(

، وبالتالي یتطلب الركن 

المادي أن تكون النتیجة الجرمیة التي تحققت هي بسبب السلوك الجرمي، أما في حال تداخل 

عوامل أخرى مع نشاط الجاني فقد أورد الفقه عدد من النظریات لمعالجة هذا األمر تناولها شّراح 

.عدم الخوض فیها ضمن هذه الدراسةقانون العقوبات بإسهاب، ویرى الباحث

وأركانها إلى أن هناك جریمة كاملة أي اكتملت الجریمةأخیًرا بشأن مفهوم یشیر الباحثو 

فیها عناصر الركن المادي، وهناك جریمة ناقصة وهو ما یطلق علیها مفهوم الشروع في الجریمة 

ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فیها وذلك عند اكتمال النشاط الجرمي وعدم تحقق النتیجة الجرمیة 

                                                       
  .383المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)1(
  .386المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)2(
دار الثقافة للنشر والتوزیع، : ، عّمان5، طالقسم العام–شرح قانون العقوبات ). 2015(المجالي، نظام )3(

  .260ص
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وهو ما (أو البدء في تنفیذ األفعال الظاهرة المؤدیة إلى ارتكاب جنایة أو جنحة ،)الشروع التام(

ع فقد قرر المشّرع عقوبة أقل من و في حال تحقق جریمة الشر أنه ، و )یطلق علیه الشروع الناقص

  . تلك المقررة للجریمة التامة

فیقصد به القصد الجرمي، وقد عّرف المشّرع البیئة الجرمیة في المادة أما الركن المعنوي -4

إرادة ارتكاب الجریمة على ما عّرفها القانون، وهذا القصد : من قانون العقوبات بأنها) 63(

على نوعین، قصد عام وقصد خاص، أّما القصد العام فیتكون من عنصري العلم واإلرادة، 

دیة، واتجاه اإلرادة الرتكابها وحده اإلرادة تقوم على حریة أي العلم بعناصر الجریمة الما

االختیار، أّما القصد الخاص فیتعلق بظرف خارج عناصر الجریمة وعلم الجاني به عند 

  .ارتكاب الجرم

  :أساس المسؤولیة الجزائیة والمذاهب المختلفة بشأنها: ثانًیا

یتطلب ابتداًء الخوض في االتجاهات إن تحدید األساس الذي تقوم علیه المسؤولیة الجزائیة 

الفقهیة بهذا الشأن، ففریق تبنى مذهب حریة االختیار وفریق أنكر حریة االختیار وأقام المسؤولیة 

على أساس اجتماعي وهو ما یسمى بمذهب الجبریة، وهناك من تبنى مذهًبا مختلًطا أو وسًطا بین 

تسلیط الضوء على المذهب كذلك و ،مذاهبهذین المذهبین، وسیقوم الباحث بعرض موجز لهذه ال

  :الذي تبناه المشّرع األردني بهذا الخصوص

  :مذهب حریة االختیار-1

یقوم هذا المذهب على بیان مقدرة اإلنسان في المفاضلة بین دوافع وبواعث سلوكه، فإذا 

رة لدیه فإن كان یملك تلك القدرة فتكون لدیه الحریة ویكون محًال للمسؤولیة، وٕان قلت تلك القد

مسؤولیته تقل إزاء ذلك، ویعلق أنصار هذا المذهب على امتالك اإلنسان لإلرادة الكاملة في 
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االختیار بین الخیر والشر، وأن تلك اإلرادة هي على قدر المساواة لدى جمیع الناس، وأن ما یترتب 

  .أمام أناس كاملي اإلدراكأننا"المساواة في المسؤولیة"تلكعلى 

ذا المذهب األهمیة األولى على جسامة الفعل من الناحیة المادیة، ثم جسامة ویعلق ه

نتائجه الموضوعیة دون أن یعلق األهمیة نفسها على میول الجاني وظروفه النفسیة 

واالجتماعیة
)1(

.  

ومن هنا فقد واجه هذا المذهب سهام النقد من حیث أنه یستند على حریة االختیار لإلنسان 

وأنه یركز على الجریمة دون التطرق للمؤثرات ،على وجود تلك الحریة دائًمادون دلیل قاطع 

  .الداخلیة في اإلنسان مثل الخطورة الجرمیة لدیه

  :المذهب الجبري-2

تترك لإلنسان یرى أنصار هذا المذهب أن الكون تحكمه مجموعة من العوامل والظروف ال 

ولیدة لتلك العوامل والظروف، واإلنسان هو الوسیلة الجریمة ستقع حتًما ألنهاحریة االختیار، وأنّ 

  .الرتكابها مما یجعل المجتمع معنًیا بفرض العقاب على مرتكب الجریمة

ولم یسلم هذا المذهب من النقد، إذ لیس من الدقة أن ال یكون إلرادة الجاني دور في 

ذهب بعض المنتقدین إلى إسنادها إلى العوامل والظروف المحیطة، كما من ثم ارتكابه للجریمة و 

رفض فكرة المجرم المطبوع بعدما تبین وجود نوع من التشابه بین المجرمین وغیر المجرمین
)2(

.  

                                                       
  .431المرجع السابق، ص. السعید، كامل)1(
  .434المرجع السابق، ص. السعید، كامل: انظر في ذلك)2(
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  :المذهب المختلط-3

حاول أنصار هذا المذهب المواءمة بین المذهبین السابقین وتالفي ما وجه لكل منهما من 

وفر لدى اإلنسان مع وجود حریة لدیه تتمیز انتقادات، حیث ذهبوا إلى أن مبدأ حریة االختیار مت

ةعن حریة اآلخرین، وقد تختلفان في المساحة بمعنى أنها غیر متساویة لدى الناس وهي مرتبط

االختیار بین الخیر والشر، وأن العقاب یجب أن یتجه إلى حمایة بمیول اإلنسان وتترك له حریة 

ورةة اإلجرام ومما توجبه العدالة من ضر عاودلة بحیث یمنع العقاب الجاني من مالمجتمع والعدا

االقتصاص من الجاني لیكفر عن جریمته، ولیكون عبرة لغیره بتحاشي اإلقدام على مخالفة 

القانون
)1(

.  

    :المشّرع األردنياتجاه-4

من قانون ) 74/1(أما فیما یتعلق بمذهب المشّرع األردني بهذا الشأن، فقد نصت المادة 

ال یجوز أن یحكم على أحد بعقوبة ما لم یكن قد أقدم على الفعل : "ي على ما یليالعقوبات األردن

من هنا فقد تبنى المشّرع األردني مبدأ حریة االختیار، فالمسؤولیة الجزائیة تتطلب ". عن وعي وٕارادة

  .توفر عنصري اإلرادة والوعي، وتقوم اإلرادة هنا على مبدأ حریة االختیار

لنص على موانع المسؤولیة الجزائیة في العدید من المواد كعدم العقاب ویعزز ذلك االتجاه ا

، أو لغیبوبة ناشئة عن السكر، وتناول الجنونعلى من یرتكب فعله جّراء توفر حالة الضرورة، أو 

  .أو اإلكراه) ضمن شروط(العقاقیر المؤثرة 

                                                       
دار الفكر العربي، : القاهرة.شرح األحكام العامة في قانون العقوبات). دون سنة(ل، محمود إبراهیم إسماعی)1(

  .373ص
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  شروط المسؤولیة الجزائیة: الثانيفرعال

من قانون العقوبات ) 74/1(ط المسؤولیة الجزائیة في المادة المشّرع األردني شرو حّدد

ال یحكم على أحد بعقوبة ما لم یكن قد أقدم على الفعل عن : "بالوعي واإلرادة، وذلك بالنص التالي

  ".وعي وٕارادة

  :وعلى النحو اآلتيشرط من هذین الشرطین، تناول كلوعلى هذا األساس فسیتم 

والً    ):لتمییزا(الوعي أو اإلدراك : أ

ویقصد به المقدرة على فهم ماهیة الفعل وطبیعته وتوقع اآلثار التي من شأنها إحداثها، 

وعلى التفریق بین المحرم والمباح
)1(

.  

إلى ینصرفانویرتبط إدراك اإلنسان بحالته العقلیة والنفسیة، وهذا اإلدراك وتلك المقدرة 

إلى التكییف القانوني ینصرفانوآثاره، وال مادیات الفعل فیما یخص كیانه، وعناصره، وخصائصه،

قانون العقوبات والتكییف المستخلص منه مفترضبالعلمللفعل على اعتبار أن 
)2(

) 85(، فالمادة 

  ).ال یعتبر جهل القانون عذًرا لمن یرتكب أي جرم(نصت على أنه األردني من قانون العقوبات 

النمو العقلي التي وفًقا لها یستطیع الفرد والقدرة على اإلدراك هي عبارة عن الدرجة من 

أعماله من الناحیة االجتماعیة، ویمكن بموجبها أن یختار بین عمل أو نتائجتمییز وفهم وتقییم 

امتناع
)3(

.  

                                                       
دار الثقافة للنشر والتوزیع، : ، عّمان1ط. القسم العام–شرح قانون العقوبات ). 2015(المجالي، نظام )1(

  .446ص
  .662المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)2(
، الزرقاء، مطبعة أنس، 1، طمحاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبات). 2000(فیق، عبد الرحمن تو )3(

  .337ص
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وتؤثر في عملیة اإلدراك األمراض العقلیة والعصبیة، فقد تنعدم أو تنقص لدى الشخص 

ر الخبرة العقلیة والنفسیة في إثبات عناصر المسؤولیة قدرته على الفهم، ومن هنا یتبین أهمیة دو 

الجزائیة وفي إبراز األسباب التي تؤدي إلى انتفاء تلك المسؤولیة أو انتقاصها
)1(

.  

  :اإلرادة: ثانًیا

تعني اإلرادة القدرة على االختیار، واألصل أن اإلنسان یملك الحریة في المفاضلة بین 

ي األصل یملك القدرة على االختیار بین أن یقوم بعمل معین أو وأنه ف،الخیارات المتاحة أمامه

تركه أو المفاضلة بین أكثر من عمل واختیار أحدها، وذلك ضمن حدود للحریة في إطار مجموعة 

العوامل والظروف المؤثرة في ذلك االختیار، فحریة االختیار تنتفي إذا ما ظهرت عوامل تفقد 

الضرورة، وحالةتنتفي بنوعین من األسباب، خارجیة كاإلكراه هيو اإلنسان السیطرة على أفعاله، 

وداخلیة ترجع إلى الحالة العقلیة أو النفسیة
)2(

  .، وكما سیرد بیانه الحًقا

القدرة على توجیه السلوك نحو فعل معین أو :وقد عّرف بعض الفقهاء حریة االختیار بأنها

مل على تحریك اإلرادة أو توجیهها، بغیر امتناع عن فعل معین، دون وجود مؤثرات خارجیة تع

رغبة أو رضاء صاحبها
)3(

.  

وحریة االختیار تشمل الحریة المادیة والحریة األدبیة، حیث یتعین أن ال تقف أیة عقبة 

مادیة كاإلكراه المادي أو عقبة أدبیة أو معنویة كاإلكراه المعنوي مما یحول دون تحقق الحریة في 

ر بعوامل خارجیة ن تلك الحریة لیست مطلقة وٕانما تتأثرى الباحث أالمفاضلة لدى الشخص، وی

                                                       
  .448المرجع السابق، ص. المجالي، نظام)1(
  .663المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)2(
  .300-299المرجع السابق، ص. السراج، عبود)3(
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نزع عن الشخص سیطرته على تلك العوامل ودون أن تنزع عنه القدرة في ــولكن إلى الحد الذي ال ت

  .التحكم بتصرفاته، وهذا یراعي الخطاب التشریعي الموجه ألشخاص تفترض لدیهم حریة االختیار

  ن جزائًیاالمسؤولو: الثالثالفرع

بالرجوع إلى شرطي المسؤولیة الجزائیة وهما الوعي واإلرادة، فإنه من الطبیعي أن من 

یكون محًال لتلك المسؤولیة هو اإلنسان، فاإلدراك والتمییز وحریة االختیار إنما ترتبط باإلنسان دون 

  .غیره

یة حاجاته ومع التغیر الذي حصل للنشاط اإلنساني ودخوله في منظومات وكیانات لتلب

لإلنسان الذي نسب لتلك المنظومات أو الكیانات و ومصالحه، فقد ظهرت فكرة تجریم أفعال ت

یتصرف باسمها، وبالتالي نظمت في التشریعات الجزائیة مسائل تتعلق بالمسؤولیة الجزائیة لتلك 

  .الكیانات والتي أصبحت تسمى قانوًنا األشخاص المعنویة أو االعتباریة أو الحكمیة

ارتبطت المسؤولیة الجزائیة منذ نشوئها باإلنسان على أساس امتالكه لإلرادة أو حریة قد و 

االختیار، ومن هنا ظهرت المعارضة العتبار الشخص االعتباري محًال لتلك المسؤولیة من منطلق 

بعض العقوبات أنه ال یملك إصدار نشاط ذاتي بل یكون ذلك من خالل ممثلیه وعدم صالحیة

تحقق الغایة منها بالردع والزجر، وفي المقابل ذهب جانب من الرأي إلى علیه، وعدمللتطبیق 

تطبیقهما على الشخص االعتباري یةتغلیب الوظیفة النفعیة لعقوبتي الغرامة والمصادرة وٕامكان

بالنسبة للجرائم المالیة وحدها على اعتبار أنها جرائم مادیة ال تتطلب إرادة خاصة بالشخص
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أن هذه العقوبات یغلب علیها الطابع العیني ة عن إرادة مدیره أو ممثلیه، وباعتباري مستقلاالعتبار 

دون الشخصي، وأنه ال مانع من أن تصیب الذمة المالیة للشخص االعتباري
)1(

.  

والشخص االعتباري أو المعنوي هو مجموعة من األشخاص أو مجموعة من األموال ترمي 

لها القانون بالشخصیة القانونیة ویكون لها كیانها المستقل عن إلى تحقیق غرض معین، ویعترف

شخصیة المكونین لها وعن شخصیة من قام بتخصیص األموال
)2(

.  

وبالرجوع لقانون العقوبات األردني، فقد أقّر المشّرع فیه مسؤولیة الشخص االعتباري 

تثناء الدائرة الحكومیة أو یعتبر الشخص المعنوي باس: "كما یلي) 74/2(بالنص علیها في المادة 

المؤسسة الرسمیة او العامة مسؤوًال جزائًیا عن أعمال رئیسه أو أي من أعضاء إدارته أو مدیریه أو 

أي من ممثلیه أو عماله عندما یأتون هذه األعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخًصا 

  ."معنوًیا

ال یحكم على األشخاص (: نهوجاءت الفقرة الثالثة من المادة نفسها بالنص على أ

إال بالغرامة والمصادرة، وٕاذا كان القانون ینص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة استعیض المعنویین 

إلى ) 22(بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت باألشخاص المعنویین في الحدود المعینة في المواد 

  .)من هذا القانون) 24(

تبنى مسؤولیة الشخص المعنوي مراعًیا للعقوبات التي یمكن وعلیه، فإن المشّرع األردني 

إیقاعها علیه دون أن یمنع ذلك من إیقاع العقوبات األصلیة على من ارتكب الجریمة باسم هذا 

                                                       
دار الفكر : ، القاهرة4ط. مبادئ القسم العام في التشریع العقابي). 1979(عبید، رؤوف : انظر في ذلك)1(

  .594–593العربي، ص
: القاهرة. المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق). 1993(فرج، توفیق حسن )2(

  .742الدار الجامعیة للطباعة والنشر، ص



26

الشخص المعنوي، وقد عرض المشّرع في متن قانون العقوبات لبعض التدابیر االحترازیة التي 

ل وقفه عن العمل، أو حله واإلقفال والمصادرة العینیة یمكن إیقاعها على الشخص المعنوي، مث

والكفالة االحتیاطیة
)1(

.  

  الثانيالمطلب

  امتناع المسؤولیة الجزائیة

جریمة وٕانما هي أثر الجتماع تلك األركان، فهي الالمسؤولیة الجزائیة لیست من أركان 

قوبة أو التدبیر االحترازي ل الشخص تبعة سلوكه اإلجرامي ومما یؤدي إلى فرض العباختصار تحمُّ 

علیه، والمسؤولیة تقوم على الوعي واإلرادة وبالتالي ال بّد من أن یتحقق هذان الشرطان للبحث في 

مسؤولیة الشخص الجزائیة عن سلوكه اإلجرامي، فإذا ما توفر أحد موانع المسؤولیة فإن ذلك 

وانع ما ینفي اإلرادة كاإلكراه شرطي المسؤولیة أو أحدهما، فهناك من المبسبب انتفاءسیكون 

حالة الضرورة، ومنها كاالختیار حریةالمادي، وكذلك القوة القاهرة، ومن الموانع ما ینفي الوعي أو

  .كالصغر والجنون والسكر والتسمم بالمخدراتمًعاما ینفي الوعي واإلرادة

الشخص ال یتحمل بمعنى أن ،ومتى ما وجد مانع من موانع المسؤولیة فإن األخیرة تنتفي

عدم محاسبته عما وقع منه، ومن هنا یظهر الفارق بین انتفاء المسؤولیة أي،تبعة سلوكه اإلجرامي

فإنهماالجزائیة وامتناع العقاب، فإذا كان ما یترتب على انتفاء المسؤولیة الجزائیة هو امتناع العقاب 

هما الوعي واإلرادة، وأن نفي أحدهما و هاشرطاأمران متباینان، فالمسؤولیة الجزائیة تقوم متى توفر

، أما العقاب فهو ضمن دائرة أخرى تظهر عند قیام و كالهما یعّد مانًعا من موانع تلك المسؤولیةأ

  .المسؤولیة وال عالقة لها بشرطي الوعي واإلرادة

                                                       
  .ن قانون العقوبات األردنيم39–31المواد من )1(
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ا أو أحدهما، فإن كل ما لیة الجزائیة ینصب على نفي شرطیهوما دام أن امتناع المسؤو 

وهذا نهج طبیعي إذ العبرة أي من هذین الشرطین یؤدي بالضرورة إلى امتناع تلك المسؤولیة،یمس

باالستناد لما و الباحث ما الوعي واإلرادة، وبالتالي فإنأن المسؤولیة لن تظهر إال بتوفر شرطیها وه

االتجاه الفقهي الذي تبنى فكرة عدم حصر المشّرع لموانع المسؤولیةیسیر مع سبق 
)1(

.  

اب الفعل ولیس وفیما یخص الوقت الذي یتعین معه توافر مانع المسؤولیة، فإنه وقت ارتك

على أساس ضرورة أن یتعاصر المانع مع اإلرادة وال یكون ذلك إال وقت تحقق النتیجة الجرمیة

ه اإلرادة إلى مخالفة القانوناب الفعل، فوقت الفعل هو وقت توجوقت ارتك
)2(

.  

اسات الفقهیة في ترتیب موانع المسؤولیة، فقد ذهب جانب منها إلى وبالرجوع إلى الدر 

ومنها ما یمّس یمّس الوعي ومنها ما یمس اإلرادةترتیبها بالنظر إلى شرطي المسؤولیة، فمنها ما

الشرطین مًعا
)3(

وجانب من تلك الدراسات تناول ترتیبها بالنظر لمراحل العمر التي یمر بها . 

ة من تلك فالذي یمس اإلنسان ثم ما ینطوي على طابع المصادالمرضاإلنسان ثم یعقب ذلك

لها تأثیر مؤقتالتي الموانع و 
)4(

.  

موانع المسؤولیة في القسم الثاني من الباب الرابع من الكتاب األردني أورد المشّرع وقد 

باحث وقد سبق لل،)93-85(األول من قانون العقوبات تحت عنوان موانع العقاب في المواد من 

أن أشار إلى أن امتناع المسؤولیة تختلف عن امتناع العقاب، وٕان كان امتناع العقاب هو أثر 

  .المتناع تلك المسؤولیة

                                                       
  .672المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)1(
  .674المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)2(
  .449المرجع السابق، ص. السعید، كامل)3(
  .676المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)4(
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حكام الغلط والجهل بالقانون والواقع والقوة القاهرة واإلكراه في خطته أوقد تناول المشّرع

ة الناشئة عن الكحول والعقاقیر المعنوي وحالة الضرورة والجنون أو االختالل العقلي والغیبوب

وتبین 2014لسنة ) 32(المخدرة، أما فیما یتعلق بصغر السن فتم تناوله في قانون األحداث رقم 

  .أن صغر السن قد یكون مانًعا للمسؤولیة وقد یكون سبًبا لتخفیف العقوبة

الذي تبناه ویرى الباحث أن تعداد تلك الموانع في قانون العقوبات كان استمراًرا للنهج 

تحدیده لشرطي المسؤولیة الجزائیة، فكان من هذه الموانع ما یتعلق بشرط الوعي ومنها فيالمشّرع 

ما یتعلق بشرط اإلرادة، ومنها ما یتعلق بالشرطین مًعا، ولكن یؤخذ على المشّرع أنه تناولها تحت 

  .عنوان موانع العقاب

ا وما یمس كل واحد منهما ثم یعرض وسیعرض الباحث لموانع المسؤولیة بالنظر لشرطیه

  .ما یمس الشرطین مًعا، حیث سیخصص الباحث فرًعا مستقًال لكل مانع

  صغر السن: األولالفرع

: على ما یلي2014لسنة ) 32(من قانون األحداث األردني رقم ) ب/4(نصت المادة 

  ). یة عشرة من عمرهعلى الرغم مما ورد في أي تشریع آخر ال یالحق جزائًیا من لم یتم الثان(

كل من لم : بأنه2014من قانون األحداث لسنة ) 2(وقد عرف المشرع الحدث في المادة 

  .یتم الثامنة عشرة من عمره

  :ع األردني في قانون األحداث مراحل عمر الحدث إلى ثالث مراحلم المشرّ وقسّ 

.هذا ال یالحق جزائًیاو ،عشرة من عمرهنیةمن لم یتم الثا-1

.ویسمى مراهق،عشرة ولم یتم الخامسة عشرة من عمرهنیةلثامن أتم ا-2

.ویسمى الفتى،من أتم الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره-3
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من قانون ) 26(وقد حدد المشّرع العقوبات التي یمكن أن تفرض على المراهق في المادة 

  : على النحو اآلتي2014األحداث لسنة 

في دار تأهیل تستوجب عقوبة اإلعدام فیحكم علیه بوضعه إذا اقترف المراهق جنایة  .أ

.سنوات وال تزید على عشر سنواتاألحداث مدة ال تقل عن ست

إذا اقترف المراهق جنایة تستوجب عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة، فیحكم علیه بوضعه في   .ب

.دار تأهیل األحداث مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزید على ثماني سنوات

فیحكم علیه أو االعتقالإذا اقترف المراهق جنایة تستوجب عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة   .ج

بوضعه في دار تأهیل األحداث مدة ال تقل عن سنة وال تزید على ثالث سنوات، وللمحكمة 

ا في إن وجدت أسباًبا مخففة تقدیریة أن تستبدل بالعقوبة أیا من التدابیر المنصوص علیه

.من هذا القانون)24(المادة 

من التدابیر بأي في الدعوى تفصلإذا اقترف المراهق جنحة، فعلى المحكمة أن   .د

.من هذا القانون) 24(المنصوص علیها في المادة 

.إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوًما  .ه

  :ى النحو اآلتيمن القانون المذكور، وعل) 25(أما عقوبة الفتى فقد نصت علیها المادة 

إذا اقترف الفتى جنایة تستوجب عقوبة اإلعدام فیحكم علیه بوضعه في دار تأهیل األحداث   .أ

.مدة ال تقل عن ثماني سنوات وال تزید على اثنتي عشرة سنة

إذا اقترف الفتى جنایة تستوجب عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة فیحكم علیه بوضعه في دار   .ب

.ل عن خمس سنوات وال تزید على عشر سنواتتأهیل األحداث مدة ال تق

إذا اقترف الفتى جنایة تستوجب عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة أو االعتقال فیحكم علیه   .ج

.بوضعه في دار تأهیل األحداث مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزید على خمس سنوات
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ثلثمدة ال تتجاوز إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس یوضع في دار تأهیل األحداث   .د

.مدة العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات

للمحكمة، إذا توافرت أسباب مخففة تقدیریة، أن تستبدل بأي عقوبة منصوص علیها في   .ه

من هذا ) 24(من هذه المادة أي من التدابیر المنصوص علیها في المادة ) د(الفقرة 

.القانون

.مة أن توجه له لوًماإذا اقترف الفتى مخالفة على المحك  .و

وهذا ما ،وال بّد من اإلشارة إلى أن العبرة في تحدید سن الحدث هي بلحظة اقتراف الجریمة

لغایات تطبیق أحكام هذا القانون یعتمد سن (من القانون المذكور بالقول ) أ/6(جاءت به المادة 

من المادة نفسها أن " أ"الفقرة ، وقد أوردت )الحدث عند ارتكاب الفعل أو حاجته للحمایة أو الرعایة

  ).قیود األحوال المدنیة تعتبر بینة على تاریخ میالد الحدث ما لم یثبت تزویرها(

وٕاذا اشترك الحدث ،ویشیر الباحث أخیرا إلى أن المشرع خصص محكمة لمحاكمة الحدث

ألحداث، مع راشد في اقتراف الجریمة فإن المحكمة المختصة بمحاكمة الحدث تبقى هي محكمة ا

وبالتالي فإن المحكمة المختصة والعقوبات المفروضة بشأن الحدث وحتى إجراءات المحاكمة 

  .المتعلقة به تختلف عن تلك المتعلقة فیمن اشترك معه في الجریمة من الراشدین

  االختالل العقلي: الثانيالفرع

: بات بالنص على أنهمن قانون العقو ) 92/1(هذا المانع في المادة األردني تناول المشّرع 

یعفى من العقاب كل من ارتكب فعًال أو ترًكا إذا كان حین ارتكابه عاجز عن إدراك كنه أفعاله أو (

  .)عاجًزا عن العلم بأنه محظور علیه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختالل في عقله

في ةوٕانما جعل العبر ولم یورد المشّرع األردني تعریًفا لمفهوم االختالل العقلي أو الجنون،

  .الحالة العقلیة التي یكون علیها اإلنسان وقت ارتكابه السلوك الجرمي أكان فعًال أو ترًكا
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وما یرافقها من حالة عقلیة تتصف بفقدان ملكة اإلدراك، : ویمكن تعریف الجنون بأنه

اختالل وضعف وزوال القدرة على المحاكمة وتوجیه اإلرادة
)1(

.  

طع قتق وقت المجنون كله، ومنه ما هو ماع، منه ما هو مطبق أي یستغر والجنون على أنو 

  .یظهر في جزء من وقت المجنون، ومنه ما یولد مع اإلنسان، ومنه ما یطرأ أثناء الحیاة

ویلحق بالجنون األمراض العقلیة والعصبیة التي یفقد المصاب بها اإلدراك أو القدرة على 

األفكار الخبیثة، وتسلطدواج الشخصیة، الصرع والهستیریا، واز ه األمراض توجیه اإلرادة، ومن هذ

والیقظة في النوم
)2(

.  

اصطالح بإطالقهباستخدام تعبیر أوسع من لفظ جنون،األردنيحسن المشّرعأوقد 

خل ضمن دائرة دیتسع لیشمل الجنون وغیره من األمراض العقلیة، فكل ما یوالذي اختالل العقل 

عّد مانًعا من موانع المسؤولیة إذا كان من شأنه أن یجعل الجاني عاجًزا عن االختالل في العقل ی

إدراك كنه أفعاله أو عاجًزا عن العلم بأنه محظور علیه ارتكاب الفعل أو الترك المنسوب إلیه، 

فاألمراض العقلیة والنفسیة ومع التطور العلمي واألسالیب التجریبیة المتواصلة باتت بالمئات، وهذا 

تهااتجهت إلیه محكمة التمییز األردنیة الموقرة في العدید من اجتهادما ا
)3(

.  

                                                       
  .308المرجع السابق، ص. السراج، عبود)1(
  .308المرجع السابق، ص.السراج، عبود)2(
لسنة ) 1797(، وتمییز جزاء أردني رقم 25/11/2010تاریخ 2010لسنة ) 1029(تمییز جزاء أردني رقم )3(

، وتمییز 3/9/2009تاریخ 2009لسنة ) 1202(، وتمییز جزاء أردني رقم 24/1/2010تاریخ 2009

  .30/8/2009تاریخ 2009لسنة ) 1128(جزاء أردني رقم 
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وقد سار اجتهاد محكمة التمییز الموقرة على أن المركز الوطني للصحة النفسیة هو 

المرجعیة المعتمدة في تحدید الوضع النفسي والعقلي للمتهم
)1(

.  

المسؤولیة بسبب االختالل ، فإن امتناع أردنيعقوبات) 92(وبالعودة إلى نص المادة 

  :العقلي یتطلب توافر شرطین، هما

أو ،أفعالهنهِ كُ لِ أن یؤدي االختالل العقلي إلى عجز في إدراك مرتكب الفعل أو الترك -1

.عجزه عن العلم بأنه محظور علیه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك

.أن یكون االختالل العقلي معاصًرا الرتكاب الفعل أو الترك-2

تعلق بالشرط األول، فإن العبرة أن یؤدي االختالل العقلي إلى فقدان الوعي أو ففیما ی

اإلرادة أو كلیهما مًعا، ویرى الباحث أن المحكمة علیها أن تلجأ لذوي االختصاص لتحدید فیما إذا 

  .كان الشخص قد وصل إلى حد العجز عن اإلدراك أو العلم

ر صعوبة إذا كنا بصدد جریمة وقتیة، فالعبرة أن أّما فیما یتعلق بالشرط الثاني فإنه ال یثی

ل أو الترك، ولكن یمكن أن تثور الصعوبة إذا كنا أمام جرائم غیر صر االختالل العقلي مع الفعیتعا

وقتیة كالجرائم المستمرة أو جرائم االعتماد أو الجرائم المتتابعة، ففیها جمیًعا یقتصر امتناع 

  .ب منها تحت تأثیر االختالل العقليالمسؤولیة الجزائیة على ما ارتك

  الغیبوبة الناشئة عن السكر والعقاقیر المخدرة: الثالثالفرع

تعّد الغیبوبة الناشئة عن الكحول أو المخدرات مانًعا من موانع المسؤولیة الجزائیة إذا أدت 

یر علم إلى فقدان شعور متناولها أو اختیاره بشرط أن یكون قد أخذها من دون رضاه أو على غ

ال (:من قانون العقوبات، حیث جاء فیها) 93(منه بها، وهو ما انتهجه المشّرع األردني في المادة 

                                                       
  .، موقع قسطاس5/4/2018تاریخ ) 813/2018(مییز جزاء أردني رقم ت)1(
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عقاب على من یكون فاقد الشعور أو االختیار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغیبوبة ناشئة عن 

، )بهامنهالكحول أو عقاقیر مخدرة أًیا كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غیر علم

وبالتالي فإن فقدان الشعور أو االختیار هو أثر من آثار تناول الكحول أو العقاقیر المخدرة بمعنى 

وعلیه فإنه یمكن ،أو العقاقیر المخدرةالكحولتناول إثرأن ذلك الفقدان للشعور أو االختیار طرأ 

السیطرة على اإلرادة نتیجة اعتبار ذلك المانع هو حالة عارضة ینحرف فیها الوعي أو تضعف فیها 

لمادة أدخلت في الجسم
)1(

.  

واسعة لتشمل كل مادة كحولیة أو مخدرة آنفة الذكر) 93(وقد جاءت التعبیرات في المادة 

أي خروج الشخص عن اإلدراك والتمییز بحیث ،من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الشعور أو االختیار

ء منسجًما مع كثرة تلك المواد وعدم القدرة على یخرج عن صوابه، واتساع التعبیرات تلك جا

،الفم أو الشم أو اللمس أو غیرهاحصرها، ومهما كانت آلیة تناولها أو أخذها أكان عن طریق

أي أن المشّرع ،فالعبرة أن تكون المادة كحولیة أو مخدرة وأن تؤدي إلى فقدان الشعور أو االختیار

  .ولیة الجزائیة وهما الوعي واإلرادةربط بین أثر تلك المادة وشرطي المسؤ 

من قانون العقوبات األردني، فإن انعدام المسؤولیة الجزائیة ) 93(ووفًقا لنص المادة 

  :یتطلب توافر الشروط التالیة

، وسبقت اإلشارة إلى أن النص یشمل أیة مادة امخدرً اأو عقارً أن یأخذ الشخص كحوالً -1

.ما كانت طریقة أخذهاكحولیة أو مخدرة مهما كان نوعها ومه

أن یؤدي أخذ المادة الكحولیة أو المخدرة إلى فقدان الشعور أو االختیار بشكل كامل، وهذا -2

ما تدل علیه عبارة غیبوبة إذ ال بّد من أن یصل مستوى تأثیر تناول تلك المادة إلى 

                                                       
  .690المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)1(
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انه ختل تصرفاته جّراء فقدتبمعنى أن یفقد شعوره تماًما ف،حصول غیبوبة لدى الشخص

.اإلدراك والتمییز وهما عنصرا المسؤولیة الجزائیة

أن یكون تناول المادة الكحولیة والمخدرة من قبل الشخص من غیر رضاه أو على غیر -3

.علم منه بها

وفیما یتعلق بتناول المادة بدون رضاء الشخص، فهنا نكون أمام حالة اإلكراه المادي أو 

حالة أخذ المریض لتلك "من وجهة نظر الباحث"في ذلك یدخلكما ،المعنوي الذي یعدم اختیاره

كأن یتم إدخالها في جسمه لغایات العالج أو العملیات ،المادة في حالة الضرورة دون موافقته

  .الجراحیة

أما فیما یتعلق بتناول الشخص للمادة الكحولیة أو المخدرة على غیر علم منه بها، فإن 

أو أن تعطى له نیة ال یعلم أنه یأخذ مادة كحولیة أو مخدرةذلك یتطلب أن یكون الشخص حسن ال

ع الحاالت أن یكون الشخص یتطلب األمر في جمی، و ما ینفي عنه ذلك العلمبالحیلة والخداع م

  .أخذهابیعة المادة المعطاة له أو التي اًما لطجاهًال تم

تي لها االستعانة الالمختصة وٕاثبات هذا المانع من موانع المسؤولیة تختص به المحكمة 

بالتقاریر الصادرة عن جهات معتبرة أو من خالل خبراء، إذ إن ذلك یعد من األمور الموضوعیة 

  .التي تدخل ضمن صالحیات محكمة الموضوع

  اإلكراه المادي واإلكراه المعنوي: الرابعفرعال

موانع في(تناول المشرع هذا المانع في الفصل الثاني من القسم الذي جاء تحت عنوان 

ثم جاء ) في القوة القاهرة(في قانون العقوبات األردني، حیث جاء عنوان هذا الفصل ) العقاب

، وجاء نص هذه المادة )القوة الغالبة واإلكراه المعنوي(من القانون نفسه بعبارة ) 88(عنوان المادة 

لتهدید وكان یتوقع ال عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة ا: "على النحو اآلتي
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حین ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بلیغ یؤدي إلى تشویه أو 

تعطیل أي عضو من أعضائه بصورة مستدیمة فیما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على 

عرض نفسه لهذا اقترافه، وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما یشترط أن ال یكون فاعل الجریمة قد

  ".ته أو لم یستطع إلى دفعه سبیالإراداإلكراه بمحض

أال یرتكب الشخص ، فإنه یشترطا من موانع المسؤولیةحتى یكون اإلكراه المادي مانعً و 

ویلزم في ،إرادة الفاعلدفعه سبیال بحیث تلغىجریمة قتل وأن یكون هذا اإلكراه ال یستطاع  إلى

الموت العاجل أو أي ) ضمن دائرة المعقول(أن یكون من شأنها لقوة الغالبةاإلكراه الذي یمثل اهذا

بصورة مستدیمة فیما لو ) المكره(ضرر بلیغ یؤدي إلى تشویه أو تعطیل أي عضو من أعضاء 

  .امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه، بمعنى أن تلك القوة أدت إلى شل إرادة ذلك الشخص

ه هو من عرض نفسه لذلك اإلكراه وأن ال یكون أن ال یكون المكرَ ومن شروط اإلكراه   

ه مع اإلشارة إلى أن باستطاعته بأیة وسیلة دفع ذلك اإلكراه، وعند تحقق ذلك تمتنع مسؤولیة المكرَ 

على من أقدم على ارتكاب الجرم مكرها، وسلفت اإلشارة إلى أن ) ال عقاب(المشرع أطلق عبارة 

  .المسؤولیة وموانع العقاب، ویرى الباحث أن على المشرع التنبه لذلكهناك فرق بین امتناع 

عقوبات تنطبق ) 88(وبخصوص اإلكراه المعنوي، فإن الشروط الواردة آنفا بحسب المادة 

إلى اختیار الجریمة ه على اإلكراه المعنوي، حیث یتحقق ذلك اإلكراه بكل وسیلة إنسانیة تدفع المكرَ 

ه علیهاالموت العاجل أو اإلیذاء الجسیم إذا لم یرتكب الجریمة المكرَ تحت تأثیر الخوف وتوقع
)1(

 ،

وأن من أهم ما یمیز اإلكراه المادي عن اإلكراه المعنوي هو أن اإلكراه المعنوي یصدر عن إنسان 

                                                       
  .469المرجع السابق، ص. المجالي، نظام)1(
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بقصد الحمل على فعل أو امتناع
)1(

، كما أن اإلكراه المادي یلغي حریة االختیار واإلرادة مع بقاء 

یز لدى الفاعل، أما اإلكراه المعنوي فال یمحو اإلرادة ولكنه یسلبها صفة الحریة فهي قائمة من التمی

الناحیة النفسیة ولكنها غیر معتبرة في نظر القانون
)2(

.  

  حالة الضرورة: الخامسفرعال

من قانون العقوبات األردني تحت ) 90(و ) 89(جاء النص على هذا المانع في المادتین 

) 89(، حیث نص المادة )في القوة الغالبة(لها مع القوة الغالبة واإلكراه المعنوي وهو عنوان شم

ال یعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن یدفع به في الحال عن نفسه : "على النحو اآلتي

أو غیره أو عن ملكه أو ملك غیره خطرا جسیما محدقا لم یتسبب هو فیه قصدا شرط أن یكون 

ال یعتبر في حالة ضرورة من : "على النحو اآلتي) 90(، وجاءت المادة "متناسبا والخطرالفعل

  ".وجب علیه قانونا أن یتعرض للخطر

ال للتخلص وال مجوجود خطر محدق یحیط بالفاعل : "ویمكن تعریف حالة الضرورة بأنها

"منه إال بارتكاب فعل یكون جریمة
)3(

ي أعاله تختلف عن ، وحالة الضرورة وفقا للنص القانون

المعنوي في نواحي متعددة، إذ تتمثل حالة الضرورة في الغالب في فعل الطبیعة، فیما اإلكراه

اإلكراه المعنوي هو فعل إنسان، وأنه في حالة الضرورة یسعى الفاعل إلى درء ضرر ال یهدده 

                                                       
  .704المرجع السابق، ص. حسني، محمود نجیب)1(
  .305المرجع السابق، ص. الحلبي، محمد عیاد)2(
  .309المرجع السابق، ص.الحلبي، محمد عیاد)3(
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في اإلكراه المعنوي فإن شخصیا وٕانما یهدد الغیر وموجها للغیر، وقد یهدد ماله أو مال غیره بینما 

شخصیاهه تهدف إلى درء ضرر یهددكرَ مجریمة ال
)1(

.  

من قانون العقوبات األردني یمكن استخالص ) 90، 89(ومن استقراء نص المادتین 

  :شروط حالة الضرورة كما یلي

:شروط متعلقة بالخطر  -أ

له أو مال وجود خطر یهدد النفس أو المال سواء أكان نفس الجاني أو نفس غیره أو ما-1

.غیره

.أن یكون الخطر جسیًما ومحدًقا-2

.أن ال یكون الجاني قد تسبب في الخطر قصًدا-3

. أن ال یكون ممن وجب علیه قانوًنا التعرض للخطر-4

:شروط فعل الضرورة  - ب

.أن ال یكون تفادي الخطر ممكًنا بوسیلة أخرى غیر الجریمة-1

.أن یتناسب الفعل مع الخطر-2

تتشكل حالة الضرورة وتكون مانًعا من موانع المسؤولیة وما یترتب ومتى توافرت هذه الشروط

  .على ذلك من آثار

                                                       
  .463-462المرجع السابق، ص. السعید، كامل)1(
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  المبحث الثاني

  تأسیس وٕادارة الشركة المساهمة العامة

منها ما یتعلق بإجراءات التأسیس،تخضع الشركة المساهمة العامة لجملة من األحكام

وتنمیته خدمة لالقتصاد القومي ومصالح حمایة االدخار العامبهدف ،ومنها ما یتعلق بإدارتها

األغیار الذین یتعاملون مع الشركة وهي في دور التأسیس
)1(

، وهو ما ینطبق أیضا أثناء ممارستها 

  .ألعمالها في دور اإلدارة

المساهمة للمؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركةوالبحث في المسؤولیة الجزائیة 

في مختلف التشریعات، لمرحلة التأسیس واإلدارةاألحكام الناظمة العامة یتطلب تسلیط الضوء على

مخالفةومنها قانون الشركات، وقانون األوراق المالیة، وعلى اعتبار أن المشّرع رّتب جزاءات جّراء 

  .وردت في هذین القانونین ومنها ما ورد في قانون العقوباتتلك األحكام 

ضوعین رئیسین؛ األول بیان األحكام المتعلقة مو المبحثفي هذا لذا سیتناول الباحث

المطلب، أما المبحثاألول من هذا المطلببتأسیس الشركة المساهمة العامة وتسجیلها ویفرد له 

  .للمسائل المتعلقة بإدارة تلك الشركةالثاني فیخصص 

                                                       
، عّمان، مكتبة دار 3ط.دراسة مقارنة–الشركات التجاریة في القانون األردني ). 1995(العكیلي، عزیز )1(

  .290الثقافة للنشر والتوزیع، ص
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  األولالمطلب

  تأسیس الشركة المساهمة العامة

لقانونیة واألفعال المادیة التي یستلزمها إیجاد هذا یقصد بتأسیس الشركة مجموعة األعمال ا

الهیكل القانوني على نحو ما رسمه المشّرع، والتي سیقوم بمباشرتها في سبیل تحقیق هذا الهدف 

مجموعة من األفراد جالت الفكرة بخاطرهم وهم المؤسسون
)1(

، والمؤسس هو الشخص الذي تصدر 

جراءات التأسیس كالتوقیع على العقد االبتدائي أو تقدیم عنه فكرة تأسیس الشركة ویقوم بمباشرة إ

حصة عینیة للشركة
)2(

.  

وبسبب اإلجراءات المعقدة للتأسیس، لم یتفق الفقه والقضاء على تعریف المؤسس ولم یرد 

والذي ) 159/1981(المصري رقم الشركاتقانونالشركات األردني تعریف له بعكس في قانون 

یعتبر مؤسًسا للشركة كل من یشترك اشتراًكا فعلًیا في تأسیسها : "ة بالقولعرفه في المادة السابع

إلى ضرورة ذكر أسماء فقد أشار المشّرع األردني أما،"بنیة تحمل المسؤولیة الناشئة عن ذلك

ا بها في عقد التأسیسو المؤسسین وعدد األسهم التي اكتتب
)3(

.  

مرحلة التأسیس بنیة تحمل المسؤولیة ولفظ المؤسس یشمل كل من ساهم مساهمة فعلیة في

عن تلك المساهمة حتى لو لم یوقع على عقد تأسیسها
)4(

.  

  

                                                       
دون طبعة، اإلسكندریة، منشأة المعارف، ب. موسوعة الشركات التجاریة). 1991(الشواربي، عبد الحمید )1(

  .556ص
األحكام العامة في الشركات، شركات األشخاص، –الشركات التجاریة ). دون سنة(كمال طه، مصطفى )2(

  .162دار الفكر الجامعي، ص: ، اإلسكندریة1ط. شركات األموال، أنواع خاصة من الشركات
  .من قانون الشركات األردني) ب/92(المادة )3(
  .192دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص: ، عّمان2، طالوسیط في الشركات التجاریة). 2010(العكیلي، عزیز )4(
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وعدد المؤسسین وفًقا لقانون الشركات األردني یجب أن ال یقل عن اثنین
)1(

، بینما في 

القانون المصري
)2(

فال یجوز أن یقل عن ثالثة، ولعل هذا النهج بتقلیل عدد المؤسسین جاء 

  .یط إجراءات التأسیسلتبس

تمثل المراحل التي تمر بها عملیة فروعثالثة لذا سیقسم الباحث هذا المطلب إلى

الثاني طرح األسهم الفرعاألول المرحلة التحضیریة، ویتناول الفرعالتأسیس، حیث یتناول 

  .اجتماع الهیئة العامة األولىالثالث الفرعلالكتتاب، ویتناول 

  )عقد تأسیس الشركة ونظامها والتسجیل(لة التحضیریةالمرح: األولفرعال

: من القانون المدني األردني بأنها) 582(الشركة في األصل هي عقد، وقد عرفتها المادة 

عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع مالي بتقدیم حصة من مال 

  .شأ عنه من ربح أو خسارةأو عمل الستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ین

من هنا فإن عقد الشركة ووفًقا للقواعد العامة یجب أن تتوفر فیه عناصر العقد األساسیة، 

  .الرضا، والمحل، والسبب، وكذلك شروط شكلیة عامة تتمثل في الكتابة، والتسجیل والنشر: وهي

على المساهمةكة ویرى الباحث ضرورة الخروج من النظریة التقلیدیة التي تنظر إلى الشر 

تكوینها هو العقدأّن أساس اعتبار أنها عقد واألخذ بالنظریة الحدیثة التي تنظر إلیها على اعتبار 

وأّما في ممارسة نشاطها فأساسه ُیبنى على القواعد المنظمة لعملها ونصوص القانون التي تهدف 

إلى حمایة الغیر وحمایة االقتصاد الوطني
)3(

.  

                                                       
  .من قانون الشركات األردني) أ/90(المادة )1(
  .1981لسنة ) 159(من القانون المصري رقم ) 8/1(المادة )2(
: ، عّمان1طاألحكام العامة والخاصة، –لتجاریة الشركات ا). 2009(سامي، فوزي محمد : انظر في ذلك)3(

  .وما بعدها245دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص
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لشركات المساهمة العامة تتطلب رؤوس أموال ضخمة للقیام بمشروعات ومن المعلوم أن ا

تجاریة أو صناعیة كبیرة، لذلك فإن تأسیسها یأخذ وقًتا لیس بالقلیل ویتطلب نفقات كبیرة ویمر 

بإجراءات قانونیة معقدة
)1(

، وذلك بهدف حمایة االقتصاد الوطني وحمایة المكتتبین باسمها
)2(

.  

ي تأسیس الشركة المساهمة العامة وفًقا لقانون الشركات األردني تبدأ والمرحلة التحضیریة ف

باتفاق عدد من األشخاص ال یقل عددهم عن اثنین على تأسیس هذه الشركة، وتحدید رأسمالها 

) ب/92(وغایاتها، ویحرر إثر ذلك عقد تأسیس الشركة وهو یتضمن البیانات التالیة وفًقا للمادة 

  :دنيمن قانون الشركات األر 

.اسم الشركة-1

.مركزها الرئیسي-2

.غایات الشركة-3

.أسماء مؤسسي الشركة وجنسیاتهم وعناوینهم المختارة للتبلیغ وعدد األسهم المكتتب بها-4

.والمكتتب به فعالً )رأس مال الشركة المصّرح به(-5

.بیان بالمقدمات العینیة في الشركة إن وجدت وقیمتها-6

سناد القرض القابلة للتحویل حق أولویة لالكتتاب في أي فیما إذا كان للمساهمین وحاملي أ-7

.إصدارات جدیدة

كیفیة إدارة الشركة والمفوضین بالتوقیع في الفترة ما بین تأسیسها واجتماع الهیئة العامة -8

.األول الذي یجب أن یعقد خالل ستین یوًما من تاریخ تأسیس الشركة

.شركة لالجتماعتحدید أسلوب وشكل وطریقة دعوة مجلس إدارة ال-9

                                                       
  .199دار وائل للنشر، ص: ، عّمان2ط. الوجیز في التشریعات التجاریة األردنیة). 2014(زیادات، أحمد )1(
  .224المرجع السابق، ص. العكیلي، عزیز)2(
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إضافة إلى ما سبق، فإن على المؤسسین وضع نظام أساسي للشركة وهو ما یتضمن 

  .مشتمالت عقد التأسیس، وكذلك أسلوب إدارة الشركة وما یتعلق بنشاطها

ویتم تقدیم طلب تأسیس الشركة من قبل المؤسسین إلى مراقب الشركات على النموذج 

ليالمقرر لهذا الغرض مرفًقا به ما ی
)1(

:  

.عقد تأسیس الشركة-1

.نظامها األساسي-2

.أسماء مؤسسي الشركة-3

محضر اجتماع المؤسسین المتضمن انتخاب لجنة المؤسسین التي تتولى اإلشراف على -4

.إجراءات التأسیس وتحدید صالحیة التوقیع عن الشركة خالل مدة التأسیس

.اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسیس-5

الشركة سأن عقد تأسیمن قانون الشركات األردني) ج/92(تضمن نص المادة و 

أو من ) مراقب الشركات(المساهمة العامة ونظامها األساسي یوقع من كل مؤسس أمام المراقب 

  .یفوضه خطًیا بذلك، وأنه یجوز توقیعها أمام كاتب العدل أو أحد المحامین المجازین

ضرورة منمن قانون الشركات األردني ) 4/أ/92(لمادة ویشیر الباحث إلى ما ورد في ا

حصول انتخاب للجنة تدعى لجنة المؤسسین وهي التي تتولى اإلشراف على إجراءات التأسیس، 

وتحدید صالحیة التوقیع عن الشركة خالل مدة التأسیس، مع اإلشارة إلى أن المشّرع في تلك المادة 

  .الخصوص مع طلب تأسیس الشركةأوجب إرفاق محضر اجتماع المؤسسین بهذا

                                                       
  .الشركات األردنيمن قانون ) أ/92(المادة )1(
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أما المشّرع المصري فإنه نص على ضرورة إخطار اإلدارة العامة للشركات بقیام المؤسسین 

بتأسیس الشركة، وقد اكتفى بذلك اإلخطار وهو الحق لعملیة التأسیس على أن یرفق بهذا اإلخطار 

شركة، وموافقة بعض الجهات مجموعة من الوثائق والمستندات منها العقد االبتدائي، ونظام ال

الرسمیة بحسب غایة الشركة، وشهادة من أحد البنوك المرخص لها تفید تمام االكتتاب بجمیع 

األسهم أو القیم النقدیة وأنها وضعت تحت تصرف الشركة إلى حین اكتسابها الشخصیة 

المعنویة
)1(

.  

ة من البیانات منها مما سبق، فإن المشّرع األردني اكتفى بأن یتضمن عقد الشركة جمل

المقدمة قار عداد وثیقة اكتتاب من قبل المؤسسین مع األو إعدد األسهم المكتتب بها دون اشتراط 

  .لغایات تأسیس الشركة المساهمة العامة

ویرى الباحث أن اإلشارة إلى اكتتاب المؤسسین في عقد الشركة أمر ال یكفي لضمان 

ن على المشّرع األردني أن ینص على وجوب إعداد حصول االكتتاب المطلوب من قبلهم، بل كا

من ضرورة ) في القانون(المؤسسین لوثیقة اكتتاب وكذلك األخذ بما سار علیه المشّرع المصري 

وذلك ،إرفاق شهادة من أحد البنوك المرخصة تفید تمام عملیة االكتتاب باألسهم من قبل المؤسسین

االكتتابات الوهمیة والتي تؤثر سلًبا على االقتصاد كله لضمان جدیة تأسیس الشركة ومنع حصول 

  .الوطني وعلى حقوق المكتتبین

منقدم إلى مراقب عام الشركات الذي یتحققتوبعد استكمال األوراق والبیانات آنفة الذكر، 

أن تأسیس الشركة ال یخالف النظام العام واآلداب، وأنه قائم على أسس سلیمة، وأن عقد التأسیس 

                                                       
لسنة ) 3(المعدلة بموجب القانون رقم 1981لسنة ) 159(من قانون الشركات المصري رقم ) 17(المادة )1(

1998.  
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األساسي ال یخالفان أحكام القانونوالنظام
)1(

، ثم یصدر وزیر الصناعة والتجارة قراره بناًء على 

تنسیب المراقب بقبول تسجیل الشركة أو رفض هذا التسجیل خالل مدة أقصاها ثالثین یوًما من 

، وعلى المراقب أن یجري التنسیب خالل ثالثین یوًما من تاریخ تقدیم الطلببتاریخ تنسیب المراق

إلیه موقًعا من المؤسسین ومستكمًال للشروط القانونیة، فإذا لم یصدر الوزیر قراره خالل تلك المدة 

والً  یعتبر الطلب مقب
)2(

.  

من قانون الشركات ) أ/94(المادةنصتعدیل یصار إلى ویرى الباحث ضرورة أن 

ه، إذ یتعین وألهمیة التسجیل أو قبولبرفضإلزام الوزیر بإصدار قراره أكان یتمبحیث األردني

تسجیل هذا النوع من الشركات ولضمان جدیة دراسة األوراق أن یكون هنالك قرار صریح من 

مع ضرورة النص على ،الوزیر بالرفض أو القبول ودون ترتیب أثر على عدم إصدار الوزیر قرار

  .إلزامه بإصدار القرار ضمن المدة الممنوحة له بهذا الخصوص

حالة رفض الوزیر تسجیل الشركة الطعن في قراره لدى المحكمة ولمؤسس الشركة في

اإلداریة
)3(

.  

وبعد موافقة الوزیر یعاد الطلب إلى مراقب الشركات لتسجیل الشركة في السجل المعّد لذلك 

المشار له أعاله تعّد شخًصا اعتبارًیاالوجهحسب نوعها، والشركة بعد التأسیس والتسجیل على 
)4(

.  

)مرحلة التأسیس(أن اكتساب الشخصیة االعتباریة للشركة في هذه المرحلةالباحثیشیرو 

ذلك أنه لم یتم طرح أسهمها لالكتتاب بعد، وفي ذلك تتحقق الرقابة ،هو بالقدر الالزم للتأسیس

                                                       
  .199المرجع السابق، ص. العكیلي، عزیز)1(
  .من قانون الشركات األردني) أ/94(المادة )2(
  .من قانون الشركات األردني) ب/94(المادة )3(
  .من قانون الشركات األردني) 4(لمادة ا)4(
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المسبقة على أعمال الشركة بحیث یحول دون تأسیس شركات وهمیة حمایة لالدخار العام، وكذلك 

للجهات الحكومیة المختصة التأكد من الجدوى االقتصادیة لمشروع الشركة ومدى تتیح هذه الرقابة

أهمیته لالقتصاد الوطني قبل السیر بباقي إجراءات التأسیس الباهضة التكالیف والتي یتحملها 

المؤسسون في حالة عدم الموافقة على تأسیس الشركة كالنفقات الالزمة لعملیة االكتتاب بأسهم 

ل الجمهورالشركة من قب
)1(

.  

وهذا الرأي له صدى في القانون المصري الذي اعترف بشكل ضمني بالشخصیة 

من قانون الشركات المصري رقم ) 13(االعتباریة خالل فترة التأسیس من خالل نص المادة 

تسري العقود والتصرفات التي أجراها المأسسون باسم : "والتي جاء فیها1981لسنة ) 159(

  ".سیس في حق الشركة بعد تأسیسها متى كانت ضروریة لتأسیس الشركةالشركة تحت التأ

  طرح األسهم لالكتتاب: الثانيالفرع

طرح األسهم لالكتتاب تأتي بعد عملیة تسجیل الشركة وهي من ضمن مراحل مرحلة 

وقبل التطرق لموضوع االكتتاب ال بّد من اإلشارة إلى أن رأس مال الشركة المساهمة . تأسیسها

ها یشتریها المؤسسون، والجزء اآلخر یطرح منمة یقسم إلى أسهم اسمیة متساویة القیمة جزء العا

ع رأسمال الشركة وهو بذلك یعّد أهم المرتكزات میوسیلة لتجواالكتتابللبیع على غیر المؤسسین، 

  .التي تقوم علیها الشركات المساهمة العامة

شركة المساهمة العامة سهم أو أكثر جل الفقه لالكتتاب على أساس أنه طرح الینظر و 

للبیع للجمهور والتعهد بتقدیم حصة في رأس مال الشركة من خالل شراء عدد معین من هذه 

  .األسهم

                                                       
  .200المرجع السابق، ص. العكیلي، عزیز)1(
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وقد تعددت تعریفات الفقه بشأن االكتتاب بین من یرى أنها عمل إرادي أو تصرف قانوني 

من أسهم الشركةأو عملیة طرح أسهم للبیع أو إعالن رغبة في الحصول على سهم 
)1(

.  

واالكتتاب هو التصرف القانوني الذي بموجبه یلتزم شخص بتقدیم حصة في رأسمال 

الشركة من خالل شراء سهم أو أكثر من أسهمها
)2(

.  

اكتتاب عام، واكتتاب خاص، أما االكتتاب العام فیكون عندما یتم : واالكتتاب على نوعین

وهذا االكتتاب یكون بعد أن یكتتب المؤسسون بعدد عرض أسهم الشركة على الجمهور بشكل عام، 

من أسهم الشركة وحسب نظامها على أن ال تزید نسبة األسهم المكتتب بها من قبل المؤسسین في 

من رأس المال المصّرح به وأن ال یقل عدد المؤسسین عن %) 50(البنوك والشركات المالیة على 

خمسین شخًصا
)3(

ة العامة األخرى فیجب أن ال تزید نسبة األسهم أما باقي الشركات المساهم، 

  .من رأسمالها% 75المكتتب بها من قبل المؤسسین على 

أما فیما یتعلق بالحد األدنى لالكتتاب من قبل المؤسسین، فلم یحددها قانون الشركات 

، 1997لسنة ) 2(األردني، وٕانما صدرت تعلیمات عن هیئة األوراق المالیة األردنیة تحمل الرقم 

- 50(منها على أن الحد األدنى لعدد األسهم في طلب االكتتاب الواحد ما بین ) 9(ونصت المادة 

  .سهًما، وذلك وفًقا لما تقرره الشركة المصدرة، ویثبت ذلك في نشرة اإلصدار) 250

                                                       
  .309-308المرجع السابق، ص. محمد سامي، فوزي: انظر في ذلك)1(
بدون دار : دون طبعة، دمشق. القانون التجاري، بري، بحري، جوي). 1980(حداد، إلیاس : انظر بهذا الشأن)2(

  .201المرجع السابق، ص. ، عزیز؛ والعكیلي177نشر، ص
  .من قانون الشركات األردني) أ/99(المادة )3(
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في المقابل لم یحدد قانون الشركات المصري حًدا أدنى لرأس المال المصّدر وٕانما أحال 

والتي حّددته بملیون جنیه على أن 1992لسنة ) 95(ة التنفیذیة الصادرة بمقتضاه رقم األمر لالئح

  .ال یقل ما یكتتب به المؤسسون عن ضعفه

أما االكتتاب الخاص فهو یمثل عرض أسهم الشركة الناتجة عن زیادة رأس المال 

ضة لدى هیئة ویتم تسجیل األسهم المعرو ،ألشخاص معینین ال یزید عددهم عن ثالثین شخًصا

ویتم اإلعالن بنشرة معلومات موجزة دون اشتراط تقدیم نشرة إصدار إلصدارها على ،األوراق المالیة

أن یتم اإلعالن عن اإلصدار في صحیفتین یومیتین محلیتین مرتین على األقل، ویتضمن اإلعالن 

هات التي خصص لها هذا البیانات والمعلومات المتعلقة بعملیة اإلصدار ومنها قیمة اإلصدار، والج

اإلصدار
)1(

.  

أما شروط االكتتاب فهي على النحو اآلتي
)2(

:  

.أهلیة المكتتب ورضاه ومشروعیة المحل والسبب-1

وٕاال عّد باطالً ) غیر وهمي(أن یكون االكتتاب حقیقًیا -2
)3(

.

قیام مؤسسي الشركة بتغطیة النسبة المحددة في نظامها من قیمة األسهم التي اكتتبوا بها -3

.وحسبما تمت اإلشارة إلى تلك النسبة أعاله

أن یجري عرض األسهم لالكتتاب العام من خالل نشرة إصدار توافق علیها هیئة األوراق -4

.المالیة

.أن یجري االكتتاب العام لدى البنوك المحددة في نشرة اإلصدار-5

                                                       
  .1997لسنة ) 2(تعلیمات إصدار األوراق المالیة وتسجیلها رقم )1(
  .وما بعدها202المرجع السابق، ص. زیادات، أحمد: انظر بهذا الشأن)2(
  .من قانون الشركات األردني) أ/102(المادة )3(
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ركة، تحدید غایات الش: ویتعین أن یتضمن اإلعالن عن االكتتاب عدة بیانات، منها

ورأسمالها، وعدد األسهم المعروضة لالكتتاب، وأسماء المؤسسین وجنسیاتهم، وعناوینهم، والمقدمات 

ومدة االكتتاب، ومدة العرض العام، وأسماء البنوك المخولة بقبول االكتتاب، –إن وجدت –العینیة 

تطلبها هیئة األوراق المالیةتوأیة بیانات أخرى 
)1(

.  

  الهیئة العامة األول للشركةتماعاج: الفرع الثالث

المكتتبین إلى بدعوةبعد أن تتم عملیات االكتتاب في أسهم الشركة تقوم لجنة المؤسسین 

اجتماع الهیئة العامة األول الذي یجب أن یعقد خالل ستین یوما من تاریخ تأسیس الشركة
)2(

 ،

ن بصدور قرار مراقب إذ إن التسجیل یكو ؟ویثور التساؤل هنا عن المقصود بتاریخ التأسیس

الشركات وقد تكون مدة االكتتاب لما بعد الستین یوما آنفة الذكر، وبالتالي ذهب البعض من 

الفقهاء إلى التفرقة هنا بین التسجیل والتأسیس واعتبروا أن الستین یوما یمكن أن تبدأ من تاریخ 

ابق المؤقت لسنة الساألردني غلق االكتتاب كما كانت تنص علیه أحكام قانون الشركات 

1989
)3(

ا في حال عدم غلق االكتتاب تبدأ من أن الستین یومً ضرورة النص على، ویرى الباحث

تاریخ غلق االكتتاب وفي حال غلقه تبدأ من تاریخ تسجیل الشركة إال إذا كانت مدة الستین یوما لم 

ل تلك المدة، إذا العبرة هي تنته بعد فتبقى المدة مستمرة  إلى أن تنتهي، ویكون عقد االجتماع خال

، ویشیر الباحث بهذا الصدد )أكانوا مؤسسین أو مكتتبین(جمیع المساهمین في الشركة أن تتم دعوة 

شركات أردني من أن الشركة المساهمة العامة تتألف من عدد من ) أ/90(إلى نص المادة 

                                                       
  .1997لسنة ) 2(علیمات إصدار األوراق المالیة وتسجیلها رقم ت)1(
  .من قانون الشركات األردني) 8/ب/92(المادة )2(
دار الثقافة للنشر : ، عمان1طاألحكام العامة والخاصة، –الشركات التجاریة ). 2009(سامي، فوزي محمد )3(

  .354والتوزیع، ص
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سواق لألوراق المالیة وللتداول المؤسسین ال یقل عن اثنین یكتتبون فیها بأسهم قابلة لإلدراج في أ

  .والتحویل

مراقب الشركات وهیئة األوراق المالیة ومدققي حسابات الشركة لهذا االجتماع دعوة وتتم 

قبل خمسة عشر یوما من موعدة انعقاده
)1(

.  

ویرأس هذا االجتماع أحد أعضاء لجنة المؤسسین الذین یعّین كاتًبا من بین المؤسسین 

  .اعلتدوین محضر االجتم

وتقوم الهیئة العامة في االجتماع بما یلي
)2(

:  

االطالع على تقریر لجنة مؤسسي الشركة المكلفین بإدارة الشركة الذي یجب أن یتضمن -1

معلومات وبیانات وافیة عن جمیع أعمال التأسیس وٕاجراءاته مع الوثائق المؤیدة لها والتثبت 

.ياألساسمن صحتها، ومدى موافقتها للقانون ولنظام الشركة 

االطالع على نفقات التأسیس المدققة والمصادق علیها من مدقق حسابات الشركة -2

.ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

.انتخاب مجلس اإلدارة األول للشركة-3

انتخاب مدقق أو مدققي حسابات الشركة وتحدید أتعابهم أو تفویض مجلس اإلدارة -4

.لتحدیدها

                                                       
  .ألردنيمن قانون الشركات ا) 182(المادة )1(
  .من قانون الشركات األردني) 106(المادة )2(
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زمة لمجلس اإلدارة األولهذه القرارات ملو 
)1(

.

أمام المحكمة للطعن وتكون القرارات التي تصدر عن اجتماع الهیئة العامة قابلة

المختصة
)2(

شركات محكمة البدایة التي یقع المن قانون ) 2(وهي حسب تعریفها الواردة في المادة 

ارات الهیئة العامة آنفة وال یوقف هذا الطعن قر ،المركز الرئیسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني

  .الذكر

  الثانيالمطلب 

  إدارة الشركة المساهمة العامة

بعد االنتهاء من عملیة تأسیس الشركة واكتمال مراحلها ومن التسجیل تعتبر تلك الشركة 

شخصا اعتباریا
)3(

أنه وقبل عقد اجتماع الهیئة العامة األول للشركة المساهمة یشیر الباحث إلى، و 

ذي یتم فیه انتخاب مجلس إدارتها األولالعامة وال
)4(

، فإن الشخصیة االعتباریة تكون ضمن إطار 

مرحلة التأسیس، وبهدف المرور إلى مرحلة اإلدارة حیث عندها وبعد انتخاب مجلس اإلدارة األول 

فإن تلك الشخصیة االعتباریة تكتمل بإعطاء الشركة القدرة على مزاولة أعمالها وغایاتها وفق أحكام

  .القانون

وقد أولت التشریعات المختلفة أهمیة بالغة لألمور المتعلقة بإدارة الشركة المساهمة لما لها 

من أهمیة بالغة تمس جوانب متعددة بالنظر لعدد المساهمین فیها وحمایة لحقوقهم ولضمان أوجه 

االستقرار النزاهة والشفافیة، وبالنظر ألهمیة هذا النوع من الشركات والذي یعد من ركائز

                                                       
  .من قانون الشركات األردني) أ/183(المادة )1(
  .من قانون الشركات األردني) ب/183(المادة )2(
  .من قانون الشركات األردني) 4(المادة )3(
  .من قانون الشركات األردني) 106(أشارت لذلك المادة )4(
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االقتصادي في أیة دولة، ومن بین التشریعات التي اهتمت بتنظیم المسائل الخاصة بإدارة تلك 

األردني والمصري، حیث جاءا بنصوص تفصیلیة عكست خطورة وأهمیة الدور التشریعینالشركات 

ألردني الشركات ايالذي یقوم به مجلس إدارة الشركة بحیث تضمنت النصوص التشریعیة في قانون

والمصري تنظیما اشتمل على بیان كیفیة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومهام المجلس وصالحیات 

المدیر العام ورئیس المجلس وواجباتهم وما یحظر علیهم ممارسته، وقد ارتأى الباحث أن یسلط 

تتناول الضوء على هذه المسائل المتعلقة بإدارة الشركة المساهمة العامة ضمن عدد من الفروع، 

تكوین المجلس وشروط الترشح لعضویته وحاالت انتهاء تلك العضویة، حیث خصص لكل موضوع 

فرًعا مستقًال، أما واجبات المجلس فقد ارتأى الباحث أن یقتصر تسلیط الضوء علیها عند معالجة 

  .ة بهمالجرائم التي یمكن أن یقترفها أعضاء مجلس اإلدارة والتي تعّد مخالفات للواجبات المنوط

تكوین مجلس اإلدارة: األولفرعال
)1(

  

یتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة ال یقل عدد أعضائه عن ثالثة وال یزید 

دده نظام الشركة، ویتم انتخابهم من قبل الهیئة العامة حعلى ثالثة عشر شخصا وفقا لما ی

وباالقتراع السري
)2(

یشترط تاریخ انتخابه، وعضو مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات تبدأ من وذلك، 

أنه إذا فاز إال، ااعتباریً اأو شخصً اا طبیعیً شخصً وهو قد یكونأن یكون من المساهمین فیه 

في المجلس، لیمثلهشخص اعتباري بعضویة مجلس اإلدارة فعلیه أن یختار شخصا طبیعیا 

لرئیس كما یختار من بین أعضائه مفوضا باالقتراع السري رئیسا له ونائبا لیختار ومجلس اإلدارة 

أو مفوضین بالتوقیع عن الشركة منفردین أو مجتمعین وفقا لما یقرره المجلس بهذا الشأن وفي 

                                                       
  .220المرجع السابق، ص. زیادات، أحمد: كانظر في ذل)1(
  .من قانون الشركات األردني) 132(المادة )2(
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إلیهم، ولمجلس اإلدارة تفویض أي موظف في الشركة بالتوقیع یتم تفویضهاحدود الصالحیات التي 

ا یعین مجلس اإلدارة مدیرا عاما للشركة، عنها وذلك في حدود الصالحیات التي یفوضها إلیه، كم

رئیس ویمكن أن یكون هو نفسهویجوز أن یكون المدیر العام من بین أعضاء مجلس اإلدارة 

المجلس، وتحدد صالحیات ومسؤولیات المدیر العام بموجب تعلیمات یصدرها مجلس اإلدارة 

ااإلدارة وتحت إشراف المجلس، كمویفوض المدیر العام باإلدارة العامة للشركة بالتعاون مع مجلس

یحدد مجلس اإلدارة راتب المدیر العام، وله أن ینهي خدماته، وال یجوز للشخص أن یكون مدیرا 

  .عاما ألكثر من شركة مساهمة عامة واحدة

  مجلس اإلدارةفي عضویة الشروط : الثانيالفرع

  :عامة ما یليیشترط فیمن یرشح نفسه لعضویة مجلس إدارة الشركة المساهمة ال

سن الرشد، یرغب بترشیح نفسه لعضویة مجلس اإلدارة باإلضافة لضرورة بلوغ من:األهلیة-1

ال یقل عمره عن واحد وعشرین سنةفیشترط أن 
)1(

ا في الحكومة أو أي أن ال یكون موظفً ، و 

مؤسسة رسمیة عامة
)2(

لك من یعین ممثال للحكومة أو األشخاص االعتباریةذ، ویستثنى من

، ولم یشترط المشّرع األردني أن یكون متمتًعا العامة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة

بالقانون 1981من القانون المصري لسنة ) 92(بالجنسیة األردنیة، ومع اإلشارة إلى إلغاء المادة 

ارة من ، وقد كانت قبل اإللغاء تشترط أن یكون غالبیة أعضاء مجلس اإلد1998لسنة ) 3(رقم 

  .الجنسیة المصریة

                                                       
  .1997من قانون الشركات لسنة ) 147/1(المادة )1(
  .من قانون الشركات) 147/2(المادة )2(
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أن یكون من بین المساهمین في الشركة-2
)1(

ا للحد األدنى من أسهم أن یكون مالكً وذلك ب:

ویشترط في األسهم التي تؤهل ،الشركة الذي یؤهله للعضویة وفقا لما یقرره النظام األساسي للشركة

ید آخر یمنع التصرف بها، المساهم للعضویة أن ال تكون محجوزة أو مرهونة أو مقیدة بأي ق

وتسقط عضویة عضو مجلس اإلدارة تلقائیا إذا نقص عدد األسهم التي یملكها عن الحد األدنى 

علیها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعیة أو تّم تثبیت الحجزا إذا المؤهل للعضویة، وتسقط أیضً 

التأهیل الخاصة به خالل أسهمما لم یكمل األسهم التي نقصت منعضویتهتم رهنها خالل مدة 

مدة ال تزید على ثالثین یوما وال یجوز له أن یحضر أي اجتماع لمجلس اإلدارة خالل مدة حدوث 

النقص في أسهمه
)2(

.  

أن ال یكون محكوًما علیه بعقوبة جنائیة أو جنحیة في جریمة مخلة بالشرف كالرشوة -3

شهادة الكاذبة أو أي جریمة أخرى مخلة واالختالس والسرقة والتزویر وسوء استعمال األمانة وال

ما لم یرد له ) باإلفالس(باآلداب واألخالق العامة، وأن ال یكون فاقدا لألهلیة المدنیة أو 

.اعتباره

من ) 278(ا علیه بأي عقوبة من العقوبات المنصوص علیها في المادة أن ال یكون محكومً -4

:الیةقانون الشركات وهذه  المادة نصت على الجرائم الت

إصدار األسهم أو شهاداتها أو القیام بتسلیمها ألصحابها أو عرضها للتداول قبل تصدیق   -أ

النظام األساسي للشركة، والموافقة على تأسیسها أو السماح لها بزیادة رأسمالها قبل 

.اإلعالن عن ذلك في الجریدة الرسمیة

                                                       
  .م1997من قانون الشركات األردني لسنة ) أ/133(المادة )1(
  .م1997من قانون الشركات األردني لسنة )133(من المادة ) ج(الفقرة )2(
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ة وهمیة أو غیر حقیقیة إجراء اكتتابات صوریة لألسهم أو قبول االكتتابات فیها بصور   - ب

.لشركات غیر قائمة أو غیر حقیقیة

.إصدار سندات قرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة للقانون  -ج

تنظیم میزانیة أي شركة وحسابات األرباح والخسائر بصورة مخالفة للواقع، أو تضمین   - د

وتقدیمها للهیئة العامة تقریر مجلس اإلدارة أو تقریر مدققي حساباتها ببیانات غیر صحیحة 

أو كتم معلومات یوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقیقیة عن المساهمین 

.أو ذوي العالقة

.غیر مطابقة لحالة الشركة الحقیقیةتوزیع أرباح صوریة أو   - ه

أن ال یجمع بترشیح نفسه بین عضویة أكثر من ثالثة مجالس إدارة شركات مساهمة عامة -5

الشخصیة، أو بصفته ممثال لشخص اعتباري عام، وفي جمیع األحوال ال یجوز بصفته

لشخص أن یرشح نفسه لعضویة مجلس إدارة شركة مساهمة عامة إذا كان یجمع بین عضویة 

خمسة مجالس إدارة شركات مساهمة عامة بصفته الشخصیة وبصفته ممثال لشخص اعتباري 

الف هذه األحكام باطلةعام، وتعتبر أي عضویة حصل علیها بما یخ
)1(

.  

ویرى الباحث أنه وبالنظر ألهمیة إدارة هذا النوع من الشركات أن یعّدل النص لیمنع 

إدارة من مجالس إدارة الشركات ي المترشح من الجمع في جمیع األحوال بین عضویة مجلس

  .المساهمة العامة

                                                       
  .م1997من قانون الشركات األردني لسنة ) 146(المادة )1(
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  مجلس اإلدارةفي عضویة الانتهاء : الثالثفرعال

الت انتهاء عضویة الشخص في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ضمن لقد جاءت حا

نصوص متفرقة في قانون الشركات األردني وذلك كما هو الحال في شروط العضویة المشار لها 

أعاله، ویمكن إجمال حاالت انتهاء تلك العضویة بما یلي
)1(

:  

.تخابهبانتهاء دورة مجلس اإلدارة وهي أربع سنوات ما لم یعاد ان-1

بنقصان عدد األسهم التي تؤهله لعضویة مجلس اإلدارة أو برهنها أو الحجز علیها بحكم -2

.قضائي اكتسب الدرجة القطعیة ما لم یتم إكمال النصاب وفق ما ذكرنا سابقا

باالستقالة، على أنه ال تنتهي عضویة الشخص االعتباري العام باستقالة ممثله، وٕانما له أن -3

.یمثله في ال مجلس ضمن المدد المنصوص علیها في القانونیختار شخصا آخر 

من مجموع األسهم الممثلة في اجتماع غیر % 75باإلقالة، ویصدر قرار اإلقالة بأغلبیة -4

عادي للهیئة العامة وال یخضع قرار اإلقالة للنشر والتسجیل، وال تنطبق أحكام اإلقالة على 

.ممثل الشخص االعتباري العام

اجتماعات متتالیة للمجلس دون عذر یقبله المجلس، أو بتغیبه ةضور أربعبتغیبه عن ح-5

عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالیة ولو بعذر، وال یطبق هذا الحكم 

  على األشخاص االعتباریة عامة كانت أو خاصة، غیر أنه على الشخص االعتباري أن 

                                                       
  .223المرجع السابق، ص. زیادات، أحمد، واخر: انظر في هذا)1(
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شهر من تاریخ تبلغه بتغیب ممثله یعین شخصا آخر یحل محل ممثله المتغیب خالل

فاقدا للعضویة إذا لم یعمد لتسمیة ممثل ) دون العام(ویعتبر الشخص االعتباري الخاص 

.جدید له خالل تلك المدة

من الطبیعي أن تنتهي عضویة الشخص في مجلس اإلدارة بوفاته، وعندها یصار : الوفاة-6

.شغال تلك العضویة حسب األصولالتخاذ اإلجراءات القانونیة بهذا الصدد ومنها إ
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  الفصل الثالث

في الشركة المساهمة العامةوأعضاء مجلس اإلدارة المسؤولیة الجزائیة للمؤسسین 

  وفقا لقانون الشركات

لقد أحاط كل من المشّرعین األردني والمصري مرحلة تأسیس الشركة المساهمة العامة 

جملة من األمور التي بدونها لن یظهر ذلك لانات التي تكفل مراعاة المؤسسینبجملة من الضم

وألهمیة حمایة حقوق المؤسسین والمتعاملین معهم،لالكیان المسمى الشركة المساهمة العامة، وذلك 

هذه المرحلة في قیام الشركة وٕامكانیة تحقیق الغایات التي أنشئت من أجلها، وبالنظر ألهمیة هذا 

، وكذلك الشأن فیما یتعلق بإدارة الشركة أولى لها المشّرع النوع من الشركات في االقتصاد الوطني

ا بالنظر إلى الدور الهام والكبیر إلدارة الشركة والذي یقع عبء علیها في تسییر ا كبیرً اهتمامً 

شؤونها وتحقیق غایاتها وذلك بهدف ضمان نزاهة تلك اإلدارة وشفافیتها وٕاال تعرضت تلك اإلدارة 

تى تتحقق الرقابة من الجهات الرسمیة على صحة إجراءات التأسیس، فقد وحللمسؤولیة الجزائیة،

  .جزائیة عند مخالفة تلك اإلجراءاترتب كل من المشّرعین األردني والمصري مسؤولیة 

الجرائم المتعلقة بمرحلة التأسیس في هذا النوع من لذا سیتناول الباحث في هذا الفصل

  .یتناول فیه الجرائم المتعلقة بمرحلة اإلدارةسالمبحث الثاني فوذلك في المبحث األول، أما الشركات
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  المبحث األول

  في الشركة المساهمة العامة وفقا لقانون الشركاتنالجرائم المتعلقة بالمؤسسی

مرحلة التأسیس كما سلفت اإلشارة إلیها هي مرحلة غایة في األهمیة، فال تقوم الشركة     

م علیها أعمال الشركة فیما بعد، وٕان الجرائم التي یمكن أن ترتكب و قبدونها، وتشكل القاعدة التي ت

  .تعلق باالكتتاب باألسهم وٕاصدارهاتـــفي هذه المرحلة من قبل المؤسسین 

ساویة القیمة وقابلة األسهم وهي صكوك أو أنصبة متبیان مفهوم تمت اإلشارة إلى وقد 

وتخوله الحصول على ،م في رأس مال الشركةتمثل مقدار حق المساهو ،طرق التجاریةللتداول بال

  .األرباح أو المساهمة في الخسائر

ثاني من هذا البحث، وسبقت اإلشارة إلى مفهوم االكتتاب ضمن الفرع الثاني من الفصل ال

  .والتكراراشًیا لإلطالةونحیل إلیه تح

ساهمة العامة ولما كان االكتتاب هو الطریق أو األداة التي تحصل من خاللها الشركة الم

تنظیم المسائل على المال الذي یدخل في رأس مالها، فقد راعى المشّرع األردني وكذلك المصري 

م بعض األفعال المتعلقة حمایة المدخرین أو المتعاملین مع الشركة عند تأسیسها وجرَّ المتعلقة به ل

عالمشرّ ، إذ منعمعها أو الغیرباالكتتابات التي من شأنها أن تخل بكیان الشركة أو بثقة المتعاملین 

إصدار األسهم أو تداولها قبل استیفاء اإلجراءات القانونیة، كما منع إجراء االكتتابات األردني

مستقل على مطلبالصوریة لألسهم، ومن هنا فإن الباحث سیتناول هذین الموضوعین كل ضمن 

  :النحو اآلتي
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  األولمطلبال

  قبل استیفاء اإلجراءات القانونیةجریمة إصدار األسهم أو تداولها

االكتتاب باألسهم من بتطلب المشّرع األردني في قانون الشركات إجراءات معینة تتعلق 

قبل المؤسسین، وقد اشترط القیام بإجراءات سابقة إلصدار األسهم أو تداولها وٕاال كان ذلك 

قدیم طلب تأسیس الشركة من أوجب المشرع تحیثاإلصدار أو التداول خاضًعا للتجریم والعقاب، 

قبل مؤسسیها إلى مراقب عام الشركات على النموذج المقرر یتضمن البیانات الوارد ذكرها في 

ضرورة توفر من تلك المادة) ب(الفقرة ت، كما تطلباألردنيمن قانون الشركات) أ/92(المادة 

توقیع ذلك العقد وهذا النظام ، وأن یتمتأسیس الشركة ونظامها األساسيجملة من البیانات في عقد

المادةمن تلك) ج(أمام أي من الجهات المشار إلیها في الفقرة 
)1(

، ثم أشار المشرع في المادة 

إلى إجراءات تسجیل الشركة وذلك بقرار یصدر عن وزیر الصناعة والتجارة بناًء على ) 94(

من القانون مقدار رأس مال )95(تنسیب مراقب الشركات بالقبول أو الرفض، ثم تضمنت المادة 

اإلشارة تّمتالشركة كحد أدنى والجزء المكتتب به منه، ومدة تسدید الجزء غیر المكتتب به، وقد 

  .إلى ذلك في المبحث السابق المتعلق بتأسیس الشركة

ت األردني فقد عاقب المشرع فیها على امن قانون الشرك) 278/1(وبالرجوع لنص المادة 

شهاداتها أو القیام بتسلیمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصدیق النظام إصدار األسهم أو

هنا إلى أن عجز الفقرة إنما یتعلق بتجریم أفعال في مرحلة إدارة الباحث شیر یاألساسي للشركة، و 

  .الشركة

                                                       
یوقع عقد تأسیس الشركة المساهمة العامة : "من قانون الشركات األردني على ما یلي) 92/60(نصت المادة )1(

ها األساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من یفوضه خطیا بذلك ویجوز توقیعها أمام كاتب العدل أو نظام

  ".أحد المحامین المجازین
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ویرى الباحث أن إصدار األسهم وتداولها یشمل بیعها والتنازل عنها والتصرف فیها بأیة 

قة من الطرق التجاریة، وأن الهدف من تجریم هذه األفعال هو حمایة االقتصاد الوطني وحمایة طری

األغیار الذین یستثمرون أموالهم باألسهم دون أن یتحققوا فیما إذا كانت صادرة طبقا لألوضاع 

القانونیة أم ال
)1(

.  

) 163/1(فقد عاقب في المادة1981لسنة ) 159(أّما قانون الشركات المصري رقم 

منه كل من یتصرف في حصص التأسیس أو األسهم على خالف القواعد المقررة في هذا القانون 

وذلك بغرامة ال تقل عن ألفي جنیه وال تزید على عشرة آالف جنیه یتحملها المخالف شخصًیا وذلك 

  .مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص علیها في القوانین األخرى

في المادة 1992لسنة ) 95(المسألة في قانون رأس المال المصري رقم ثم تمت معالجة

  .منه لمعاقبة من یتصرف في أوراق مالیة على خالف القواعد المقررة في هذا القانون) 66(

لجریمة یجب أن تتم معالجتها في القانون المتعلق باألوراق اویرى الباحث أن مثل هذه

مع اإلشارة إلى أن المشّرع األردني عالجها أیًضا في قانون المالیة ولیس في قانون الشركات، 

األوراق المالیة، ومع ذلك وفي ظل المقارنة بین النصین المتعلقین بالجریمة في قانوني الشركات 

األردني والمصري فإن الباحث یرى أن النص األردني جاء أكثر خصوصیة من نظیره المصري 

  .قوبة الحبس مع الغرامة وكما سیعرض الباحث لذلك الحًقاویحقق الردع على اعتبار أنه جمع ع

                                                       
دار وائل للنشر، : ، عّمان1المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة، ط). 2004(الحموي، جمال محمود )1(

  .98ص
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  الركن المادي للجریمة-1

لجریمة من جرائم السلوك والتي یتحقق فیها هذا الركن بمجرد ارتكاب الفعل الجرمي اهذهو 

ودون تطلب تحقق نتیجة معینة، وذلك بإصدار أسهم أو شهادات أو القیام بتسلیمها إلى أصحابها 

  .قبل تصدیق النظام األساسي للشركةلتداول أو عرضها ل

شركات أردني ومن وجهة نظر الباحث ) 278/1(ومفهوم التصدیق في سیاق نص المادة 

من القانون نفسه وهو الذي ) أ/94(الذي عالجته المادة و نصرف إلى قبول تسجیل الشركة یإنما 

راقب الشركات، وبالتالي فإن أي یكون بقرار یصدر عن وزیر الصناعة والتجارة بناًء على تنسیب م

إصدار لألسهم أو تداول لها قبل قبول تسجیل الشركة یكون محًال للتجریم، ویلحق بذلك تسلیم 

األسهم إلى أصحابها، ففي مرحلة التأسیس یترتب على مؤسس الشركة المساهمة العامة عند 

ا بها وتزوید و م الذین اكتتبالتوقیع على عقد تأسیسها ونظامها األساسي تغطیة كامل قیمة األسه

عن ا یترتب على المؤسسین أو لجنة المؤسسین طرح األسهم مما یزید مالمراقب بما یثبت ذلك، ك

: لالكتتاب، وبالتالي فقد تضمن النص فعلین همانسبة مساهمة المؤسسین وفقا ألحكام القانون

اءات تسجیل الشركة وعلى النحو وذلك قبل اكتمال إجر ،)ألصحابها، واألسهمطرح األسهم للتداول(

  .آنف الذكر

  :الركن المعنوي-2

، اخاصً اوهذا الركن یقوم على العلم واإلرادة وهما عنصرا القصد الجرمي ودون تطلب قصدً 

وذلك قبل إتمام ألصحابهاإذ یتعین توفر علم الفاعل بأنه یطرح أسهما للتداول أو أنه یقوم بتسلیمها

صدور قرار وزیر الصناعة والتجارة بالموافقة على ذلك التسجیل بعد إجراءات تسجیل الشركة و 

وهو الذي یقوم تنسیب مراقب الشركات له بذلك، كما یتطلب الركن المعنوي توفر عنصر اإلرادة
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بأن تتجه إرادة ذلك الفاعل لطرح أسهم للتداول أو تسلیمها ألصحابها قبل إتمام على حریة االختیار

  .ركةإجراءات تسجیل الش

  :العقوبة-3

هذه الجریمة األردني العقوبة على مرتكبمن قانون الشركات ) 278(فقد حددت المادة 

بالحبس من سنة وحتى ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دینار وال تزید على عشرة آالف 

تیار بین ع جمع عقوبة الحبس مع عقوبة الغرامة بمعنى عدم جواز االخأن المشرّ نا یتبیندینار، وه

  .هاتین العقوبتین

من قانون الشركات األردني، فإنه ) 278(من المادة ) ب(وباستعراض نص الفقرة   

تدخل والمحرض، ومغزى ذلك هو سعي میتبین أن المشّرع ساوى بالعقاب بین الفاعل وكل من ال

شركة بأن عاقب ع للحد من كل ما من شأنه اإلخالل باالقتصاد الوطني وثقة المتعاملین مع الالمشرّ 

  .المحرض والمتدخل بنفس عقوبة الفاعل بالنظر لخطورة أفعالهما

  الثانيالمطلب

جریمة إجراء اكتتابات صوریة لألسهم أو قبول االكتتاب فیها بصورة وهمیة أو غیر حقیقیة 

  لشركات غیر قائمة أو غیر حقیقیة

یعاقب كل : "ني بالقولمن قانون الشركات األرد) أ/278(نصت على هذه الجرائم المادة 

شخص یرتكب أیا من األفعال اآلتیة بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف 

إجراء اكتتابات صوریة لألسهم أو قبول - 2، .........دینارا وال تزید على عشرة آالف دینار 

  ".یقیةاالكتتاب فیها بصورة وهمیة أو غیر حقیقیة لشركات غیر قائمة أو غیر حق
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وهنا فقد شمل المشرع بالنص جریمتین من الجرائم، إحداهما إجراء اكتتابات صوریة 

لشركات غیر ، وفي الحالتین بالنسبةواألخرى قبول اكتتاب باألسهم بصورة غیر حقیقیةلألسهم،

  .قائمة

ورة تعني االكتتابات الصادرة عن الشركة بصفإنها الصوریة لألسهم ففیما یتعلق باالكتتابات 

بمعنى طرح أسهم للتداول بهدف الحصول على المال دون وجود أسهم على أرض ،غیر حقیقیة

الواقع، وهذا یعد أحد األسالیب االحتیالیة ألنه ینطوي على الكذب واإلیهام بوجود مشروع كاذب أو 

ربح وهمي بهدف تحمیل الغیر على تسلیم الشخص الذي طرح األسهم لالكتتاب ماال مقابل تلك 

أن ذلك بخصوص شركات غیر إلى أشار 2/أ/278خاصة وأن نص المادة ،األسهم غیر الحقیقیة

  .قائمة

من هنا تظهر الغایة من تجریم االكتتابات الصوریة لألسهم في قانون الشركات، فعدا عن 

رمة أصال في قانون العقوبات، فإن من شأنها اإلضرار سیلة من الوسائل االحتیالیة المجكونها و 

بالدخول في الشركة بموجب تلك ستلحق الضرر بمن تعهدومن المحتم أنها ،القتصاد الوطنيبا

عملیة یقع ضحیةاالكتتابات حیث یقوم بدفع مبالغ أو تقدیم حصص عینیة بدون مقابل وهو بذلك 

  .تدلیس وخداع وكذب

للنص وكذلك الشأن فإن قبول االكتتاب باألسهم بصورة وهمیة لشركات غیر قائمة یخضع 

التجریمي آنف الذكر، ومن المالحظ أن قبول اكتتاب األسهم بصورة وهمیة أو غیر حقیقیة یعني 

أن االكتتاب المطروح هو اكتتاب غیر حقیقي وبخصوص شركة غیر قائمة ثم یجري قبول ذلك 

ن دفع المتعاملیاالكتتاب، إذ إن هذا القبول هو صورة من صور التضلیل والكذب واالحتیال كونه سی

شراء أسهم غیر موجودة على أرض الواقع، فلوال قبول االكتتاب من الشخص لما قام باالكتتاب إلى

المتعاملون بالشراء، وعلى جمیع األحوال فإن المشّرع لم یتطلب أن یكون هنالك شراء لألسهم من 
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ضًعا للتجریم قبل األشخاص جّراء قبول االكتتاب وٕانما مجرد قبول االكتتاب الوهمي یجعل القابل خا

  .القصد الجرمي بحقه كما سیأتي بیانهاإذا توفر عنصر 

تطلب حصول نتیجة جرمیة یع لمفإن المشرّ : وفیما یتعلق بالركن المادي لهذه الجریمة-1

لشركة غیر قائمة، أو معینة من السلوك الجرمي، فبمجرد إجراء االكتتاب الصوري لألسهم 

أي طرح أسهم للتداول عن طریق اكتتاب (الشركة قبول االكتتاب باألسهم بالنسبة لتلك 

یكون ذلك محال للتجریم حتى لو لم یتعهد أي شخص بالدخول في الشركة )غیر حقیقي

طرح أسهم لالكتتاب لحمل الغیر على دفع إلى جراء ذلك االكتتاب، حیث یهدف المكتتب 

حقیقي، وهذا الفعل بل ذلك لعدم وجود اكتتابقاقیمة األسهم المطروحة دون الوفاء بما ی

ولذلك عالجه الباحث ضمن هذا ،قبل إكمال مراحل التأسیسیمكن أن یقوم به المؤسسون

وهو األمر الذي ینطبق على حالة قبول االكتتاب الوهمي باألسهم لشركة غیر المبحث

  .قائمة

ضعسبة لشركة قائمة من حیث أنه خاویثور التساؤل هنا بشأن قبول االكتتاب الصوري بالن

  لتحریم أم ال؟

من قانون الشركات، فقد نص على عدم جواز االكتتاب ) أ/102(بالرجوع لنص المادة 

تحت ذلكو ویحظر االكتتاب الوهمي أو بأسماء وهمیة : "....... الوهمي أو بأسماء وهمیة بالقول

  .جریموبالتالي فإن قبول االكتتاب الصوري بالنسبة لشركة قائمة خاضع للت" بطالن االكتتاب

وأنمن قانون الشركات، ) 278(ویرى الباحث أن االكتتاب الوهمي یشمله نص المادة 

إنما هو بعینه االكتتاب باسم وهمي وهو محل للحظر ویخضع بشأنها االكتتاب باالسم المستعار 

أما العقاب علیه فتشمله المادة ،من قانون الشركات آنفة الذكر) أ/102(في تجریمه لنص المادة 

ألي حكم من كل مخالفة: "لنحو اآلتيمن القانون نفسه وهو النص العام الذي جاء على ا) 282(
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أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ینص القانون على عقوبة خاصة لها، 

  ".یعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن مائة دینار وال تزید على ألف دینار

على العقاب على االكتتاب الوهمي وقبوله بالنسبة لشركات ویرى الباحث ضرورة النص

من قانون الشركات أو المادة ذات العالقة في قانون األوراق المالیة ) 278(قائمة ضمن المادة 

من 282المادة (بالغرامة فقط ضمن النص العقابي العام إذ اكتفى المشّرعوذلك بالحبس والغرامة 

  ).قانون الشركات

یقوم على عنصري العلم واإلرادة، وهنا ال بد من أن فهو: ق بالركن المعنويوفیما یتعل-2

یتوفر العلم لدى المكتتب بأنه یطرح لالكتتاب أسهم وذلك بشكل غیر حقیقي مع اتجاه 

إرادته لذلك، ویجب أن تكون هذه اإلرادة محال للمسؤولیة الجزائیة بمعنى أن ال یشوبها 

  .عیب من عیوب اإلرادة

من قانون الشركات بأنها الحبس من سنة إلى ثالث ) 278(فقد حددتها المادة :العقوبة-3

سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دینار وال تزید على عشرة آالف دینار، وسبقت اإلشارة إلى 

أن المشرع في هذه المادة وبالنسبة للجرائم الواردة فیها جمیعها ساوى بین الفاعل وكل من 

  .حیث العقوبةحرض من مالمتدخل وال

، )غیر حقیقیةغیر قائمة أو (ع تزود في النص بذكر عبارة أن المشرّ أخیًرا ویرى الباحث 

وكان علیه االكتفاء بأحد التعبیرین دون اآلخر ألنهما یؤدیان لنفس المفهوم، فالشركة غیر القائمة 

  .ي شركة غیر حقیقیةه
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  المبحث الثاني

وفًقا لقانون ارة في الشركة المساهمة العامةالمسؤولیة الجزائیة ألعضاء مجلس اإلد

  الشركات

لمهام واجبات واالوتسییر أمورها وتحقیق غایاتها و ودورها إدارة الشركة ةبالنظر ألهمی

، فقد أراد المشّرع وضع ضمانات تضمن حسن أدائها حمایة للمساهمین فیها الملقاة على عاتقها

القانونیةحیث جرم كثیر من المخالفات،قتصاد الوطنيوالمتعاملین معها وبما ینعكس ذلك على اال

یخصص لكل ناول الباحث عدد من هذه الجرائم حیث التي ترتكبها اإلدارة في قانون الشركات، وسیت

ا مستقالً    . منها مطلًب

  المطلب األول

  المتعلقة باالكتتاب باألسهم والسنداتالجرائم

تاب باألسهم فیما یتعلق بمؤسسي الشركة، وذلك تناول الباحث هذه الجریمة المتعلقة باالكت

فیما یتعلق بإصدار األسهم أو شهاداتها أو تسلیمها ألصحابها أو عرضها للتداول قبل تسجیل 

فإن الباحث سیتناول المطلبالشركة، وكذلك إجراء اكتتابات صوریة من قبل المؤسسین، وفي هذا 

بعد تسجیلها وانتخاب مجلس إدارتها من قبل الهیئة األمر خالل إدارة الشركة المساهمة العامة أي 

  .من قانون الشركات والمواد التالیة لها) 132(ا لما أوردته المادة العامة وفقً 

وهناك ثالث جرائم تتعلق باالكتتاب باألسهم والتعامل بالسندات یمكن ارتكابها خالل إدارة 

لشركة المصرح به قبل اإلعالن عن ذلك في الشركة المساهمة العامة، وهي السماح بزیادة رأسمال ا

الجریدة الرسمیة، وٕاجراء اكتتابات صوریة لألسهم، وٕاصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل 

  .أوانها بصورة مخالفة ألحكام قانون الشركات
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تكبها أن یر لجرائم في الفصل السابق والتي من الممكناوكان الباحث قد تناول إحدى هذه

هذه الجریمة كة وهي جریمة إجراء اكتتابات صوریة لألسهم، ویشیر الباحث إلى أن مؤسسو الشر 

،یمكن أن ترتكب من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وذلك بعد انتخاب ذلك المجلس وتولي مهامه

  .ا للتكرارالسابق منعً المبحثوالباحث یحیل لعناصر الجریمة المبحوث عنها في 

ا، یتناول الفرع خریین، فإن الباحث سیخصص لكل منهما فرعً أما فیما یتعلق بالجریمتین األ

األول جریمة السماح بزیادة رأسمال الشركة المصرح به قبل اإلعالن عن ذلك في الجریدة الرسمیة، 

لفة ألحكام اخقبل أوانها بصورة مویتناول الفرع الثاني إصدار سندات القرض وعرضها للتداول

  .قانون الشركات

ح به قبل اإلعالن عن ذلك في الجریدة جریمة السماح بزیادة رأسمال الشركة المصرّ : الفرع األول

  الرسمیة

أو : "... من قانون الشركات األردني بالقول) أ/أ/278(نصت على هذه الجریمة المادة 

  ".السماح لها بزیادة رأسمالها المصرح به قبل اإلعالن عن ذلك في الجریدة الرسمیة

قانون الشركات األردني موضوع زیادة رأسمال الشركة المساهمة عالج المشرع فيوقد 

حیث أجاز للشركة أن تزید رأسمالها ) 113، 112(العامة في الفصل الخامس منه ضمن المادتین 

المصرح به بموافقة هیئتها العامة غیر العادیة إذا كان قد اكتتب به بالكامل على أن تتضمن 

للشركة زیادة رأسمالها مع مراعاة قانون األوراق المالیة وذلك بأیة وأنموافقة طریقة تغطیة الزیادة،ال

  :طریقة تقرها الهیئة العامة أو بإحدى الطرق التالیة

.طرح أسهم الزیادة لالكتتاب من قبل المساهمین أو غیرهم-1

.ضم االحتیاطي االختیاري أو األرباح المدورة المتراكمة أو كلیهما إلى رأسمال الشركة-2
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لة الدیون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها شریطة موافقة أصحاب هذه الدیون رسم-3

.خطیا على ذلك

.تحویل أسناد القرض القابلة للتحویل إلى أسهم وفقا ألحكام قانون الشركات-4

م اإلعالن عن تلك الزیادة من القانون نفسه، فقد أوجب المشرع أن یت) 278(ا للمادة ووفقً 

في الجریدة الرسمیة بدایة ومن ثم إجراء تلك الزیادة حسب األصول وذلك تحت طائلة التجریم، 

ولعل الهدف من ذلك هو تحدید المركز المالي الحقیقي للشركة بما ینعكس إیجابا على االقتصاد 

لتالعب بأموالهم وهو أمر الوطني والعكس صحیح، إضافة إلى أن في ذلك حمایة للمساهمین من ا

  .یمس بالنتیجة االقتصاد الوطني

ولم یجد الباحث نًصا في قانون الشركات المصري الساري یجرم ویعاقب على هذه 

الجریمة، ویرى الباحث أن ما جاء به المشّرع األردني بهذا الخصوص مقصده إظهار المركز 

قوق المساهمین والمتعاملین مع الشركة المالي الحقیقي للشركة وبما ینعكس ذلك إیجاًبا على ح

  .وعلى االقتصاد الوطني

فیقوم بمجرد زیادة رأسمال الشركة قبل اإلعالن عن ذلك في :الركن المادي للجریمة-1

الجریدة الرسمیة، والجریدة الرسمیة هي تلك النشرة التي تصدر عن رئاسة الوزراء وتتضمن 

ع أن یتم اإلعالن عن ، وقد حدد المشرّ رسمیةالات عالناإلقرارات و النظمة و األقوانین و النشر 

الزیادة في تلك الجریدة بالنظر ألهمیة المركز القانوني والمالي للشركة المساهمة العامة في 

فيالدولة على اعتبار أنها كیان وطني یساهم فیه مجموعة من األشخاص قد ینتشرون 

  .د الدولةرجاء الدولة وبما لهذا الكیان من تأثیر على اقتصاأ

اإلدارة بالقیام بزیادة مجلس فقوامه العلم واإلرادة، أي علم المدیر أو : أما الركن المعنوي-2

رأسمال الشركة قبل اإلعالن عن ذلك في الجریدة الرسمیة واتجاه إرادته للقیام بتلك الزیادة 
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ة توفر قبل ذلك اإلعالن، وهذا ما یشكل القصد العام، والمشرع لم یشترط في هذه الجریم

  .اا خاصً قصدً 

من قانون الشركات األردني بالحبس ) 278(فقد حددها المشرع بمطلع المادة :أما العقوبة-3

  .وال تزید على عشرة آالف دیناررمن سنة حتى ثالث سنوات وغرامة ال تقل عن ألف دینا

رة بالنظر لخطو ضر متدخل والمحع في العقاب ما بین الفاعل وكل من الوقد ساوى المشرّ   

  .الجرائم الواردة في هذه المادة ومنها الجریمة محل هذا الفرع

إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة ألحكام جریمة : الفرع الثاني

  قانون الشركات

ن أن تحصل على االقتراض، فهي یمكبع للشركة المساهمة العامة أثناء قیامها سمح المشرّ 

أن تحصل على قرض عن طریق إصدار أوراق مالیة قابلة للتداول یتم نكمقرض بنكي ومن الم

طرحها من قبلها وتتعهد فیها بتسدید القرض وفوائده وفقا لشروط اإلصدار
)1(

.  

  :ا إلصدار سندات القرض، تتمثل بما یليع األردني توفر شروطً وأوجب المشرّ 

لى األقل، وفي حالة ما إذا موافقة مجلس إدارة الشركة بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس ع-1

.كانت األسناد قابلة للتحویل إلى أسهم موافقة الهیئة العامة غیر العادیة للشركة

                                                       
أوراق مالیة قابلة للتداول یحق إصدارها : ي، عرفت أسناد القرض بأنهامن قانون الشركات األردن) 116(المادة )1(

للشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو ألي من الشركات التي یجیز لها قانون األوراق 

رض المالیة إصدار هذه األسناد ویتم طرحها وفقا ألحكام هذا القانون وقانون األوراق المالیة للحصول على ق

  .نتعهد الشركة بموجب هذه األسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط اإلصدار
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ضرورة أن یتضمن السند جملة من البیانات-2
)1(

.

مصدر أو حلیفه أو المن قانون األوراق المالیة األردني على ) 54(وقد أوجبت المادة 

مالیة التي تخص هذا المصدر أن یقوم بتقدیم نشرة اإلصدار متعهد التغطیة قبل عرض األوراق ال

  .إلى الهیئة وأن یدفع الرسوم المقررة عنها

ع المصري فقد أورد شروطا إلصدار هذه األسناد وتتمثل بضرورة صدور قرار من أما المشرّ 

قریر الجمعیة العامة بإصدار هذه السندات بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة مرفقا به ت

من قانون ) 49(مراقب الحسابات وضرورة احتواء السند على مجموعة من البیانات تضمنتها المادة 

  .الشركات المصري

من على اعتبار أنرم أفعال إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها ع جوالمشرّ 

وبما ینعكس على الممكن أن تكون وسیلة ألخذ مال الغیر دون وجه حق بما یضر بمصالح الغیر 

االقتصاد الوطني بالسوء ویهز المركز المالي للدولة إذ ال بد من أن یتضمن سند القرض تعهد 

الشركة بتسدید القرض وفوائده، وهذا التعهد یجب أن یصدر عن الجهة المخولة بإدارة الشركة 

تحویل إلى أسهم لما لتلك ضمن األغلبیة المطلوبة أو بموافقة الهیئة العامة إذا كانت األسناد قابلة لل

                                                       
  :من قانون الشركات األردني، على النحو اآلتي) 121(نصت على هذه البیانات المادة )1(

: على وجه السند  - أ

.اسم الشركة المقترضة وشعارها إن وجد وعنوانها ورقم تسجیلها وتاریخه ومدة الشركة-1

.الك سند القرض إذا كان السند اسمًیااسم م-2

.رقم السند ونوعه وقیمته االسمیة ومدته وسعر الفائدة-3

:على ظهر السند  -ب

.مجموع قیم إسناد القرض المصدرة-1

.مواعید وشروط إطفاء األسناد ومواعید استحقاق الفائدة-2

.الضمانات الخاصة للدین الذي یمثله السند إن وجدت-3

الشركة المقترضة إضافتها إلى السند شریطة أن تتوافق هذه اإلضافات مع أي شروط وأحكام أخرى ترى-4

  .شروط اإلصدار
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األسناد من أهمیة كبیرة في تسییر أعمال الشركة وما تنطوي علیه من قیمة مالیة على اعتبار أنها 

  .باألساس هي أوراق مالیة قابلة للتداول

فإن هذه الجریمة من جرائم السلوك التي تقوم بمجرد :وفیما یتعلق بالركن المادي للجریمة-1

دات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة ألحكام قیام الشركة بإصدار سن

لمعول علیها في قانون الشركات، بمعنى أن الشروط الواردة ضمن قانون الشركات هي ا

  .تجریم هذا السلوك

إذا تم إصدار السند قبل الحصول على الموافقة المطلوبة المشار إلیها أنه الباحث ىر یو 

دارة أو الهیئة العامة حسب الحال أو لم یتضمن السند البیانات كان ذلك من مجلس اإلأآنفا 

  .من قانون الشركات األردني) 3/أ/278(مجرما وفقا لنص المادة المطلوبة فیكون هذا السلوك

فإن مجلس اإلدارة ال بد من أن یكون على علم بأنه :أما فیما یتعلق بالركن المعنوي-2

استیفاء الشروط القانونیة الواردة في قانون یصدر أسناد قرض وعرضها للتداول قبل 

إرادته إلى إصدار تلك األسناد قبل أوانها، والمسؤولیة هنا تقع وأن تتجهالشركات األردني 

وقّ    .ع على قرار المجلس بهذا الخصوص من أعضاء مجلس اإلدارةعلى من 

س من سنة واحدة الحبمن قانون الشركات األردني ب) أ/278(حددتها المادة :العقوبةأّما -3

  .ال تقل عن ألف دینار وال تزید على عشرة آالف دینارإلى ثالث سنوات وبغرامة 

الفاعل وكل من المحرض والمتدخل بالنظر لخطورة بینالجریمةع في هذهوقد ساوى المشرّ 

  .في هذه الجریمةأفعال التحریض والتدخل
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  المطلب الثاني

  ها وخسائرها بصورة مخالفة للواقعحأرباجریمة تنظیم میزانیة للشركة وحسابات

إلى واجبات مجلس المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الدراسةسبقت اإلشارة في 

إدارة الشركة المساهمة العامة ومنها إعداد الحسابات والبیانات
)1(

، ومنها المیزانیة السنویة العامة 

ع األردني تصدیق هذه البیانات من مدققي للشركة، وبیان األرباح والخسائر، وقد أوجب المشر 

  .الحسابات وكل ذلك ضمن المدد المحددة في القانون

من ) 4/أ/278(المادة فيومن المالحظ أن المشرع یهدف من النص على هذه الجریمة 

من والمتعاملین مع الشركة والمساهمین فیهاقانون الشركات األردني إلى حمایة االقتصاد الوطني

خفاء الوضع الحقیقي للشركة، إذ من الممكن لمجلس اإلدارة أو المفوض باإلدارة أن إحیث عدم 

ا مع أنها في یزید في النفقات أو أن یقلل من قیمة العائدات أو أن یظهر أن الشركة تحقق أرباحً 

ها هؤالء األشخاص إلى ئهدف من ورایحالة خسارة أو عكس ذلك أو غیرها من األفعال والتي 

ة الشركة الحقیقیة لیستمروا بالعمل لمصلحتهم وجني األموال على حساب الشركة إخفاء حال

والمساهمین فیها
)2(

.  

فقد جاء النص على هذه 1982لسنة ) 159(وبالرجوع لقانون الشركات المصري رقم 

الجریمة بصیغة عامة شملت تدوین البیانات الكاذبة أو غیر الصحیحة في قیود الشركة، حیث 

منه كل من زور في سجالت الشركة أو أثبت فیها عمًدا وقائع غیر ) 162/8(مادة عاقب في ال

صحیحة أو أعد أو عرض تقاریر على الجمعیة العامة تضمنت بیانات كاذبة أو غیر صحیحة كان 

                                                       
  .من قانون الشركات األردني) 140(المادة )1(
  .116المرجع السابق، ص. الحموي، جمال محمود)2(
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من شأنها التاثیر على قرارات الجمعیة وذلك بالحبس لمدة ال تقل عن سنتین وبغرامة ال تقل عن 

زید على عشرة آالف جنیه یتحملها المخالف شخصًیا أو بإحدى هاتین العقوبتین مع ألفي جنیه وال ت

  .ألخرىاعدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص علیها في القوانین

ویشیر الباحث إلى أن النص في قانون الشركات األردني جاء أكثر انضباًطا وخصوصیة 

صوصیة مسألة تنظیم میزانیة أو حسابات أرباح أو من نظیره المصري، فالمشّرع األردني تناول بالخ

خسائر بصورة مخالفة للواقع ولم یجد الباحث نًصا عقابًیا في قانون الشركات المصري تناول تلك 

  .البیانات بشكل صریح

فهي تقوم بمجرد تنظیم میزانیة الشركة :وفیما یتعلق بالركن المادي لهذه الجریمة-1

أو تضمین تقریر مجلس إدارتها أو تقریر للواقعمخالفةورة وحسابات أرباحها وخسائرها بص

اإلدالء إلى هیئتها العامة بمعلومات غیر وأمدققي حساباتها بیانات غیر صحیحة 

وذلك بقصد إخفاء حالة ،صحیحة، أو كتم معلومات وٕایضاحات یوجب القانون ذكرها

یانات المالیة للشركة ومنها البفإعداد، الشركة الحقیقیة عن المساهمین أو ذوي العالقة

المیزانیة السنویة وحسابات أرباحها وخسائرها والتقریر السنوي لمجلس اإلدارة هي من 

وعلیه إعدادها بشكل دقیق مطابق للحقیقة والواقع، وٕان المیزانیة . اختصاص مجلس اإلدارة

مجلس وبیان األرباح والخسائر یجب أن تكون مصدقة من مدققي حسابات الشركة، وأن

اإلدارة ملزم بتزوید مراقب الشركات بنسخ عن تلك الحسابات والبیانات قبل الموعد المحدد 

الجتماع مجلس اإلدارة ثم على ذلك المجلس نشر المیزانیة العامة للشركة وحساب أرباحها 
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وخسائرها وخالصة التقریر السنوي المذكور وتقریر مدققي حسابات الشركة خالل مدة ال 

ثالثین یوما من تاریخ انعقاد الهیئة العامةتزید على
)1(

.  

وعلیه، فإن میزانیة الشركة وحسابات األرباح والخسائر إذا نظمت بصورة غیر مطابقة 

إنما هو من األمور للواقع وأن الكشف عن مدى مطابقتها للواقع یكون ذلك محال للتجریم، 

وضوع، ویكون ذلك بالمقارنة مع التي یدخل التثبت منها في صالحیة محكمة المالموضوعیة

سجالت الشركة المنظمة أصولیا، أما فیما یتعلق بتضمین تقریر مجلس اإلدارة بیانات غیر 

، فإن ذلك یتعلق بجزء من البیانات التي یعدها مجلس اإلدارة والخاص بأعمال الشركة صحیحة

  .خالل السنة الختامیة وتوقعاتها المستقبلیة للسنة القادمة

ا یتعلق بتضمین تقریر مدققي حسابات الشركة بیانات غیر صحیحة، فإن ذلك أما فیم

یشكل جرما یسأل عنه مدققو الحسابات، وأما أعضاء مجلس اإلدارة فإنه یمكن مساءلتهم على 

ا وأن عضو مجلس أساس التدخل في الجرم على اعتبار أن من یعد التقریر هو مرتكب الجرم أصلیً 

س له دور في تنظیم التقریر النهائي لمدقق الحسابات إنما یمكن مساءلته اإلدارة والذي أساسا لی

من قانون 80/2وفقا لنص المادة التدخل الجرمي بحقه، إحدى حاالتكمتدخل إذا توفرت 

  .العقوبات

فإن المشرع األردني تطلب نوعین من القصد في هذه:وفیما یتعلق بالركن المعنوي-2

  .القصد الخاصالقصد العام و ماالجریمة وه

أما القصد العام فیجب أن یتوفر فیه عنصرا العلم واإلرادة، وذلك بأن تتجه إرادة عضو 

مجلس اإلدارة إلى تنظیم میزانیة غیر مطابقة للواقع بالنسبة للشركة أو تضمین تقریر مجلس اإلدارة 

                                                       
  .من قانون الشركات األردني) 140(المادة )1(
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معلومات بیانات غیر صحیحة أو اإلدالء إلى الهیئة العامة بمعلومات غیر صحیحة أو كتم

على علم بأنه ) عضو مجلس اإلدارة(وٕایضاحات یوجب القانون ذكرها، وأن یكون ذلك الشخص 

یقوم بأي من تلك الصور أي علمه بتقدیم معلومات مخالفة للواقع أو غیر صحیحة أو علمه بأنه 

  .ایكتم معلومات أو إیضاحات حسبما ورد آنفً 

إخفاء حالة إلىعضو مجلس اإلدارة دةتتجه إراأما القصد الخاص فیتمثل بضرورة أن 

  .مع علمه بذلكلمساهمین أو ذوي العالقةاالشركة الحقیقیة عن

إذ إن ،ا ال مبرر لهإنما یشكل تقییدً الجریمةویرى الباحث أن إضافة قصدا خاصا لهذه 

ومات أو یتعین أن یكون بمجرد إخفاء المعلومات الصحیحة أو تقدیم بیانات معللهذه الحالةالتجریم 

  .وذلك بالنظر لخطورة تلك األفعالفقطالقصد العاميبیانات غیر صحیحة مع توافر عنصر 

أ من قانون الشركات األردني بالحبس من سنة /278فهي محددة في المادة : العقوبة-3

واحدة وحتى ثالث سنوات وبغرامة من ألف دینار وحتى عشرة آالف دینار، وقد ساوى 

مة بین الفاعل وكل من المحرض والمتدخل بالنظر لخطورة أفعال المشّرع في هذه الجری

  .التحریض والتدخل في هذه الجریمة

  ثالثالمطلب ال

  جریمة توزیع أرباح صوریة أو غیر مطابقة لحالة الشركة الحقیقیة

من األهداف الرئیسة إلنشاء الشركات التجاریة هي تحقیق الربح، وهذا الربح ینتج عن   

الشركة ویظهر بمیزانیتها، وقد حمى المشرع في قانون الشركات األردني أموال تشغیل رأسمال 

الشركة بنصوص صریحة على اعتبار أنها ترتبط باقتصاد الدولة، ولهذا فإن من المتوجب أن 

  .یحصل كل مساهم في رأسمال الشركة على الربح المتحقق
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متعامل مع الشركة وتوزیع أرباح غیر حقیقیة یمس فضال عن االقتصاد الوطني كل

ومساهمیها، فقد یحمل الغیر على المساهمة في الشركة رغم أنها في الحقیقة في وضع متعثر كما 

وهمي الدائنین إلى إقراض الشركة رغم حالتها المتعثرة حقیقة، وهذا كله الربح القد یحفز توزیع 

  .اتها ومنها الشركاتو دأالیة و میضعف الثقة في األسواق ال

الصوریة یجري اقتطاعها من رأسمال الشركة، وهو ما یضعف القوة المالیة للشركة فاألرباح 

  .نفسها

من قانون الشركات األردني موضوع توزیع األرباح في الشركة ) 186(وقد عالجت المادة 

وأوجبت على المساهمة العامة حیث منعت ذلك إال بعد تسویة الخسائر المدورة من سنوات سابقة 

توزیع ولم تجزمن أرباحها السنویة الصافیة لحساب االحتیاطي اإلجباري % 10شركة اقتطاعال

  .أرباح على المساهمین إال بعد إجراء هذا االقتطاع

في المادة 1981لسنة ) 59(هذا األمر في القانون رقم فقد عالج المشرع المصري أّما 

و فوائد على خالف أحكام منه بالنص على معاقبة كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحا أ) 162/5(

  .القانون أو نظام الشركةذلك

وقد عاقب المشرع األردني على توزیع األرباح الصوریة أو غیر المطابقة لحالة الشركة 

  .من قانون الشركات) 5/أ/278(الحقیقیة وذلك في المادة 

ویرى الباحث أن النص في التشریع األردني جاء أكثر خصوصیة ووضوح من النص الذي 

  .یقابله في التشریع المصري

  الركن المادي للجریمة-1

هذه الجریمة من جرائم السلوك التي تقوم بمجرد قیام جهة اإلدارة بتوزیع أرباح صوریة أو 

  .غیر مطابقة لحالة الشركة الحقیقیة



77

والربح الصافي للشركة المساهمة العامة عرفه المشرع األردني
)1(

الفرق بین مجموع : بأنه

المتحققة في أي سنة مالیة من جانب ومجموع المصروفات واالستهالك في تلك السنة اإلیرادات 

  .من جانب آخر قبل تنزیل المخصص لضریبتي الدخل والخدمات االجتماعیة

وأرباح الشركة الصافیة لیست جمیعها قابلة للتوزیع على المساهمین إذ یخرج منها ما 

یلي
)2(

:  

، والهدف من ذلك هو من األرباح الصافیة% 10ته ویمثل ما نسب:االحتیاطي اإلجباري-1

إمكانیة استعماله لتأمین الحد األدنى للربح المقرر في اتفاقیات الشركات ذات االمتیاز في 

أي سنة ال تسمح فیها أرباح هذه الشركات بتأمین ذلك الحد، كما یمكن للهیئة العامة في 

أن تقرر إطفاء خسائر الشركة من اجتماع غیر عادي وبعد استنفاذ االحتیاطات األخرى

.المبالغ المتجمعة في حساب االحتیاطي اإلجباري

من األرباح الصافیة عن السنة % 20وهو ما ال یزید على :االحتیاطي االختیاري-2

المالیة
)3(

ویحق للهیئة العامة ،في األغراض التي یقررها مجلس إدارتهال، وهو یستعم

.اح على المساهمین إذا لم یستعمل في تلك األغراضتوزیعه كله أو أي جزء منه كأرب

  ویتقرر من الهیئة ،من األرباح الصافیة% 20وهو ال یزید على :االحتیاطي الخاص-3

                                                       
  .يمن قانون الشركات األردن) 189(المادة )1(
  .من قانون الشركات األردني) 186(المادة )2(
  .من قانون الشركات األردني) 187(المادة )3(
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ویستعمل ألغراض الطوارئ أو التوسع أو تقویة ،العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس إدارتها

ض لهامركز الشركة الحالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعر 
)1(

.  

وعلى هذا فإن ما یخرج عن هذا التعریف بالنسبة للربح الصافي یدخل من وجهة نظر 

الباحث في موضوع األرباح الصوریة سواء أكانت تلك األرباح غیر موجودة أصال أو أنها أكثر أو 

المساهم في األرباح، وقد أشار المشّرع األردني إلى أن حق أقل من األرباح الحقیقیة للشركة

السنویة للشركة المساهمة العامة ینشأ بصدور قرار الهیئة العامة بتوزیعها
)2(

.  

وأما قرار ،وعلى هذا األساس فإن جهة اإلدارة هي التي تسأل عن توزیع األرباح الصوریة

إذ ال یتضمن قرار الهیئة العامة ،الهیئة العامة الصادر إنما یتعلق بتوزیع األرباح وفقا لقرار اإلدارة

  .جزء منهوأدید قیمة الربح المراد توزیعه وٕانما تقرر تلك الهیئة توزیع هذا الربح تح

فیتحقق بتوفر القصد العام بعنصریه اإلرادة والعلم، وذلك بأن :أما الركن المعنوي للجریمة-2

یعلم المدیر أو هیئة اإلدارة بواقع الشركة الحقیقي ومع ذلك تتجه إرادته أو إرادتهم لتوزیع 

  .صوریة مخالفة لذلك الواقع على المساهمینأرباح

ولم یتطلب النص توافر القصد الخاص في تلك الجریمة ومنه توافر غش أو تواطؤ في 

  .القصد فیها فحسبا یكفي توافر عنصريتوزیع األرباح، إنم

من قانون الشركات األردني بأنها الحبس من سنة إلى ) 278(حددتها المادة :العقوبة-3

ویستوي في العقاب الفاعل ،ت والغرامة من ألف دینار إلى ثالثة آالف دینارثالث سنوا

لخطورة األفعال التي یمكن أن یرتكبها كل من المحرض وذلكوالمتدخل والمحرض 

  .والمتدخل

                                                       
  .من قانون الشركات األردني) ج/187(المادة )1(
  .من قانون الشركات األردني) أ/191(المادة )2(
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  الرابعالمطلب 

االمتناع عن تقدیم المعلومات لمدققي الحسابات وللموظفین المكلفین من قبل الوزیر أو جریمة

  الشركاتمراقب

حرص المشرع األردني على أن تكون حسابات الشركة ووقائعها صحیحة من خالل 

إخضاعها لرقابة وزیر الصناعة والتجارة، وكذلك مراقب الشركات والتي یمارسها من خالل موظفي 

وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات، وكذلك إخضاع تلك الحسابات للتدقیق من مدقق 

، وأوجب المشرع على المعنیین في الشركات بشكل عام تمكین هؤالء المدققین أو الموظفین حسابات

القیام بواجبهم واالطالع على دفاتر الشركة ووثائقها وتقدیم المعلومات واإلیضاحات الالزمة لهم
)1(

.  

من قانون الشركات ) 159(وقد عاقب على مثل هذه الجریمة المشّرع المصري في المادة 

والتي أوجبت على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفیها ومراقبي 1982لسنة ) 159(رقم 

الحسابات أن یطلعوا من یكلف بالتفتیش على جمیع الدفاتر والوثائق واألوراق المتعلقة بالشركة التي 

یقومون على حفظها أو یكون لهم حق الحصول علیها ویقدموا لهم اإلیضاحات والمعلومات الالزمة 

علیها صصو تیش في هذا الشأن بالعقوبات المنقب من یمتنع عن إجابة ما یطلبه المكلف بالتفویعا

وأن للمكلف بالتفتیش أن یستوجب أي شخص له صلة بشؤون الشركة بعد أداء ) 163(في المادة 

المذكورة فإن العقوبة هي غرامة ال تقل عن ألفي جنیه وال ) 163(الیمین، وبالرجوع لنص المادة 

د على عشرة آالف جنیه یتحملها المخالف شخصًیا مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد تزی

  .المنصوص علیها في القوانین األخرى

                                                       
  .من قانون الشركات األردني) ج/279(المادة )1(
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ویرى الباحث أن النص في التشریع المصري بهذا الخصوص جاء بشكل أشمل من نظیره 

طلب ذلك لیمین ودون أن یتاألردني، وقد أعطى صالحیة للمفتش باستجواب المكلف بعد أداء ا

  .أن یكون االمتناع عن إجابة طلب المفتش بشكل عمدي كما تطلب ذلك المشّرع األردنيالنص

  الركن المادي للجریمة-1

، أو أن یكون سلوكا سلبیاسبقت اإلشارة إلى أن السلوك الجرمي إما أن یكون سلوكا إیجابیا

وفي هذه الجریمة فإن الركن وهو الذي یمثل االمتناع عن القیام بالواجب الذي یفرضه القانون، 

یتمثل باالمتناع عن تمكین مدققي الحسابات والموظفین المكلفین من سلبيالمادي إنما هو سلوك 

قبل وزیر الصناعة والتجارة أو من قبل مراقب الشركات بالقیام بواجباتهم المحددة في قانون 

و االمتناع عن تقدیم المعلومات الشركات أو االمتناع عن إطالعهم على دفاتر الشركة ووثائقها أ

  .واإلیضاحات الالزمة لهم

من وجود تكلیف رسمي للموظفین المذكورین ممن هم من ذوي االختصاص من هنا فال بدّ 

وأن یقوم هؤالء ،في القیام بأعمال الرقابة على الشركة أكان من قبل الوزیر أو مراقب الشركات

مكن أن یكون أحد أعضاء یي ذوال(ومات في الشركة األشخاص بالطلب ممن یملك الوثائق والمعل

وذلك بشكل رسمي بتزویده بما یطلب من )مجلس اإلدارة أو مدیر عام الشركة أو مجلس اإلدارة

یتعین أن یحدد المدقق أو الموظف مدة معقولة لتلبیة طلبه أنه الباحث یرى معلومات ووثائق، و 

  .بمرور تلك المدةاجزائیمحاسبة الممتنع إلىبعد ذلك یصار حتى 
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  الركن المعنوي-2

هذه الجریمة من الجرائم العمدیة بصراحة النص التشریعي
)1(

كل من یمتنع "...... ، بالقول 

  ....".عمًدا 

جاءت تزودا، فالقصد العام یقوم على عنصري العلم واإلرادة، ) عمًدا(ویرى الباحث أن عبارة 

االمتناع عن تمكن مدققي الحسابات والموظفین وذلك بأن تتجه إرادة جهة اإلدارة المعنیة ب

المذكورین بالقیام بأعمالهم التي عدها النص التشریعي وعلم تلك الجهة أكانت شخصا أو أكثر 

  .بأنها تمتنع عن القیام بواجبها القانوني المذكور

  العقوبة-3

مة ال من قانون الشركات األردني العقوبة على هذه الجریمة بغرا) ج/279(حددت المادة 

  .تقل عن ألف دینار وال تتجاوز عشرة آالف دینار

  المطلب الخامس

  جریمة إصدار سندات قرض بصورة مخالفة للقانون

ولهذا فهي ،الشركة المساهمة العامة قد تحتاج للحصول على أموال أثناء ممارسة نشاطها

اد تلك القروض تلجأ إلى إصدار أوراق مالیة للحصول على قروض وتتعهد في هذه األوراق بسد

وفوائدها، وألهمیة هذه األوراق وٕامكانیة استخدامها في اقتراض أموال طائلة ومدى تأثیر ذلك على 

حمایة بأن یتم إصدارها وفقا بهذا الخصوص االقتصاد الوطني وحمایة للدائنین، فقد أضفى المشرع 

  .لشروط قانونیة ورتب على مخالفتها عقوبة جزائیة

                                                       
  .ن الشركات األردنيمن قانو ) ج/279(المادة )1(
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األردنيمن قانون الشركات) 116(سناد القرض في المادة أردني وقد عرف المشرع األ

أوراق مالیة قابلة للتداول یحق إصدارها للشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة : بأنها

الخاصة أو ألي من الشركات التي یجیز لها قانون األوراق المالیة إصدار هذه األسناد ویتم طرحها 

ون وقانون األوراق المالیة للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه وفقا ألحكام هذا القان

  .األسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط اإلصدار

من قانون الشركات موافقة ) 117(وقد اشترط المشّرع األردني في أسناد القرض في المادة 

قل، وٕاذا كانت هذه مجلس إدارة الشركة على إصدارها بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس على األ

األسناد قابلة للتحویل إلى أسهم فیشترط كذلك الحصول على موافقة الهیئة العامة غیر العادیة 

للشركة، وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زیادة رأس المال المصرح به للشركة دون أن یكون 

من ) ب(منوحة له بموجب الفقرة ق بهذه الزیادة أن یمارس الصالحیات المللمجلس اإلدارة فیما یتع

  .من هذا القانون) 95(المادة 

ني إلى أن أسناد القرض دمن قانون الشركات األر ) 118(وقد أشار المشرع في المادة 

تسجل بأسماء مالكیها وتوثق البیوع الواقعة علیها في سجالت الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة 

سناد قابلة للتداول في أسواق األوراق المالیة حسب ما ینص الحافظة لهذه السجالت، وتكون هذه األ

  .علیه قانون األوراق المالیة النافذ

ولم یجد الباحث في قانون الشركات المصري نًصا مماثًال یعاقب على هذه الجریمة وٕانما 

جاء النص بشأنها في قانون سوق رأس المال المصري وحسبما ستتم اإلشارة إلیه في الفصل الرابع

  .من هذه الدراسة

ویرى الباحث وكما سیرد في التوصیات ضرورة أن یقتصر قانون الشركات على تنظیم المسائل 

أو ) في األردن(المتعلقة بالشركات دون التطرق للموضوعات التي ینظمها قانون األوراق المالیة 
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مة ضمن قانون وبالتالي فإن من األفضل أن تعالج مثل هذه الجری) في مصر(قانون رأس المال 

  .األوراق المالیة

  للجریمةالركن المادي-1

فیها ویتمثل الركن المادي ،هذه الجریمة من جرائم السلوك التي ال تحتاج إلى نتیجة جرمیة

رض وعرضها للتداول قبل صدور قرار مجلس اإلدارة باألغلبیة بقیام الشركة بإصدار سندات ق

األسناد قابلة للتحویل ادیة إذا كانت هذهة العامة غیر العالمشار إلیها اعاله، أو قبل موافقة الهیئ

ا إلى أسهم، وكذلك فقد تمت اإلشارة أعاله إلى ضرورة صدور نشرة إصدار حسب األصول وفقً 

لقانون األوراق المالیة
)1(

.  

ینظمها المؤسسون عند ویشیر الباحث في هذا الصدد إلى أن نشرة اإلصدار هي وثیقة 

ركة، توزع مجاًنا على الجمهور لكي یقرر شاب تتضمن معلومات كافیة عن الطرح األسهم لالكتت

من یرغب بالشراء وهو على بینة من أمر الشركة عندما یكتتب بعدد من األسهم المطروحة
)2(

.  

  للجریمةالركن المعنوي-2

والقصد الجرمي المطلوب في هذه الجریمة هو القصد الجرمي العام الذي یقوم على 

صدار سندات إلعضو مجلس اإلدارة أو المجلس حیث یتعین أن تتجه إرادةواإلرادة، عنصري العلم

علمه بأن ذلك قرض قبل الحصول على الموافقة المطلوبة المشار إلیها أعاله وطرحها للتداول مع 

  .قبل الحصول على الموافقات المطلوبةاإلصدار أو التداول لسندات القرض كان

                                                       
من قانون األوراق المالیة األردني أوجبت على المصدر أو حلیفه أو متعهد التغطیة أن یقدم نشرة ) 54(المادة )1(

اإلصدار إلى هیئة األوراق المالیة ودفع الرسوم المقررة عنها وذلك قبل عرض أوراق مالیة تخص ذلك 

  .المصدر
  .315ابق، صالمرجع الس. سامي، فوزي محمد)2(
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  العقوبة-3

ثالث إلىسنة منمن قانون الشركات األردني هي الحبس ) 278(ة ا لنص المادوفقً 

، وقد ساوى المشرع في آالف دینارعشرة وبغرامة ال تقل عن ألف دینار وال تزید علىسنوات 

العقوبة بین الفاعل وكل من المحرض والمتدخل وذلك لخطورة أفعال التدخل والتحریض في هذه 

  .الجریمة

  المطلب السادس

ي عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عضویة مجلس إدارة شركة مشابهة جریمة تول

  في أعمالها لتلك الشركة

من قانون الشركات األردني ) ب/148(ع األردني على هذه الجریمة في المادة المشرّ نصّ 

ال یجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مدیرها العام أن یكون عضوا في مجلس إدارة : "بالقول

كة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها  أو مماثلة لها في غایاتها أو شر 

  ".تنافسها في أعمالها كما ال یجوز له أن یقوم بأي عمل منافس ألعمالها

لقد جاء النص على عدم جواز تولي مدیر عام الشركة المساهمة العامة أو عضو مجلس 

اثلة في أعمالها وذلك حفاظا على مصالح الشركة المساهمة إدارتها عضویة مجلس إدارة شركة مم

العامة والتي تشكل أهمیة في االقتصاد الوطني وٕامكانیة استثمارها ألموال طائلة في أعمالها 

تواطؤ من الممكن حصولوحفاظا على مصالح وأموال المساهمین وجمهور المتعاملین معها، حیث 

مدیر العام جراء تولي عضویة مجلس إدارة شركة مماثلة أو تقصیر من عضو مجلس اإلدارة أو ال

والمتعاملین بالضرر وكذلك حقوق حقوق المساهمین فیها وٕان من شأن ذلك أن یمس،في أعمالها

  .االقتصاد الوطني بالنتیجةتأثیره على مما ینعكس و معها 
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ینص وقبل التعرض ألركان هذه الجریمة فإن الباحث یبدي أن المشرع كان علیه أن 

من قانون الشركات األردني ) 278(صراحة على هذه الجریمة ضمن الجرائم الواردة في المادة 

والتي عاقبت علیها بالحبس والغرامة وذلك بالنظر إلى خطورة ما قد ینجم عنه ذلك الفعل من 

من قانون الشركات األردني ) 282(خطورة، إذ إن العقاب على هذه الجریمة جاء ضمن المادة 

  .وهو الذي اكتفى بعقوبة الغرامةعاماحتیاطيذي سبقت اإلشارة إلى أنه نصوال

  الركن المادي للجریمة-1

تولي مدیر عام الشركة أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة لعضویة فیتمثل ب

  .مجلس إدارة شركة مماثلة في عملها أو مشابهة لعمل تلك الشركة

ا على أن تولي إدارة الشركة المماثلة في عملها للشركة ویرى الباحث أن النص جاء صریحً 

المساهمة هو تالي لعضویته في الشركة المساهمة العامة بمعنى أن یتولى عضو مجلس اإلدارة 

للشركة المساهمة أثناء وظیفته تلك عضویة مجلس إدارة شركة أخرى مماثلة في عملها للشركة 

  .المساهمة العامة

المشرع لم یشترط أن تكون الشركة الثانیة من نوع الشركة المساهمة ا أن ویرى الباحث أیضً 

مماثلة في غایاتها مع الشركة )مهما كان نوعها(العامة وٕانما اشترط أن تكون الشركة الثانیة 

بأي عمل منافس ألعمالها، وهذا یعني هوالمساهمة العامة أو منافسة لها في أعمالها أو أن یقوم

وم به عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة یجعله محًال للمساءلة أن أي عمل منافس یق

) 282(ومعاقبته وفق المادة أردنيشركات) ب/118(القانونیة ومن ثم تجریمه وفق نص المادة 

  .شركات
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  الركن المعنوي-2

وهو مكون من عنصري العلم واإلرادة على اعتبار أن هذه ،ویتمثل بالقصد الجرمي العام

وقوام هذا الركن هو علم عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة ،ة من الجرائم المقصودةالجریم

التي العامة بأنه یتولى عضویة مجلس إدارة شركة مماثلة في غایاتها مع الشركة المساهمة العامة 

بأنه یقوم بعمل منافس لعمل الشركة علمه أو منافسة لها أو هو أحد أعضاء مجلس إدارتها 

  .أو القیام بذلك العمل المنافسواتجاه إرادته لتولي تلك الوظیفة،العامةالمساهمة 

  العقوبة-3

من قانون الشركات األردني ) 282(جاء النص على العقاب على هذه الجریمة في المادة 

ألي حكم من مخالفةكل (والتي حددت بالغرامة من مائة دینار إلى ألف دینار حیث جاء نصها 

أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ینص القانون على عقوبة خاصة لها أحكام هذا القانون 

  ).یعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن مائة دینار وال تزید على ألف دینار
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  الفصل الرابع

المسؤولیة الجزائیة للمؤسسن وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة العامة 

  وفًقا للقوانین األخرى

م القانوني للمسائل المتعلقة بالشركة المساهمة العامة في قانون الشركات لم یقتصر التنظی

أكان ذلك في المملكة األردنیة الهاشمیة أو في جمهوریة مصر العربیة وٕانما هنالك مسائل هامة تم 

منهما وهي متعلقة باألوراق المالیة التي تصدر عن األوراق المالیة في كل دولةتنظیمها في قانون 

وهي أمور تمس أدوات ومهام هذا النوع من الشركات، ولم ،المساهمة العامة واالكتتاباتالشركة

تقتصر المعالجة التشریعیة على عملیة التنظیم فحسب، بل جاءت بنصوص لضمان احترام ذلك 

التنظیم حیث عدد المشرع ما یمكن أن یشكل مخالفات قانونیة وبین العقوبات المقررة علیها، وكان 

في مطلع أحد النصوص العقابیة في قانون األوراق المالیة إلى إمكانیة قد أشار ع األردني المشرّ 

تطبیق أحكام أي تشریع آخر إذا تضمن عقوبة أشد، كما أبقى المشرع على بعض النصوص 

  .العقابیة في قانون العقوبات كما في المسائل المتعلقة باإلفالس مثالً 

في هذا الفصل الجرائم المتعلقة بالمؤسسین وأعضاء وعلى هذا األساس سیتناول الباحث

مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة العامة الواردة في قانون األوراق المالیة ویخصص لها مبحثا 

  .أول، وأما المبحث الثاني فسیتناول فیه الباحث الجرائم المتعلقة بهم وفقا لقانون العقوبات
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  المبحث األول

قانون األوراق المالیة المتعلقة بالمؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة الجرائم الواردة في 

  في الشركة المساهمة العامة

یلعب سوق المال أو سوق تداول األوراق المالیة دوًرا رئیًسا في دعم عملیة التنمیة 

ر االقتصادیة في الدول المختلفة ومنها المملكة األردنیة الهاشمیة التي أنشئت فیها هیئة تعنى بأمو 

ذلك السوق تدعى هیئة األوراق المالیة وهي جهة رسمیة تتمتع بشخصیة اعتباریة وذات استقالل 

مالي وٕاداري وترتبط برئیس الوزراء
)1(

.  

وقد وضع المشرع لتلك الهیئة عدد من األهداف
)2(

تنظیم سوق المال وتطویره مما : ، منها

خاطر التي قد یتعرض لها وحمایة یكفل تحقیق العدالة والكفاءة والشفافیة وحمایته من الم

المستثمرین في األوراق المالیة، كما بین ذلك المشرع أهداف ومهام وصالحیات لتلك الهیئة، كما 

أعطى لمجلس الهیئة صالحیة  إصدار التعلیمات والقرارات لغایات تنفیذ قانون األوراق المالیة 

  .واألنظمة الصادرة بمقتضاه

) 95(سوق المال بموجب قانون سوق رأس المال رقم ّظموفي جمهوریة مصر العربیة ن

، وقد أعطى المشرع المصري للهیئة العامة لسوق المال حق الرقابة على رئیس 1992لسنة 

ثبت اوأعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة من خالل موظفیها من الدرجة الثالثة، إذ

) 159(من قانون الشركات المصري رقم )162(ارتكابهم للجرائم المنصوص علیها في المادة 

  .1981لسنة 

                                                       
  .2017لسنة ) 18(من قانون األوراق المالیة األردني رقم ) 7(المادة )1(
  .2017لسنة ) 18(من قانون األوراق المالیة األردني رقم ) 8(المادة )2(
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وسنعرض في هذا المبحث الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة ضمن قانون 

األوراق المالیة األردني واإلشارة إلى ما یقابل ذلك في التشریع المصري
)1(

، وبالتالي سوف یتم 

ل منها جریمة من الجرائم التي یمكن أن تقسیم هذا المطلب إلى عدة فروع یتناول الباحث في ك

  :ترتكب من المؤسسین أو أعضاء مجلس اإلدارة في هذا النوع من الشركات، وعلى النحو اآلتي

  جریمة تقدیم بیانات غیر صحیحة أو مضللة في أي من الوثائق المقدمة للهیئة: المطلب األول

  :الجرائم المتعلقة باألوراق المالیة: المطلب الثاني

جرائم المتعلقة بنشرة اإلصدار سواء أكان من ناحیة طرح األسهم لالكتتاب العام بدون ال-

.تلك النشرة أو من خالل نشره غیر نافذة المفعول

.التصرف في األوراق المالیة بدون تفویض خطي من المالك أو اتفاقیة خطیة منه-

مالیة أو استغاللها لتحقیق مكاسب استغالل المعلومات الداخلیة لتداول األوراق ال: المطلب الثالث

  .مادیة أو معنویة

  المطلب األول

جریمة تقدیم بیانات غیر صحیحة أو مضللة في أي من الوثائق المقدمة إلى هیئة األوراق 

  أكان من قبل المؤسسین أو أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة العامةالمالیة 

من قانون األوراق المالیة األردني رقم ) 105(ورد النص على هذه الجریمة في المادة 

تقدیم - أ: یعتبر مخالفة ألحكام هذا القانون أي مما یلي: "حیث جاء مطلعها2017لسنة ) 18(

  ".بیانات غیر صحیحة أو مضللة في أي من الوثائق التي یتم تقدیمها إلى الهیئة

                                                       
م في 1992لسنة ) 95(حّدد المشّرع المصري العقوبات على الجرائم الواردة في قانون سوق رأس المال رقم )1(

  .منه) 69-63(لسادس ضمن الموتاد من الباب ا
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ئم في المادة وقد عاقب المشّرع المصري على هذه الجریمة من ضمن مجموعة جرا

وذلك بالحبس لمدة ال تزید على 1992لسنة ) 95(من قانون سوق المال المصري رقم ) 63/3(

خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسین ألف جنیه وال تزید على مائة ألف جنیه أو بإحدى هاتین 

یر ذلك من العقوبتین كل من أثبت عمًدا في نشرات االكتتاب أو أوراق التأسیس أو الترخیص أو غ

التقاریر أو الوثائق أو اإلعالنات المتعلقة بالشركة بیانات غیر صحیحة أو مخالفة ألحكام هذا 

  .القانون أو غّیر في هذه البیانات بعد اعتمادها من الهیئة أو عرضها علیها

یتبین أن الوثائق التي تقدم إلى هیئة قانون األوراق المالیة األردنیةوبالرجوع إلى أحكام 

من قانون األوراق المالیة ) 107(ألوراق المالیة متعددة، وأنه بالرجوع للنص العقابي وهو المادة ا

  :األردني وفیما یخص تقدیم بیانات غیر صحیحة أو مضللة، فإنه یمكن التفریق بین أمرین

إذا كانت تلك البیانات تخص نشرة اإلصدار التي تقدم إلى الهیئة والمتعلقة باالكتتاب العام-1

.أو أنها قد تؤثر على سعر أي ورقة مالیة أو على سمعة أي جهة مصدرة

.بیانات تخرج عن الحالة السابقة-2

  .ومحور االختالف هنا ینصب على العقوبة المقررة كما سیأتي بیانه الحقا

ع في هذه المعالجة حمایة سوق المال بشكل عام من الوقوع في التضلیل المشرّ أراد و 

یؤدي إلى زعزعة الثقة في تداول األوراق المالیة الذي ینعكس بدوره على والتالعب وهو ما س

االقتصاد الوطني ویجعل المتعاملین مع األسواق المالیة والمؤسسات المالیة عرضة للوقوع في 

  .عملیات االحتیال والتالعب التي یمكن أن ترتكب

كل مفصل معدًدا ویالحظ هنا أن النص في التشریع المصري على هذه الجریمة جاء بش

بعض الوثائق التي هي محل للجریمة، ویرى الباحث أن على المشّرع األردني أن یحذو حذو 

  .المشّرع المصري في هذا الخصوص
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  :الركن المادي للجریمة-1

هذه الجریمة من جرائم السلوك التي یتحقق ركنها المادي بمجرد ارتكاب السلوك الجرمي 

  .یر صحیحة أو مضللة في أي من الوثائق المقدمة للهیئةوهو الذي یتمثل بتقدیم بیانات غ

ویرى الباحث أن تقدیم البیانات في الوثائق یكون بتحریرها وتدوینها في وثائق تدخل ضمن 

  .اختصاص الهیئة أكان ذلك وفقا للقانون أو األنظمة أو التعلیمات الصادرة بمقتضاه

حیحة والبیانات المضللة، ویرى ومن المالحظ أن المشرع فرق بین البیانات غیر الص

الباحث أن وجه االختالف بینهما هو أن البیانات المضللة هي بیانات صحیحة في األصل والواقع 

لكن تقدیمها على وجه معین یؤدي إلى تضلیل الهیئة أو المتعاملین معها كأن تكون غیر متعلقة 

صدر قرار خاطئ من الهیئة أن یتمادها اعن تمّ ة أو فیها نقص أو زیادة من شأنه إبالوثائق المقدم

الي، وتتعدد الصور التي وذلك في مجال تعامله مع السوق المأو من أي شخص یطلع علیها 

  .أما البیانات غیر الصحیحة فهي بیانات مخالفة للحقیقة،تنطوي تحت مفهوم التضلیل

خلط بین المفهومین ع األردني في المادة الثانیة من قانون األوراق المالیةإال أن المشرّ 

أنه أي بیان غیر صحیح یتعلق بمعلومة جوهریة أو أي حذف أو إخفاء بوذلك عند تعریفه للتضلیل 

  .لمعلومة جوهریة أو أي معلومة أخرى الزمة لتكون البیانات المقدمة صحیحة ودقیقة

ا أو إخفاء أن یجمع عدم صحة البیانات أو حذفهفي المادة الثانیة آنفة الذكرعالمشرّ أراد و 

ذلك المفهوم وأضاف یتبین أنه أوردثم عند التجریم ،المعلومات تحت المفهوم نفسه وهو التضلیل

إلیه عبارة البیانات غیر الصحیحة وكان علیه أن یراعي في متن التشریع المفاهیم التي صاغها في 

  .مطلع التشریع نفسه

یها لة تقدم إلى الهیئة أكان نص عالصحیحة أو المضللة تكون في أیة وثیقوالبیانات غیر

ن تختلفان ان الصورتاوهات،قانون األوراق المالیة أو تناولتها األنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه
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عن صور التزویر التي جرمها قانون العقوبات أو تلك التي ورد علیها نص في قانون األوراق 

حقیقة في الوثائق والبیانات التي یراد إثباتها المالیة على اعتبار أن التزویر هو تحریف مفتعل لل

بهما نجم أو یمكن أن ینجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعيتجحأو مخطوط یبصك 
)1(

.  

تقدیم البیانات غیر الصحیحة فیكون بتعبئة معلومات في الوثائق المقدمة للهیئة مخالفة أّما

  .جودة أصال في تلك الوثائقللحقیقة دون أن یصل األمر إلى تحریف لبیانات مو 

والبیانات غیر الصحیحة أو المضللة قد ترد على سبیل المثال في طلبات التأسیس 

  .والترخیص أو فیما یخص نشرة اإلصدار في االكتتاب العام لألسهم وغیرها

  :الركن المعنوي للجریمة-2

ا، ا خاصً دً فیتمثل في القصد الجرمي العام على اعتبار أن النص العقابي لم یتضمن قص

العلم واإلرادة، حیث یتعین أن یكون عضو مجلس اإلدارة : ویقوم القصد العام على عنصرین هما

أو المؤسس في الشركة المساهمة العامة على علم بتدوین بیانات غیر صحیحة أو مضللة حسبما 

أو التعلیمات أو أو األنظمة األوراق المالیةقانونها أعاله وذلك في وثائق تقدم حسب تم اإلشارة ل

  .أن تتجه إرادته إلى تدوینها ضمن تلك الوثائقو ،لهیئة األوراق المالیةالصادرة بمقتضاهالقرارات

                                                       
  .من قانون العقوبات األردني) 260(المادة )1(
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  :العقوبة-3

في المادة 2017نص المشرع األردني على العقوبات في قانون األوراق المالیة لسنة 

من تلك المادة ) أ(في الفقرة منه، وباستقرائها یالحظ أن المشرع أشار إلى عقوبة الغرامة) 107(

  .منها) ب(وجمع عقوبة الحبس والغرامة في الفقرة 

كل من یخالف أحكام ذلك القانون أو األنظمة أو التعلیمات (لمعاقبة ) أ(وقد جاءت الفقرة 

أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة ال تزید على مائة ألف دینار باإلضافة إلى غرامة ال تقل عن 

بح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنبها على أن ال تزید على خمسة أضعاف ذلك ضعف الر 

  ).الربح أو الخسارة

وهذا نص عام یطبق على كل مخالفة لذلك القانون واألنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة 

ون العقوبة من تلك المادة، فتك) ب(محددة أشارت لها الفقرة لموادبمقتضاه إال إذا كانت المخالفة 

هي الغرامات المشار لها ) مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص علیها في أي تشریع آخر(

  .ا والحبس مدة ال تزید على ثالث سنواتوالتي تم عرضها آنفً ) أ(في الفقرة 

وفیما یتعلق بالبیانات غیر الصحیحة أو المضللة فإذا كانت تؤثر على سعر أي ورقة مالیة 

معة أي جهة مصدرة یكون الحبس مدة ال تزید على ثالث سنوات، وهذا یعني أن العقوبة أو على س

والحبس من أسبوع إلى ثالث سنوات وعلى ) 107(من المادة ) أ(هي الغرامات الواردة في الفقرة 

ا أكثر من أسبوع فإن الحد األدنى له هو أسبوع وفقً باعتبار أن الحبس إذا بین القانون حده األعلى 

  .من قانون العقوبات األردني) 26(نص المادة ل

أما باقي الحاالت المتعلقة بتقدیم البیانات غیر الصحیحة أو المضللة فإن العقوبة هي 

  .من القانون والتي تم عرضها أعاله) 107(من المادة ) أ(الغرامة المشار لها في الفقرة 
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  المطلب الثاني

  الجرائم المتعلقة باألوراق المالیة

دد الجرائم المتعلقة باألوراق المالیة، فمنها ما یتعلق بنشرة اإلصدار، ومنها ما یتعلق تتع

  :بالتصرف بتلك األوراق، وسیتم البحث في كل منهما على النحو اآلتي

  ):نشرة االكتتاب(الجرائم المتعلقة بنشرة اإلصدار -1

لسنة ) 18(األردني رقم من قانون األوراق المالیة) 34(نشرة اإلصدار أشارت لها المادة 

ال یجوز ألي شخص أن یقوم بأي : "تحت عنوان اإلفصاح، حیث نصت على ما یلي2017

ومرفق بها جمیع المعلومات ) هیئة األوراق المالیة(عرض عام إال إذا تقدم بنشرة إصدار إلى الهیئة 

  ".والبیانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره االستثماري

مؤسسو الشركة عند طرح األسهم - كما سلفت اإلشارة إلیها –اإلصدار نشرة ینظمو 

وهي توزع مجانا على الجمهور لكي یقرر من ،تتضمن معلومات تفصیلیة عن الشركةو لالكتتاب 

یرغب وهو على بینة من أمر الشركة عندما یكتتب بعدد من األسهم المطروحة
)1(

.  

بموجبه تي قانون األوراق المالیة والتي صدر وعملیات االكتتاب نظمها المشرع األردني ف

ضمت 1997لسنة ) 2(تعلیمات تسمى تعلیمات إصدار األوراق المالیة وتسجیلها تحمل الرقم 

من المالحق تتعلق بنشرة اإلصدار أكانت بخصوص الشركات تحت التأسیس أو الشركات اعددً 

حیث نص المشرع في المادة سناد القرض، أالقائمة أو االكتتاب الخاص أو نشرة إصدار 

یصدر تعلیمات یحدد ) مجلس هیئة األوراق المالیة(من ذلك القانون على أن المجلس ) 2/أ/34(

  .فیها المعلومات والبیانات الواجب تضمینها في نشرة اإلصدار وٕارفاقها بها

                                                       
دار الثقافة للنشر : ، عمان1طاألحكام العامة والخاصة، –الشركة التجاریة ). 2009(سامي، فوزي محمد )1(

  .315والتوزیع، ص
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ب البیانات التي یج1992أّما المشّرع المصري فقد حّدد في قانون سوق رأس المال لسنة 

البیانات أن یحذو تلك منه، ویرى الباحث وألهمیة ) 5(أن تتضمنها نشرة االكتتاب وذلك في المادة 

المشّرع األردني حذو المشّرع المصري بالنص علیها في القانون، وأن ال یتركها للتعلیمات، وعلى 

  .ئیةاعتبار أن عدم تدوینها أو تدوینها بشكل غیر صحیح یعرض مقترفها للمسؤولیة الجزا

) الصادرة وفق قانون األوراق المالیة األردني(والمعلومات التي تطلبتها تلك التعلیمات

بنشرة اإلصدار متعددة منها معلومات عن األسهم المطروحة وشروط وٕاجراءات االكتتاب المتعلقة

وتسجیل الشركة وغایاتها وحقوق المساهم ومسؤولیاته وعملیة نقل ملكیة األسهم والغایة من 

اإلصدار ومعلومات عن الشركة من حیث وصفها ومصادر تمویلها وٕادارتها وعدد مؤسسیها وعدد 

الهدف من إیراد هذه المعلومات هو تمكین المستثمر من اتخاذ قراره ٕان و ،أسهم كل منهم

االستثماري ولحمایة عملیة االستثمار وما یترتب على عملیة االكتتاب من أهمیة تنعكس على 

تقدیم المشّرعمثمرین واالقتصاد الوطني بشكل عام، ولمنع عملیات التحایل فقد جرّ مصالح المست

ع المعلومات والبیاناتینشرة إصدار لم تتضمن جم
)1(

بیع أوراق مالیة من خالل جّرم ، وكذلك 

عرض عام بدون نشرة إصدار نافذة المفعول
)2(

ع على التوالي ن أفرد لهما المشرّ هاتان الحالتا، و 

عقوبتي ا عقابیا جمع فیه من قانون األوراق المالیة، وأفرد نصً ) د/42(و ) 1/أ/34(ن المادتی

ع مخالفات ألحكام ها المشرّ من عدّ موأما باقي الحاالت منه، ) 107(في المادة الحبس والغرامة 

                                                       
ال یجوز ألي شخص أن یقوم بأي : "ما یليمن قانون األوراق المالیة األردني على ) 1/أ/34(نصت المادة )1(

عرض عام إال إذا تقدم بنشرة إصدار إلى الهیئة ومرفق بها جمیع المعلومات والبیانات التي تمكن المستثمر 

  ".من اتخاذ قراره االستثماري
لقانون الشخص یعّد مخالفا ألحكام هذا ا: "من قانون األوراق المالیة األردني على ما یلي) د/42(نصت المادة )2(

  ".الذي یقوم بعرض أوراق مالیة للبیع قبل تسجیلها لدى الهیئة
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و ) أ(من قانون األوراق المالیة ضمن الفقرات ) 42(وهي المنصوص علیها في المادة (القانون 

  :فقد وردت على النحو اآلتي)منها) ج(و) ب(

المصدر الذي یقدم نشرة إصدار تتضمن بیانات غیر صحیحة تتعلق بمعلومات جوهریة أو   .أ

.حذفا لتلك المعلومات

الشخص الذي یوقع على نشرة إصدار تتضمن بیانات غیر صحیحة متعلقة بمعلومات   .ب

.ا لتلك المعلوماتجوهریة أو حذفً 

.بمتطلبات نشرة اإلصدار المحددة من الهیئةالشخص الذي ال یلتزم   .ج

لسنة ) 95(من قانون رأس المال رقم ) 63/2(أما التشریع المصري فقد عاقب في المادة 

كل من طرح لالكتتاب أوراًقا مالیة أو تلقى عنها أمواًال بأیة صورة بالمخالفة ألحكام هذا 1992

القانون
)1(

.  

من قانون رأس ) 63/3(سابق إلى نص المادة وكذلك فقد سبقت اإلشارة في المطلب ال

المال المصري والذي جاء مفصًال وعاقب فیه من یقترف أي من األفعال التي عددها، ومنها 

.اإلثبات العمدي لبیانات غیر صحیحة في نشرات االكتتاب

  :من القانون) د/42(و ) 1/أ/34(الركن المادي للجریمتین المشار لهما في المادتین -1

ریمة بصورتیها من جرائم السلوك التي ال تتطلب حصول نتیجة جرمیة، فإذا ما تم هذه الج

طرح اكتتاب عام بدون تقدیم نشرة  إصدار إلى هیئة األوراق ومرفق بها جمیع المعلومات والبیانات 

تاب عام بدون تالتي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره االستثماري أو بیع أوراق مالیة من خالل اك

فإن الركن المادي للجریمة یتحقق ذلك أن عدم تقدیم نشرة ،نشرة  إصدار نافذة المفعولتقدیم

                                                       
وقد حّدد المشّرع المصري في هذا النص العقوبة على هذه الجریمة بالحبس لمدة ال تزید على خمس سنوات )1(

  .نوبغرامة ال تقل عن خمسین ألف جنیه وال تزید على عشرین ملیون جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتی
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اإلصدار المتضمنة كافة البیانات والمعلومات المطلوبة النافذة المفعول تجعل من ذلك سلوكا جرمیا 

  .وفقا ألحكام قانون الشركات األردني

  :الركن المعنوي-2

تعین أن یكون المؤسس أو عضو مجلس اإلدارة أو ویقوم على عنصري العلم واإلرادة، فی

أي جهة تمارس عملیة طرح االكتتاب العام على علم بأن ذلك االكتتاب لم یسبقه تقدیم نشرة 

أو أن یتم طرح أوراق مالیة ،معلومات وبیانات مكتملةإصدار إلى هیئة األوراق المالیة یتضمن 

المفعول تسبق ذلك للهیئة، وأن تتجه إرادة ذلك مهما كان نوعها بدون تقدیم نشرة إصدار نافذة 

الشخص لطرح االكتتاب العام أو األوراق المالیة بدون توفر الشروط المطلوبة الخاصة بنشرة 

  .اإلصدار السالفة اإلشارة إلیها

  :العقوبة-3

هي ذاتها العقوبة التي تم عرضها في الفرع األول سابقا والتي نصت علیها المادة 

ا األردني والتي جمعت الغرامة والحبس ونحیل لذلك الفرع منعً األوراق المالیةنون من قا) ب/107(

  .للتكرار

من القانون نفسه قد نص على ) د/107(في المادة األردنيعالمشرّ ا إلى أنّ ونشیر أخیرً 

معاقبة الشریك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها التي یعاقب علیها الفاعل وذلك لخطورة جرائمهم

  .حقوق المساهمین في الشركةوكذلكوما یترتب علیها من آثار تمس سیاسات الدولة االقتصادیة 

من قانون األوراق ) ج(و ) ب(و ) أ(بفقراتها ) 42(أما الجرائم المنصوص علیها في المادة 

رع فهي تتعلق بنشرة اإلصدار دون أن یتم طرح اكتتاب على أساسها وٕانما جرم المشاألردنيالمالیة

من القانون نفسه الشخص االعتباري الذي یصدر أوراق " 2"والذي هو حسب المادة ("المصدر"

الذي یقدم نشرة إصدار وكذلك الشخص الذي یوقع على ) مالیة أو یعلن عن رغبته في إصدارها
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نشرة إصدار إذا تضمنت في المالیة تلك النشرة بیانات غیر صحیحة تتعلق بمعلومات جوهریة أو 

من القانون نفسه الشخص ) 42(وكذلك عاقب في التخرج من نفس المادة ،ا لتلك المعلوماتحذفً 

الذي ال یلتزم بمتطلبات نشرة اإلصدار المحددة من الهیئة، وكل جریمة تتطلب في ركنها المادي 

توافر سلوك جرمي حسب نص كل فقرة وركن معنوي والذي یقوم على عنصري العلم واإلرادة وأما 

من القانون نفسه ) أ/107(ة فتقتصر على الغرامة التي وردت ضمن النص العام في المادة العقوب

والتي ال تزید على مائة ألف دینار باإلضافة إلى غرامة ال تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو 

  .ضعف الخسارة التي تجنبها على أن ال تزید على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة

  :وراق المالیة بدون تفویض خطي من المالك أو اتفاقیة خطیة منهالتصرف في األ -2

یال وذلك بصراحة نص ال تقع هذه الجریمة إال إذا ارتكبت على صورة التزویر واالحت

یعتبر مرتكبا لجرم : "األردني وجاء على النحو اآلتياألوراق المالیةمن قانون ) ج/63(المادة 

معتمد یبیع أو یتصرف بأوراق مالیة دون تفویض خطي من التزویر واالحتیال كل مرخص له أو 

  ".مالكها أو دون وجود اتفاقیة خطیة تخوله ذلك وفقا ألحكام التعلیمات التي یصدرها المجلس

من قانون رأس ) 66(أّما المشّرع المصري فقد أورد النص على هذه الجریمة في المادة 

امة ال تقل عن خمسة آالف جنیه وال تزید على یعاقب بغر : (وكما یلي1992المال المصري لسنة 

صرف في أوراق مالیة على خالف القواعد المقررة في هذا القانون من یتعشرة آالف جنیه كل

.(....  

ویالحظ الباحث أن المشّرع األردني قد كان محدًدا أكثر من المشّرع المصري في تجریم 

ار أن الجرائم ال بّد من أن تصاغ بنصوص التصرف في األوراق المالیة، وحسًنا فعل على اعتب

  .محددة واضحة
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حمایة األوراق المالیة التي تصدرها الشركات إلىمن هذا النصاألردنيویهدف المشرع

نعكس األمر على الشركة ووضعها في التعامل وبما یشمل ذلك حمایة لكل من یتعامل فیها وی

ر أن الشركات المساهمة العامة من أهم أدوات الي الحقیقي وعلى االقتصاد الوطني على اعتباالم

  .ذلك االقتصاد في العصر الحدیث

ویرى الباحث أن ربط عبارة التزویر واالحتیال مع البیع والتصرف باألوراق المالیة دون 

تفویض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقیة خطیة تخوله ذلك إنما تتطلب توافر أركان وعناصر 

بذلك التصرف باألوراق المالیة، فإذا لم یكن هناك تفویض خطي حقیقي وصحیح التزویر واالحتیال 

كون أمام جریمة االحتیال هناك اتفاقیة مع المالك للتصرف بها فنمن مالك الورقة المالیة أو لم تكن 

من قانون األوراق المالیة األردني والمعاقب علیها بموجب المادة ) 63(في المادة المشار إلیها

أمام كون ، وٕاذا حصل تالعب بذلك التفویض أو تلك االتفاقیة فنمن القانون نفسه) 1/ب/107(

من قانون األوراق المالیة األردني والمعاقب علیها ) ج/63(جریمة التزویر المشار إلیها في المادة 

  .من القانون نفسه) 1/أ/107(بموجب المادة 

  :الركن المادي للجریمة-1

السلوك والنتیجة: ثالثة عناصر هيجریمة في األساس یقوم علىفإذا كان الركن المادي لل

فإن هذه الجریمة هي من جرائم السلوك التي ال ،الجرمیة والعالقة السببیة بین السلوك والنتیجة

حیث یقوم الركن المادي فیها بمجرد بیع أو التصرف بالورقة المالیة ،یتطلب لها حصول نتیجة

یكون البائع أو المتصرف مفوضا خطیا من مالكها أو لم یكن مخوال التي تصدرها الشركة دون أن

  .له ذلك بموجب اتفاقیة خطیة
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  :الركن المعنوي للجریمة-2

هذه الجریمة من الجرائم المقصودة ویقوم القصد الجرمي فیها على عنصري العلم واإلرادة 

وم ببیع أو التصرف دون تطلب قصد خاص إذ یتعین أن یكون البائع أو المتصرف یعلم أنه یق

دون تفویض خطي أو اتفاقیة خطیة وفي حالة التالعب بالتفویض بورقة مالیة صادرة عن الشركة 

أو االتفاقیة أن یعلم بأنه یتصرف بالورقة المالیة بموجب تفویض أو اتفاقیة غیر صحیحة أو 

  .متالعب فیها

  :العقوبة-3

لیة األردني وهي العقوبة ذاتها من قانون األوراق الما) 1/ب/107(نصت علیها المادة 

التي عرض الباحث لتفصیالتها في الفرع األول من هذا المطلب سواء أكان للفاعل أو الشریك أو 

  .المحرض أو المتدخل وهي العقوبة ذاتها بالنسبة لكل منهم

من قانون األوراق المالیة قد نص في مطلع ) 107(ویرى الباحث أن المشرع في المادة 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص علیها في أي تشریع آخر (منها على عبارة ) ب(الفقرة 

.(.....  

  المطلب الثالث

استغالل المعلومات الداخلیة لتداول األوراق المالیة أو استغالل تلك المعلومات لتحقیق مكاسب 

  مادیة أو معنویة

2017مالیة األردني لسنة من قانون األوراق ال) 105(نصت على هذه الجریمة المادة 

تداول -هـ....:تعتبر مخالفة ألحكام هذا القانون أي مما یلي: "وجاء نصها) و(و ) ه(ها یبفقرت

استغالل معلومات داخلیة - أوراق مالیة أو حمل الغیر على تداولها بناء على معلومات داخلیة، و
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في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق أو سریة لتحقیق مكاسب مادیة أو معنویة له أو لغیره، بما 

  ".والمركز وموظفو كل منهما

ن سوق رأس المال المصري یتعلق باستغالل و ولم یجد الباحث نًصا مشابًها في قان  

، وباستقراء )أو حقق نفًعا منه(منه ضمن عبارة ) 64(المعلومات الداخلیة سوى ما ورد بمتن المادة 

جّراء علمه بسر انفعً لواردة في النص بمعنى أن من حققا)سر(النص فإن النفع یعود إلى كلمة 

لمطلب األول من المبحث الثاني ه الباحث في البسبب عمله یعاقب علیه، وهذا النص سیعرض 

  .اشًیا للتكرارمن هذا الفصل فنحیل إلیه تح

من المادة ) هـ، و(ویشیر الباحث إلى أن المشرع جرم مرتكب األفعال الواردة بالفقرتین   

بالحبس والغرامة ضمن النص العقابي في قانون م 2017من قانون األوراق المالیة لسنة ) 107(

  .منه) ب/107(األوراق المالیة األردني وهو المادة 

وبالعودة إلى عبارة المعلومات الداخلیة المشار إلیها آنفا فقد أورد المشرع تعریفا لها في   

: ألردني ضمن قائمة المصطلحات حیث عرفها بأنهامن قانون األوراق المالیة ا) 2(المادة 

المعلومات غیر المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر أو بورقة مالیة أو أكثر، والتي قد تؤثر على 

سعر أي ورقة مالیة في حال اإلعالن عنها، وال یشمل ذلك االستنتاجات المبنیة على الدراسات 

  .والبحوث والتحالیل االقتصادیة المالیة

معلنة وفقا إلجراءات الشركة التي غیر والمعلومات الداخلیة ووفقا لطالقة النص قد تكون   

أو تلك المعلومات غیر المعلنة التي ،نظمها قانون األوراق المالیة بشأن إصدارها لألوراق المالیة

د البنوك یطلع علیها أي شخص سواء أكان موظفا في دائرة رسمیة كدائرة مراقبة الشركات أو في أح

لك الجهات االطالع على معلومات غیر معلنة وذحیث یستطیع بعض من یعملون في مثل هذه

  .ة أو مادیةعند تداول األوراق المالیة بهدف تحقیق مكاسب أكانت معنوی
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ومع طالقة النص یمكن القول أن أیة معلومات غیر معلن عنها من الشركة أو الجهات   

في حال اإلعالن عنها قد یؤثر ذلك على سعر التي الیة و وراق المتتعامل معها وتتعلق باألالتي

ا ویشمل ذلك أیضً ،الورقة المالیة تدخل ضمن مفهوم المعلومات الداخلیة التي یمنع نشرها

ویً ا مادیً التي یمكن أن یحقق اإلعالن عنها مكسبً الداخلیة المعلومات  ا للشخص المطلع أو ا أو معن

في المادة الثانیة من قانون األوراق "المطلع"ع عرف ذلك الشخص ن المشرّ مع اإلشارة إلى أ،لغیره

  .الشخص الذي یطلع على المعلومات الداخلیة بحكم منصبه أو وظیفته: بأنه2017المالیة لسنة 

ممن یطلع هو حمایة استغالل النفوذع من تجریم هذا النوع من الجرائم هدف المشرّ إّن   

ها لتحقیق مكاسب سواء مادیة أو لغى معلومات غیر معلنة ویستذلك علبحكم عمله أو غیر

هو و ،وهو ما یخل بمبدأ الشفافیة وتكافؤ الفرص وما ینجم عن ذلك من إثراء غیر مشروع،معنویة

  .ع بهذا الخصوصا فعل المشرّ األمر الذي كان من المتعین تجریمه وحسنً 

  :الركن المادي للجریمة-1

ك التي ال تتطلب حصول نتیجة جرمیة فهي تقوم بتحقق هذه الجریمة من جرائم السلو 

إحدى صورتیها وذلك بتداول أوراق مالیة أو حمل الغیر على تداولها بناء على معلومات داخلیة أو 

ا لمفهوم تلك المعلومات التي تم استغالل تلك المعلومات لتحقیق مكاسب مادیة أو معنویة ووفقً 

  .عرضه أعاله

المكسب المادي أو أن یتحققع لم یشترط الصدد إلى أن المشرّ ویشیر الباحث في هذا

المعنوي وٕانما یقوم الركن المادي بتداول الورقة المالیة بناء على المعلومات غیر المعلن عنها والتي 

  .أو استغاللها لتحقیق تلك المكاسب،لم یفصح عنها
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من دائرة التجریم بصراحة الذي یدخل ض)حمل الغیر على تداولها(بمفهوم وفیما یتعلق   

النص فقد جاء مطلقا لیشمل كل ما من شأنه التأثیر على الغیر لتداول الورقة المالیة بناء على 

  .ا بهذا الخصوصفالنص جاء مطلقً ،المعلومات الداخلیة أكان ذلك التأثیر بالقول أو الفعل

  :الركن المعنوي للجریمة-2

العلم واإلرادة، إذ یتطلب توفر العلم لدى وهما القصد الجرمي العامویتحقق بتوفر عنصري   

أن هناك معلومات داخلیة غیر معلنة وأنه یستغل علمه بها لتداول الورقة المالیة أو بالشخص 

تلك المعلومات لستغاللاالوأن تتجه إرادته لذلك التداول أو ،تحقیق المكسب المادي والمعنوي

ا تفى بالقصد العام ولم یتطلب في هذه الجریمة قصدً لتحقیق ذلك المكسب، ویالحظ أن المشرع اك

  .إذ یكتفي بالقصد العام فحسبمقیًداحتى ال یكون األمر وذلك ا فعل بهذا الخصوص ا وحسنً خاصً 

  :العقوبة-3

والتي2017من قانون األوراق المالیة األردني لسنة ) 1/ب/107(فقد وردت في المادة   

البالغة مائة ألف ) أ(الغرامة الواردة في الفقرة باإلضافة إلىتتضمن الجمع بین الحبس والغرامة، ف

دینار والغرامة التي ال تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنبها المخالف 

الحبس مدة ال تزید على ثالث یحكم على أن ال تزید على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة 

سنوات
)1(

فقرة د من المادة (ي العقوبة بین الفاعل والشریك والمتدخل والمدخل ع ف، وقد ساوى المشرّ 

  ).نفسها

                                                       
  .من قانون العقوبات األردني) 26(هذه العقوبة حدها األدنى الحبس أسبوع وفًقا للمادة )1(
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  المبحث الثاني

الجرائم المتعلقة بالمؤسسین وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الواردة 

  في قانون العقوبات

وهي تنطبق یمثل قانون العقوبات الشریعة العامة التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها 

على من یرتكب تلك الجرائم بصرف النظر إن كان أحد المؤسسین أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة 

في شركة مساهمة عامة أم ال، وقد ارتأى الباحث التطرق لجریمتین من الجرائم الواردة في ذلك 

مجلس القانون والتي یمكن من خالل البحث فیها إبراز المسؤولیة الجزائیة للمؤسسین وأعضاء

لدراسات اإلدارة في هذا النوع من الشركات وعلى اعتبار أن باقي الجرائم هي بالتأكید محالً 

قد تطرق لها قانون أما األولى منهما ففن هما إفشاء األسرار واالختالس، مستقلة، وهاتان الجریمتا

خرى فقد ورد النص ، أما األالعقوبة المقررة بهذا الشأنإحدى مواد قانون العقوبات الشركات وحددت

علیها في قانون العقوبات وتمت اإلشارة فیها صراحة للشركة المساهمة العامة على اعتبار أن 

  .أموالها هي أشبه بأموال عامة جدیرة بالحمایة في ذلك القانون

فیهالمطلب األول یتناول: وعلى هذا األساس سیقسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبین

جریمة فیه الشركة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، والمطلب الثاني یتناول جریمة إفشاء أسرار 

  .االختالس أكان من المؤسسین أو أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة

  المطلب األول

  جریمة إفشاء أسرار الشركة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

خص فیما یتعلق بالشركات األعمال والصفقات التجاریة في األغلب بالسریة، وباألتمتاز   

المساهمة العامة، وكما سلفت اإلشارة  إلى أن عضو مجلس اإلدارة في هذا النوع من الشركات هو 
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أحد مساهمي الشركة، وهو بحكم وجوده في مجلس اإلدارة یكون قد اطلع على معلومات وبیانات ال 

لطبیعة الشركات المساهمة مجلس، و الالمساهمین من خارج أعضاء من یطلع علیها الغیر أو أي 

ي االقتصاد العامة التي یشارك في أسهمها عدد كبیر من المساهمین وكذلك وألهمیة دورها ف

المساهمین والمتعاملین معها ولكون أعمالها باتت تتصف بكونها أموال الوطني ولحمایة مصالح

) 158(ات السریة في المادة عامة فقد أضفى المشرع األردني حمایة قانونیة لتلك البیانات والمعلوم

  .ا، وكما سیتم عرضها الحقً األردني  من قانون الشركات

من قانون العقوبات المصري على هذه ) 310(وفي القانون المصري فقد نصت المادة   

: منه على أنه) 64(الجریمة، كما نص علیها وبشكل خاص قانون رأس المال المصري في المادة 

تقل عن سنتین، وبغرامة ال تقل عن عشرین ألف جنیه وال تزید على یعاقب بالحبس لمدة ال "

خمسین ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من أفشى سًرا اتصل به بحكم عمله تطبیًقا 

ألحكام هذا القانون، أو حقق نفًعا منه هو أو زوجه أو أوالده أو أثبت في تقاریره وقائع غیر 

  ".یر وقائع تؤثر في نتائجهاصحیحة أو أغفل في هذه التقار 

  :ویالحظ هنا أن المشّرع المصري مّیز بین حالتین  

.إفشاء السر الذي اتصل بالشخص بحكم عمله-1

  .تحقیق نفع من السر الذي علم به الشخص بحكم عمله له أو لزوجه أو ألوالده-2

  :في التشریع األردنيفیما یتعلق بالنصوص القانونیة-1

یحظر على رئیس : "قانون الشركات األردني على ما یليمن) 158(نصت المادة   

وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ومدیرها العام أو أي موظف یعمل فیها أن یفشي 

إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غیره أي معلومات أو بیانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبیعة 

بحكم منصبه في الشركة أو قیامه بأي عمل لها أو فیها سریة بالنسبة لها وكان قد حصل علیها 
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وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعویض عن األضرار التي لحقت بالشركة ویستثنى من تلك 

وال تحول موافقة الهیئة العامة على ،المعلومات التي تجیز القوانین واألنظمة المعمول بها نشرها

  ".من هذه المسؤولیةإبراء رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة 

یعاقب بالحبس مدة ال : "من قانون العقوبات األردني على ما یلي) 355(ونصت المادة   

كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب - 3: ......... تزید على ثالث سنوات كل من

  ".مشروع

هذا ویالحظ الباحث أن النص العقابي الوارد في قانون سوق رأس المال المصري ب  

للعقوبة أكان بالنسبة إلفشاء السر الخصوص والمشار له أعاله جاء شامًال وبصورة أوضح ومحدًدا

أو تحقیق نفع منه للشخص أو ألقاربه، ویرى الباحث أن على المشّرع األردني أن یحذو حذو 

ع المشّرع المصري بهذا الخصوص وأن یورد مثل هذا النص ضمن قانون األوراق المالیة أیًضا م

اإلبقاء على النص الوارد في قانون العقوبات، فهو نص عام وغیر خاص بالشركات، واإلبقاء على 

) 158(نص قانون الشركات لكن مع تحدید العقوبة بشأنه بشكل صریح أو إلغاء نص المادة 

  .عقوبات) 355(شركات واالكتفاء بالنص العام الوارد في المادة 

قد حظر إفشاء بیانات الشركة ذات الطبیعة السریة األردنيعأن المشرّ هنا یالحظ و   

ا ینطبق بحالة عدم وجود عقوبة ا عامً ا عقابیً تضمن هذا القانون نصً قدو ،بمقتضى قانون الشركات

وبالرجوع إلى قانون العقوبات فقد جاء نه ، وأشركات) 282(خاصة للجریمة وهو نص المادة 

ول علیه بحكم المهنة دون حصالشاء السر الذي تمّ عقوبات بتجریم إف) 355/3(النص في المادة 

  .وحدد العقوبة على اقترافه،سبب مشروع

ویرى الباحث أن مجال العقاب على إفشاء السر بالنسبة للبیانات أو المعلومات في الشركة   

المساهمة العامة ذات الطبیعة السریة هو المادة العقابیة في قانون العقوبات دون النص االحتیاطي
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بتجریم واقعة عقوبات جاء محدًدا) 355(ص المادة وذلك ألن ن،شركات) 282(الوارد في المادة 

شركات ومع كونه نص احتیاطي عام فقد ) 282(وأن نص المادة ،إفشاء السر المتعلق بالمهنة

انون ، مما یعني إمكانیة انطباق ق"لم ینص القانون على عقوبة خاصة لها"ورد بمتنه عبارة 

ع لو أراد المشرّ و ما تشمل كل قانون ساري المفعول، ن لفظ القانون إنوبات في هذه الحالة إذ أالعق

  .قبل ذلك اللفظ وهو ما لم یكن)هذا(حصر األمر بقانون الشركات لجاء بكلمة 

  :الركن المادي للجریمة-1

أردنيعقوبات) 355/3(والمادة أردنيشركات) 158(یمكن المواءمة بین نص المادة   

عقوبات جاء لمعاقبة ) 355/3(أن نص المادة إذ ،وذلك لتحدید هذا الركن من أركان هذه الجریمة

شركات أكثر تفصیال بحیث ) 158(بینما جاء نص المادة ،سر علم به بحكم مهنتهكل من یفشي

شركات، ویكون نص ) 158(استقراء نص المادة د ماهیة السر محل الجریمة من خاللیمكن تحدی

عقوبات ) 355/3(وأما نص المادة ،شركات هو الذي یحدد الركن المادي للجریمة) 158(دة الما

  .بشكل عامفیحدد العقوبة علیها بعدما جرم واقعة إفشاء السر المهني

ویشیر الباحث إلى أن هذه الجریمة هي من جرائم السلوك التي ال تتطلب حصول نتیجة   

ارتكاب السلوك الجرمي وهو إفشاء السر، وبالرجوع إلى حیث یقوم الركن المادي بمجرد ،جرمیة

  :شركات أردني فإنه یشترط توافر عدد من الشروط لقیام الركن المادي، وهي) 158(نص المادة 

.أن تكون المعلومات متعلقة بالشركة التي ینتمي إلیها عضو مجلس اإلدارة-1

هنا فإن المعیار أن تكون و ،أن تكون هذه المعلومات ذات طبیعة سریة بالنسبة للشركة-2

.المعلومات غیر معلنة للكافة، ولم تكن محال للنشر أو اإلعالن

.أن یكون الشخص قد حصل على تلك المعلومات بحكم منصبه في الشركة أو عمله فیها-3

.أن یحصل إفشاء المعلومات إلى أي مساهم في الشركة أو إلى الغیر-4
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لمادة أورد عبارة معلومات أو بیانات ومن الممكن ع في تلك اویشیر الباحث إلى أن المشرّ   

  .البیانات المكتوبة أو المدونة وغیرها من المعلومات غیر المدونةشمولأن یكون قصد المشرع 

  :الركن المعنوي للجریمة-2

هذه الجریمة من الجرائم القصدیة التي تتطلب توافر العنصر الجرمي بعنصریه العلم   

باتجاه إرادة عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة إلى إفشاء معلومة أو حیث یتمثل ذلك ،واإلرادة

تتعلق بتلك الشركة وذلك إلى أي مساهم أو الغیر وهو یعلم بأن هذه و بیان تتصف بالسریة 

  .المعلومة أو ذلك البیان ذو طبیعة سریة بالنسبة لتلك الشركة

مثالً فلم یشترط،المعنويویرى الباحث أن المشرع لم یتطلب قصدا خاصا لقیام الركن  

شركات من إمكانیة المطالبة بالتعویض عن ) 158(وأن ما ورد بعجز المادة ،وقوع ضرر للشركة

األضرار التي لحقت بالشركة وعزل عضو مجلس اإلدارة، فال یشكل قصدا خاصا وٕانما هو جزاء 

  .مدني یمكن للشركة أن تطالب بإیقاعه على ذلك العضو

  :العقوبة-3

عقوبات أردني العقوبة على جریمة إفشاء األسرار المشار ) 355(لمشرع في المادة حدد ا  

ا لتفصیالتها أعاله بالحبس مدة ال تزید على ثالث سنوات، بمعنى أن حدها األدنى هو أسبوع وفقً 

من القانون نفسه) 26(لما جاء في المادة 
)1(

وعلى هذا األساس فإن هذه الجریمة هي من   .

  .حیةالجنالجرائم 

                                                       
الحبس والغرامة المنصوص علیهما في بعض مواد هذا : "من قانون العقوبات األردني) 26(جاء في المادة )1(

األقصى أكثر من أسبوع أو القانون أو أي قانون آخر دون أن یبین حدهما األدنى واألقصى أو بین الحد 

أكثر من خمسة دنانیر، یعتبر الحد األدنى للحبس أسبوعا وللغرامة خمسة دنانیر كما یعتبر الحد األقصى =

  ".للحبس ثالث سنوات وللغرامة مائتي دینار عندما ال یعین حداهما األقصى
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  المطلب الثاني

  جریمة االختالس التي تقع على أموال الشركة المساهمة العامة

یمكن القول بحق أن أموال الشركة المساهمة العامة باتت توصف بأنها أموال عامة بالنظر 

ن الشركة وشكل المساهمة فیها، فالمساهمین في بعض الشركات المساهمة قد یصل عددهم یلتكو 

ینتشرون في جمیع مستویاته وقطاعاته، وكذلك بالنظر و هم مون من المجتمع جزء إلى اآلالف ویمثل

ومع دخول الحكومة كمساهم ،لألهمیة التي بلغتها تلك الشركات ومساهمتها في االقتصاد الوطني

كان وأنه إذاعلى أموالها، ع لتجریم أي فعل یشكل اعتداءً دفع المشرّ ، كل ذلك وغیرهفي كثیر منها

من قانون العقوبات ) 174(ادة ء من أحد العاملین فیها فیكون خاضعا للتجریم وفق نص الماالعتدا

دني وتنطبق علیه العقوبة نفسها التي تنطبق على الموظف العام الذي یعتدي على مال تحت ر األ

  .یده

فقد 2017لسنة ) 27(آنفة الذكر المعدلة بالقانون رقم ) 174(وبالرجوع إلى نص المادة   

  :على النحو اآلتيجاءت

كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إلیه بحكم الوظیفة أو بموجب تكلیف من -1

رئیسه أمر إدارته أو جبایته أو حفظه من نقود وأشیاء أخرى للدولة أو ألحد الناس عوقب 

.باألشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قیمة ما اختلس

ق البنوك أو مؤسسات اإلقراض المتخصصة كل من اختلس أمواال تعودة لخزائن أو صنادی-2

كل منهم في المؤسسة (أو الشركات المساهمة العامة وكان من األشخاص العاملین فیها 

.عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة) التي یعمل بها

إذا وقع الفعل المبین في الفقرتین السابقتین بتزویر الشیكات أو السندات أو بدس كتابات -3

صحیحة في العقود أو الدفاتر أو السجالت أو بتحریف أو حذف أو إتالف الحسابات غیر 
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أو األوراق وغیرها من الصكوك وبصورة عامة بأیة حیلة ترمي إلى منع اكتشاف االختالس 

عوقب الفاعل باألشغال المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قیمة ما 

.اختلس

بعقوبة الفاعل ذاتها ویحكم برد النقود أو األشیاء أو بتضمین خل والمحرض دیعاقب المت-4

".الفاعل والمتدخل أو المحرض قیمتها وما أصابها من ضرر

التي و ) وهي الفقرة ب(من تلك المادةد فقرة أفر تقراء هذا النص أن المشرع ویالحظ من اس

من اعتداء أي من أشارت صراحة إلى الشركات المساهمة العامة حیث أضفى حمایة ألموالها

العاملین فیها، وقد سلفت اإلشارة إلى أن المشرع أولى تلك الحمایة بالنظر للعدید من االعتبارات 

على رأسها أن الشركات المساهمة العامة هي إحدى األدوات المهمة في االقتصاد الوطني وأموالها 

ا قطاعً ونقد یشكلوالذینهاین فیلها الصفة العامة بالنظر لطبیعتها وكیفیة تداولها وعدد المساهم

ا في المجتمع، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن االعتداء على هذا المال ممن وكل به أو كبیرً 

أحد العاملین في الشركة إنما یحصل بأدوات وآلیات أسهل من اعتداء الغیر علیه، فكان من 

وهي تزداد إذا كان االعتداء قد الطبیعي أن تكون العقوبة على هذا االعتداء هي عقوبة مشددة 

  .عقوبات) 174(من المادة ) 3(حصل بإحدى الصور التي أشارت لها الفقرة 

إدخال الموظف العمومي : "وباستقراء نص المادة آنفة الذكر یمكن تعریف االختالس بأنه  

ي أو أحد العاملین في البنوك أو مؤسسات اإلقراض المخصصة أو الشركات المساهمة العامة ف

ذمته ما وكل إلیه بحكم الوظیفة أو العمل في أي من هذه الجهات أو بموجب تكلیف من رئیسه 

  ".أمر إدارته أو واجباته أو حفظه من نقود أو أي شيء غیرها

ومن المالحظ هنا أن جریمة االختالس وٕان كانت في األصل تتفق في بعض األوجه مع   

كنین المادي والمعنوي إال أنهما تختلفان من حیث جریمة إساءة األمانة وتحدیدا في عناصر الر 
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خصص للمنفعة العامة، أما في إساءة األمانة فهو المال والذي هو في االختالس مال مصفة 

مخصص للمنفعة الخاصة، وكذلك صفة الجاني فهو في االختالس موظف عمومي أو ممن هو 

ألمانة فالجاني لیس له صفة رسمیة إساءة افيعقوبات، أما) 174(في حكمه ممن عددتهم المادة 

  .ا للنص آنف الذكركالموظف العمومي أو مما هو في حكمه وفقً 

  :أركان وعناصر الجریمة فیما یتعلق بالشركات المساهمة العامة

.مال مملوك لشركة مساهمة عامة: محل الجریمة  -أ

ل هل لفظ أحد العاملین في الشركة المساهمة العامة، وهنا یثور التساؤ : صفة الجاني  - ب

من قانون ) 174(عاملین یشمل أعضاء مجلس اإلدارة لغایات تطبیق نص المادة 

العقوبات؟

یرى الباحث أن لفظ عاملین تشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وذلك   

  :لألسباب التالیة

من الواضح أن المشرع أراد حمایة المال العام أو ما في حكمه من اعتداء أي شخص -1

موكل به أو یضع یده علیه بحكم موقعه أكان موظفا عاما أو شخص وكل إلیه حفظ ذلك 

.المال أو إدارته أو جبایته

عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة یجوز له أن یتقاضى من الشركة أجور وأتعاب -2

من قانون الشركات ) 143(ورواتب وعالوات ومكافآت وهي امتیازات أشارت لها المادة 

األردني على اعتبار أن من واجبات مجلس اإلدارة أن یعرض كشفا مفصال بها على الهیئة 

وبالتالي من الطبیعي أن یتم اعتبار عضو ،العامة للشركة الطالع المساهمین علیها

،مجلس اإلدارة والذي هو في األصل مساهم في الشركة عامال فیها إذ یقدم خدماته بأجر

قة بأنها عالقة عمل أم ال وفیما إذا كنا أمام عامل ورب عمل ومع ذلك فإن تكییف العال
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أما قانون العقوبات فأراد حمایة المال ممن وكل به من كوادر الشركة ،مجالها قانون العمل

المساهمة العامة إذ ال یعقل أن یتجه المشرع لتجریم المستخدمین والعاملین في الشركة من 

نطاق حمایة المال أعضاء مجلس اإلدارة رغم أن غیر أعضاء مجلس اإلدارة ویخرج من

عامة وأن التجریم في األساس هو للموظف العمومي ومن في حكمه على مستوى اإلدارة ال

من الجهات التي أشارت لها مجال القطاع الخاص من یتولى إدارتهابل ذلك في اقما ی

.عقوبات) 174(من المادة ) 2(الفقرة 

الفقهاءوهذا ما اتجه إلیه بعض   
)1(

إلى أن تعبیر العاملین یتسع لكل من یقوم بعمل 

لحساب إحدى الجهات المنصوص علیها أًیا كان التكییف القانوني للعالقة التي یرتبط بها أكانت  

.عقد وكالة أم عقد عمل

  :الركن المادي في جریمة االختالس-1

یمكن اإلشارة إلى أن ، ومن هنا)أدخل في ذمته(عبارة ) 174(أورد المشّرع في المادة   

مر إدارته أو جبایته أو حفظه، وهي حیازة أ)بحكم الوظیفة(الجاني كان یحوز المال الذي وكل إلیه 

ذمته، وبالتالي یمكن القول أن الركن فيناقصة للمال ولیست كاملة، ثم یستولي علیه وذلك بإدخاله 

یه أو إبداله أو التصرف به تصرف المادي في االختالس یقوم بكتم الجاني للمال الذي بین ید

متناع عن تسلیمه المالك أو استهالكه أو إقدامه على أي فعل یعّد تعدًیا على المال المختلس أو اال

ه إلیهلمن یلزم تسلیم
)2(

.  

  

                                                       
  .وما بعدها521المرجع السابق، ص. السعید، كامل)1(
  .514المرجع السابق، ص.السعید، كامل)2(
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  :الركن المعنوي للجریمة-2

جریمة االختالس من الجرائم المقصودة ویتطلب توفر القصد العام فیها إضافة للقصد   

  .الخاص

حیث یتعین أن تتجه إرادة الجاني ،أما القصد العام فإن عنصریه هما العلم واإلرادة  

لالستیالء على مال من أموال الشركة المساهمة العامة التي هو أحد أعضاء مجلس إدارتها وهو 

إدارة فإنه موكل إلیه إدارة شركة ویعلم أنه بحكم كونه عضو مجلسلتلك الا المال یعودیعلم أن هذ

  .بمعنى علمه بأن المال في حیازته الناقصة،و حفظ أو جبایة ذلك المالأ

تتجه إرادة الجاني إلدخال المال في أي أن ،ة التملكأما القصد الخاص فهو یتمثل بنی  

  .ذمته والظهور علیه بمظهر المالك

  :العقوبة-3

الس البسیطة ع األردني في العقوبة بین صورتین لهذه الجریمة، جنایة االختز المشرّ میّ   

  .وجنایة االختالس المشددة

األشغالبعقوبةویالحظ في الحالتین أن المشرع جعل من الجریمة جنایة معاقب علیها  
)1(

.  

  :عقوبة جنایة االختالس البسیطة

هذه الجنایة بدون تزویر ألیة أوراق أو سندات أو دس كتابات أو تحریف أو حذف أو تقع   

) 174(من المادة ) 3(بأیة صورة من الصور الواردة في الفقرة إتالف لها أو للحسابات أو

                                                       
  .2017لسنة ) 7(من أي نص وردت به بموجب قانون العقوبات المعّدل رقم ) الشاقة(ألغى المشّرع عبارة )1(
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سنوات كحد أدنى وحتى األشغال من ثالثأي (عقوبات، وتكون العقوبة هي األشغال المؤقتة 

)األشغال عشرین سنة كحد أعلى
)1(

  .، وغرامة تعادل قیمة المال المختلس

رامة التي تعادل قیمة المال عقوبة الغمع عقوبة األشغال وبالتالي فإن المشّرع جمع  

والهدف من ذلك سعي المشرع لتحقیق الردع العام، ویرى الباحث أن الغرامة المشار ،المختلس

  .تشكل عقوبة تؤول إلى خزینة الدولةإلیها آنفا إنما

من قانون العقوبات بأنها إلزام المحكوم ) 22(ا للغرامة في المادة ع تعریفً أورد المشرّ قد و   

أن یدفع إلى خزینة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بین خمسة دنانیر ومائتي علیه ب

  .دینار إال إذا نص القانون على خالف ذلك

اء وهنا تملك الشركة المساهمة العامة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جرّ   

في قانون الجرائم االقتصادیة حیث مع اإلشارة إلى وجود أحكام بهذا الخصوص.اختالس أموالها

  .سیتم تناول تلك األحكام في المبحث الثالث من هذا الفصل

  :عقوبة جنایة االختالس المشددة

عقوبات ) 174/3(إذا وقعت الجریمة بأیة صورة من الصور الوارد ذكرها في المادة   

خمس سنوات وبغرامة تعادل فإن العقوبة هي األشغال المؤقتة مدة ال تقل عن والمشار لها أعاله، 

  .قیمة ما اختلس

ع شدد العقاب على هذه الصورة من صورتي جنایة االختالس ألنها ومن المالحظ أن المشرّ   

إظهار حصول اعتداء على المال، ومما عدمفاء معالم الجریمة و ختنطوي على سلوك من شأنه إ

                                                       
إذا لم یرد : على أنه2017لسنة ) 27(من قانون العقوبات األردني المعدلة بالقانون رقم ) 20(نصت المادة )1(

دنى للحكم باألشغال المؤقتة واالعتقال المؤقت ثالث سنوات أو الحد في هذا القانون نص خاص كان الحد األ

  .األعلى عشرین سنة
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لمقترنة باألشغال المؤقتة هي عقوبة الغرامة اأنیدل على خطورة جرمیة، وكما سلفت اإلشارة إلى

، وأن الحد األعلى لعقوبة األشغال هي مدة عشرین سنةتؤول إلى خزینة الدولة
)1(

.  

  المبحث الثالث

  ق قانون الجرائم االقتصادیة في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامةتطبی

ساس ال بّد من أن تتجه بات اقتصاد الدول هو المحرك لجمیع قطاعاتها، فالثروة في األ  

نحو التنمیة، وٕاذا كان مفهوم االقتصاد دّل على علم الثروة، فإن المساس بأي أموال بهذا 

الخصوص ال بّد وأن یشكل إخالًال بالنظام االقتصادي، وألجل ذلك عنت كثیر من الدول على 

دول بل إنها باتت المساس بالمال العام خاصة مع تشكل منظومات مالیة تدعم اقتصاد المحاربة

  .أعمدة من أعمدة ذلك االقتصاد، ومن هذه المنظومات الشركات المساهمة العامة

االقتصادیة ومن خالل استقراء قانون الجرائم االقتصادیة تعني الجریمةویرى الباحث أن   

  .كل سلوك إرادي ضار یمس المال العام أو ما في حكمه ویفرض القانون له عقوبة

ضوع فیما یتعلق بالشركات المساهمة العامة فقد ارتأى الباحث تقسیم هذا المو ولتناول  

  :المبحث إلى ثالثة مطالب

  .نطاق التجریم بالنسبة للشركات المساهمة العامة وفًقا لقانون الجرائم االقتصادیة: المطلب األول

  .أركان الجریمة االقتصادیة وفًقا لقانون الجرائم االقتصادیة: المطلب الثاني

  .العقوبات المقررة في قانون الجرائم االقتصادیة: المطلب الثالث

                                                       
  .2017من قانون العقوبات المعّدل لسنة ) 20(المادة )1(
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  المطلب األول

  نطاق التجریم بالنسبة للشركات المساهمة العامة وفًقا لقانون الجرائم االقتصادیة

القانون الذي ینظم موضوع الجرائم االقتصادیة في األردن الساري اآلن هو قانون الجرائم   

  .وتعدیالته1993سنة ل) 11(االقتصادیة رقم 

اقتصادیة، وقد تبین أن محور جریمةوقد عرضت المادة الثالثة من ذلك القانون ما یعّد   

حكمه وفق أحكام هذا القانون، حیث أورد المشّرع في الفقرة في هذه الجرائم هو المال العام أو ما 

أحكام هذا القانون أو أي من تلك المادة أن الجریمة االقتصادیة تشمل أي جریمة تسري علیها) أ(

ة نص قانون خاص على اعتبارها جریمة اقتصادیة أو أي جریمة تلحق الضرر بالمركز مجری

االقتصادي للمملكة، أو بالثقة العامة باالقتصاد الوطني أو األسهم أو السندات أو األوراق المالیة 

  .المتداولة أو إذا كان محلها المال العام

من تلك المادة عدد من الجرائم على أنها جرائم اقتصادیة إذا كانت ) ب(كما أوردت الفقرة   

  :وعلى النحو اآلتيأو ما في حكمه،تتعلق بالمال العام

علیها في المواد المبینة أدناه من قانون العقوبات إذا كانت تتعلق صو تعتبر الجرائم المنص"  

  :لمنصوص علیها في هذا القانونباألموال العامة جرائم اقتصادیة وتطبق علیها العقوبات ا

).134(و ) 133(جرائم المتعهدین خالًفا ألحكام المادتین -1

).153(و ) 152(جرائم النیل من مكانة الدولة المالیة خالًفا ألحكام المادتین -2

).456(جرائم تخریب إنشاءات المیاه العمومیة خالًفا ألحكاما لمادة -3

عدد من الجرائم كجرائم اقتصادیة أن ) 3المادة (سها من المادة نف) ج(كما أوردت الفقرة   

  :من هذه المادة) أ(توافرت فیها الشروط المنصوص علیها في الفقرة 
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خالًفا ألحكام جرائم الحریق وطرق النقل والمواصالت والغش والتي تشكل خطًرا شامالً -1

).388إلى 386(و ) 382إلى 368(المواد 

الرشوة واالختالس واستثمار الوظیفة وٕاساءة استعمال (فة الجرائم المخلة بواجبات الوظی-2

).183(و ) 182(و ) 177إلى 170(خالًفا ألحكام المواد ) السلطة

خالًفا ألحكام المواد ) تزییف النقود والمسكوكات والطوابع(الجرائم المتعلقة بالثقة العامة -3

).259إلى 239(

).265لى إ260(جرائم التزویر خالًفا ألحكام المواد -4

) 417(و ) 407إلى 399(جرائم السرقة واالحتیال وٕاساءة االئتمان خالًفا ألحكام المواد -5

).422(و 

و ) 433(جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غیر المشروعة خالًفا ألحكام المواد -6

.")440(و ) 439(و ) 438(و ) 436(و ) 435(

الجرائم التي یشكل ارتكابها مساًسا بالمال، بالعقاب شمل الجزائيومن المالحظ أن المشّرع  

حكمه مما یعود ألي من الجهات التي فإذا ما كان هذا المال هو مال عام یعود للدولة أو ما في

باعتبار أن المال المملوك لها إنما هو في الحقیقة مملوك لعدد كبیر من األشخاص (عددها القانون 

ویشمل ذلك المال أیضا الجرائم االقتصادیة ینطبق في هذه الحالةفإن قانون،)انضموا لتلك الجهة

  .المال الخاضع إلدارة أي من تلك الجهات ومن بینها الشركات المساهمة العامة

فإن المشّرع 1993من قانون الجرائم االقتصادیة لسنة ) ب/2(وبالرجوع إلى نص المادة   

ذا القانون هو كل مال یكون مملوًكا أو خاضًعا أورد فیها أن عبارة األموال العامة وألغراض ه

من الفقرة ) 5(البند دإلدارة أي جهة من الجهات المذكورة في تلك الفقرة أو تحت إشرافها، وقد عد
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البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات اإلقراض من بین تلك الجهاتمن المادة الثانیة) ب(

  .المتخصصة

لثانیة والثالثة فیما یخص الشركات المساهمة العامة، فإن المشرع في وبالربط بین المادتین ا  

أعطى صوًرا للجریمة االقتصادیة ومنها الجریمة التي تلحق الضرر بالثقة ) 3(من المادة ) أ(الفقرة 

العامة باالقتصاد الوطني أو العملة الوطنیة أو األسهم أو السندات أو األوراق المالیة المتداولة، 

ك أشار إلى صورة الجریمة التي تلحق الضرر بالمركز االقتصادي للمملكة، من هنا یثور وقبل ذل

یعود للشركة المساهمة العامة ویلحق الضرر بالثقة العامة كل اعتداء على مالالتساؤل هل 

یتوجب ارتكاب هبأسهمها أو سنداتها أو األوراق المالیة المتداولة لها یشكل جریمة اقتصادیة أم أن

  یمة من الجرائم المحددة في باقي الفقرات؟جر 

عقوبة إال بنص وأن التجریم یقتضي وصف والأن ال جریمة ومن منطلق یرى الباحث و   

من قانون ) 3(من المادة ) أ(السلوك المجرم ثم إقرار عقوبة على اقترافه، فإن ما ورد في الفقرة 

و ) ب(ادیة، وأن المشرع في الفقرتین ما هو إال وصف عام للجریمة االقتصالجرائم االقتصادیة 

جرائًما بعینها من قانون العقوبات على اعتبار أنها تشكل جرائًما اقتصادیة دمن تلك المادة عد) ج(

وهي محددة على إذا كان محلها المال العام حسب المفهوم الذي جاء به قانون الجرائم االقتصادیة

ایة لتحدید أركان وعناصر الجریمة المرتكبة هو قانون وبالتالي فإن المعول علیه بدسبیل الحصر،

  .العقوبات، أما قانون الجرائم االقتصادیة فقد حدد متى تكون تلك الجریمة جریمة اقتصادیة

أما األشخاص الذین یمكن تجریمهم وفقا لقانون الجرائم االقتصادیة فقد أشارت لهم المادة   

ا القانون فإن األشخاص ون، ومن استقراء نصوص هذطبیعیأشخاصالقانون وهم هذا الثانیة من 

أن كلمة موظف تشمل ) أ/2(ن یخرجون عن نطاق تطبیقه، وقد جاء في تلك المادة االعتباریی

ألغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معین من المرجع المختص بذلك في أي 
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ادة، كما تشمل رؤساء وأعضاء من هذه الم) ب(جهة من الجهات المنصوص علیها في الفقرة 

من هذه المادة، وكل من كلف بخدمة ) ب(من الفقرة ) 8إلى 3(مجالس الجهات الواردة في البنود 

عامة بأجر أو بدون أجر، وبالتالي فإن رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة 

  .قتصادیةتحت مفهوم الموظف لغایات تطبیق أحكام قانون الجرائم االینضوون

  ویثور التساؤل هنا، هل المؤسسون یمكن أن یشملهم قانون الجرائم االقتصادیة بالتطبیق؟

یرى الباحث أنهم یخرجون عن تطبیق أحكام هذا القانون على اعتبار أن مفهوم الشركة 

أمور الشركة، المساهمة العامة یكتمل عند انتخاب رئیس واعضاء مجلس اإلدارة، والبدء بتسییر

لى أنه في مرحلة التأسیس تكون الشخصیة االعتباریة قد اعتمدت فقط فیما تمت اإلشارة إوقد

جراءات التأسیس، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه من المالحظ أن الخطاب شمل إیتعلق ب

مع اإلشارة إلى أن ،تحت أي منهم المؤسس أو هیئة التأسیسدخلال یو مجموعة من األشخاص 

االقتصادیة ال یجوز التوسع في تفسیر نصوصه باعتباره قانون خاص یتعلق قانون الجرائم 

  .بأشخاص وجرائم معینة

  المطلب الثاني

  أركان الجریمة االقتصادیة المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة

من المالحظ أن المشّرع في قانون الجرائم االقتصادیة حدد ما یمكن اعتباره جریمة   

صادیة وذلك باالسم وبرقم المادة في قانون العقوبات، وبالتالي فإن أركان وعناصر الجریمة اقت

االقتصادیة في األصل هي ذاتها الواردة في قانون العقوبات بمعنى أنه یتوجب أن تتوفر أركان 

الجریمة كما ورد النص علیها في قانون العقوبات ثم یصار إلى البحث فیما إذا كانت روعناص

خل ضمن مفهوم الجریمة االقتصادیة المنصوص علیها في قانون الجرائم االقتصادیة لیصار بعد تد

ذلك إلى تطبیق أحكام هذا القانون، ولكن المشّرع في هذا القانون وبالرغم من عدم تعرضه للركن 
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لمعنوي إال أنه تطرق للركن ا،المادي في تلك الجرائم بعناصره السلوك والنتیجة والعالقة السببیة

فیه قصًدا أو خطأ ورتب على ذلك تحدید اوفرق بین ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیه

  :خامسة من هذا القانون على ما یليالعقوبة، حیث نص المشرع في المادة ال

إذا ارتكب مدیر أي هیئة معنویة أو موظف فیها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هیئة   -أ

س المجلس أو الهیئة أو أي من العاملین في الهیئات الواردة في مدیریها بما في ذلك رئی

من هذا القانون أي جریمة خالًفا ألحكامه وتبین أن هذا الجرم ) 2(من المادة ) ب(الفقرة 

.قد ارتكب قصًدا فیعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات

هذه المادة ذلك الجرم نتیجة خطأ جسیم من) أ(إذا ارتكب أي من المذكورین في الفقرة   - ب

.فیعاقب بعقوبة الحبس لمدة ال تتجاوز سنتین

3وهي الواردة في المادة (ومن استقراء الجرائم المشار لها في قانون الجرائم االقتصادیة   

فإنها جرائم مقصودة تتطلب توافر عناصر القصد العام وقد یتطلب بعضها توفر القصد ) منه

  .الخاص

ى الباحث بهذا الشأن أن المشّرع في قانون الجرائم االقتصادیة أراد أن یغطي بالعقاب ویر 

وبالتالي یمكن ،كل مساس مقصود أو غیر مقصود بالمال العام أو ما في حكمه وفًقا لنصوصه

القول أن من یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ممن تنطبق علیه 

یع أركانها بما فیها القصد الجرمي فیكون قد ارتكب الجریمة وفًقا ألصلها وهو نصوصه وتوفرت جم

من القانون وهو ما سیتم توضیحه في المطلب الثالث ) أ/5(یخضع للعقاب حسبما ورد في المادة 

  .الحًقا
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على اعتبار أن الجرم لم تكتمل (أما إذا لم یتوفر الركن المعنوي فیما قام به الشخص  

رة الشركة وهنا یتحدث الباحث بالخصوص عن عضو مجلس إدا()م قیام القصد الجرميأركانه لعد

  : یمكن التفریق بین حالتینف) المساهمة العامة

.إذا ارتكب السلوك نتیجة خطأ جسیم-1

.)وهو الذي ال یقترفه الشخص الحریص(فهإذا ارتكب عن خطأ یسیر أو تا-2

قانون الجرائم االقتصادیة، أما في الحالة األولى لحالة الثانیة ال ینطبق على الشخص اففي  

فبصراحة النص ینطبق ذلك القانون، ولكن یثور التساؤل عن المعیار الذي یمكن من خالله تحدید 

الخطأ الجسیم؟

یرى الباحث أن أفضل المعاییر هو اعتبار أن الخطأ الجسیم هو اإلهمال أو عدم التبصر   

  .یمكن توقع النتائج المترتبة علیهالذي یبلغ من الجسامة حدا ال 

والمحكمة المختصة هي صاحبة الصالحیة في استظهار نوع الخطأ ویمكن لها االستعانة   

  .بالخبرة لهذه الغایة على اعتبار أن ذلك من األمور الواقعیة والموضوعیة

  المطلب الثالث

  االقتصادیةالجریمةة على ر العقوبات المقر 

الجرائم االقتصادیة بیان العقوبات التي توقع على مرتكب الجریمة تناول المشرع في قانون   

إذ یتم الجمع بین العقوبة المقررة للجریمة حسبما جاءت في ،االقتصادیة، وهي على أكثر من نوع

الغرامة المقررة في قانون الجرائم االقتصادیة مع ) أكانت أشغال أو حبس أو غرامة(قانون العقوبات 

  .مرتكب الجرم من عملهمع إمكانیة عزل 

وسیعرض الباحث لذلك تالًیا مع بیان فیما إذا كان یجوز األخذ باألسباب المخففة وعرض   

  .المسائل المتعلقة بمدى إمكانیة التوقف عن مالحقة مرتكب الجرم
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  :لجرائم االقتصادیة على ما یليامن قانون) 4(نصت المادة 

) ج(و ) ب(ائم المنصوص علیها في الفقرتین باإلضافة إلى العقوبات المترتبة على الجر   -أ

من هذا القانون یتم تضمین مرتكب أي منها قیمة أو مقدار األموال التي ) 3(من المادة 

.حصل علیها نتیجة ارتكابه الجریمة وكذلك النفقات القضائیة واإلداریة التي ترتبت علیها

من هذه المادة ) أ(فقرة وللمحكمة أن تقضي باإلضافة للعقوبة المنصوص علیها في ال  - ب

.بالعزل من العمل وبغرامة ال تتجاوز مائة ألف دینار

وال یجوز للمحكمة استعمال األسباب المخففة التقدیریة لتنزیل العقوبة عن الحد األدنى   -ج

من هذا القانون، كما ال یجوز لها ) 3(المقرر ألي من الجرائم المنصوص علیها في المادة 

لها إذا تعددت الجرائم التي أدین بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا دمج العقوبات المقررة

.القانون

.یعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل األصلي  - د

طلب السابق إلى نص المادة الخامسة من قانون الجرائم مسبقت اإلشارة في الوقد   

  .االقتصادیة التي فرقت بین ارتكاب الجرم قصًدا أو نتیجة خطأ جسیم

ا كانت الجریمة قد ارتكبت نتیجة خطأ جسیم یعاقب مرتكبها بالحبس لمدة ال تتجاوز فإذ  

وحّدها األدنى هي الحبس مدة أسبوع"غیر مقصودة"سنتین، وهذا یعني أن الجریمة هي جنحة 
)1(

.  

وهي (أما في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیها في قانون الجرائم االقتصادیة   

فتكون العقوبة هي العقوبة المقررة عن الجریمة وفًقا لقانون العقوبات، ) منه3مادة الواردة في ال

                                                       
  .من قانون العقوبات، وقد سلفت اإلشارة إلیها سابًقا) 26(المادة )1(
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إضافة لغرامة ال تتجاوز مائة ألف دینار، وكذلك تضمین مرتكب الجریمة النفقات القضائیة 

  .واإلداریة التي ترتبت على ارتكاب الجریمة

ا جّراء ارتكاب الجریمة، فإن باألموال التي تّم الحصول علیهیتعلقویشیر الباحث فیما   

على المحكمة تضمینها مرتكب الجریمة وذلك بقیمة أو مقدار تلك األموال، وهذه التضمینات ال 

بل تعود للجهة التي تعود لها األموال باعتبار أن المال ،)كعقوبة الغرامة(تعود لخزینة الدولة 

لطبیعیین بل هو مال عام أو بحكم المعتدى علیه لیس له صفة المال الخاص المملوك لألشخاص ا

  .المال العام ویجب استرداده وجعله بحیازة مالكه

وفیما یتعلق باألخذ باألسباب المخففة التقدیریة لتنزیل العقوبة أو إمكانیة دمج العقوبات   

المقررة، فلم یجز المشّرع ذلك، وهذا النهج في الحقیقة من شأنه تحقیق الردع العام حمایة لصفة 

  .ل المعتدى علیهالما

المتدخل مع عقوبة الفاعل وذلك بالنظر و وكذلك فقد ساوى المشّرع في العقوبة للمحرض   

ع العام لمنع أي شخص من أن یحرض أو در التدخل والتحریض وبهدف تحقیق اللخطورة أفعال

  .یتدخل في هذا النوع من الجرائم

الجرائم، فقد أجاز المشّرع ذلك في أما فیما یتعلق بإمكانیة التوقف عن المالحقة في هذه   

المادة التاسعة من قانون الجرائم االقتصادیة بأن أعطى الصالحیة في ذلك للنائب العام وذلك في 

  :ال الشروط في هذه الحالة بما یليأي دور من أدوار التحقیق والمحاكمة، حیث یمكن إجم

ك اإلداري أو القضائي أو أن ال یكون مرتكب الجریمة من الموظفین العمومیین في السل-1

البلدي وضباط األجهزة األمنیة والعسكریة أو أي من أفرادها، أو عامل أو مستخدم في 

.الدولة أو في إدارة عامة

.أن تتم إعادة األموال التي احتصل علیها مرتكب الجریمة كلًیا أو أن ُیجرى تسویة علیها-2
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وهذه (یعتبر قرار النائب العام نافًذا حتى على ذلك،أن توافق اللجنة القضائیة المشكلة-3

اللجنة برئاسة رئیس النیابة العامة وعضویة كل من قاضي تمییز یختاره رئیس المجلس 

.تصدر قرارها بعد سماع رأي النائب العامو ،)القضائي والمحامي العام المدني

مكن أن تقوم ملة من اإلجراءات یجتاسعة عرض لالمع اإلشارة إلى أن المشّرع في المادة   

، وهذه بها النیابة العامة أو لمحكمة، ویكون للمتضرر منها الطعن فیها أمام اللجنة المشار لها آنًفا

  :هياإلجراءات

الحجز التحفظي على أموال من یرتكب الجریمة االقتصادیة وحظر التصرف بهذه األموال -1

.وىومنعه من السفر لحین استكمال إجراءات التحقیق والفصل في الدع

الحجز التحفظي على أموال أصول وفروع وزوج من یرتكب تلك الجریمة وحظر التصرف -2

بهذه األموال إذا وجد ما یبرر ذلك مع جواز منع أي منهم من السفر لمدة ال تتجاوز ثالثة 

أشهر وتمدیدها بقرار من المحكمة لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجدید إذا استدعت الضرورة 

.ذلك

الجریمة عن العمل إذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتئیها النیابة كف ید مرتكب-3

.العامة أو المحكمة حسب مقتضى الحال

في حال ثبوت ) 9المادة رقم (ویشیر الباحث أخیًرا إلى أن المشّرع نظم في المادة نفسها   

األحكام وهو ما یخرج عن تتعلق بمصادرة األموال والمسائل المتعلقة بتنفیذارتكاب الجرم إجراءات 

  .موضوع هذه الدراسة
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصیاتالخاتمة و 

  الخاتمة

لقد تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع بات في غایة من األهمیة بالنظر التساع األنشطة 

العامة، االقتصادیة وهو المسؤولیة الجزائیة للمؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة 

وقد سّلط الضوء على النصوص ذات العالقة في التشریعات األردنیة وهي قانون الشركات، وقانون 

األوراق المالیة، وقانون العقوبات، مع التطرق لبعض المسائل التي عالجها المشّرع المصري بهذا 

  .الخصوص وعلى سبیل المقارنة

ول على خطة البحث، أما الفصل وقد جاءت الدراسة في خمسة فصول، اشتمل الفصل األ  

الثاني فخصص لیكون أساًسا ومدخًال بالنسبة لباقي الفصول حیث عرض الباحث لمسائل تتعلق 

بشأنها وشروطها الفقهیةبالمسؤولیة الجزائیة من حیث بیان مفهومها وعالقتها بالجریمة واالتجاهات 

هم المسائل المتعلقة بتأسیس وٕادارة وموانعها، وفي الجزء الثاني من هذا الفصل عرض الباحث أل

الشركة المساهمة العامة بما في ذلك االكتتاب العام، ثم تناول الباحث في الفصل الثالث تلك 

المسؤولیة للمؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة حسب قانون الشركات، وعرض ألهم الجرائم التي 

ث في الفصل الرابع تلك المسؤولیة وفًقا یمكن أن ترتكب خالًفا ألحكام هذا القانون، ثم تناول الباح

للقوانین األخرى وهي قانون األوراق المالیة، وقانون العقوبات، حیث عرض الباحث لما یمكن أن 

یرتكب من مخالفات بالنسبة لقانون األوراق المالیة الذي هو المیدان الذي نظم فیه المشّرع عملیات 

الیة التي تصدر عن الشركة، كما تناول في مبحث ثاني من االكتتاب والمسائل المتعلقة باألوراق الم
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هذا الفصل بعض الجرائم التي عالجها قانون العقوبات وكان التركیز على نوعین من هذه الجرائم 

  .بالنظر لخصوصیتهما وتعلقهما بموضوع البحث

  .نتائج دراسته والتوصیات بشأنهالالفصل الخامس ویعرض الباحث في 

  نتائج الدراسة

أخذ المشّرع األردني بالمفهوم التقلیدي للمؤسسین على اعتبار أن كل من یوقع عقد تأسیس -1

الشركة نظامها األساسي هو مؤسس، أما القانون المصري فاعتبر المؤسس من یشترك 

.اشتراًكا فعلًیا في تأسیس الشركة بنیة تحمل المسؤولیة الناشئة عن ذلك

س عدم ارتكابه لجرائم معینة بعكس المشّرع المصري لم یشترط المشّرع األردني في المؤس-2

بعضو مجلس اإلدارة والمتعلقةشركات على المؤسس ) 89(الذي أشار لسریان المادة 

عدم جواز أن یكون قد حكم علیه بعقوبة جنائیة أو عقوبة جنحیة عن وذلك بالنص على

لعقوبات المنصوص سرقة أو نصب أو خیانة أمانة أو تزویر أو تفلیس أو بعقوبة من ا

.من هذا القانون) 164، 163، 162(علیها في المواد 

لم ینص المشّرع في قانون الشركات على البیانات الواجب توفرها في نشرة اإلصدار بعكس -3

المشّرع المصري التي تناولها فیما یخص نشرة االكتتاب في القانون وبشكل محدد وصریح 

لتعلیمات صدرت بهذا الخصوص بالرغم من أهمیة ذلك بینما أحال المشّرع األردني األمر 

.حیث جرم المشّرع بعض األفعال بهذا الشأن

سمح المشّرع األردني بأن یتولى الشخص عضویة مجلس اإلدارة في ثالث شركات وأكثر -4

.وبما ال یتجاوز خمس مجالس في بعض الحاالت
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وهمیة عند التصویت على المشّرع لتجریم بعض األفعال مثل اختالق أغلبیة لم یتصدّ -5

قرارات الهیئة العامة
)1(

.

جاءت بعض النصوص القانونیة في قانون الشركات األردني واألوراق المالیة األردني غیر -6

محددة وبعضها اعتراه الغموض وبعضها جاء فضفاًضا، كما جاءت بعض التعریفات في 

.نون نفسهبدایة القانون بشكل مغایر للمعالجة القانونیة لها ضمن القا

بعض األفعال المحظورة وبالرغم من خطورتها لم یضع لها المشّرع عقوبة محددة، وقد اكتفى -7

في كل من قانوني الشركات واألوراق المالیة بوضع نص عام احتیاطي ینطبق على كل من 

یخالف القانون أو األنظمة أو التعلیمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، وهذا األمر ال یراعي 

بمعنى ضرورة صیاغة الفعل المحظور وتحدید ،مبدأ أن ال جریمة وال عقوبة إال بنص

.العقوبة على مقترفه بشكل صریح ومحدد

وتعدیالته لموضوع إجراء 1997جاءت معالجة المشّرع األردني في قانون الشركات لسنة -8

ص المادة االكتتابات الصوریة أو قبول االكتتابات غیر الحقیقیة قاصرة حیث تضمن ن

أن ذلك هو بحالة الشركة غیر القائمة أو غیر الحقیقیة دون اإلشارة صراحة ) 2/أ/278(

.لموضوع الشركة القائمة ضمن هذا النص

  التوصیات

  :في ضوء هذه الدراسة والنتائج آنفة الذكر، یوصي الباحث بما یلي

عادة تقسیم المواضیع مراجعة كل من قانوني الشركات واألوراق المالیة مًعا بحیث یصار إل-1

في كل منهما وٕاجراء عملیة ربط وٕاحالة واضحة ودقیقة للنصوص بینهما، بحیث یعالج 

                                                       
  .211المرجع السابق، ص. فرالحموي، جمال محمود، وا: وردت هذه التوصیة في مؤلف)1(
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قانون الشركات جمیع األمور والمسائل المتعلقة بالشركات عدا المسائل المتعلقة بتداول 

صار ثم یاختصاص قانون األوراق المالیة، األوراق المالیة وطرح االكتتابات التي تبقى من

ارات وصیة كل قانون، واالبتعاد عن العبلصیاغة نصوص التجریم والعقاب وفًقا لخص

) 282(على سبیل االحتیاط مثل نص المادة وضعالفضفاضة والنصوص العقابیة التي ت

من قانون األوراق المالیة، وكل ذلك من شأنه أیًضا إزالة ) أ/107(من قانون الشركات و 

.ما تمت اإلشارة لذلك في النتائج أعالهالتعارض بین النصوص وحسب

عالج المشّرع في المادة الخامسة من قانون الشركات المسائل المتعلقة باسم الشركة، وال زال -2

إعادة صیاغة نص هذه بالباحث یوصيهنالك غموض وخلط بین االسم والعنوان، وبالتالي 

عالجت الشركات المادة لتتضمن عنوان الشركة، ثم إضافة نص ضمن النصوص التي

المساهمة العامة لیكون اسم الشركة وعنوانها من األمور التي یجب تسجیلها في العقود الرسمیة 

جراء مراجعة لهذا النص مع قانون األسماء وإ ،أن تظهر في عقود الشركة نفسهاوالتي یجب

أیًضا في التجاریة وقانون المنافسة غیر المشروعة بخصوص أسماء الشركات واللذین یطبقان 

.حالة تشابه أسماء الشركات وحصر األمر ضمن صیاغة قانونیة دقیقة في قانون واحد

إقدام المؤسسین بتقویم ما یقدمونه من علىتجریم المشّرع األردنيیوصي الباحث بضرورة-3

حصص عینیة بأقل من قیمتها الحقیقیة مع اإلشارة إلى أن المشّرع المصري جّرم ذلك في 

.1981لسنة ) 159(من قانون الشركات رقم ) 162/3(المادة 

تجریم إجراء االكتتابات الصوریة أو قبول االكتتابات فیها بصورة غیر یوصي الباحث بضرورة-4

حقیقیة بالنسبة لشركات قائمة مع اإلشارة إلى تجریم المشّرع في قانون الشركات في المادة 

) غیر حقیقیة(مع االكتفاء بعبارة حقیقیةتلك االكتتابات بالنسبة لشركات غیرمنه) 2/أ/278(
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قد حظر االكتتاب الوهمي أو باسم وهمي المشّرع كان قد ، و من النص) وهمیة(وشطب عبارة 

.منه دون إیراد عقوبة خاصة بذلك) 102(في المادة 

الشخص بتوليمن قانون الشركات المتعلقة ) ب/148(النص على عقوبة مخالفة المادة -5

في ارة شركة مشابهة لعملها مع الشركة المساهمة العامة التي هو عضو مجلس إدعضویة

.من القانون نفسه) 278(وذلك ضمن أحكام المادة مجلس إدارتها

اختالق أغلبیة غیر على جریمة أن یحذو المشّرع حذو بعض التشریعات التي جرمت وعاقبت -6

.حقیقیة في الهیئة العامة

والمعاقبة على مجرد ،من قانون الشركات) ج/279(من نص المادة ) عمًدا(شطب كلمة -7

االمتناع عن تمكین الموظفین المذكورین في النص من القیام بواجبهم أو االمتناع عن تقدیم 

.المعلومات الالزمة لهم سواء أكان عن قصد أو عن إهمال

ك ضرورة النص صراحة على مشتمالت نشرة اإلصدار ضمن قانون األوراق المالیة وعدم تر -8

ذلك للتعلیمات، مع اإلشارة إلى أن قانون سوق رأس المال المصري نص صراحة على 

.خاصة وأن المشرع جرم بعض األفعال بشأن ذلك،مشتمالت نشرة االكتتاب

من قانون الشركات وذلك بأن یتم إلزام الوزیر المعني ) أ/94(ضرورة تعدیل نص المادة -9

النسبة لتسجیل الشركة المساهمة العامة بالنظر بإصدار قرار صریح بالموافقة أو الرفض ب

ألهمیة هذا اإلجراء وأهمیة هذا النوع من الشركات وإلضفاء الجدیة بالنسبة لهذا النوع من 

.القرارات

أن یصار إلى وضع نص صریح بخصوص إلزام هیئة المؤسسین بدعوة الهیئة العامة -10

تصبح الدعوة في حال التخلف لمراقب لالجتماع األول خالل مدة معینة وٕاال تخضع للعقاب و 

.الشركات
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من قانون ) 278(یوصي الباحث بضرورة زیادة مقدار الغرامة المقترنة بالحبس في المادة -11

الشركات لخطورة الجرائم الواردة في هذه المادة والنص على تشدید العقوبة في حاالت التكرار 

النوع لتطبیق ذلك، واتباع نفس النهج بشأن واعتبار جمیع الجرائم الواردة بتلك المادة من نفس 

  .الجرائم الواردة في قانون األوراق المالیة
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