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  ملخص بحث بعنوان
  مسئولیة المستثمر الجنائیة 

  عن األضرار التي یلحقھا باالقتصاد الوطني
  دراسة مقارنة في القانون الجنائي 

  
ث رحمة للعالمین سیدنا الحمد هللا رب العالمین و الصالة والسالم على المبعو

  و بعد ....     محمد و على آلھ و صحبھ أجمعین  
مسئولیة  " ھذا ملخص لبحث قانوني في مجال القانون الجنائي و ھو بعنوان 

المستثمر الجنائیة عن األضرار التي یلحقھا باالقتصاد الوطني  ، دراسة مقارنة 
  " في القانون الجنائي المقارن  

ون من مقدمة  و ثالثة فصول رئیسیة ، فصل تمھیدي بعنوان  و ھذا البحث یتك
  . مفھوم  االستثمار األجنبي و المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي 

 و فصل أول بعنوان  مسئولیة المستثمر كشخص معنوي عن الجرائم 
االقتصادیة المسندة إلیھ ، و فصل ثان بعنوان مظاھر الحمایة الجنائیة من 

  مار في التشریعات العربیة ، ثم خاتمة البحث مخاطر االستث
  

 الفصل التمھیدي  بعنوان  مفھوم االستثمار األجنبي و المسئولیة  -

 : الجنائیة للشخص المعنوي و ینقسم إلى مبحثین رئیسیین 

المبحث األول من الفصل التمھیدي بعنوان تعریف االستثمار األجنبي و  -

 أنواعھ 

ول تعریف االستثمار األجنبي من الناحیة اإلقتصادیة  و في ھذا المبحث األول نتنا
، وتعریفھ  من الناحیة القانونیة ، حیث أن ذلك أمر الزم قبل الشروع في بیان 

الحمایة الجنائیة التي تستوجب تدخل المشرع بالتجریم و العقوبة ، ثم بیان أنواع 
ة لنشاطاتھم االستثمار األجنبي التي یمارسھا المستثمرون في الدول المضیف

  التجاریة و ذلك في مطلبین متتالیین من ھذا المبحث 
 نتناول في الفرع األول منھ تعریف االستثمار عند المطلب األولفي  -

فقھاء االقتصاد ، و من وجھة نظرھم ، سواء كان استثمارًا طویل األجل 

أو قصیر األجل ، مباشرًا كان أم غیر مباشر ، و كذلك بیان مفھوم 

ار من نظر الشركات الصناعیة و الزراعیة و التجاریة ن و من االستثم

خالل ما عرضناه نرى أن رجال االقتصاد عند تعریفھم لالستثمار 
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األجنبي لم یجمعوا على تعریف محدد لھ ، لكنھم اتفقوا على جمیعًا حول 

 . مفھوم موسع لھ من خالل مفاھیم شاملھ 

 تعریف االستثمار األجنبي من و في الفرع الثاني من المطلب األول نبین -

الناحیة القانونیة ، و رأي فقھاء القانون في مفھوم االستثمار ، و عدم 

اتفاقھم على تعریف محدد لھ ، إال أنھم جمیعًا یتفقون على شمولھ لعدة 

عناصر داخلة في النشاط االستثماري ، و ھو ما أخذ بھ المشرع 

 لسنة ٨ار المصري رقم المصري في قانون ضمانات و حوافز االستثم

م ن في المادة األولى منھ  ، و كذلك الحال في القانون الكویتي  ١٩٩٧

م بشأن تنظیم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي ٢٠٠١ لسنة ٨رقم 

في دولة الكویت في المادة األولى منھ ، و ھو ما فعلھ المشرع السوري 

م ، و ١٩٩١لصادر عام  من قانون االستثمار السوري ا٢٣في المادة 

 بشأن تشجیع االستثمار ١٩٩٠أیضًا القانون السوداني الصادر عام 

 . السوداني في المادة الخامسة منھ 

 
نتناول أنواع االستثمار األجنبي في فرعین مستقلین و في المطلب الثاني  -

 : 

  
 الفرع األول یتناول االستثمار األجنبي المباشر الذي یقوم بھ المستثمر  -

جنبي داخل الدولة و مزایا ھذا النوع من االستثمار و فوائده للمستثمر األ

 . و الدولة على حد سواء 

  
و الفرع الثاني یتناول االستثمار األجنبي غیر المباشر و الذي یقتصر  -

دور المستثمر فیھ على تقدیم رأس المال إلى جھة معینة لتقوم بھذا 

في الرقابة أو إدارة المشروع و االستثمار ، دون أن یكون للمستثمر دور 

 . صور ھذه النشطة االستثماریة 

  
أما المبحث الثاني من ھذا الفصل التمھیدي بعنوان المسئولیة الجنائیة  -

 :  و ینقسم إلى مطلبین رئیسیین للشخص المعنوي 
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نبین فیھ االتجاھات الفقھیة حول المسئولیة الجنائیة المطلب األول  -

الذي یمكن تلخیصھ في اتجاھین رئیسیین ، لألشخاص المعنویین و 

االتجاه األول  التقلیدي في الفقھ الجنائي ، و ھو الغالب ، و الذي یرفض 

 . فكرة مساءلة الشخص المعنوي جنائیًا عما یتم ارتكابھ من جرائم 

  و االتجاه الثاني یمثل االتجاه الحدیث في الفقھ الجنائي ، و نحن نؤید 
 یجمع على  ضرورة مساءلة الشخص المعنوي عن ھذا االتجاه ، و ھو

الجرائم المرتكبة و بالتالي توقیع العقوبات الالزمة ، خاصة في ظل 
تزاید أعداد األشخاص المعنویین و ضخامتھا و حجم إمكانیاتھا و 

  . قدراتھا 
مع سوق الحجج التي یراھا كل من الجانبین و الرد على حجج الرأي 

  . اآلخر 
  

 نتناول موقف التشریعات المختلفة من المسئولیة الثانيالمطلب و في  -

 : الجنائیة للشخص المعنوي و ذلك في ثالثة فروع متتالیة 

 
 موقف التشریع االنجلیزي من المسئولیة الجنائیة للشخص الفرع األول -

المعنوي ، المؤید لھذه المسئولیة ،  و العقوبات الواردة في ھذا الشأن ، و 

 . و القضاء االنجلیزیین كذلك موقف الفقھ 

  
 

 نتناول موقف المشرع الفرنسي من المسئولیة الجنائیة الفرع الثاني -

لألشخاص المعنویین ، و إقراره لھذه المسئولیة من خالل قانون 

 منھ  و كذلك في قانون عام ١٢١العقوبات الفرنسي الجدید في المادة 

 في محاكمة  الذي یحدد قواعد اإلجراءات الجزائیة المتبعة١٩٩٢

 .  منھ ٤٦ /  ٧٠٦  ـ  ٧٠٦الشخص المعنوي في المواد 

 
 یتناول موقف بعض التشریعات العربیة من المسئولیة و الفرع الثالث -

الجنائیة للشخص المعنوي كالتشریع المصري و السوري و اللبناني و 

 . األردني و تشریع دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
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لبحث بعنوان  مسئولیة المستثمر كشخص و في الفصل األول من ا -

و ینقسم ھذا الفصل إلى . معنوي عن الجرائم االقتصادیة المسندة إلیھ 

 : ثالثة مباحث رئیسیة  

  
المبحث األول بعنوان مفھوم اإلسناد و خصوصیتھ في الجرائم  -

 :  ، و ینقسم إلى مطلبین مستقلین االقتصادیة 

  
  اد وفقًا لألحكام العامة األول یتناول مفھوم اإلسن  المطلب -

و بیان االتجاھات الفقھیة المتعددة من إسناد المسئولیة الجنائیة غلى الغیر 
وفقًا ألحكام القواعد العامة ، و منھا االتجاه التقلیدي و اتجاھات أخرى ، 
و مھما یكن من أمر ، و مھما تعددت المذاھب المختلفة في اإلسناد ، فإن 

تكبھا سوف یؤدي بال محالة إلى إیقاع العقوبة إسناد الجریمة إلى مر
شخصیة " المقررة قانونًا على ھذا الفاعل ، أي أنھا ترسخ بالنھایة مبدأ  

  . فال یعاقب إال من ثبت نسبة الجریمة أو إسنادھا إلیھ " العقوبة  
  

 و في المطلب الثاني نبین خصوصیة اإلسناد في الجرائم االقتصادیة  -

ھات المختلفة التي قیلت في اإلسناد فان ھناك اتفاقًا على أن فبالرغم من االتجا
الجریمة ال تسند إال لمن كان مسئوًال عنھا ـ مادیًا و معنویًا ـ  من ناحیة ، كما 
أنھا ال تسند إال للشخص الطبیعي من ناحیة أخرى ، إال أن الطبیعة الخاصة 

مسئولیة في ھذه للجرائم اإلقتصادیة ، أثارت موضوع نطاق اإلسناد عن ال
الجرائم ، و مدى تصور إسناد الجریمة إلى شخص لم یرتكبھا ، أو إلى شخص 
غیر طبیعي في سبیل الحفاظ على الكیان االقتصادي للدولة ، و ضمان عدم 

  . الخروج علیھ 
و في المبحث الثاني من الفصل األول نبین مدى مسئولیة الشخص  -

 : نقسم إلى ثالثة مطالب مختلفة المعنوي عن الجرائم االقتصادیة  ، و ی

بعنوان حدود مسئولیة الشخص المعنوي عن الجرائم المطلب األول   -

 االقتصادیة 

فما ساقھ المعترضون على ھذه المسئولیة ، من حجج القت ردًا من  -

المؤیدین لتلك المسئولیة ، و الذین یرون أن لألشخاص المعنویة وجود 
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 المصالح الخاصة التي تقوم بتحقیقھا حقیقي ، و لیست افتراضیًا ، بسبب

، و التي من شأنھا أن تجعل لھذه الشخصیة المعنویة شخصیة مستقلة و 

فالشخصیة المعنویة لھا . متمیزة عن شخصیات أصحاب المصلحة فیھا 

وجود حقیقي من الناحیة القانونیة  ، فلھا إرادة متمیزة و مصالح خاصة 

ار اإلرادة المستقلة للشخص المعنوي ، بھا ، و ذمة مالیة مستقلة ، و إنك

 . یترتب علیھ نتائج قانونیة یستحیل التسلیم بھا 

 من ھذا المبحث الثاني نتناول مسئولیة األشخاص المطلب الثانيو في  -

 نبین المطلب الثالثالمعنویة عن الجرائم االقتصادیة العمدیة ،  و في 

دیة ، و ذلك من خالل ھذه المسئولیة عن الجرائم االقتصادیة غیر العم

 .  النصوص التشریعیة الواردة في ھذا الشأن 

المبحث الثالث من الفصل األول نستعرض فیھ تطبیقات إسناد  -

 ، و یتنوع إلى المسئولیة الجنائیة إلى الغیر في الجرائم االقتصادیة 

 : مطلبین ھامین 

 التشریعات تطبیقات إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر فيالمطلب األول  -

االقتصادیة ، سواء في فرنسا أو مصر و ا ألردن و سوریا ، و 

 . النصوص التشریعیة الواردة في ھذه القوانین 

یتناول تطبیقات قضائیة إلسناد المسئولیة الجنائیة إلى أما المطلب الثاني  -

من خالل األحكام القضائیة الصادرة في . الغیر في الجرائم اإلقتصادیة 

ن محكمة النقض الفرنسیة ، و كذلك أھم األحكام الصادرة من فرنسا ، م

محكمة النقض المصریة بشأن إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر في 

 . الجرائم االقتصادیة 

و في الفصل الثاني من البحث نبین مظاھر الحمایة الجنائیة من مخاطر  -

 :  ھامین ، و ینقسم إلى مبحثیناالستثمار في التشریعات العربیة  

المبحث األول نطاق اإلختصاص القضائي في الجرائم االقتصادیة ، و  -
 : ینقسم إلى مطلبین ھامین 
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 ، و فیھما نتناول قواعد اإلختصاص القضائي المطلب األول و الثاني  -
في الجرائم اإلقتصادیة  ، سواء في فرنسا أو في بعض التشریعات 

ات مقاضاة الشخص المعنوي عند العربیة  ، و التي تحدد قواعد و إجراء
 . ارتكابھ لجریمة تتعلق بالنشاط اإلقتصادي 

  

فھناك بعض الدول التي أنشئت محاكم اقتصادیة لھذا الغرض ضمانًا للنظر 
الدقیق لھذا النوع من الجرائم أمام محاكم متخصصة  ، و من ذلك المشرع 

ھذه المحاكم ثمانیة  ، و عدد ٢٠٠٨المصري الذي أنشأ محاكم اقتصادیة منذ عام 
موزعة على أنحاء الجمھوریة ، تختص بنظر المنازعات اإلقتصادیة التي 

  . عددھا المشرع في القانون 
المبحث الثاني بعنوان مظاھر الحمایة الجنائیة من مخاطر اإلستثمار  -

 : في التشریعات العربیة  ، و ینقسم إلى ثالثة مطالب رئیسیة 

 الجنائی��ة م��ن مخ��اطر اإلس��تثمار ف��ي   و س��وف نع��رض لمظ��اھر الحمای��ة   -

   . المطلب األولالتشریع المصري في 

 فنتن��اول فی��ھ مظ��اھر الحمای��ة الجنائی��ة م��ن مخ��اطر      المطل��ب الث��اني أم��ا  -

  . اإلستثمار في تشریع دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 نع�رض ألھ�م مظ�اھر الحمای�ة الجنائی�ة م�ن مخ�اطر               المطلب الثالث و في    -

 . ریع دولة الكویت االستثمار في تش

ثم خاتمة البحث و أھم النت�ائج و التوص�یات الت�ي انتھ�ى إلیھ�ا موض�وع                    -

 . البحث 

 . و أخیرًا قائمة المراجع العربیة و األجنبیة  ، ثم فھرس البحث  -

و أرج��و اهللا ع��ز و ج��ل أن أك��ون ق��د وفق��ت فیم��ا ق��صدت ، و أن یك��ون ھ��ذا     
ی�ري م�ن الب�احثین و الدارس�ین     البحث خالصًا لوجھ�ھ تع�الى ، نافع�ًا ل�ي و لغ        

  . في مجال القانون الجنائي 
و ح�سبي أن ذاك جھ�دي ، ف�إن وفق�ت فم�ن اهللا تع�الى ، و إن ك�ان غی�ر ذل��ك         

  .. فمن نفسي 
  .... و اهللا تعالى الھادي إلى سبیل الرشاد  

  
  حمدي محمد محمود أحمد حسین. د 
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   م٢٠١١مایو 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ةـدمـقـالم

  : میة موضوع البحث  أھ
  

 م��ن أھ��م المج��االت اإلقت��صادیة الت��ي ت��ساعد ف��ي    إن موض��وع اإلس��تثمار
 ق�د  ،تطویر البنیة التحتیة للوطن ، و ذلك لما تمثل�ھ م�ن تط�ویر لمج�االت مختلف�ة                  

إل�خ ، باإلض�افة   ... تكون صناعیة أو تجاریة أو زراعی�ة أو نفطی�ة أو تكنولوجی�ة       
  . العمل في الدولة التي یتم فیھا ھذا اإلستثمار إلى ما تقوم بھ من توفیر لفرص

  
و قد أصبح اإلستثمار  ، على المستوى العالمي ، مثار إھتم�ام الكثی�ر م�ن      
الدول بتشریعاتھا المختلفة ، و التي تحاول من خاللھا  تیسیر الطریق أمام ھؤالء       

 م���ن ناحی���ة ، و م���ن ناحی���ة أخ���رى محاول���ة ض���بط ھ���ذه العملی���ات    نالم���ستثمری
  .حتى ال تؤثر بالسلب على اإلقتصاد الوطني للبالد قتصادیة الھامة اإل
  

و الخب���رات الفنی���ة و  األم���وال س ل���رؤوانتق���الفاإلس���تثمار األجنب���ي ھ���و 
اإلداریة عبر الحدود ، من أجل تحقیق مصلحة الم�ستثمر الت�ي تتمث�ل ف�ي إح�داث               

  .إضافة إقتصادیة ، تضاف إلى الثروة القومیة لھذا القطر 
  

 إحداث التوازن بین ھذه المصالح المتبادلة بین المستثمر و الدولة الت�ي ی�تم        و لعل 
فیھ��ا ھ��ذا اإلس��تثمار ، ب��الرغم م��ن أھمیت��ھ ، یج��ب أال ت��شغلنا ع��ن فك��رة الت��دخل       
القانوني إلحكام ھذه المسألة الھامة ، و ذلك لما تمثلھ ھذه المعامالت من أھمی�ة و         

  .خطورة على اإلقتصاد الوطني 
 یحكم جمیع الظواھر التي تحدث داخل المجتمع ، بتشریعاتھ و أحكام�ھ ،           فالقانون

  .و ال خالف على ذلك سواء على مستوى اإلقتصادیین أو القانونیین 
  

و لك��ن األم��ر المختل��ف علی��ھ ھ��و م��دى ج��واز ت��دخل الق��انون الجن��ائي أو ق��انون       
 ی�رى ع�دم   ف�البعض . العقوبات ، إلسباغ الحمایة الجنائی�ة م�ن مخ�اطر اإلس�تثمار           

جواز التدخل الجنائي في ھذا األمر و یرفض ذلك  بداعي اإلختالف ف�ي الطبیع�ة       
الموضوعیة ب�ین الموض�وعات اإلقت�صادیة ، و منھ�ا اإلس�تثمار ، و موض�وعات                 

  .قانون العقوبات 
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إال أن ھذا الرأي یدحضھ الواقع و المنطق القانوني ال�سلیم ، فب�الرغم م�ن                
قت�صادیة ع�ن الم�سائل الجنائی�ة الت�ي یتناولھ�ا الق�انون           إختالف طبیع�ة الم�سائل اإل     

الجنائي ، إال أن ذلك ال ینفي أن ھناك ص�لة ھام�ة ب�ین اإلثن�ین تتمث�ل ف�ي مراع�اة           
الم��صلحة اإلجتماعی��ة ، و حف��ظ حق��وق األف��راد م��ن اإلعت��داء علیھ��ا ، و تج��ریم       

ئل�ة  األفعال التي تقع من خالل تصرفات بع�ض الم�ستثمرین و الت�ي تق�ع تح�ت طا                 
قانون العقوبات ، و غی�ره م�ن الق�وانین الخاص�ة ،  لم�ا فیھ�ا م�ن م�سئولیة جنائی�ة                  

ف��بعض الج��رائم الت��ي یتناولھ��ا الق��انون الجن��ائي ، كج��رائم  . ت��ستدعي ھ��ذا الت��دخل 
النصب و التزویر و الغش و الخداع و غیرھا ، م�ن الممك�ن ح�دوثھا م�ن األف�راد                

یرغبون في تحقی�ق أكب�ر األرب�اح و ل�و        العادیین و كذلك بعض المستثمرین الذین       
بطریقة غیر مشروعة ، مم�ا ی�سبب ض�ررا ج�سیمًا بم�صالح األف�راد و اإلقت�صاد                  

  .الوطني للبالد 
  

و م��ن ھن��ا یت��أتى وج��وب ت��دخل الق��انون الجن��ائي لحمای��ة م��صالح األف��راد و       -
المجتمع من اإلعتداء الذي قد یتخذ صورة من الصور التي یلحقھا التج�ریم و              

  . التدخل العقابي من ثم

 :  مشكالت البحث   -
  

و ن��شاھده م��ن إخ��الل بع��ض الم��ستثمرین و ،  ١ م��ا یح��دث ف��ي الواق��ع  إن
، یجعلن�ا نلق�ي ال�ضوء عل�ى     ممارستھم ألفعال تشكل جرائم وفقًا لقانون العقوب�ات        

                                                 
  ظ��ل قط��اع ال��شركات اإلس��تثماریة مرھون��ًا لألزم��ة اإلقت��صادیة و المالی��ة خ��الل الع��ام الماض��ي   - ١

حیث لم تتمكن معظم شركاتھ الكبرى من تجاوز التدھور ال�ذي انح�شرت ف�ي بوتقت�ھ ب�سبب              ٢٠١٠
عل�ى النھ�وض م�ن    ت�دني أص�ولھا و تراج�ع قیم�ة أس�ھمھا و ع�دم وج�ود فرص�ة حقیقی�ة ت�ساعدھا           

مأزقھا الذي وقعت فیھ جراء إعتمادھا خالل السنوات الخمس الماضیة على المضاربة في أس�واق     
 ٤٦ ش�ركة م�ن ب�ین    ٤٤المال من جانب و توسعاتھا غیر المدروسة ، و كما ھو معل�وم ف�ان نح�و              

ا شركة مدرج�ة ف�ي قط�اع اإلس�تثمار تواج�ھ معان�اة ش�دیدة و م�ن جان�ب آخ�ر ب�دت تحرك�ات بع�ضھ                 
المتجھ��ة نح��و إع��ادة الھیكل��ة المالی��ة و إع��ادة جدول��ة دیونھ��ا غی��ر موفق��ة ف��ي ت��وفیر ال��ضمانات       

الالزمة للبنوك الدائنة ، و م�ن س�لبیات القط�اع اإلس�تثماري إعتم�اده ب�شكل أساس�ي عل�ى عملی�ات                    
االستدانة و بالتالي تكونت ل�دى ھ�ذه ال�شركات ن�سب مخ�اطر عالی�ة نتیج�ة ارتف�اع اك�الف ال�دین و               
أیضًا ارتفاع مخاطر ناتجة عن تقلبات األسواق المالیة و تباطؤ النمو اإلقتصادي و مخ�اطر ناجم�ة         
عن عدم قدرة تلك الشركات عل�ى س�داد ال�دیون ، إض�افة إل�ى إنح�راف ال�شركات االس�تثماریة ع�ن                      

و ق�د  األھداف التي أسست من أجلھا و التي تعتمد بالدرجة األولى على تنمیة االقتصاد الحقیقي  ،        
بلغ عدد الشركات التي انخفضت قیمتھا السوقیة إلى ما دون قیمتھا اإلسمیة في سوق الكویت إلى   

   في المائة من أسھم الشركات المدرجة في السوق  ،٤٠ شركة ، و تمثل ھذه األسھم ٨٦
 ش��ركة ١٢ و المالح��ظ أن تل��ك ال��شركات توزع��ت عل��ى جمی��ع قطاع��ات ال��سوق حی��ث أن ھن��اك        

 ش��ركة م��ن ض��من قط��اع  ٢٦ ش��ركة م��ن ض��من قط��اع االس��تثمار و  ٣٦داول ، و موقوف��ة ع��ن الت��
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ھذه الجرائم ، و بیان مظاھر الحمایة الجنائیة الواردة ، سواء في قانون العقوبات             
  . ل بعض التشریعات الخاصة أو من خال
  

  : و ھنا تبرز عدة مشكالت تثیر صعوبة في نطاق البحث أھمھا 
  
ن ج�رائم الغ�ش و      أالقواعد التقلیدیة الواردة ف�ي ق�انون العقوب�ات ب�ش           ھل   

مر یتطلب الخداع و النصب ، تعد كافیة وحدھا إلسباغ الحمایة المطلوبة أم أن األ  
   ھذا النوع من المعامالت اإلقتصادیة ؟تشریعات جنائیة خاصة تتناسب مع

  
و ھل الحمایة الواردة في بعض التشریعات التي تخص موضوع التجارة            
و اإلستثمار ، و العقوب�ات المتنوع�ة ال�واردة بھ�ذه الق�وانین  تع�د كافی�ة بح�د ذاتھ�ا           
إلسباغ الحمایة الجنائی�ة م�ن ج�رائم الم�ستثمرین ؟  أم أن األم�ر یتطل�ب ن�صوصًا          

  ًال و دقة في مجال التجریم اإلقتصادي  ؟ أكثر شمو
  

الرغم  م��ن أن ھن��اك ع��دة ق��وانین أص��درھا الم��شرع الم��صري خاص��ة    ب��
م ف�ي ش�أن اس�تثمار    ١٩٧١ لسنة ٦٥بنشاط التجارة و اإلستثمار منھا القانون رقم     

 ب���شأن اإلس���تثمار و المع���دل  ١٩٧٤ ل���سنة ٤٣الم���ال العرب���ي ، و الق���انون رق���م  
 بشأن ش�ركات  ١٩٨١ لسنة ١٥٩  ، و القانون رقم    ١٩٧٧ لسنة   ٣٢بالقانون رقم   

المساھمة و التوصیة باألسھم و ذات المسئولیة المحدودة  و المعدل بالق�انون رق�م           
 ب��شأن ق��انون االس��تثمار ، و  ١٩٨٩ ل��سنة ٢٣٠و الق��انون رق��م  ، ١٩٩٨ ل��سنة ٣

   . بشأن ضمانات و حوافز اإلستثمار١٩٩٧ لسنة ٨القانون رقم 
  
مایة الجنائیة من مخاطر االستثمار و ضحت بصورة كبیرة في الق�انون  إال أن الح 

 بشأن شركات الم�ساھمة و التوص�یة باألس�ھم و ال�شركات      ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم  
ذات الم��سئولیة المح��دودة ، حی��ث ن��ص الم��شرع عل��ى عقوب��ة الح��بس و الغرام��ة    

انون بالن��سبة لم��ا یترت��ب عل��ى مخالف��ة أحكام��ھ ، باإلض��افة لم��ا ھ��و وارد ف��ي ق��        

                                                                                                                            
 ش�ركات م�ن ض�من قط�اع ال�صناعة و ش�ركتین       ٣ شركة من ضمن قطاع الخ�دمات و       ١٧العقار و   

  من ضمن قطاع التأمین و غیر الكویتي ،
 و المالحظ  أن أكثر المتضررین ھي الشركات التي تن�شط ف�ي قط�اع االس�تثمار حی�ث وص�لت إل�ى                  

 شركة و ھناك شركات اس�تثماریة موقوف�ة ع�ن الت�داول ، و ق�د تعل�ن ش�ركات اس�تثماریة                ٣٦حو  ن
عن إندماج أو خروج من السوق بشكل نھائي في حال فشلھا ف�ي إع�ادة جدول�ة ال�دیون المتراكم�ة           

  ..... علیھا  
 -ل�وك     إع�داد محم�د المم  -    مقتطفات من تقریر إقتصادي عن قطاع االس�تثمار بدول�ة الكوی�ت           -

 .    م ٢٠١٠/ ١٢ / ٢٧ االثنین – ١٥١٤٨ العدد رقم -١٧  ص-منشور بجریدة السیاسة الكویتیة 
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م���ن عقوب���ة ال���سجن بالن���سبة لج���رائم التف���الس بالت���دلیس أو  العقوب���ات الم���صري 
بالتقصیر ، على نح�و م�ا س�نرى ، مم�ا یعن�ي إرادة الم�شرع الم�صري ف�ي إب�راز               
الحمایة الجنائیة في ھذه األنشطة االستثماریة ، باإلضافة إل�ى العقوب�ات األخ�رى              

  .المنصوص علیھا في قوانین أخرى  
  

 الت�شریعات    ھ�ذه الت�شریعات ، و ك�ذا        م�ر م�ن خ�الل      بمناقشة ھ�ذا األ    و سوف نقوم  
ربی�ة   في غیرھا م�ن ال�دول األوربی�ة و العربی�ة ، مث�ل دول�ة اإلم�ارات الع                  الواردة
  . حتى تتضح الفائدة من وراء ھذا البحث  ،٢  و دولة الكویتالمتحدة

  
رة و لم��ا كان��ت الن��شاطات اإلس��تثماریة یق��وم بھ��ا أش��خاص طبیعی��ون ف��ي ص��و         

مؤسسات و ش�ركات تجاری�ة ض�خمة ، فھ�ذا األم�ر ی�دعونا للتط�رق لم�سألة م�دى           
  .إسناد المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي في الجرائم اإلقتصادیة 

  
و لعل من الم�شكالت الت�ي تخ�ص ھ�ذا الموض�وع م�سألة نط�اق اإلخت�صاص                    -

م الق��ضائي ف��ي الج��رائم اإلقت��صادیة ، و منھ��ا ج��رائم الم��ستثمرین و مخ��الفتھ    
لقوانین الدول التي یستثمرون فیھ�ا و یباش�رون أن�شطتھم ف�وق أراض�یھا فھ�ل             
ینعقد اإلختصاص بنظر ھذه الج�رائم للق�ضاء الع�ادي بمحاكم�ھ المختلف�ة ؟ أم                
أن األم�ر ی��ستلزم ض��رورة أن یك��ون ھن��اك ق�ضاء خ��اص بنظ��ر ھ��ذه الج��رائم   

  اإلقتصادیة ؟  
  

  : خطة البحث   -
  

  :رئیسیة عدة فصول  حث إلىو على ذلك سوف ینقسم ھذا الب
  

و الم��سئولیة الجنائی��ة لألش��خاص   اإلس��تثمار األجنب��ي   مفھ��وم الف��صل التمھی��دي 
   . المعنویة 

  
                                                 

 ل�سنة  ٣ سواء على م�ستوى ق�انون العقوب�ات اإلتح�ادي لدول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة رق�م              - ٢
و  ب��شأن تنظ��یم الوك��االت التجاری��ة  ،   ١٩٨١ ل��سنة ١٨ ،و ك��ذلك الق��انون اإلتح��ادي رق��م  ١٩٨٧

 ب���شأن العالم���ات التجاری���ة  ،  و ك���ذلك الق���انون  ١٩٩٢ ل���سنة ٣٧ك���ذلك الق���انون اإلتح���ادي رق���م 
م ب���شأن قم���ع الغ���ش و الت���دلیس ف���ي المع���امالت التجاری���ة  ، و ٢٠٠٦ ل���سنة ٢٤اإلتح��ادي رق���م  

 و تعدیالت�ھ ، و  ١٩٦٠ ل�سنة  ١٥التشریعات الكویتیة مثل قانون الشركات التجاری�ة الك�ویتي رق�م            
 .   بشأن تنظیم اإلستثمار المباشر لرأس المال األجنبي في دولة الكویت ٢٠٠١ لسنة ٨م قانون رق
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الم���ستثمر ك���شخص معن���وي ع���ن الج���رائم اإلقت���صادیة م���سئولیة    ولاألالف���صل 
   . المسندة إلیھ 

  
ریعات ف�ي الت�ش    مظاھر الحمای�ة الجنائی�ة م�ن مخ�اطر اإلس�تثمار                فصل الثاني ال

   . العربیة 
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  الفصل التمھیدي

  مفھوم  اإلستثمار األجنبي 

  و المسئولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة 

  :  تمھید و تقسیم 

نرى أنھ من الضروري ، و قبل الشروع في بیان المسئولیة الجنائیة  -
 ، أن نبین  أشخاصًا معنویین ، و لیسوا فقط طبیعیینباعتبارھمللمستثمرین 

 و نظرتھم للمستثمر االقتصادمفھوم اإلستثمار األجنبي و تعریف علماء 
األجنبي ، و كذلك ما یقوم بھ رجال القانون من جھد لوضع تعریف 

  . لالستثمار األجنبي ، و ذلك من خالل  اآلراء الفقھیة التي تتناول ھذا األمر 
  

تصادیة و أخرى قانونیة ، ألن اإلستثمار عملیة مركبة تجمع بین عناصر اقو 
فكان لزامًا الوقوف على مفھوم و تعریف اإلستثمار عند االقتصادیین ، و 

  .  مفھومھ عند القانونیین 
  

 بیان أنواع االستثمار األجنبي و تقسیمھ إلى ةو یتصل بھذا الموضوع ضرور
أنواع متعددة ، سواء كان استثمارًا مباشرًا أم غیر مباشر  ، و مدى حرص 

مستثمرین أو الدول التي یستثمرون فیھا لإلقبال على ما یحقق مصلحتھا من ال
  . ھذه المجاالت االستثماریة 

  
و في ھذا الفصل التمھیدي سوف نستعرض جوانب المسئولیة الجنائیة  -

ن جل عملیات االستثمار األجنبي التي تأتي لألشخاص المعنویین ، و ذلك ال
 و أنواع الشركات أشكالم في شكل من للدول المضیفة لھذا االستثمار تت

، سواء كانت شركات مساھمة أو غیر ذلك ، و ھذه الشركات التجاریة 
التجاریة تعد أشخاصًا معنویین یقومون بعملیة ممارسة لألنشطة االقتصادیة 

 . ، مما یؤثر في النشاط االقتصادي للدولة سلبًا أو إیجابًا  
 

ل المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن و ھذا ما دفع الفقھ الجنائي لتناو
الجرائم التي سوف تسند إلیھ و التي ترتكب باسمھ و لحسابھ من األشخاص الذین 

  . ینتمون إلیھ 
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بل إن أغلب التشریعات الصادرة في ھذا الشأن منھا ما ینص صراحة على 
ورة المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن ھذه الجرائم ن مما یستلزم منا ضر

  . التطرق لھذه المسئولیة و بیان حدودھا 
 : و على ذلك نرى تقسیم ھذا الفصل التمھیدي إلى مبحثین رئیسیین  -
  

  . و أنواعھ تعریف االستثمار األجنبي    المبحث األول 
  

  .  المبحث الثاني   المسئولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة  
  
  

  المبحث األول

  أنواعھ  و تعریف اإلستثمار األجنبي

  :تمھید  
  

باديء ذي بدء و قبل الخوض في بی�ان الم�سئولیة الجنائی�ة للم�ستثمر ع�ن       
األضرار و المخاطر التي یلحقھا باإلقتصاد الوطني نتیجة إخاللھ بالواجبات التي  
یلتزم بھ�ا و قیام�ھ ب�بعض األفع�ال الت�ي یجرمھ�ا الق�انون الجن�ائي ، ن�رى أن�ھ م�ن                        

 ، س��واء م��ن الناحی��ة   األجنب��ي ى اإلس��تثمارال��ضروري أن ن��شرع ف��ي بی��ان معن��  
و ال��ضوابط الت��ي وض��عھا فقھ��اء و رج��ال االقت��صاد و  اإلقت��صادیة أو القانونی��ة ، 

  . القانون لھذا النشاط االستثماري 
  

ج�ل   األجنبي  ، سواء كان طوی�ل األج�ل أم ق�صیر اال    توضیح أنواع اإلستثمار ثم  
ین  و ذلك في مطلبان أم غیر مباشر  ، ، و سواء كان خاصًا أو عاماً  ، مباشرًا ك    

   .على النحو التالي  متتالیین 
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  المطلب األول

   تعریف اإلستثمار األجنبي

  من الناحیة اإلقتصادیة و القانونیة 
  

تجدر اإلشارة ، و نحن بصدد تحدید مفھوم اإلس�تثمار األجنب�ي ، أن نب�ین     
صورھم لوض��ع تعری��ف إخ��تالف فقھ��اء اإلقت��صاد و الق��انون عل��ى ال��سواء ف��ي ت��   

جامع لإلستثمار األجنبي ، و إن كانوا جمیعًا یلتقون حول مفھوم معین لإلس�تثمار        
األجنب��ي ، و ھ��و أن��ھ انتق��ال ل��رؤوس األم��وال و الخب��رات الفنی��ة و اإلداری��ة عب��ر  
الح��دود ، م��ن أج��ل تحقی��ق م��صلحة الم��ستثمر الت��ي تتمث��ل ف��ي تحقی��ق اكب��ر رب��ح   

ف ، الت�ي تتمث�ل ف�ي إح�داث إض�افة إقت�صادیة ،               ممكن ، و مصلحة القطر الم�ضی      
  ٣. تضاف إلى الثروة القومیة لھذا القطر 

  
و حقیقة األمر أنھ منذ الوقت الذي اعترف فیھ بمبدأ المساواة في المعاملة بین    -

و الم��ستثمر ال��وطني ، اتخ��ذ إھتم��ام ق��انون االس��تثمار أو    الم��ستثمر األجنب��ي  
تھ ، و أص�بح االھتم�ام بھوی�ة الم�شروع           ھدفھ یتجھ نحو النشاط اإلقتصادي ذا     

  .اإلستثماري أحد العناصر الرئیسیة التي تتحدد على أساسھا معاملتھ 
فلم یعد یف�رق ب�ین الم�ستثمر ال�وطني و األجنب�ي م�ن حی�ث المعامل�ة و الحق�وق و                       
اإللتزام��ات و المزای��ا و ال��ضمانات  ، فق��د ح��دث تق��ارب ب��ین مرك��ز الم��ستثمر         

ثمر الوطني ، مما جعل اإلھتم�ام ین�صب ب�صورة رئی�سیة             األجنبي و مركز المست   
  .على األنشطة اإلستثماریة و معاملتھا و حمایتھا و ضمانھا 

و لذلك أصبح من الضروري تحدید مفھوم اإلس�تثمار األجنب�ي ، و حقیق�ة     
األمر فقد بذلت محاوالت فقھی�ة س�واء عل�ى الم�ستوى الف�ردي أو الجم�اعي ، م�ن            

األجنب�ي و تع�ددت م�ن أج�ل ذل�ك التعریف�ات ، و لك�ن ألن              أجل تعریف اإلستثمار    
اإلس��تثمار عملی��ة مركب��ة تجم��ع ب��ین عناص��ر إقت��صادیة و أخ��رى قانونی��ة ، فك��ان  
لزامًا الوقوف على مفھوم و تعریف اإلستثمار عند اإلقتصادیین ، و مفھومھ عن�د       

  .القانونیین 
  

                                                 
 دور اإلس��تثمار األجنب��ي ف��ي تط��ور أحك��ام الق��انون ال��دولي     –ص��فوت أحم��د عب��د الحف��یظ   .  د - ٣

  . ١٥ ص – بدون ناشر -٢٠٠٠ عام –الخاص 
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ار األجنب�ي ،  في ھذا المطلب سوف نقوم ببیان و تحدی�د مفھ�وم اإلس�تثم      و  
و تعریفھ عند االقتصادیین في الفرع األول ،     ثم نقوم ببیان تعری�ف الق�انونیین                

  :لھ في الفرع الثاني  و ذلك  على النحو التالي 
  

  الفرع األول 

     تعریف اإلستثمار األجنبي 

  من الناحیة اإلقتصادیة
  

شارة إلى معنى   قبل بیان مفھوم اإلستثمار عند اإلقتصادیین ، یجدر بنا اإل         
كلمة اإلستثمار من الناحیة اللغوی�ة ، فھ�و یعن�ي طل�ب الح�صول عل�ى الثم�رة ، و                      
ثمرة الشيء ما تول�د عن�ھ أو نفع�ھ المق�صود من�ھ ، و ثم�ر الرج�ل مال�ھ أي أح�سن                

  ٤. القیام علیھ و نماه 
  

 و كلم��ة اإلس��تثمار م��ن الم��صطلحات اإلقت��صادیة العالمی��ة و معناھ��ا ف��ي عل��م        -
ال یخرج عن ھذا المعنى اللغوي ، ألنھا یق�صد بھ�ا أي زی�ادة أو إض�افة           اإلقتصاد  

جدیدة في ثروة المجتمع ، مثل إقام�ة الم�صانع و المب�اني و الم�زارع و الط�رق و        
  .غیرھا من المشروعات التي تعد تكثیرًا للرصید اإلقتصادي للمجتمع 

بإنتقال الملكیة فال  و كثیرًا ما یتحرز اإلقتصادیون عن إدراج التصرفات المتعلقة          
ی��درجونھا ف��ي مفھ��وم اإلس��تثمار ، ألن نق��ل الملكی��ة لمتج��ر أو من��شأة م��ن ش��خص  

  ٥. آلخر ال یترتب علیھا إضافة جدیدة ألصول المجتمع 
  
إض��افة جدی��دة إل��ى األص��ول اإلنتاجی��ة    :  و ق��د ع��َرف ال��بعض اإلس��تثمار بأن��ھ    -

  ٦. التالیة الموجودة في المجتمع بقصد زیادة الناتج في الفترات 
  

                                                 
 .  مادة ثمر – ١٩٥٦  دار بیروت– ابن منظور – راجع في ذلك معجم لسان العرب - ٤
 دور رؤوس األم�وال األجنبی�ة ف�ي تنمی�ة اإلقت�صادیات      –خلی�ل ح�سن خلی�ل    .  راجع في ذلك  د     - ٥

 جامع��ة – مقدم��ة لكلی��ة الحق��وق  – رس��الة دكت��وراة –المختلف��ة م��ع دراس��ة خاص��ة ب��إقلیم م��صر   
  . ١ ھامش ٨٠ ص –م ١٩٦٠القاھرة 

 الق�اھرة  – دار النھ�ضة العربی�ة      –اد التجمیع�ي     مب�اديء اإلقت�ص    –محمد سلطان أب�و عل�ي       .  د   - ٦
  . ٧٦ ص – ١٩٧٩
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مجموع اإلضافات ال�صافیة م�ن المنتج�ات الرأس�مالیة     :   كما عرفھ البعض بأنھ     -
إل��ى الث��روة القومی��ة ، أي مجم��وع المنتج��ات الت��ي ال ت��ستخدم و ال ت��ستھلك خ��الل 
فترة حساب الناتج القومي ، بل تضاف إلى الثروة القومیة أو إلى رصید المجتمع              

  ٧. من رأس المال 
  
بعض أن اإلستثمار ھو تحوی�ل الم�دخرات إل�ى أص�ول رأس�مالیة ، أي       و یرى ال  -

  ٨. تحویلھا إلى عدد و آالت و مبان 
 كم��ا ی��راه ال��بعض بأن��ھ العملی��ة الناش��ئة ع��ن ت��دخل إیج��ابي ألح��د األف��راد بھ��دف  -

إیج��اد تجھی��زات دائم��ة  ت��ؤمن خ��دمات عاجل��ة ، أي الح��صول عل��ى قیم��ة جدی��دة    
  ٩. ألساسیة المستثمرة تضاف إلى القیمة اإلقتصادیة ا

  
ال��ذي یعن��ي  " التوظی��ف "   كم��ا ی��سمى اإلس��تثمار عن��د اإلقت��صادیین أی��ضًا ب��ـ     -

ج�ل طوی�ل و ھ�و م�ا یح�تفظ فی�ھ باألص�ل لم�دة                 توظیف النقود ل�ي أج�ل ، س�واء ال         
خمس سنوات فأكثر ، أو ألجل متوسط و ھو ما یحتفظ فیھ باألصل لمدة أكثر من            

و ألجل قصیر و ھو ما یحتفظ فیھ باألص�ل لم�دة    سنة  و أقل من خمس سنوات ، أ        
الغال��ب عن��د ذك��ر كلم��ة اس��تثمار ، إن��صراف ال��ذھن إل��ى     س��نة فأق��ل ، و إن ك��ان  

اإلستثمار الذي یعني توظیف النقود ألجل طویل نسبیًا ، أي اإلستثمار الذي یتخ�ذ        
صورة شراء سلع رأس�مالیة أو ش�راء أس�ھم أو وض�ع الم�دخرات ل�دى األف�راد أو                  

  ١٠. ت تقوم بتوظیفھا مؤسسا
  
 و یختلف مفھوم اإلس�تثمار ح�سب منظ�ور الجھ�ة القائم�ة ب�ھ ، فھ�و عن�د البن�وك                 -

لل�سیولة  " ث�انوي  " التجاریة التقلیدیة  یعني شراء أوراق مالیة كاحتی�اطي وق�ائي          
أو لمتطلبات تشغیل األموال المتاحة في أصول سھلة التمویل نسبیًا إلى نقدی�ة ، و    

 تكون حكومیة أو مضمونة من الحكومة أو أسھم ش�ركات ناجح�ة            ھذه األوراق قد  

                                                 
 الق��اھرة – دار النھ��ضة العربی��ة – مقدم��ة ف��ي اإلقت��صادیات الكلی��ة  –عب��د الحمی��د غزال��ي .  د - ٧

  . ٩١ ص – ١٩٨٥
 ٢٨٨ ص – ١٩٩٧ الق�اھرة  – دار الفك�ر العرب�ي   – أصول اإلقت�صاد  –السید عبد المولى .  د  - ٨
 . 
 دراس�ة من�شورة بمجل�ة اإلقت�صاد     – التوجی�ھ اإلس�المي لإلس�تثمار    – الستار أب�و غ�دة      عبد.  د   - ٩

 ١٧٣ الع�دد  – بن�ك دب�ي اإلس�المي    –اإلسالمي الصادرة عن قسم البحوث و الدراسات اإلقتصادیة      
  . ٦٣ ص –م ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦ ربیع اآلخر – السنة الخامسة عشرة –

  . ٦٢ ص –لسابق  المرجع ا–عبد الستار أبو غدة .  د - ١٠
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، حیث إن األص�ل الممك�ن بیع�ھ ب�سھولة ی�صبح س�ائًال مث�ل األص�ل ال�ذي یتح�ول             
  ١١. بالتصفیة إلى نقدیة 

  
أما من وجھة نظر الشركات الصناعیة و الزراعیة و التجاریة و شركات      

 تحقی�ق عائ�د عل�ى م�دى     الخدمات ، فھو نوع من اإلنفاق عل�ى أص�ول یتوق�ع فیھ�ا            
تمیی��زًا ل��ھ ع��ن  " اإلنف��اق الرأس��مالي  " فت��رة ممت��دة م��ن ال��زمن ، و یطل��ق علی��ھ   

اإلنف��اق الج��اري ال��ذي یتمث��ل ف��ي الم��صروفات الت��ي ت��تم م��ن ی��وم إل��ى ی��وم مث��ل      
  .األجور و المرتبات و الصیانة و شراء المواد الخام 

لتق�دم المن�شأة أو     و اإلستثمار الرأسمالي یشمل ك�ل المف�ردات ال�ضروریة           
الدول�ة ف�ي األج�ل الطوی�ل ، س�واء اتخ��ذ ھ�ذا ص�ورة إن�شاء م�شروعات جدی��دة أو          
إس��تكمال أو توس���یع م���شروعات قائم���ة ، أو إح���الل م���شروعات أو أج���زاء منھ���ا  

  .للتجدید و التحدیث 
كم��ا ق��د یعن��ي باإلس��تثمار توظی��ف األم��وال ف��ي أص��ول خالی��ة م��ن المخ��اطرة أو      

لمحافظ��ة عل��ى األص��ل أو اإلس��تقرار ف��ي ال��دخل و ل��و  بمخ��اطرة مح��سوبة ، أي با
كان دخًال متواضعًا ، و یترتب على ذلك بطبیعة الحال عدم زیادة كبیرة في قیم�ة            

  .األصل في نھایة المدة 
  

و من خالل ما سبق یتضح أن اإلقتصادیین لم یجمعوا على تعریف محدد           
بمعنى أن اإلستثمار ھو . ھ لإلستثمار ، إال أنھم جمیعًا یتفقون حول مفھوم واسع ل  

أي توظی��ف للنق��ود ألي أج��ل ف��ي أي أص��ل أو ملكی��ة أو ممتلك��ات أو م��شاركات      
مح�تفظ بھ��ا للمحافظ��ة عل��ى الم��ال أو تنمیت�ھ س��واء بأرب��اح دولی��ة أو بزی��ادات ف��ي   

  ١٢. قیمة األموال في نھایة المدة أو بمنافع غیر مادیة 
ا عبر اإلستثمار حدود الدولة التابع   و ھذا التعریف لإلستثمار بصفة عامة ، أما إذ        

لھا فھو ذلك اإلس�تثمار األجنب�ي ، إذ أن اإلس�تثمار األجنب�ي عن�د ال�بعض أی�ًا ك�ان              
تعریف��ھ ھ��و ذل��ك ال��ذي یج��ري خ��ارج النظ��ام النق��دي و الم��الي و اإلقت��صادي و        

  ١٣. القانوني للدولة المستثمرة 

                                                 
 .  و ما بعدھا  ١٩ ص – المرجع السابق –صفوت أحمد عبد الحفیظ .  د - ١١
حازم ح�سن  .  ،  و في نفس المعنى  د ٦٣ ص – المرجع السابق  –عبد الستار أبو غدة     .  د   - ١٢

 رس�الة دكت�وراة    – المشروعات الدولیة و قواعد حمایتھا في الق�انون ال�دولي            –عبد الحمید جمعھ    
 –صفوت أحمد عبد الحف�یظ  .   ، د   ١٥٧ ص   –م  ١٩٨٠ – جامعة عین شمس     –یة الحقوق    كل –

  . ٢٠ ص –المرجع السابق 
  . ٨٠ ص – المرجع السابق –خلیل حسن خلیل .  د - ١٣
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  الفرع الثاني 

     تعریف اإلستثمار األجنبي

  حیة القانونیة من النا 
  

حاول فقھاء القانون وضع تعریف جامع لإلستثمار األجنب�ي ، و ك�ان لھ�م       
جھد واضح في ذلك ، إال أنھم ل�م یتفق�وا عل�ى تعری�ف موح�د لمفھ�وم اإلس�تثمار ،              
بل إن البعض منھم یرى عدم وضع تعریف محدد لإلستثمار و جعل األمر ش�امل         

، و نحن نمیل إل�ى ذل�ك  ال�رأي      ستثمار  للتعداد الحصري لألنشطة التي یشملھا اإل     
األخی��ر ، حی��ث أن مفھ��وم اإلس��تثمار مفھ��وم متط��ور ح��سب حاج��ة الدول��ة الت��ي       

  .ترغب في وضع أنشطة معینة ضمن مفھوم اإلستثمار 
  

إنتق��ال أح��د عوام��ل اإلنت��اج عب��ر الح��دود الدولی��ة      :  و ق��د عرف��ھ ال��بعض بأن��ھ    -
باش��رة أو غی��ر مباش��رة و بق��صد  للم��ساھمة ف��ي اإلس��تغالل اإلقت��صادي بطریق��ة م 

  ١٤. تحقیق ربح نقدي متمیز 
 أو أنھ توجیھ جانب من أموال الم�شروع أو خبرت�ھ التكنولوجی�ة إل�ى العم�ل ف�ي                     -

  ١٥. مناطق جغرافیة خارج حدود دولتھ األصلیة 
  
 كما یعرفھ البعض بأنھ إنتق�ال رؤوس الم�وال م�ن الخ�ارج إل�ى الدول�ة الم�ضیفة           -

تثمر األجنبي و بما یكفل زیادة اإلنت�اج و التنمی�ة ف�ي الدول�ة      بغیة تحقیق ربح للمس   
  ١٦. المضیفة 

  
 و ھك�ذا تباین��ت تعریف��ات الفق��ھ لإلس�تثمار األجنب��ي دون أن یفل��ح إح��داھا ف��ي أن   -

یكون تعریفًا جامعًا مانعًا ، و لذا نحن نرى أنھ من األفضل عدم حصر اإلستثمار             
ار لیس بالواقعة اإلقتصادیة أو القانونیة   األجنبي في تعریف محدد ، إذ أن اإلستثم       

                                                 
  . ١٦٨ ص – المرجع السابق –حازم حسن عبد الحمید جمعھ .  د - ١٤
 الناحیة القانونیة ، مجلة القانون و  المشروع ذو القومیات المتعددة من   –محسن شفیق   .   د    - ١٥

  . ٢٣٨ ص – م ١٩٧٧ –اإلقتصاد ، العددان األول و الثاني 
 – المقاص��د األساس��یة لق��وانین ض��مان اإلس��تثمار ف��ي ال��بالد العربی��ة   –جمی��ل ال��شرقاوي .  د - ١٦

ض��من مجموع��ة دراس��ات ح��ول ض��مانات لإلس��تثمار ف��ي ق��وانین ال��بالد العربی��ة ، معھ��د البح��وث و  
 ص –م ١٩٧٨ جامع�ة ال�دول   –دراسات العربی�ة ، المنظم�ة العربی�ة للتربی�ة و الثقاف�ة و العل�وم           ال

٣٣ .  
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المح��ددة ، ب��ل إن��ھ ف��ي الواق��ع یمث��ل مفھوم��ًا متغی��رًا و متط��ورًا ، یتغی��ر و یتط��ور  
بتطور الظروف و األوضاع اإلقتصادیة على المستوى الدولي ، فھو مفھ�وم ع�ام        
قد ی�ضیق و ق�د یت�سع ح�سب ظ�روف البل�د ال�سیاسیة و اإلقت�صادیة و اإلجتماعی�ة                     

  .لفة المخت
  

و ت��دعیمًا لھ��ذا اإلتج��اه األخی��ر ، م��ن ع��دم ح��صر مفھ��وم اإلس��تثمار ف��ي      
تعری��ف مح��دد ، م��ا ذھ��ب إلی��ھ الم��شرع الم��صري ف��ي ق��انون ض��مانات و ح��وافز  

، ال��ذي یمث��ل آخ��ر م��ا وص��ل إلی��ھ    ١٧م ١٩٩٧ ل��سنة ٨اإلس��تثمار الم��صري رق��م  
ث أن التط��ور الت��شریعي ف��ي م��صر ب��شأن معامل��ة اإلس��تثمارات األجنبی��ة ، حی��       

الم��شرع الم��صري ل��م یت��بن ف��ي ھ��ذا الق��انون تعریف��ًا مح��ددًا لإلس��تثمار أو الم��ال      
المستثمر ، على خالف الحال في القوانین السابقة لإلستثمار ، لكن�ھ ع�دد أوج�ھ و             
مجاالت اإلستثمار التي سوف تستفید من أحكامھ و ذلك ف�ي الم�ادة األول�ى من�ھ و                

  :ھي 
  

  .بور أو الصحراویة أو أحدھما  األراضي الاستزراع و استصالح -١
  

   الصناعة و التعدین– ٣.                 اإلنتاج الحیواني و الداجني و السمكي -٢
  

  . الفنادق و الموتیالت و الشقق الفندقیة و القرى السیاحیة و النقل السیاحي -٤
  

 النق��ل المب��رد للب��ضائع و الثالج��ات الخاص��ة بحف��ظ الحاص��الت الزراعی��ة و      -٥
  تجات الصناعیة و المواد المن
  .الغذائیة و محطات الحاویات و صوامع الغالل     

  

  .مباشر النقل الجوي و الخدمات المرتبطة بھ بطریق -٦
  
  . النقل البحري ألعالي البحار  -٧

  

  . الخدمات البترولیة المساندة لعملیات الحفر -٨
  

  . غیر اإلداري  اإلسكان الذي تؤجر وحدتھ بالكامل خالي ألغراض السكن-٩
  

  . البنیة األساسیة من میاه شرب و صرف و كھرباء و طرق و اتصاالت -١٠
  

                                                 
م ، و ھ��و من��شور بالجری��دة ١٩٩٧ م��ایو ١١ ص��در ق��انون ض��مانات و ح��وافز اإلس��تثمار ف��ي - ١٧

 ٩م ، أم��ا الئحت��ھ التنفیذی��ة فق��د ص��درت ف��ي  ١٩٩٧ م��ایو ١١ مك��رر ف��ي ١٥الرس��میة الع��دد رق��م 
 . م ١٩٩٧ في أغسطس ١٧٦م و منشور في جریدة الوقائع المصریة العدد ١٩٩٧أغسطس 
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م��ن طاقتھ��ا  % ١٠ المست��شفیات و المراك��ز الطبی��ة و العالجی��ة الت��ي تق��دم      -١١
  .بالمجان 

  

 ضمان اإلكتتاب ف�ي األوراق المالی�ة         -١٣.                    التأجیر التمویلي    -١٢
.  
  

  . إنتاج برامج و أنظمة الكمبیوتر – ١٥.             المخاطر  رأس المال -١٤
  

  . المشروعات الممولة من الصندوق اإلجتماعي للتنمیة – ١٦
  

و یج��وز لمجل��س ال��وزراء إض��افة مج��االت أخ��رى    " ث��م أض��اف الم��شرع  
تتطلبھ��ا حاج���ة ال���بالد و تح���دد الالئح���ة التنفیذی��ة لھ���ذا الق���انون ش���روط و ح���دود   

  " . إلیھا المجاالت المشار
  

و بذلك أفصح المشرع بما ال یدع مج�اًال لل�شك ع�ن تبنی�ھ مفھوم�ًا واس�عًا و                   
مرنًا لإلستثمار ، تح�سبًا لم�ا ق�د ی�ستخدم م�ن أوج�ھ إس�تثمار أخ�رى ق�د یك�ون م�ن                      
شأنھا خدمة اإلقتصاد القومي ، فأعطى لمجل�س ال�وزراء س�لطة إض�افة مث�ل ھ�ذه                

ة في النص المذكور كي تستفید م�ن أحك�ام   األوجھ اإلستثماریة الجدیدة الغیر وارد 
م ١٩٩٧ ل�سنة  ٨ھذا القانون ، و بالتالي أغفل المشرع عن عم�د ف�ي الق�انون رق�م          

س��تثمار بوض��ع تعری��ف ،  ، إذ ل��م ی��شأ الت��ضییق م��ن مفھ��وم اإلتعری��ف اإلس��تثمار
 م�ن   االس�تفادة لكنھ ذكر عل�ى نح�و م�ن التف�صیل مج�االت اإلس�تثمار الت�ي یمكنھ�ا                   

  .أحكامھ 
 ترك الباب مفتوحًا للسلطة التنفیذی�ة ف�ي نط�اق اإلس�تثمارات ح�سب م�ا تقت�ضیھ             و

  ١٨ظروف البالد اإلقتصادیة و السیاسیة و اإلجتماعیة 
  

م في شأن   ٢٠٠١ لسنة   ٨و في نفس السیاق نجد المشرع الكویتي في القانون رقم           
راد تنظ��یم اإلس��تثمار المباش��ر ل��رأس الم��ال األجنب��ي ف��ي دول��ة الكوی��ت یح��دد الم��   

ببعض المفاھیم اإلس�تثماریة ف�ي الم�ادة األول�ى من�ھ ، حی�ث ن�ص عل�ى أن الم�راد               
  : برأس المال األجنبي المستثمر  

  
 . النقود و األوراق المالیة و األوراق التجاریة المحولة إلى البالد  -١

  

اآلالت و المع��دات و وس��ائل النق��ل و الم��واد األولی��ة و الم��ستلزمات ال��سلعیة     -٢
 . لخارج ألغراض االستثمار المجلوبة من ا

  

                                                 
  . ٢٤ ،٢٣ ص – المرجع السابق –صفوت أحمد عبد الحفیظ .  د - ١٨



 - ٢٤ -

 

الحق��وق المعنوی��ة كب��راءات االخت��راع و العالم��ات التجاری��ة و الت��راخیص و   -٣
 . األسماء التجاریة المسجلة و التصمیمات الھندسیة و التكنولوجیة 

 

أرب���اح و مكاس���ب رأس الم���ال األجنب���ي الم���ستثمر إذا زی���د بھ���ا رأس الم���ال   -٤
 . عات استثماریة جدیدة األجنبي أو تم توظیفھا في إقامة مشرو

  
  : كما نص في المادة األولى أیضًا على تعریف المستثمر األجنبي بأنھ 

  " الشخص الطبیعي أو اإلعتباري الذي یحمل جنسیة غیر كویتیة   "   
  
  

  : و كذلك تحدید مفھوم االستثمار األجنبي بأنھ 
  

  ام ھ�ذا الق�انون    توظیف رأس المال األجنبي في نشاط مرخص فیھ طبقًا ألحك�   "  
 "  

  

  : كما حدد المشروع الذي سوف یتم فیھ ھذا النشاط االستثماري بأنھ 
  

  " أي نشاط اقتصادي تنطبق علیھ أحكام ھذا القانون  "  
  

  : كما نص في المادة الثانیة من ذات القانون على أنھ 
  

ل�وزراء  مع عدم اإلخالل بأحك�ام الم�ادة الثالث�ة م�ن ھ�ذا الق�انون یح�دد مجل�س ا                    "  
األنشطة و المشروعات اإلقتصادیة التي یجوز للمستثمر األجنبي مزاولتھا داخ�ل        

  " الدولة ، و السیاسة العامة للدولة و خطط التنمیة اإلقتصادیة المعتمدة  
  

 ، حی�ث  ١٩٩١و نفس األمر ینطبق على قانون االستثمار ال�سوري ال�صادر ع�ام     
  : مال الخارجي الذي یتضمن ما یلي  منھ بأنھ ال٢٣عرف االستثمار في المادة 

  
 النقد األجنبي المحول من الخارج من قبل الم�واطنین ال�سوریین أو الع�رب أو                 -١

  . األجانب عن طریق مكتب القطع األجنبي في القطر 
  
 اآلالت و اآللی��ات و التجھی��زات و المع��دات و س��یارات العم��ل و الباص��ات و    -٢

ام�ة الم��شاریع االس�تثماریة وف�ق أحك�ام ھ��ذا     المیكروباص�ات و الم�واد الالزم�ة إلق   
القانون أو توسیعھا أو تجدیدھا أو تطویرھا ، و ك�ذلك الم�واد الالزم�ة لت�شغیلھا و         

  . المستوردة من الخارج 
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 األرباح و العوائد و اإلحتیاطیات الناجمة عن استثمار األم�وال الخارجی�ة ف�ي              -٣

ه الم�شاریع أو إذا اس�تثمرت ف�ي      المشاریع االس�تثماریة إذا زی�د بھ�ا رأس م�ال ھ�ذ            
  . مشاریع أخرى موافق علیھا وفق أحكام ھذا القانون 

 الحق���وق المعنوی���ة الت���ي ت���ستخدم ف���ي الم���شروعات كب���راءات االخت���راع و      -٤
  . العالمات التجاریة 

  
و ال یختل��ف الح��ال بالن��سبة للق��انون ال��سوداني ب��شأن ت��شجیع االس��تثمار ال��سوداني 

ي ی�نص ف�ي مادت�ھ الخام�سة عل�ى أن  الم�ال الم�ستثمر         و ال�ذ ١٩٩٠الصادر ع�ام    
  : یقصد بھ 

  
النقد المحلي المدفوع من المستثمر و الذي یستخدم في إنشاء المشروع أو         - أ

  . تشغیلھ أو تحدیثھ أو إعادة تعمیره أو التوسع فیھ 
 اآلالت و المعدات و األجھ�زة و الم�واد و الم�ستلزمات األخ�رى و وس�ائل       -د  

دة من الخارج أو المحلیة إلنشاء المشروع أو تشغیلھ أو تحدیثھ           النقل المستور 
  ) ز) (٤ (٢٣أو إعادة تعمیره أو التوسع فیھ و ذلك وفقًا ألحكام المادة 

 الحقوق المعنوی�ة الت�ي ت�ستخدم ف�ي الم�شروع ، كب�راءات االخت�راع ، و                   -ھـ  
لق�انون  الدراسات و غیرھا ، على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفق�ًا ألحك�ام ا           

الخاص بكل منھا ، و یملكھا المستثمر أو م�رخص ل�ھ باس�تخدامھا م�ن جان�ب          
  . من یملكھا 

  األرباح التي یحققھا المشروع ، بما فیھا تلك القابلة للتحوی�ل للخ�ارج إذا                -و  
  . استكمل بھا رأس مال المشروع أو زید فیھ أو استثمرت في مشروع آخر 

  
  

 ق�انون اإلس�تثمار ل�م ی�سلم م�ن النق�د عل�ى                لكن أسلوب التعداد المتبع ف�ي      -
أساس أن التعداد ال یضع تعریفًا معیاریًا تأصیلیًا لعملیة اإلستثمار الت�ي تق�ع عل�ى        
األموال المستثمرة ، كما أنھ یجمع بین أشكال اإلستثمار المباش�ر و غی�ر المباش�ر            

ه التفرقة  في تعریف واحد بصورة ال تسمح بالتفرقة بینھما ، بالرغم من أھمیة ھذ            
  .على األقل بصدد المعاملة التفضیلیة 

 و لك��ن م��ن الممك��ن تف��ادي ھ��ذه اإلنتق��ادات ب��النص عل��ى أن ھ��ذا الم��ال     -
المستثمر یجب أن یكون محوًال م�ن الخ�ارج ألغ�راض اإلس�تثمار الت�ي یح�ددھا ،            
أو بكونھ قد استوفى الشروط التي وضعھا الق�انون ، و ل�و ك�ان مملوك�ًا لم�واطني                   

  .لمضیف ، و بذلك یتماشى مع المفھوم الموسع لإلستثمار البلد ا
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و یرى البعض من الفقھ أن أي تعریف لالستثمار األجنبي یستلزم بالضرورة             -
 : أن یستجمع العناصر المكونة لھذا االستثمار و التي تتجسد فیما یلي 

  
م��صدر رأس الم��ال و ی��راد ب��ھ أن یك��ون رأس الم��ال النق��دي أو العین��ي ذا  -١

 وطن�ي و أن یك�ون واردًا ب�الطرق المعتم�دة قانون�ًا ن و ب�شرط           أصل غیر 
 . أن یؤدي إلى زیادة الطاقة اإلنتاجیة للدولة المضیفة لالستثمار 

  
أن یكون رأس الم�ال الم�ستثمر مملوك�ًا ل�شخص طبیع�ي ال یحم�ل جن�سیة                 -٢

الدول����ة الم����ضیفة لالس����تثمار أو ل����شخص اعتب����اري أغلبی����ة رأس مال����ھ 
 . جنسیة الدولة المضیفة ألشخاص ال یتمتعون ب

  
أن یثبت الحق للمستثمر األجنبي في إعادة تصدیر رأس مالھ الم�ستثمر و       -٣

 . عوائده عند تصفیة االستثمار أو التصرف فیھ 
  

رأس م��ال نق��دي أو عین��ي "  االس��تثمار األجنب��ي بأن��ھ  و ل��ذلك یع��رف ھ��ذا الفق��ھ  
صامیم ال��صناعیة ، واف��د م�ادي أو معن��وي ، كالمعرف�ة الفنی��ة و التكنولوجی��ة و الت�   

م�ن الخ��ارج ممل��وك ألف�راد أو مؤس��سات عربی��ة أو أجنبی�ة للم��ساھمة ف��ي الن��شاط    
، إذا ثب�ت  التجاري و االقتصادي في بلد م�ا بق�صد الح�صول عل�ى عوائ�د مجزی�ة              

  ١٩" لصاحبھ الحق في إعادة تصدیره مع عوائده إلى الخارج  

   الثانيمطلبال

  أنواع اإلستثمار األجنبي
  

صادیون یقسمون اإلس�تثمار إل�ى إس�تثمار من�تج أو غی�ر من�تج ، تبع�ًا للنظ�رة                    اإلقت
إلى مجموع قیمة الخدمات و السلع المنتجة خالل مدة من الزمن ، ھ�ل ھ�ي أعل�ى          

، و أن�ھ م�ن الناحی�ة النظری�ة ف�إن ك�ل م�ستثمر یعتب�ر         أو أدنى من الكلفة المباش�رة   
 بع�ض اإلس�تثمارات تب�دأ منتج�ة     استثماره منتجًا قبل أن یثبت لھ صحة توقع�ھ ، و       

ثم تصبح غیر منتجة بسبب التقدم التقني السریع ، كالكیمیاء العضویة و الطی�ران     

                                                 
 تع�ویض الم�شروع االس�تثماري األجنب�ي المت�ضرر كأح�د          -حمدي محمد م�صطفى ح�سن         .  د   - ١٩

 العربی�ة   اإلم�ارات ات االس�تثمار بدول�ة      الضمانات القانونی�ة ف�ي ق�وانین االس�تثمار العربی�ة و اتفاقی�             
للم��ؤتمر التاس��ع  بح��ث مق��دم – ١٩٨١المتح��دة و اتفاقی��ة اس��تثمار رؤوس األم��وال العربی��ة ل��سنة 

عشر بعنوان قواعد االستثمار بین الت�شریعات الوطنی�ة و الت�شریعات الدولی�ة و أثرھ�ا ف�ي التنمی�ة          
  . ٤ص م  ٢٠١١یل  أبر –االقتصادیة بدولة  اإلمارات العربیة المتحدة 
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العسكري ، بحیث تصیر التجھیزات المقامة حدیثًا قدیمة من الوجھ�ة التقنی�ة ، أي        
  ٢٠. تفقد قیمتھا اإلقتصادیة قبل أن تتناقص خصائصھا المادیة 

  
من حیث األمد ، إلى استثمار قصیر األج�ل تق�ل مدت�ھ ع�ن               كما ینقسم اإلستثمار     -

س���نة ، و اإلس���تثمار المتوس���ط األج���ل و ھ���و م���ن س���نة إل���ى خم���س س���نوات ، و   
  ٢١. اإلستثمار الطویل األجل الذي یزید على خمس سنوات 

أما تقسیم االستثمار من حیث القائم بھ ، فینقسم إلى اس�تثمار خ�اص و ھ�و ال�ذي       -
ء كان طبیعیًا أو معنویًا ، و استثمار عام و ھو ال�ذي تق�وم     یقوم بھ فرد خاص سوا    

بھ الدولة أو أحد أجھزتھا العامة أو جھاز ذي كیان دول�ي ، و اس�تثمار مخ�تلط  و                 
  ٢٢. ھو الذي یحوي النوعین السابقین 

  
إال أن أھ��م تق��سیمات االس��تثمار األجنب��ي الت��ي ش��غلت ب��ال اإلقت��صادیین و 

حی��ث تمث��ل ق��ضایا .  س��تثمار مباش��ر و غی��ر مباش��ر  الق��انونیین ھ��و تق��سیمھ إل��ى ا 
اإلستثمارات األجنبیة المباشرة و غیر المباشرة محورًا إلھتمام  الكثیر من رجال        
األعمال و الحكومات في الدول النامیة و المتقدمة معًا ، و ذلك منذ بدایة الن�صف               

ل��دول الث�اني م�ن الق�رن الع�شرین س�واء م�ن حی�ث ج�دوى ھ�ذه اإلس�تثمارات ف�ي ا           
م�ن ورائھ�ا فم�ا    النامیة ، أو أسالیب تنفیذھا ، و دوافع الشركات المتعددة الجن�سیة       

  ھي اإلستثمارات المباشرة و غیر المباشرة  ؟

   الفرع األول

    اإلستثمار األجنبي المباشر 
  

یرى البعض أن االستثمار األجنبي المباشر یتجسد ف�ي إن�شاء م�شروع أو              
ت��ھ ب��أي وس��یلة بھ��دف إن��شاء عالق��ات إقت��صادیة أو توس��یعھ أو اإلش��تراك ف��ي إدار

  استمرارھا بین صاحب المال و المشروع في إحدى مجاالت التنمیة ، أو أنھ قیام
  

  ٢٣. مشروع أجنبي بممارسة نشاط إقتصادي على إقلیم دولة ما 
  

                                                 
  . ٦٤ ص – المرجع السابق –عبد الستار أبو غدة .  د - ٢٠
  . ٨٠ ص – المرجع السابق –خلیل حسن خلیل .  د - ٢١
 المرجع –صفوت أحمد عبد الحفیظ .  ، د ٨٣ ص – المرجع السابق –خلیل حسن خلیل   .  د   - ٢٢

   . ٣٢ ص –السابق 
  . ٣ ص –  المرجع السابق -جمیل الشرقاوي .  د - ٢٣
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 كما عرفت اإلستثمارات األجنبیة المباشرة بأنھا تل�ك اإلس�تثمارات الت�ي یملكھ�ا               -
 ی���دیرونھا ، س���واء أكان���ت الملكی���ة كامل���ة ، أم كان���ت بن���صیب یكف���ل  األجان���ب و

  ٢٤. السیطرة على إدارة المشروع 
  
بنف��سھ و  كم��ا ع��َرف ال��بعض اإلس��تثمار األجنب��ي بأن��ھ قی��ام الم��ستثمر األجنب��ي     -

بأموالھ بنشاط في بلد آخر ، و غالبًا ما یكون شخصًا معنوی�ًا ین�شأ ف�ي ش�كل ف�رع              
إلشتراك في مؤسسة محلیة أو أجنبیة موجودة من      لشخص معنوي أو في صورة ا     

قبل ، عامة أو خاصة ، أو في صورة اإلش�تراك م�ع الدول�ة ف�ي م�شروع م�شترك             
  ٢٥. بینھما 

  
 أو أنھ ممارسة أحد المشروعات األجنبیة لن�شاط إقت�صادي ف�ي دول�ة م�ن ال�دول         -

ل متم��ثًال ف��ي إن��شاء وح��دات إنتاجی���ة أو ت��سویقیة أو خدمی��ة تق��وم عل��ى إس���تغال        
  ٢٦. تكنولوجیا معینة 

  
  :و من خالل ما سبق یتضح أن اإلستثمار األجنبي المباشر قد یتخذ صورة 

  
  . إنشاء مشروع جدید أو التوسع في مشروع قائم -
  . تملك مشروع قائم أو جزء منھ -
  . تملك العقارات -
  ٢٧.  القروض طویلة األجل التي تجاوز مدتھا خمس سنوات -
  
ستثمار المباشر یفضلھ المستثمر األجنبي ألنھ یخول�ھ ح�ق          و ھذا النوع من اإل     -

ممارس��ة إدارة الم��شروع اإلس��تثماري و رقابت��ھ و توجیھ��ھ بم��ا یكف��ل تحقی��ق     
مصلحتھ ، فضًال عن أنھ ھو الذي یخت�ار الم�شروع ال�ذي ی�ستثمر فی�ھ أموال�ھ           

، و اختی�ار ش�ریكھ ف�ي الم�شروع ،           ٢٨من بین المجاالت التي تعرضھا الدولة       
  . لھذا االستثمار األولویة في الضمان ضد المخاطر غیر التجاریة كما أن
  

                                                 
  . ٨٢ ص – المرجع السابق –خلیل حسن خلیل .  د - ٢٤
  . ١٦٩ ص – المرجع السابق –حازم حسن جمعھ .  د - ٢٥
 ضمانات نقل التكنولوجیا للدول النامیة من الوجھة القانونیة –أنس السید عطیھ سلیمان    .  د   - ٢٦
   . ١٣٤ ص –م ١٩٩٦ – كلیة الحقوق جامعة عین شمس – رسالة دكتوراة –

  . ٣٥ ص – المرجع السابق –صفوت أحمد عبد الحفیظ .  د - ٢٧
  . ١٧١ ص – المرجع السابق –حازم حسن جمعھ .  د - ٢٨
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كما أن الدول المضیفة تفضل ھذا الن�وع م�ن اإلس�تثمار األجنب�ي المباش�ر                
ألنھ یت�ضمن اس�تیراد الم�ال باإلض�افة إل�ى إس�تیراد الخب�رة الفنی�ة و اإلداری�ة م�ن               

ن ش�أنھ أن ی�ؤدي إل�ى       الخارج ، و استخدام الخبرة و الوسائل اإلنتاجیة الحدیث�ة م�           
تط��ویر اإلقت��صاد ال��وطني و یخل��ق ف��رص عم��ل جدی��دة ، ف��ضًال ع��ن ع��دم تحم��ل   
الدولة بأعباء مدیونیة في ھذا االستثمار بخالف القروض الت�ي یج�ب س�دادھا م�ع                

  ٢٩. فوائدھا 
  

   الفرع الثاني 

    اإلستثمار األجنبي غیر المباشر
  

  
تصر دوره على مجرد تق�دیم  اإلستثمار غیر المباشر یعني أن المستثمر یق     

رأس المال إلى جھة معینة لتقوم بھذا اإلستثمار دون أن یكون للم�ستثمر أي ن�وع              
  ٣٠.  من الرقابة أو المشاركة في تنظیم و إدارة المشروع اإلستثماري 

  :صورة " استثمارات الحافظة " و تتخذ اإلستثمارات غیر المباشرة  
إلیداع الم�صرفیة الدولی�ة المقوم�ة ب�العمالت          شراء السندات الدولیة و شھادات ا      -

  .األجنبیة و شھادات اإلیداع في سوق العمالت الدولیة 
  .  اإلیداع في البنوك المحلیة -.                                  شراء القیم المنقولة -
  . شراء الذھب و المعادن النفیسة -
و الخاص�ة أو األف�راد ، و س�واء     قروض للحكومات األجنبیة أو ھیئاتھ�ا العام�ة أ     -

كان��ت ق��صیرة األج��ل أو متوس��طة األج��ل أو طویل��ة األج��ل ، بھ��دف الم��ضاربة و  
  .لیس بھدف إنشاء عالقات إقتصادیة ثابتة 

 و تتمیز اإلستثمارات غیر المباش�رة بأنھ�ا تتج�ھ نح�و األغ�راض االس�تھالكیة و          -
ب�ر عل�ى الم�دى الق�صیر و أق�ل      اإلنفاق العام بالمیزانی�ة ، و إمكانی�ة ال�ربح فیھ�ا أك           

  ٣١. على المدى الطویل ، و ال تؤدي بذاتھا إلى تغیر یذكر في العمالة 
  

                                                 
 المرجع السابق -حازم حسن جمعھ  . ، د  . ٨٣ المرجع السابق ص     –خلیل حسن خلیل    .  د   - ٢٩
  . ١٣٢ ص –

  . ٨١ ص – المرجع السابق –خلیل حسن خلیل .  د - ٣٠
  . ٤٧ ص – المرجع السابق –وت أحمد عبد الحفیظ صف.  د - ٣١
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عرض��ة للت��أثر بالت��ضخم و   " الق��روض " و لك��ن االس��تثمارات غی��ر المباش��رة     
بالتقلب��ات النقدی��ة ، مم��ا ق��د ی��ؤدي إل��ى ض��یاع الم��ال الم��ستثمر بفع��ل الموج��ات         

ر ھذه االس�تثمارات المھ�ارات و الخب�رات الفنی�ة       التضخمیة ، كما ال تنتقل على أث      
و التكنولوجیا الحدیثة المرافقة لرأس المال ، كما ھو الحال في االستثمار المباشر 

 .٣٢  
  
 و بعد كل ما تقدم نكون قد أوضحنا في عجالة سریعة محل البحث و موض�وعھ        -

قت��صاد و ، و ھ��و االس��تثمار األجنب��ي ، م��ن ناحی��ة تحدی��د مفھوم��ھ ل��دى رج��ال اإل  
الق���انون ، و ك���ذلك بی���ان أنواع���ھ و أكثرھ���ا أھمی���ة للدول���ة و الم���ستثمر ، و ھ���و    
االستثمار المباشر و غیر المباشر ، و ھذه المسألة ض�رورة الزم�ة قب�ل الخ�وض                 
في نطاق المسئولیة الجنائیة و إبراز الحمایة المطلوبة من مخاطر ھذا االس�تثمار             

  .قومي للبالد الذي قد یؤثر على مسیرة اإلقتصاد ال
و تكملة لذلك سوف نقوم ببیان المسئولیة الجنائیة لل�شخص المعن�وي م�ن الوجھ�ة                

  .القانونیة و ذلك على النحو التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  و ما بعدھا ١٩٤ ص – المرجع السابق –حازم حسن جمعھ .  د - ٣٢
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   الثانيبحثالم
  

  المسئولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة
  

  :تمھید 
  

ص الشخص المعنوي عبارة ع�ن مجموع�ة م�ن األم�وال ، أو م�ن األش�خا                 
  .الطبیعیین متحدي الھدف أضفى علیھم القانون األھلیة الالزمة للمعامالت 

كما ت�م تعری�ف ال�شخص المعن�وي عل�ى أن�ھ مجموع�ة م�ن األش�خاص و األم�وال                      
تھدف إلى تحقیق غرض معین ، یمنحھا القانون الشخصیة القانونیة بالقدر الالزم   

یة األفراد المك�ونین    لتحقیق ھذا الغرض ، و یقرر لھا شخصیة مستقلة عن شخص          
  ٣٣. لھا و أصحاب المصالح فیھا ، و یمنحھا الوسائل الالزمة لتحقیق أغراضھا 

  
حیات�ھ ، كم�ا ل�ھ لحظ�ة تنتھ�ي بھ�ا ھ�ذه        و للشخص المعنوي لحظة یبدأ بھا  

الحیاة ش�أنھ ش�أن ال�شخص الطبیع�ي ، و تب�دأ حی�اة ال�شخص المعن�وي م�ن لحظ�ة                       
ة المختصة في الدول�ة ، و ھ�ذا اإلعت�راف       اإلعتراف بھ من قبل المشرع أو السلط      

قد یكون عامًا إذا ق�ام الم�شرع بتحدی�د ش�روط عام�ة الكت�ساب ال�شخص المعن�وي             
  .الشخصیة القانونیة 

كما قد یكون إعترافًا خاصًا إذا تطلب المشرع شروطًا خاصة باإلض�افة لل�شروط        
 م��نح  العام��ة ، و ف��ي ھ��ذه الحال��ة ال ب��د م��ن اإلف��صاح الت��شریعي ال��صریح ع��ن         

  ٣٤. الشخص المعنوي الشخصیة القانونیة 
  

و تنتھي حیاة الشخص المعنوي بإنتھاء األجل المحدد لھ بال�سند المن�شيء             
لھ أو بتحقیق الغرض الذي أنشيء ألجلھ ، أو عن�دما ی�صبح تحقی�ق ھ�ذا الغ�رض                   
مستحیًال أو بالحل ، سواء كان ھذا الحل إختیاریًا أو رض�ائیًا أو ك�ان ق�ضائیًا ، و              

  .لك بسحب الترخیص المنشيء لھ أو سحب اإلعتراف بھ كذ

                                                 
 اإلس�كندریة  –  دار المطبوعات الجامعی�ة  – المسئولیة الجنائیة –فتوح عبد اهللا الشاذلي   .  د   - ٣٣

  . ٢٧ ص –م ٢٠٠١
 – دار النھ��ضة العربی��ة – الطبع��ة الثالث��ة –  مب��اديء الق��انون–عب��د الم��نعم ف��رج ال��صدة .  د - ٣٤

 .  و ما بعدھا ٢٥٨ ص –القاھرة 
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 قی�ام م�سئولیة ال�شخص المعن�وي     – ت�شریعًا و فقھ�ًا و ق�ضاًء        –و من المتفق علیھ     
  .المدنیة ، و ذلك إستنادًا إلى المسئولیة العقدیة أو التقصیریة أو غیرھا 

  
 ھ�و م�دى     – و الذي یتصل بموضوع البح�ث        –و لكن التساؤل الذي یثور      

نی��ة م��ساءلة ال��شخص المعن��وي جنائی��ًا ع��ن الج��رائم الت��ي یرتكبھ��ا ممثل��وه و     إمكا
  .باسمھ و لمصلحتھ 

و ھل تنسب الجریمة في ھذه الحالة إلى الشخص المعن�وي ال�ذي وقع�ت الجریم�ة                 
  .تحت مظلتھ ، أم أن الشخص الطبیعي الذي ارتكبھا ھو من ُیسأل عنھا 

 – باخت�صار غی�ر مخ�ل        –و ھذا ما سوف نتناول�ھ ف�ي ال�صفحات القادم�ة             
مطل�ب  فنقوم ببیان المسئولیة الجنائی�ة لل�شخص المعن�وي م�ن الناحی�ة الفقھی�ة ف�ي                  

الث��اني نب��ین موق��ف الت��شریعات المختلف��ة م��ن الم��سئولیة     أول  ،  و ف��ي المطل��ب  
  .الجنائیة للشخص المعنوي  ، و ذلك على النحو التالي 

  
  

   األولمطلبال
  

  لیة الفقھیة حول المسئواالتجاھات

  الجنائیة لألشخاص المعنویة
  

تتن��ازع ھ��ذه الم��سالة ع��دة اتجاھ��ات فقھی��ة ، م��ا ب��ین مؤی��د و مع��ارض ،      
  .لمسئولیة الشخص المعنوي من الناحیة الجنائیة 

  :و یمكن تلخیص ذلك في اتجاھین 
  

ذھب إلیھ جانب من الفق�ھ الجن�ائي ال�ذي ی�رفض و ب�شدة            : اإلتجاه األول 
من جرائم تحت مظلتھ ، لمعنوي جنائیًا عما یتم إرتكایھ إمكانیة مساءلة الشخص ا

و أن المسئولیة إنما تقع على من یرتكب الجریمة من أشخاص طبیعی�ین ن و ھ�ذا        
و ق��د اس��تند أص��حاب ھ��ذا اإلتج��اه    ٣٥. الجان��ب ھ��و ف��ي الغال��ب اإلتج��اه التقلی��دي   

  :لتدعیم رأیھم بعدة حجج من أھمھا 
                                                 

 دار – الطبع��ة الثانی��ة  – مب��دأ شخ��صیة العقوب��ات   –محم��ود أحم��د ط��ھ   .  انظ��ر ف��ي ذل��ك  د   - ٣٥
 –عم��ر ال��سعید رم��ضان   .  و م��ا بع��دھا ، د  ٣٦١ ص –م ١٩٩٢ – الق��اھرة –النھ��ضة العربی��ة  
عوض محم�د  .  ، د ٢١٦ ص –م ١٩٩١ – دار النھضة العربیة   –  القسم العام  –قانون العقوبات   

 ص – ١٩٨٥ – اإلس��كندریة – دار المطبوع��ات الجامعی��ة  – الق��سم الع��ام  – ق��انون العقوب��ات  –
  .  و ما بعدھا ٤١٣
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 إل�ى ال��شخص المعن��وي لقیام�ھ عل��ى اإلفت��راض و   إس�تحالة إس��ناد الجریم��ة  :  أوًال

المجاز ، فالشخص المعنوي لیس إال إفتراض ق�انوني و ل�یس ل�ھ وج�ود حقیق�ي و           
لیس لھذا الشخص إرادة و ال أھلیة و ال ذمة مالیة  و ھو من صنع المشرع نتیجة       

  ٣٦.  الضرورة العملیة اقتضتھاللعدید من العوامل و المصالح التي 
ة الجنائیة تتطلب التمیی�ز و اإلرادة الح�رة و ھ�و م�ا ال یمك�ن ت�وافره          كما أن األھلی  

إال للشخص الطبیعي ، اإلنسان ، و بالتالي فإن الشخص المعنوي یكون غیر أھل           
  ٣٧. لحمل المسئولیة الجنائیة 

  
فمب�دأ   مسئولیة الشخص المعنوي تتع�ارض م�ع مب�دأ شخ�صیة العقوب�ة  ،                 :   ثانیًا

، و ال ی��سأل  ی��داه اقترف��تن یك��ون ك��ل م��سئول عم��ا  شخ��صیة العقوب��ة یق��ضي ب��أ 
الشخص جزائیًا عن فعل غیره ، و لذلك ف�ان تقری�ر الم�سئولیة الجنائی�ة لل�شخص                  
المعن��وي فی��ھ خ��روج عل��ى ھ��ذا المب��دأ ، حی��ث أن توقی��ع العقوب��ة سی��صیب جمی��ع   
األشخاص الطبیعیین المكونین لھ و العاملین لدیھ ، بالرغم من أنھ یوجد من بینھم 
الكثیر الذین لم یساھموا بأیة صورة في ارتكاب الجریمة ، بل و منھم من لم یعل�م                

  ٣٨. بھا أصًال 
و یذھب الفقیھ جارو إلى أن الجریمة عندما ترتكب م�ن خ�الل الشخ�صیة               
المعنوی��ة فھن��اك فرض��ین ال ثال��ث لھم��ا ، أولھم��ا إم��ا أن یك��ون كاف��ة األش��خاص       

 الجریمة فیتع�ین مع�اقبتھم جمیع�ًا عم�ا          المكونین للشخص المعنوي قد ارتكبوا ھذه     
و إما أن یكون البعض منھم قد تعاونوا على ذلك فیتعین مساءلة ھ�ؤالء              . ارتكبوه  

و ال���ذین ل���م فح���سب عم���ا ارتكب���وه دون أن تك���ون ثم���ة حاج���ة لمعاقب���ة اآلخ���رین 
  ٣٩. یساھموا بارتكاب ھذا الفعل 

  
ة ارتكاب الجریم�ة  ،       قاعدة تخصص الشخص المعنوي تحول دون إمكانی       :  ثالثًا

س��بق أن ق��دمنا ف��ي تعری��ف ال��شخص المعن��وي أن��ھ مجموع��ة م��ن األش��خاص و        
األم��وال الت��ي یعت��رف لھ��ا الق��انون بالشخ��صیة القانونی��ة الم��ستقلة ، فتك��ون قابل��ة     

                                                 
 دار الثقافة – المسئولیة الجزائیة عن الجرائم اإلقتصادیة    –أنور محمد صدقي المساعدة     .  د   - ٣٦

  . ٣٨٥ ص –م ٢٠٠٧ – عمان –للنشر و التوزیع 
 –ح��سني أحم��د الجن��دي    .   ، د ٢١٦ ص – المرج��ع ال��سابق   –عم��ر ال��سعید رم��ضان   .  د - ٣٧

  .  و ما بعدھا ١٣٢م ص ١٩٨٩ – مطبعة جامعة القاھرة –القانون الجنائي للمعامالت التجاریة 
 –ضة العربی�ة   دار النھ�   – الم�سئولیة الجنائی�ة لألش�خاص المعنوی�ة          –شریف س�ید كام�ل      .  د   - ٣٨

  . ١٥ ص –م ١٩٩٧ –القاھرة 
٣٩ - Garraud . trait theorique et partique de droit penal francais , 

٢ eme  edition  . t – I  no ٢٢  .  
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إلكت�ساب الحق�وق و تحم�ل اإللتزام�ات ، و ك��ل ذل�ك یك�ون بق�صد تحقی�ق غ��رض         
  .معین 

لمعت��رف بھ��ا لل��شخص المعن��وي ھ��ي أھلی��ة  و یترت��ب عل��ى ذل��ك أن ھ��ذه األھلی��ة ا 
  .ناقصة ، ذلك أن أھلیتھ القانونیة تقررت في نطاق معین 

  
  

فالشركات التجاریة إنما وجدت للخ�وض ف�ي غم�ار التج�ارة ، و النقاب�ات                
فالجریم�ة الت�ي    . و ھك�ذا    ......... المھنیة وجدت للدفاع عن م�صالح مھنی�ة معین�ة           

ت�ب علیھ�ا خ�روج ھ�ذا ال�شخص عل�ى مب�دأ            ترتكب من قبل الشخص المعن�وي یتر      
التخ��صص ، و بھ��ذا فھ���و ال یتمت��ع بتل���ك الشخ��صیة المعنوی���ة أو القانونی��ة عن���د      

، و یترتب على ذلك وجود التناقض بین مبدأ التخصص ، و ب�ین إمكانی�ة      ارتكابھ  
  ٤٠. ارتكاب الشخص المعنوي للجرائم 

  
ل��شخص المعن��وي  ، و ھ��ذه  ع��دم قابلی��ة تطبی��ق العقوب��ات الجنائی��ة عل��ى ا:  رابع��ًا

الحجة تقوم ، ف�ي رف�ض الم�سئولیة الجنائی�ة لل�شخص المعن�وي ، عل�ى أس�اس أن          
ھذا النوع من المسئولیة یحتم إمكانیة تطبیق العقوبات الجنائیة علی�ھ ، و ھ�ذا أم�ر     
غیر ممكن بالنسبة للشخصیة المعنویة ، فالمشرع عندما وضع العقوبات إفت�رض    

  .شخاص اآلدمیین أن یتم تطبیقھا على األ
  

فالعقوبات الجنائیة إما أن تكون سالبة للحیاة مثل عقوبة اإلع�دام ، و منھ�ا      
م��ا ھ��و س��الب للحری��ة مث��ل عقوب��ة الح��بس ، و منھ��ا م��ا ھ��و مقی��د لن��شاطھ و ھ��ذه    

  ٤١. العقوبات متعذرة التطبیق في ھذه الحالة 
و حت��ى بالن��سبة و ال یتبق��ى إال إیق��اع العقوب��ات المالی��ة عل��ى ال��شخص المعن��وي ،  

 قد تكون متعذرة التنفیذ أحیانًا ، حیث یقرر الم�شرع ف�ي حال�ة     فإنھالھذه العقوبات   
اختی��ارًا ج��واز تطبی��ق اإلك��راه الب��دني عل��ى المحك��وم ع��دم دف��ع الغرام��ة الجزائی��ة 

  ٤٢. علیھ ، و ھذا اإلجراء ال یمكن إتخاذه ضد الشخص المعنوي 
  

                                                 
  . ٣٨٨ ص – المرجع السابق –أنور محمد صدقي المساعدة .   د - ٤٠
 –ون�ًا ، م�دنیًا و إداری�ًا و جنائی�ًا      الشخص المعن�وي و م�سئولیتھ قان     –یحیى أحمد موافي    .  د   - ٤١

  .  ٢٥٨ ص – ١٩٨٧ – اإلسكندریة –منشأة المعارف 
 الم�سئولیة  –إبراھیم علي ص�الح  .   ،  د ١٦ ص – المرجع السابق   –شریف سید كامل    .  د   - ٤٢

   . ١٠٧ ص –م ١٩٨٠ – القاھرة – دار المعارف –الجنائیة لألشخاص المعنویة 
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 و نح�ن نؤی�د ھ�ذا    –الحدیث في الفق�ھ الجن�ائي   و یمثل اإلتجاه    :    اإلتجاه الثاني 
  –اإلتجاه 

  
 فیكاد یجمع على ض�رورة م�سئولیة ال�شخص المعن�وي جنائی�ًا ، خاص�ة ف�ي ظ�ل                    
تزاید أعداد األشخاص المعنویة ، و ضخامتھا ، و حجم إمكانیاتھ�ا و ق�دراتھا ، و                 

ق�ادرة  الذي ق�د یف�وق إمكانی�ة العدی�د م�ن ال�دول ف�ي بع�ض األحی�ان ، مم�ا یجعلھ�ا                 
على إرتكاب من الجرائم ما قد یؤدي إلى إنھیار نظام مالي لدولة بأكملھا ، أي أن  
آثارھا تزید أضعاف المرات عن األضرار الناجمة عن الجرائم المرتكبة من قب�ل       
األشخاص الطبیعیین ، و نتیجة لھذه المعطیات و غیرھ�ا فیج�ب إق�رار الم�سئولیة            

أحك�ام ھ�ذه الم�سئولیة وفق�ًا للطبیع�ة الخاص�ة            الجنائیة للشخص المعنوي ، و بی�ان        
  .بھا ، مما یجعل ھذا النوع من المسئولیة حقیقة واقعة في عالم القانون الجنائي 

و لذلك فقد ركز أصحاب ھذا اإلتجاه على تفنید الحجج التي ساقھا اإلتجاه 
التقلی��دي ال��سابق ، عل��ى أس��اس أنھ��ا أص��بحت قدیم��ة ، أو أنھ��ا ھج��رت و غی��ر         

ة و طبیعة الحیاة العصریة ، و قد ساق أصحاب اإلتجاه الحدیث عدة حجج            متناسب
ت��دعیمًا لوجھ��ة نظ��رھم ف��ي ج��واز إس��ناد الم��سئولیة الجنائی��ة لألش��خاص المعنوی��ة  

  :على النحو التالي 
  

  .تصور الوجود القانوني و الفعلي للشخص المعنوي  أوًال  
  

ی��ة مج��رد مج��از أو ی��رى ھ��ذا اإلتج��اه ع��دم الت��سلیم ب��أن الشخ��صیة المعنو 
إفتراض من صنع المشرع، و أنھ غیر موجود أصًال ، و ق�الوا ب�أن ھ�ذه النظری�ة                
من النظریات القدیمة العھد ، و ق�د ق�ال بھ�ا الروم�ان و إقتب�سھا الفرن�سیون ع�نھم                     
إل��ى عھ��د قری��ب ، و لك��ن ھ��ذه النظری��ة ق��د ت��م ھجرھ��ا س��واء ف��ي ع��الم الق��انون        

  ٤٣. اإلداري أو المدني 
ل ب��أن ال��شخص المعن��وي ال یمل��ك اإلرادة فھ��و ق��ول ی��شوبھ ال��نقص و        أم��ا الق��و 

القصور ، فانعدام اإلرادة سوف یؤدي إلى نتیجة منطقیة مفادھا إنع�دام الم�سئولیة             
المدنیة و الجنائیة ، و أن العبرة بالشخصیة في نظ�ر الق�انون ھ�ي باألھلی�ة للتمت�ع           

  .عیًا أو معنویًا اللتزامات سواء كان شخصًا طبیبالحقوق و التحمل با

                                                 
  .  ٢٢ ص – المرجع السابق –شریف سید كامل .  د - ٤٣
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فإذا ثبت أن للدولة و وح�داتھا اإلداری�ة أو ال�شركات أو الجمعی�ات حقوق�ًا متمی�زة                   
عن حقوق أفرادھا المكونین لھا تحتم علینا حینئذ أن نقر لھا بالشخ�صیة المعنوی�ة             

 .٤٤  
  
أن جانب��ًا م��ن الفق��ھ التقلی��دي أض��حى ی��سلم لل��شخص المعن��وي     و ی��رى ال��بعض -

 و أن الشخص المعنوي قادر على إبرام العقود باسمھ و           ٤٥قعیة  باعتباره حقیقة وا  
قادر على القیام باألعمال القانونیة و ل�ھ ذم�ة مالی�ة م�ستقلة ، و ل�ذلك ف�إن الق�انون                 
المدني یرتب بحقھ المسئولیة العقدیة ، كما یرتب بحق�ھ الم�سئولیة التق�صیریة ، و          

لمعن���وي إرادة قانونی���ة و  كالھم���ا ال یقوم���ان إال عل���ى اإلرادة ، و إن لل���شخص ا  
مستقلة و متمیزة عن إرادات األفراد المكونین ل�ھ ، و تتك�ون م�ن التق�اء اإلرادات         
جمیعھ��ا تح��ت مظل��ة الشخ��صیة المعنوی��ة ، مم��ا یترت��ب عل��ى ذل��ك ت��صور قی��ام        

  ٤٦. المسئولیة الجزائیة ، و تصور توافر الركن المعنوي لدى الشخص المعنوي  
  

  .لیة الشخص المعنوي مع قاعدة شخصیة العقوبة  ثانیًا   عدم تعارض مسئو
  

تجاه رأیھ�م ب�القول أن لك�ل عقوب�ة آث�ار مباش�رة تن�صب عل�ى                 إلیدعم أنصار ھذا ا   
و المحیط�ین ب��ھ ، إذ أن  الفاع�ل نف�سھ ، و آث�ار غی��ر مباش�رة تن�صب عل��ى عائلت�ھ       

ان العقوبة السالبة للحریة التي یتم إیقاعھا على رب العائلة سوف تؤدي إلى حرم�             
ھ��ذه العائل��ة م��ن معیلھ��ا الوحی��د و إنقط��اع م��صدر رزقھ��ا ، و ك��ذلك الح��ال إذا ت��م   
فرض عقوبة الغرامة علیھ فإنھا تصیب بشكل غیر مباشر أفراد العائلة أیضًا ، و              

  .كیف بنا إذا كان الحكم على رب العائلة باإلعدام  
  

ي الق��انون و ھ��ذه كلھ��ا آث��ار غی��ر مباش��رة ألي عقوب��ة م��ن العقوب��ات الموج��ودة ف��  
الجزائ���ي و ال تتع���ارض م���ع مب���دأ شخ���صیة العقوب���ة  ، و ك���ذلك األم���ر بالن���سبة  
للشخص المعنوي فإن توقیع العقوبة علیھ ال یعد بأیة حال خروج على ھ�ذا المب�دأ       
، ب��ل إن ھن��اك جان��ب م��ن الفق��ھ ق��د ذھ��ب إل��ى أبع��د م��ن ذل��ك و أك��د عل��ى أن ع��دم   

ى مب�دأ شخ�صیة العقوب�ة ، إذ أن          مساءلة الشخص المعنوي جزائیًا فیھ خ�روج عل�        
 باسم الشخص المعنوي و من تالقي إرادات الع�املین فی�ھ ، و      ارتكبتالجریمة قد   

یتفرع عن ذلك بأن مساءلة ھ�ؤالء األش�خاص و ع�دم م�ساءلة ال�شخص المعن�وي                

                                                 
 – الق�اھرة  – مكتبة عین شمس – الكتاب األول – القانون اإلداري    –عبد المنعم محفوظ    .  د   - ٤٤

  . ١٠٢ – ١٠٠ ص – م ١٩٧٨
  . ١١٠ – ١٠٩ ص – المرجع السابق –إبراھیم علي صالح .  د - ٤٥
 .  ٣٩١ – ٣٩٠ ص – المرجع السابق –أنور محمد صدقي المساعدة .  د - ٤٦
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فیھ خروج عل�ى مب�دأ شخ�صیة العقوب�ة ، ب�ل إن م�سئولیة ال�شخص المعن�وي تع�د                   
  ٤٧. فیھ قرینة على خطأ المساھمین 

  
ثالثًا   تصور إمكانیة ارتكاب الشخص المعنوي لجرائم تتفق و طبیعتھ القانونیة             

.  
  

ی��رى أن��صار اإلتج��اه الح��دیث أن الق��ول بقاع��دة التخ��صیص لل��شخص المعن��وي و 
  .تعارضھا مع المسئولیة الجنائیة أمر غیر مسلم بھ 

 وج�وده ،  فاإلنسان الطبیعي لم یخلق إلرتكاب الجرائم ، و ذلك لیس سبب        
و األمر بطبیعة الحال یطبق على الشخص المعنوي ، إذ أن إنشائھ لتحقی�ق ھ�دف            
معین أو غایة معینة ال یعني بأي ح�ال م�ن األح�وال أن�ھ غی�ر ق�ادر عل�ى إرتك�اب                
الجرائم أو أن الجرائم ال تحدث سواء ضمن نطاق الھدف ال�ذي أن�شيء م�ن أجل�ھ               

عًا إلنتاج الجلود و یؤدي إلى أضرار   أو خارج ھذا النطاق ، فقد یكون ھناك مصن        
بیئی��ة فادح��ة و إل��ى تلوی��ث می��اه ال��شرب ، و ھ��ذه نتیج��ة لع��دم قیام��ھ بالعم��ل ال��ذي   
خصص لھ بشكل صحیح ، كما یت�صور أن یرتك�ب أي فع�ل مج�رم خ�ارج نط�اق               

  .ھذا النشاط المتخصص 
  

 أن ال��دلیل عل��ى ض��عف ھ��ذه    Levasseureو ی��رى األس��تاذ لیفاس��یر    
ناك طائفة من الجرائم اإلقتصادیة ، و التي تحظى الیوم بأھمی�ة بالغ�ة     الحجة أن ھ  

ال یمك���ن ب���صعوبة إس���نادھا لل���شخص المعن���وي أو بمجاف���اة ھ���ذا اإلس���ناد لمب���دأ     
التخ��صص المتعل��ق بھ��ذا ال��شخص ، فالعقوب��ة ذاتھ��ا ال تحق��ق الغ��رض منھ��ا و ال   

فع��ل غی��ر  ت��ؤتي ثمارھ��ا إال إذا تحملھ��ا ال��شخص المعن��وي و ال��ذي أث��رى م��ن ال      
  .المشروع في ھذه الحالة 

بل و یذھب األستاذ لیفاسیر أبعد من ذلك إل�ى الق�ول ب�أن ك�ل ال�شراح الحظ�وا أن                 
اإلجماع شبھ منعقد في التشریعات اإلقتصادیة كافة على تقریر مسئولیة الشخص           
المعنوي جزائیًا ، و أن ھؤالء الشراح یؤیدون ھذا اإلتجاه ، بل و یتمنون إط�راده   

  ٤٨. داده و إمت
  

  .رابعًا   إمكانیة إیقاع عقوبات من نوع خاص على الشخص المعنوي  

                                                 
  . ١١٦ ص – المرجع السابق –إبراھیم علي صالح .   د - ٤٧
 – ق���انون العقوب���ات اإلقت���صادي  – ) Georges Levasseure(   ج���ورج لیفاس���یر  - ٤٨

 م�شار إلیھ�ا   – ٢٢١ ص – م ١٩٦١ – ١٩٦٠ –مجموعة محاضرات ألقیت في جامع�ة الق�اھرة      
   . ١١٤ ص – المرجع السابق –إبراھیم علي صالح . لدى د 
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لو نظرنا إلى التشریعات الحدیثة فسوف نجد أن البعض منھا ق�د ق�ررت م�سئولیة              
الشخص المعنوي جزائیًا ، و وضعت من العقوبات ما یتالئم مع طبیعة ال�شخص              

غرامة و المصادرة ، كما أنھ�ا  المعنوي ، و لذلك فإن ھذه العقوبات تنصب على ال        
قد تؤدي إلى حل الشخص المعنوي نھائیًا أو إیقاف نشاطھ ، و كل ھ�ذه العقوب�ات               
تجعل الشخص المعنوي یخشى من إیقاعھا بھ ، و قد تمنعھ من إرتك�اب الجریم�ة                 

 .٤٩  
 كم��ا أن فاعلی��ة الج��زاء المق��رر لل��شخص المعن��وي یتف��ق م��ع أھ��داف ال��سیاسة        -

 الردع الخاص ، و ال�ردع الع�ام لب�اقي األش�خاص المعن�ویین و            العقابیة في تحقیق  
الذین یرون أن ھناك من التشریعات التي تطبق بال ھوادة على كل م�ن ت�سول ل�ھ                   
نفسھ العبث بأمن الدولة اإلقتصادي أو إرتكاب الج�رائم اإلقت�صادیة ، و أن ھن�اك             

قوب��ات الكثی��ر م��ن العقوب��ات الت��ي أدت إل��ى ح��ل ال��شخص المعن��وي أو ف��رض ع    
  .جنائیة رادعة بحقھم 

  

   الثانيمطلبال
  

  موقف التشریعات المختلفة من
  المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي

  
  :تمھید 

  
 اختلفت التشریعات في تقدیرھا للمسئولیة الجنائی�ة لألش�خاص المعنوی�ة            -

، ما بین مع�ارض لھ�ذه الم�سئولیة إطالق�ًا و م�ن ذل�ك عل�ى س�بیل المث�ال الت�شریع              
ني و اإلیطالي و البلجیك�ي و السوی�سري  ، حی�ث خ�ال ق�انون العقوب�ات ف�ي         األلما

أي من التشریعات السابقة من أي نص یدل على قیام المسئولیة الجنائیة لل�شخص        
المعن��وي ، و ك��ذلك الح��ال ف��ي ال��دول اإلس��كندنافیة ال��ثالث ال��سوید و الن��رویج و     

  ٥٠. الدنمارك 
  

 لھا في نصوصھ القانونی�ة ، إال أنھ�ا   و ما بین مؤید لھذه المسئولیة مكرساً      
اختلفت ف�ي م�دى األخ�ذ بھ�ا ، فھن�اك م�ن الت�شریعات م�ن أق�ر الم�سئولیة الجنائی�ة                 

                                                 
  . ٣٩٤ ص – المرجع السابق –أنور محمد صدقي المساعدة .  د - ٤٩
  . ٨٥ ص – المرجع السابق –إبراھیم علي صالح .  د - ٥٠
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لل�شخص المعن��وي كقاع��دة عام��ة و ف��ي كاف��ة الج��رائم مث��ل الت��شریع اإلنجلی��زي و  
 و القانون األمریكي و قانون العقوبات اإلتحادي لدولة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة    

  .و القانون األردني و التشریع السوري و اللبناني  ن الكویتي القانو
و منھ��ا م��ن أخ��ذ بھ��ذه الم��سئولیة ف��ي معظ��م الج��رائم كالق��انون الفرن��سي ، أو ف��ي    

  .حدود ضیقة كالقانون المصري 
و سوف نقوم بإلقاء الضوء على ھذه التشریعات المختلفة في الح�دود الت�ي ت�سمح               

  :ك على النحو التالي  و ذل– طبیعة ھذا البحث –بھا 
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  الفرع األول 
  

     موقف التشریع اإلنجلیزي
  

  من المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي
  

یعتبر القانون اإلنجلیزي من أقدم التشریعات التي أخذت بفكرة الم�سئولیة          
م ، ح���ین ت���دخل البرلم���ان  ١٨٨٩لل���شخص المعن���وي ، و ق���د ت���م ذل���ك ف���ي ع���ام   

  ، حی�ث  .  ١٨٨٩ interpretation Actسیر  اإلنجلی�زي فأص�در ق�انون التف�    
عل�ى أنھ�ا ال��شخص   " ش��خص " ع�رف ھ�ذا الق��انون ف�ي الم�ادة الثانی��ة من�ھ كلم�ة        

الطبیع���ي و ال���شخص المعن���وي ، و ل���ذلك یع���د الق���انون اإلنجلی���زي م���ن أق����دم         
التشریعات التي أقرت مبدأ م�ساءلة األش�خاص المعنوی�ة جنائی�ًا عم�ا ی�تم إرتكاب�ھ                  

  ٥١. من جرائم 
  

م ، و ١٩٧٨غیر أن قانون التفسیر المذكور قد نسخ بصدور ق�انون التف�سیر لع�ام               
  .القانون الجدید لم یتعرض لنص مماثل للمادة الثانیة من القانون القدیم  

  
و ل��ذلك ف��إن الفق��ھ اإلنجلی��زي ی��ستند ف��ي إق��رار الم��سئولیة الجنائی��ة لل��شخص      -

 criminal ١٩٢٥ لع�ام   م�ن ق�انون العدال�ة الجنائی�ة    ٣٣المعنوي إل�ى الم�ادة   
justice act ش��خص "  ، حی��ث ف��سرت ھ��ذه الم��ادة كلم��ة   .   ١٩٢٥ "

ال�واردة ف�ي س��ائر الق�وانین عل��ى أنھ�ا ال��شخص الطبیع�ي أو الق��انوني ، إال إذا      
 .ورد ما یخالف ذلك 

  
 م�سئولیة  ٣٣و بذلك تكون القاعدة العامة في التشریعات اإلنجلیزیة و وفقًا للم�ادة          

وي ع���ن كاف���ة الج���رائم و م���ن الطبیع���ي أن ت���سأل ال���شركات و    ال���شخص المعن��� 
  .المؤسسات عن الجرائم التي ترتكبھا 

  
 أما العقوبات التي یفرضھا القانون اإلنجلیزي على ال�شخص المعن�وي ف�إن ھ�ذا              -

القانون یقصرھا عل�ى العقوب�ات المالی�ة و ف�ي مق�دمتھا عقوب�ة الغرام�ة ، كم�ا أن�ھ                  
  ٥٢. یفرض عقوبة الحل أیضًا 

                                                 
 .  و ما بعدھا  ٤٠٣ ص – المرجع السابق –أنور محمد صدقي المساعدة .  د - ٥١
٥٢  - Thierry  L , home , La  responsabiliti  penale des personnes 

morales en droit angalis , penit , ١٩٩٥ , p . ٥٥   , Raymond  
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 the great north of و من التطبیقات القضائیة بھذا الشأن ما ورد في قضیة  -

England rail way ما یلي   ١٨٤٦ :  
  

ال یوجد ثمة مبدأ یجعل ال�شركة ف�ي من�أى ع�ن العق�اب أو یح�ول دون مباش�رة                      "  
  ٥٣" اإلجراءات قبلھا  

  
  :  ما یلي   ١٨٩٧  salomon   v   salomon كما جاء في قضیة  -

إن الشخص المعنوي مستقل قانونًا و قائم بالرغم من عدم الوجود الفسیولوجي        "  
لھ��ذا ال��شخص ، إال أن��ھ یق��وم ب��إجراء الت��صرفات القانونی��ة م��ن خ��الل األش��خاص  
الممثلین لھ و من خالل عمالئھ القانونیین ، و لذلك فمن المتصور قی�ام الم�سئولیة        

.   م�ن ت�صرفات باس�مھ و لح�سابھ      الجنائیة عما یصدر من ھذا الشخص المعن�وي       
"  

   الفرع الثاني 
   

  موقف المشرع الفرنسي 
  

  من المسئولیة الجنائیة لألشخاص المعنویین
  

  
قرر المشرع الفرنسي المسئولیة الجنائی�ة لل�شخص المعن�وي من�ذ الق�انون              

 م و أقر فیع عقوبتي الغرامة و المصادرة  ، كما تناول ١٦٧٠القدیم الصادر عام    
 ١٢م�ا ورد ف�ي الم�ادة    ع الفرنسي ھذه المسئولیة في نصوص مختلفة منھ�ا         المشر

 و الخاص بالرقابة على عملیات النقد  ، و الم�ادة        ١٩٤٥من القانون الصادر عام     
 من قانون توزیع المنتجات الصناعیة و القوى ، و ك�ال الم�ادتین تن�صان        ٣ – ٢٠

  :على أنھ 
  

                                                                                                                            
screvens , Les sanctions applicables aux personnes morales 
dans les etats des communautes europeennes  , R . D . P . C . 
١٩٨٠ ,  p . ١٧٧ .                                                                                     

                                                                  
  . ٢١٣ ص – المرجع السابق -إبراھیم علي صالح  .   د - ٥٣
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م�ة لح�ساب ال�شخص المعن�وي فإن�ھ          إذا كان الشخص الطبیع�ي ق�د ارتك�ب جری         "  
یمكن الحكم على الشخص المعنوي بالحرمان مؤقتًا أو نھائی�ًا م�ن مزاول�ة ن�شاطھ        

  ٥٤" الذي وقعت الجریمة بمناسبتھ  
  
 ١٩٤٥ من قانون المخالفات اإلقتصادیة الصادر عام ٢ – ٤٩ كما نصت المادة -

 كان�ت المخالف�ة ق�د    على جواز توقیع العقوبة مباشرة على الشخص المعن�وي ، إذا          
  "ارتكبھا الشخص الطبیعي لحسابھ و بمناسبة النشاط الذي یعني بھ 

  
أما بعد صدور ق�انون العقوب�ات الفرن�سي الجدی�د ف�إن تقن�ین الم�سئولیة الجنائی�ة                  -

 – ١٢١للشخص المعنوي یعد من أھم ما جاء بھ ھذا القانون ، و قد نصت الم�ادة         
  :دید على ما یلي  من قانون العقوبات الفرنسي الج٢
  
بع��د اس��تبعاد الدول��ة ، ت��سأل األش��خاص المعنوی��ة جنائی��ًا وفق��ًا للتق��سیم ال��وارد        " 

  و في الحاالت المنصوص علیھا في التشریع أو        ٧ – ١٢١  إلى    ٤-١٢١بالمواد  
  الالئحة  ، عن الجرائم التي ترتكب لحسابھا بواسطة أعضائھا أو ممثلیھا ، 

لمحلیة و ال تجمعاتھا جنائیًا إال ع�ن الج�رائم الت�ي تق�ع         ومع ذلك ال تسأل الھیئات ا     
  . "أثناء ممارسة أنشطة قابلة ألن تكون موضوع اتفاقیات تفویض للخدمة العامة 

 و لم یكتف المشرع الفرنسي بذلك ، ب�ل ذھ�ب أبع�د م�ن ذل�ك حینم�ا أص�در ع�ام                     -
م���ة  الق���انون ال���ذي ح���دد قواع���د اإلج���راءات الجزائی���ة المتبع���ة ف���ي محاك  ١٩٩٢

  ٥٥  . ٤٦ – ٧٠٦إلى   – ٧٠٦الشخص المعنوي ، المواد من 
  
  أما فیما یتعلق بالعقوبات التي قررھا القانون الجدید لل�شخص المعن�وي ، فإنھ�ا             -

  :متنوعة و متكاملة ، و ھذه العقوبات ھي  
 الغرام��ة  و ق��د جع��ل الم��شرع ح��دھا األق��صى خم��سة أض��عاف الح��د األق��صى   -١

 ١٣١شخص الطبیعي لذات الجریمة المرتكبة ، المادت�ان   للغرامة المطبقة على ال   
 /٣٩ / ١٣١  -  ٣٧.   
  

   .٣٩ / ١٣١ الحل للشخص المعنوي ،   المادة -٢
  

 حظ���ر ممارس���ة الن���شاط المھن���ي أو اإلجتم���اعي  و یك���ون ھ���ذا الحظ���ر إم���ا  – ٣
 ٣٨ / ١٣١بصورة نھائیة أو بصورة مؤقتة ال تزید على خمس سنوات ،  الم�ادة           

.  
                                                 

   . ٤١٠ ص – المرجع السابق –أنور محمد صدقي المساعدة .   د -  ٥٤
   .٤١٢ ص – المرجع السابق –أنور محمد صدقي المساعدة .  د - ٥٥
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 و یك�ون إم�ا ب�صورة نھائی�ة أو ب�صورة مؤقت�ة ال تزی�د عل�ى              غلق المؤسسة    – ٤
  ٤ / ٣٩ / ١٣١خمس سنوات ، المادة 

  

   .٤٦ / ١٣١ وضع الشخص المعنوي تحت رقابة القضاء  ، المادة – ٥
  

 إبعاد الشخص المعنوي عن المشاركة في الم�شروعات العام�ة و یك�ون ذل�ك                – ٦
   .٣٤ / ١٣١ید على خمس سنوات  ، المادة بإبعاد نھائي أو مؤقت لمدة ال تز

  

 حظر الدعوة العام�ة لإلس�تثمار  و ذل�ك حفاظ�ًا عل�ى أم�وال الم�ستثمرین م�ن               – ٧
شركات ثبت عدم صدقھا و یكون ذلك ب�صفة نھائی�ة أو مؤقت�ة لم�دة ال تزی�د عل�ى                 
خمس سنوات ، و ھ�ذه العقوب�ة تتعل�ق ع�ادة بال�شركات الت�ي یك�ون طبیع�ة عملھ�ا                   

   .٤٧ / ١٣١ھم أو السندات أو الدعوة لإلستثمار ، المادة إصدار األس
  

 حظر إصدار الشیكات وھو إجراء مؤقت دائم�ًا ال یج�وز أن تزی�د مدت�ھ ع�ن                    – ٨
  ٥/ ١٤/ ١٣١خمس سنوات  ، المادة 

  

 المصادرة  و ھي إجراء یھدف إلى تملیك السلطات العام�ة أش�یاء ذات ص�لة               – ٩
    .٢/ ٤٢ / ١٣١یر مقابل  ، المادة  بجریمة ما ، قھرًا عن صاحبھا و بغ

  

نشر الحكم الصادر باإلدانة  و تكون نفقة النشر ھذه عل�ى المحك�وم علی�ھ ،        – ١٠
و للمحكمة أن تأمر بنشر الحك�م كل�ھ أو ج�زء من�ھ أو أس�بابھ أو منطوق�ھ  ، الم�ادة             

٣٥ / ١٣١.   
  

ئی�ًا ،  و یالحظ على موقف المشرع الفرنسي ، من م�ساءلة ال�شخص المعن�وي جنا         -
  أن ھذه المسئولیة تقوم على أساسین 

 
 :  األولاألساس  -

  
 أن مسئولیة الشخص المعنوي جزائیًا لم تقرر في جمیع الجرائم ، ب�ل ف�ي ج�رائم         
تم تحدیدھا على سبیل الحصر ، و إن كانت تشمل العدید م�ن الج�رائم ، إال أن�ھ ال           

دی�دھا ن و م�ن ھن�ا ج�اء     بد من الرجوع إلى القسم الخاص في قانون العقوبات لتح   
القول أن قانون العقوبات الفرنسي ل�م ینك�ر م�سئولیة ال�شخص المعن�وي جزائی�ًا ،                

، ب��ل إعت��رف بھ��ا و أقرھ��ا ف��ي العدی��د م��ن   كم��ا أن��ھ ل��م یقرھ��ا ف��ي جمی��ع الج��رائم  
الجرائم ، منھا على سبیل المثال الجرائم ضد اإلنسانیة كإبادة الج�نس أو التع�ذیب               

ت العمدی���ة و غی���ر العمدی���ة ، األخط���اء الطبی���ة ن الق���وادة ،  أو القت���ل و اإلص���ابا
اإلتجار في المخدرات ، السرقات ، النصب ن خیانة األمانة ، اإلتالف ، اإلبتزاز     
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، إغت���صاب التوقیع���ات ، و غیرھ���ا م���ن الج���رائم الت���ي ورد ذكرھ���ا ف���ي ق���انون    
  .العقوبات و بعض القوانین الخاصة 
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  :   الثانياألساس 
  

عقوب��ات الفرن��سي الجدی��د ل��م ی��رد بھ��ذه الم��سئولیة أن یعف��ي        أن ق��انون ال
ال��شخص الطبیع��ي م��ن م��سئولیتھ ع��ن الجریم��ة ، إنم��ا ك��ان غرض��ھ أال یتحم��ل        
ال��شخص الطبیع��ي وح��ده التبع��ات القانونی��ة كامل��ة ع��ن ق��رار ت��م إتخ��اذه م��ن قب��ل     

ش��خاص الطبیعی��ین ی��شكلون ب��إرادتھم المجتمع��ة إرادة ال��شخص  مجموع��ة م��ن األ
، أي أن الق�انون أراد أن ی��شرك ك�ًال م�ن ال��شخص المعن�وي و الطبیع��ي     المعن�وي  

 لح��ساب ال��شخص المعن��وي و  ارتكب��تف��ي تحم��ل الم��سئولیة ع��ن الجریم��ة الت��ي    
  ٥٦. بواسطة أجھزتھ أو ممثلیھ 

   الفرع الثالث 
  

     موقف بعض التشریعات العربیة
  

  من المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي
  

الت�ي أق�رت و ب�شكل واض�ح الم�سئولیة الجنائی�ة         لعربی�ة   ھناك بع�ض الت�شریعات ا     
للشخص المعنوي كقاعدة عامة عن كافة الجرائم و تناولتھا ق�وانین العقوب�ات ف�ي               

ف�ي ك�ل م�ن دول�ة اإلم�ارات      ھذه الدول ، و من ھ�ذه الت�شریعات ق�وانین العقوب�ات      
ي و العربی���ة المتح���دة  و ت���شریع المملك���ة األردنی���ة الھاش���میة و الق���انون ال���سور  

  .اللبناني و غیرھم 
  
 نجد أن قانون العقوب�ات اإلتح�ادي ق�د ن�ص        دولة اإلمارات العربیة المتحدة    ففي   -

  : منھ على ما یلي ٦٥في المادة 
  
األشخاص اإلعتباریة فیما عدا مصالح الحكومة و دوائرھا الرس�میة و الھیئ�ات     " 

 ممثلوھا أو مدیروھا    و المؤسسات العامة مسئولة جنائیًا عن الجرائم التي یرتكبھا        
أو وكالؤھ���ا لح���سابھا أو بإس���مھا ، و ال یج���وز الحك���م علیھ���ا بغی���ر الغرام���ة و      

  "المصادرة و التدابیر الجنائیة المقررة للجریمة قانونًا  
  
 نج���د الم���شرع الك���ویتي ی���نص عل���ى الم���سئولیة الجنائی���ة دول���ة الكوی���ت و ف���ي -

 ٣١ الصادر في    ٣٧ رقم   ویتيللشخص المعنوي في المادة الرابعة من القانون الك       
                                                 

 – دار النھ�ضة العربی�ة   – الم�سئولیة الجنائی�ة لألش�خاص المعنوی�ة       –عمر محم�د س�الم      .  د   -  ٥٦
   . ٦ ص – ١٩٩٥ –القاھرة 
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اص�ة بال�شركات المؤس�سة     في شأن تنظیم تداول األوراق المالیة الخ   ١٩٦٢ / ١/ 
 و الذي یعرف بقانون ال�شركات   ١٩٦٠ لسنة   ١٥في الخارج ، و في القانون رقم        

 ، و ق���انون االس���تثمار  من���ھ ٢٤٨ ، ٢٤٧،  ٢٤٦د واالتجاری��ة الك���ویتي ف���ي الم��� 
 ل��رأس الم��ال  ر ف��ي ش��أن تنظ��یم االس��تثمار المباش��   ٢٠٠١  ل��سنة٨الك��ویتي رق��م 

   .  منھ ١٥المادة دولة الكویت في في األجنبي 
  
 نج�ده ی�نص عل�ى م�سئولیة األش�خاص المعنوی�ة            قانون العقوبات األردن�ي   و في    -

م�ن  "  في فاع�ل الجریم�ة      " الجزائیة في الفصل األول و الذي جاء تحت عنوان            
م�ن الب�اب   " ف�ي األش�خاص الم�سئولین     " ان    القسم األول و الذي ج�اء تح�ت عن�و         

 من�ھ  ٧٤حی�ث ن�صت الم�ادة    "  ف�ي الم�سئولیة   " الرابع و الذي جاء تح�ت عن�وان        
  :على ما یلي 

  
  .ال یحكم على أحد بعقوبة ما لم یكن قد أقدم على الفعل عن وعي و إرادة  -١
ت تعتب��ر الھیئ��ات المعنوی��ة بإس��تثناء ال��دوائر الحكومی��ة و الھیئ��ات و المؤس��سا -٢

العام��ة و الرس��میة م��سئولة جزائی��ًا ع��ن الج��رائم الت��ي یرتكبھ��ا م��دیروھا أو        
 .ممثلوھا أو وكالؤھا باسمھا أو لحسابھا 

ال یحك���م عل���ى األش���خاص المعن���ویین إال بالغرام���ة و الم���صادرة و إذا ك���ان    -٣
القانون ینص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة استعیض بالغرامة عن العقوبة            

باألشخاص المعن�ویین ف�ي الح�دود المعنی�ھ ف�ي الم�واد م�ن               المذكورة و أنزلت    
٢٤ – ٢٢.  

 م�ن ق�انون العقوب�ات عل�ى م�ا      ٢ / ٢٠٩ ف�ي الم�ادة    الم�شرع ال�سوري    كما نص    -
  :یلي 

  

ال یحكم على أحد بعقوبة ما لم یكن قد أقدم على الفع�ل ع�ن وع�ي و إرادة                   -١
.  

  

و أع��ضاء  م��سئولة جزائی��ًا ع��ن أعم��ال م��دیریھا    االعتباری��ةإن الھیئ��ات  -٢
إدارتھ��ا و ممثلیھ��ا و عمالھ��ا عن��دما ی��أتون ھ��ذه األعم��ال باس��م الھیئ��ات        

  .المذكورة أو بإحدى وسائلھا 
  

  

  . و لكن ال یمكن الحكم علیھا إال بالغرامة و المصادرة و نشر الحكم -٣
  
   .من قانون العقوبات اللبناني ٢ / ٢١٠ و ھذا ما نصت علیھ حرفیًا المادة  -
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صوص نالحظ أن الت�شریعات الجنائی�ة ف�ي ال�دول الم�ذكورة ق�د         و من ھذه الن    -
 واضح و صریح و عن      أقرت المسئولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة ، بشكل      

 . جمیع الجرائم 
  

 بل إن المالحظ أن ھذه الم�سئولیة ق�د ت�م تكری�سھا بع�د الفق�رة الت�ي ت�نص           
قوب��ة عل�ى ض��رورة إرتك��اب الفع�ل ع��ن وع��ي و إرادة حت�ى ی��تم إیق��اع الع   

عل��ى مرتكب��ھ ، و ك��أن الم��شرع یق��ول و ب��شكل غی��ر مباش��ر أن الھیئ��ات     
تمل���ك اإلرادة و تمل��ك ال���وعي أی��ضًا ، و ق���ادرة عل��ى إرتك���اب    المعنوی��ة  

الجریمة ، و بالتالي فإن مسئولیتھا الجزائیة ال بد أن یعترف بھ�ا ، تمھی�دًا    
  .إلیقاع العقوبات الجنائیة المناسبة علیھا 

  
رع ف�ي ك�ل م�ن ال�دول الم�شار إلیھ�ا العقوب�ات الت�ي م�ن الممك�ن               و قد حدد الم�ش     -

الغرامة و المصادرة و التدابیر اإلحترازیة : إیقاعھا على الھیئات المعنویة و ھي 
 م�ن ق�انون العقوب�ات ال�سوري و     ٧٣العینیة ، و قد تم ذكر ھذه التدابیر في الم�ادة        

یة و إقفال المحل و وقف ھیئ�ة        اللبناني و ھي المصادرة العینیة و الكفالة اإلحتیاط       
  .معنویة عن العمل أو حلھا 

  
 أما قانون العقوبات اإلتحادي اإلماراتي فقد نص في المادة المذكورة سابقًا على            -

 ، و ھ��ي الغرام��ة و الت��دابیر الجنائی��ة    ١٢٢ ، ١٠٩ھ��ذه العقوب��ات ف��ي الم��ادتین    
  .المقررة للجریمة قانونًا 

  
ل��م یق��رر الم��سئولیة ن ق��انون العقوب��ات  نج��د أو ف��ي الت��شریع الم��صري -

الجنائیة للشخص المعنوي كقاعدة عامة ، إال أن المشرع الم�صري یعت�رف بھ�ذه                
الم���سئولیة ف���ي ح���االت اس���تثنائیة ، و أغل���ب ھ���ذه الح���االت تتعل���ق بالت���شریعات   

 من القانون ٢ – ٥٨اإلقتصادیة وقد وردت المسئولیة الجنائیة المعنوي في المادة 
  :  التموین ، و التي تنص على ما یلي الخاص بشأن

  
تكون الشركات و الجمعیات و الھیئات مسئولة بالتضامن مع المحك�وم         " 

  علیھ بقیمة الغرامة و المصاریف 
  
عل�ى   من قانون تنظیم التعامل بالنقد األجنبي و الت�ي ت�نص            ١١ و المادة    -

  :ما یلي 
  



 - ٤٨ -

ص اعتب�اري أو إح�دى   یكون المسئول عن الجریمة في حالة صدورھا عن ش�خ      " 
الجھات الحكومیة أو وحدات القطاع العام ھو مرتكب الجریم�ة م�ن م�وظفي ذل�ك                
الشخص أو الجھة أو الوحدة م�ع م�سئولیتھ الت�ضامنیة مع�ھ ع�ن العقوب�ات المالی�ة                  

  . "التي یحكم بھا 
  
  : من القانون الخاص بسوق رأس المال و التي تنص على ما یلي ٦٨ و المادة -
  

لم��سئول ع��ن اإلدارة الفعلی��ة بال��شركة بالعقوب��ات المق��ررة ع��ن   یعاق��ب ا" 
األفع��ال الت��ي یرتكبھ��ا بالمخالف��ة ألحك��ام ھ��ذا الق��انون ، و تك��ون أم��وال ال��شركة       

  . "ضامنة في جمیع األحوال للوفاء بما یحكم بھ من غرامات مالیة  
  
 ٤ – ١٠٤ ف�ي الم�ادة   ١٩٥٤ ل�سنة  ٢٦ أما بالنسبة لقانون الشركات السابق رقم    -

  : منھ و التي نصت على أن 
  
كل شركة تخالف األحكام المقررة في شأن نسبة المصریین في مجالس إدارتھا         " 

  "أو نسبتھم من المستخدمین أو العمال و كل عضو منتدب لإلدارة أو مدیرًا فیھا 
  

و یالحظ أن العقوبة المقررة لھ�ذه الجریم�ة كان�ت الغرام�ة و لھ�ذا ال�سبب                  
  ٥٧. للشركة أقر مبدأ المسئولیة الجنائیة تجرأ الشارع و 

  
عن��د وض��ع ق��انون ال��شركات   " ش��ركة " و ق��د تخل��ص ال��شارع م��ن لف��ظ   

 م��ن الق��انون ال��سابق  ٤ – ١٠٤ المماثل��ة للم��ادة ٤ – ١٦٣الجدی��د و ج��اء بالم��ادة  
و الوض�ع الجدی�د أث�ار الت�ساؤل ھ�ل ی�سري ھ�ذا         .... " كل من   " بعبارة عامة ھي    

  بیعیین و المعنویین ؟ أم الطبیعیین فقط ؟النص على األشخاص الط
  

غط في القانون الجدید فأورد في مستھل نصوص        لو مع ذلك تفادى المشرع ھذا ال      
رب�ط  " یتحملھ�ا المخ�الف شخ�صیًا      "  عبارة   ١٦٣ ،   ١٦٢التجریم و ھما المادتان     

  :فیھا بین العقوبة و المسئول عن الجریمة و یفھم من ذلك أمرین 
  

  .لمسئولیة الجنائیة للشركة إذا نسبت الجریمة إلیھا األول  إقرار ا
  

                                                 
  . ١٣٧ ص –  المرجع السابق -حسني أحمد الجندي .  د- ٥٧
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الثاني  عدم قب�ول مب�دأ الم�سئولیة الت�ضامنیة لل�شركة ع�ن العقوب�ات الت�ي             
یحكم بھا على ممثلھا القانوني ، و إن كنا یمكن أن نحدد نطاق ھ�ذا المب�دأ               
ف��ي الج��رائم الت��ي یرتكبھ��ا ھ��ؤالء الممثل��ین ب��صفتھم الشخ��صیة ، أو عل��ى 

  .ذا وقع الخطأ منھم نتیجة تجاوزھم حدود اختصاصاتھم األقل إ
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  الفصل األول 

   مسئولیة المستثمر كشخص معنوي

   عن الجرائم اإلقتصادیة المسندة إلیھ 
  

  : تمھید و تقسیم  
  

إن مسئولیة الشخص الطبیعي عن الجرائم التي یرتكبھا ، و إسناد ھذه  -
ع العقوبة المناسبة علیھ أمر بدیھي في قواعد القانون المسئولیة إلیھ و توقی

  . الجنائي  ،  بل إن أحكام قانون العقوبات موجھة إلى األشخاص الطبیعیین 
  

و لكن األمر المثیر للجدل بین فقھاء القانون الجنائي ھو مدى جواز إسناد 
، لوطني عن الجرائم التي تلحق باالقتصاد االمسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي 

و ما یستلزمھ ذلك من توقیع العقوبات الجنائیة ، و التي تختلف في مضمونھا عن 
بالرغم من أن الجزاءات المدنیة أو اإلداریة ، على الشخص المعنوي  ، 

الشخص المعنوي كیان تجاري یدیره و یسأل عنھ أشخاص طبیعیون ، فھل ھذه 
تھ أم أنھا سوف تسند إلى المسئولیة الجنائیة سوف تلحق الشخص المعنوي ذا

  . المدیرین و القائمین بأمر الشخص المعنوي 
  

و ما حدود ھذه المسئولیة الجنائیة ، سواء كانت مسئولیة عمدیة أم عن جرائم تم 
ارتكابھا بطریق الخطأ ، و موقف التشریعات اإلقتصادیة من إسناد المسئولیة 

طبیقات القضائیة المختلفة إلسناد و كذلك الت، الجنائیة إلى الغیر في ھذا المجال 
  المسئولیة الجنائیة إلى الغیر في الجرائم اإلقتصادیة  ،

   

لقد سبق القول بأن موقف المشرع الفرنسي من مسئولیة الشخص المعنوي  -
جنائیًا ال یزال محصورًا في جرائم معینة ، و لیس مبدأ عامًا في جمیع 

 الجنائیة للشخص المعنوي في الجرائم ، فعلى الرغم من إسناد المسئولیة
 یأخذ جرائم متعددة إال أننا ال نستطیع أن نقول أن مسلك المشرع الفرنسي

فال مسئولیة جنائیة أي أنھ اعتمد مبدأ التخصیص بھذا المبدأ كقاعدة عامة  ، 
  . للشخص المعنوي إال إذا وجد نص خاص یقرر ذلك 
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 المشرع الفرنسي مع بعض و قد اختار المشرع المصري و التونسي نفس توجھ
االختالفات ، فعلى الرغم من أنھما لم یضعا نصًا عامًا ینظم تلك المسئولیة ، فان 

سكوتھما بحد ذاتھ یعد قبوًال لمبدأ التخصیص ، و ھو ما یعني أنھ على خالف 
الشخص الطبیعي الذي یستطیع أن یرتكب كل الجرائم الواردة في القانون 

لخاصة فإن الشخص المعنوي ال یعاقب إال في الحاالت الجنائي أو القوانین ا
  . المنصوص علیھا قانونًا 

  

و ذلك على خالف المشرع السوري الذي أقر مسئولیة الشخص المعنوي جنائیًا 
بموجب نص عام متجاوزًا بذلك مبدأ التخصیص ، فكلما توافرت شروط مساءلة 

   ٥٨. الشخص المعنوي ، استوجب ذلك معاقبتھ 
  

 مدى إسناد الجرائم المرتكبة للشخص المعنوي و فصل نتناول في ھذا الو سوف 
مسئولیتھ عنھا ، سواء كانت جرائم عمدیة أو غیر عمدیة ، و أھم تطبیقات إسناد 

ثالثة مباحث المسئولیة للشخص المعنوي عن الجرائم االقتصادیة  ، و ذلك في 
   : متتالیة 

  

  . صیتھ في الجرائم االقتصادیة  مفھوم اإلسناد و خصو   األول  بحثالم
  

  مدى مسئولیة الشخص المعنوي عن الجرائم االقتصادیة    الثاني بحث الم
  

 تطبیقات إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر في الجرائم   الثالث بحثالم
   . االقتصادیة 

                                                 
 ذھب��ت محكم��ة التمیی��ز اللبنانی��ة إل��ى ح��د الق��ول بالم��ساواة التام��ة ب��ین ال��شخص المعن��وي و      - ٥٨

أن الق�انون عن�د بحث�ھ الم�سئولیة الجزائی�ة      " یعي في المسئولیة الجنائیة حین أك�دت      الشخص الطب 
ب��صورة عام��ة و بالن��سبة لف��اعلي الجریم��ة ت��وخى الم��ساواة بی��نھم س��واء أك��انوا م��ن األش��خاص       

، و لم یفرق بینھم إال في كیفیة ترتب المسئولیة و في نوع        الحقیقیین أم من األشخاص المعنویین      
  موس�وعة االجتھ��ادات  ١٩/١٢/١٩٥٨ بت��اریخ ٢٩٧حك��م رق�م  "   ج�ب الق��ضاء بھ�ا   العقوب�ة الوا 

 م�ن ق�انون العقوب�ات    ٢١٠ و لقد جاء ھ�ذا الحك�م ت�أویًال ألحك�ام الم�ادة               – سمیر عالیة    –الجزائیة  
 .  عقوبات سوري ٢٠٩اللبناني التي أخذت عنھا المادة 
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   األولبحثالم

   مفھوم اإلسناد

   و خصوصیتھ في الجرائم اإلقتصادیة
  

ض في بیان مسئولیة الشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب  من قبل أن نخو
الغیر باسمھ و لحسابھ ، ال بد و أن نبین مفھوم اإلسناد ، و خصوصیتھ في مجال 

  .  الجرائم االقتصادیة ، و منھا بالطبع جرائم المستثمرین 

 فھل یتفق مفھوم اإلسناد وفقًا للقواعد العامة مع مفھومھ في مجال الجرائم
االقتصادیة  ،  أم أن األمر یحتاج إلى قواعد خاصة لتقریر المسئولیة الجنائیة في 

  . التالیة مطالب ھذا المجال ؟ ھذا ما سوف نجیب عنھ في ال
  

   األول مطلبال
  

   مفھوم اإلسناد وفقًا لألحكام العامة
  

ق المقصود بھ وفاختلف شراح القانون الجنائي في تناول ھذا المفھوم ، و بیان 
العدید من االتجاھات ، و مرد ذلك إلى أن كل من ھؤالء نظر إلى اإلسناد من 

وجھة تختلف عن غیره ، فوضع تعریفًا لھذا المفھوم من الوجھة التي نظر فیھا ، 
و سوف نقوم بإلقاء الضوء على ھذه اآلراء المختلفة في تحدید مفھوم اإلسناد 

  : على النحو التالي 

  وم التقلیدي لإلسناد اإلتجاه األول  المفھ
  

سناد و یعلق توافره على تحقیق كافة إلھناك اتجاه فقھي یتبنى مفھومًا واسعًا ل
الشروط الموضوعیة و الشخصیة للمسئولیة الجنائیة ، حتى أنھ ال یجد فارقًا 

یستوقف النظر بین تعبیري اإلسناد و المسئولیة ، فكالھما یفترض توافر كافة 
   ٥٩.  میل المتھم عبء العقوبة العناصر الالزمة لتح

                                                 
 – دار النھ�ضة العربی�ة   – ١٥٣ ص –  اإلثم الجن�ائي –أحمد عوض بالل .  انظر في ذلك   د   - ٥٩

  . ١٩٨٨القاھرة  



 - ٥٣ -

  

و لذلك فقد تم تعریف اإلسناد وفقًا لھذا االتجاه على أنھ أھلیة تحمل العقوبة لتمتع 
الشخص بالوعي و اإلرادة ، أي أن اإلسناد یتطلب قدرة الشخص على التمییز و 

كما یتطلب قدرتھ على أن یستقل بتقریر أموره وفقًا للبواعث التي االختیار ، 
  . ا و الغایة التي یھدف إلیھا یحسھ

  

، من اجل ھذا فإذا " یتطلب اإلسناد حریة اإلرادة و اإلختیار " و في كلمة واحدة 
  . انعدمت حریة اإلرادة و اإلختیار انتفى اإلسناد و امتنع توقیع العقوبة 

  

   اإلتجاه الثاني   اإلسناد مرادف لمفھوم النسبة 
  

 معززًا  " اإلسنادكمرادف لمفھوم "  النسبة و ھناك اتجاه فقھي استعمل مصطلح
رأیھ بالقول أن اإلنسان ال یكون مسئوًال عن نتیجة أعمالھ إال إذا كانت ھذه 

   ٦٠.  النتیجة منسوبة إلیھ 
فالنسبة والمسئولیة و  اإلجرام  ھي ثالثة أمور مرتبطة و مكملة لبعضھا البعض 

 .  
ة و النسبة أي أنھما لیسا مصطلحین ولكن ھذا االتجاه لم یساو ما بین المسئولی

 المسئولیة تنتج عن النسبة و ھذه النسبة إنمترادفین یحمالن المعنى ذاتھ ، بل 
ھي النتیجة المباشرة للنسبة ھي الشرط األول لقیام المسئولیة ، كما أن المسئولیة 

 .  
القة و خالصة القول أن ھذا االتجاه أقام النسبة أو اإلسناد على أساس وجود الع

السببیة ما بین الجریمة و مقترفھا ، أي متى كانت النتیجة التي حصل علیھا أو 
. أرادھا الشخص متحصلة عن عملھ ، و ھو ما عرف أیضًا باسم اإلسناد المادي 

٦١  

  اإلتجاه الثالث    اإلسناد المعنوي 
  

ھناك اتجاه فقھي ثالث استخدم مصطلح اإلسناد المعنوي في مقابل ما عرف 
سناد المادي ، و طبقًا لھذا االتجاه لكي یتحمل شخص تبعة أفعالھ اإلجرامیة باإل

یجب أن یكون باإلمكان إسناد ھذه األفعال إلیھ باعتبارھا صادرة عن إرادتھ 

                                                 
  . ٣٢٧ ص – مرجع سابق -أنور المساعدة  .   انظر في ذلك  د - ٦٠
جن�دي عب�د المل�ك ، الموس�وعة الجنائی�ة ، الج�زء الثال�ث ، دار إحی�اء             .  انظر ف�ي ھ�ذا ال�رأي         - ٦١

  . ٦٥ – ٦٤ ص – بیروت –التراث العربي 
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السلیمة الواعیة ، و لذلك یقال بأنھ مسئول عن ھذه األفعال ألن باإلمكان إسنادھا 
  . أفعالھ اإلجرامیة إلیھ معنویًا ، أي تحمیلھ تبعة و نتیجة 

أي أن ھذا االتجاه یسند الجریمة إلى شخص ما على أساس النفسیة اإلجرامیة 
، و بعبارة أخرى فإن ھذا الرأي یقوم على أساس وجود التي تولدت في ذھنھ 

  ٦٢. الخطأ أو الركن المعنوي لقیام اإلسناد 
  

ى ھو أدنى درجات و لذلك یشاع القول في الفقھ الفرنسي بأن اإلسناد بھذا المعن
الركن المعنوي للجریمة و الذي ال یسوغ التغاضي عنھ أو النزول دونھ في أي 

  ٦٣. حالة ، و یستوي في ذلك الجرائم العمدیة أو غیر العمدیة أو المادیة 

  اإلتجاه الرابع   المفھوم الحدیث لإلسناد 
  

إال من ثبت یعد ھذا االتجاه تكریس لمبدأ شخصیة العقوبة ، أي أنھ ال یعاقب 
فھذا االتجاه یرى أن التركیز على إسناد الجریمة إستنادًا إلى . نسبة الجریمة إلیھ 

الركن المعنوي فیھ ھدر للركن المادي و العناصر المختلفة التي تقوم علیھا مما 
یؤدي إلى انھیار النموذج القانوني للجریمة بكافة أركانھا ، و القول ذاتھ یصدق 

كیز على العنصر المادي إلسناد الجریمة إلى مقترفیھا ، و أیضًا في حال التر
لذلك فإن األدق ھو استعمال اإلسناد إلظھار الرابطة ما بین الجریمة المقترفة 

بكافة أركانھا و عناصرھا ، و ما بین الشخص الذي قام بإرتكابھا ، فالجریمة في 
  . جوھرھا فعل قابل لإلسناد إلنسان 

  
و مھما تعددت المذاھب المختلفة في اإلسناد ، فإن إسناد و مھما یكن من أمر ، 

الجریمة إلى مرتكبھا سوف یؤدي بال محالة إلى إیقاع العقوبة المقررة قانونًا 
  . على ھذا الفاعل 

فال یعاقب إال من ثبت نسبة " شخصیة العقوبة  " أي أنھا ترسخ بالنھایة مبدأ  
  ٦٤.  الجریمة أو إسنادھا إلیھ 

  

                                                 
 الم�سئولیة  – الج�زء الث�اني   – القانون الجنائي الع�ام  –صطفى العوجي م. د  .  انظر في ذلك       - ٦٢

   . ٢٨ – ٢٧ ص – ١٩٨٥ بیروت  – مؤسسة نوفل –الجنائیة 
  . ١٥٨ ص – المرجع السابق –أحمد عوض بالل .   د - ٦٣
  . ٣٢٨ ص – المرجع السابق –أنور صدقي المساعده .  د - ٦٤
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  لثاني   االمطلب
  

   خصوصیة اإلسناد 
  

  في الجرائم اإلقتصادیة
  

بالنظر إلى الجدل الفقھي و التشریعي الذي ثار حول طبیعة اإلسناد و مدلولھ في 
األحكام العامة ، فإن ھذا الجدل سوف یثور مجددًا و بشكل أكثر إتساعًا في 

  . الجرائم االقتصادیة 
  

 في اإلسناد فان ھناك اتفاقًا على أن فبالرغم من االتجاھات المختلفة التي قیلت
الجریمة ال تسند إال لمن كان مسئوًال عنھا ـ مادیًا و معنویًا ـ  من ناحیة ، كما 

  .أنھا ال تسند إال للشخص الطبیعي من ناحیة أخرى 
   

إال أن الطبیعة الخاصة للجرائم اإلقتصادیة ، أثارت موضوع نطاق اإلسناد عن 
 الجریمة إلى شخص لم یرتكبھا إسنادئم ، و مدى تصور المسئولیة في ھذه الجرا

، أو إلى شخص غیر طبیعي في سبیل الحفاظ على الكیان االقتصادي للدولة ، و 
  . ضمان عدم الخروج علیھ 

  
وقد أثارت ھاتان النقطتان تمیزًا في نطاق المسئولیة مما یجعل األمر أكثر 

  :  تین صعوبة في المجال االقتصادي ،  و ذلك من ناحی
  

   : الناحیة األولى
  

 أن المدیرین و المسئولین و أرباب العمل في المنشآت االقتصادیة المختلفة 
یتحملون التبعات القانونیة عما یرتكبھ موظفیھم  و متبوعیھم من جرائم ، أي 

في مدى نسبة أو أنھم یسألون جنائیًا عن فعل غیرھم ، و ھنا تبرز مشكلة البحث 
  . ائم المرتكبة من قبل الغیر إلیھم حتى یثبت مسئولیتھم عنھا  ھذه الجرإسناد

  
فما ھو األساس الذي تقوم علیھ ھذه المسئولیة ، فھل تقوم على أساس االشتراك 

 بین التابع و المتبوع ، أم على أساس الرابطة النفسیة بین الجریمة اإلجرامي
م ارتكابھ من قبل ھذا المرتكبة و بین صاحب العمل ، أم أن ھناك خطأ قدیم قد ت

  . المتبوع 
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و ما ھي طبیعة ھذا الخطأ ، فھل ھو خطأ مفترض ، أم أنھ خطأ قاعدي 
بالمخالفة لقاعدة جنائیة یرى المشرع ضرورة مراعاتھا ، أم أن ھذا اإلسناد و 
ھذه النسبة تقوم على غیر ھذه األسس ، و ھل العقوبة الموقعة على صاحب 

  . رعیة و الشخصیة في العقوبة العمل تتفق مع قاعدة الش
  

و ھذه التساؤالت كلھا تقتضي البحث في أساس المسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر 
في الجرائم االقتصادیة ، و طبیعة ھذه المسئولیة ، و الضوابط التي تحدد أبعادھا 

  . و أطرھا 
  

    : الناحیة الثانیة
  

باسم المؤسسات االقتصادیة  أن ھناك العدید من الجرائم االقتصادیة ترتكب 
  . المتمتعة بالشخصیة المعنویة ، مما یثیر مشكلة اإلسناد في ھذه الجرائم 

  
و ھل من الممكن إسنادھا إلى ھذه الشخصیات المعنویة ، أم إلى من قام بإقتراف 

المجرم من موظفیھا ، و إذا تم إسناد الجریمة إلى الشخص الفعل االقتصادي 
ھذا اإلسناد ، و ما ھي الجزاءات التي من الممكن إیقاعھا المعنوي فما طبیعة 

  . على ھذه األشخاص المعنویة 
شخاص المعنویة ، و ضوابط ھذه مما یقتضي البحث في المسئولیة الجنائیة لأل

المسئولیة و طبیعتھا و العقوبات المترتبة على ارتكاب شخص معنوي لجریمة 
  ٦٥. اقتصادیة 

  
الجریمة إلى مرتكبھا سوف یأخذ مدلوًال مختلفًا و أكثر و تبعًا لذلك فان إسناد 

  . إتساعًا في الجرائم االقتصادیة عنھ في الجرائم العادیة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٣٣٠ ، ٣٢٩ ص –ق  المرجع الساب–أنور المساعدة .  د -  ٦٥
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   الثاني بحثالم
  

    مدى مسئولیة الشخص المعنوي 
  عن الجرائم اإلقتصادیة

  
  

نرى انھ من الضروري بیان مدى حدود مسئولیة الشخص المعنوي عن الجرائم 
الشخص المعنوي  تكب باسمھ و لحسابھ ، و مدى تدخل إرادةادیة التي تراالقتص

 ، و ھل ھذه اإلرادة منفصلة أو مستقلة عن إرادة في نطاق ھذه المسئولیة 
التابعین لھ ، ثم نتناول حدود ھذه المسئولیة في نطاق الجرائم العمدیة  ، و كذلك 

  . الجرائم غیر العمدیة 
  . الیة على النحو التالي  متتمطالبو ذلك في ثالثة 

  

   األول  مطلبال
  حدود مسئولیة الشخص المعنوي

   عن الجرائم اإلقتصادیة
  

ببیان االتجاھات الفقھیة المختلفة التي تتنازع المسئولیة الجنائیة سبق القول 
  . لألشخاص المعنویة ، ما بین مؤید و معارض لھذه المسئولیة 

  
ة ما بین معارض و مؤید لھذه المسئولیة و  التشریعیاالتجاھاتو كذلك اختلفت 

  . ثالث یأخذ بھذه المسئولیة و یقرھا بنصوص خاصة و لیست قاعدة عامة 
و ما ساقھ المعترضون على ھذه المسئولیة ، و سبق عرضھ في ھذا البحث ، من 

حجج القت ردًا من المؤیدین لتلك المسئولیة ، و الذین یرون أن لألشخاص 
 و لیست افتراضیًا ، بسبب المصالح الخاصة التي تقوم ،یقي المعنویة وجود حق

بتحقیقھا ، و التي من شأنھا أن تجعل لھذه الشخصیة المعنویة شخصیة مستقلة و 
  . متمیزة عن شخصیات أصحاب المصلحة فیھا 
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فلھا إرادة متمیزة و  فالشخصیة المعنویة لھا وجود حقیقي من الناحیة القانونیة  ، 
بھا ، و ذمة مالیة مستقلة ، و إنكار اإلرادة المستقلة للشخص مصالح خاصة 

   ٦٦. المعنوي ، یترتب علیھ نتائج قانونیة یستحیل التسلیم بھا 
  

  یرى أن الجماعة ذات التركیب أو الھیكل ٦٧  "   Andre  vitu" و األستاذ  
التدریجي ھي كائن حقیقي یقرر المشرع وجودھا و تنظیم نشاطھا ، و ھذا 

شاط ھو ولید إرادة حقیقیة منفصلة عن إرادات األعضاء ، و التي یمكن أن الن
تستند إلیھا أثار األفعال مشروعة كانت أم غیر مشروعة ، طالما أنھا ارتكبت 

  . باسمھا و بواسطة األعضاء الذین یعبرون عن إرادتھا 
  

تكون إرادة  كما قد تكون فردیة فانھ من المتصور أن اإلرادیةو اإلرادة أو القدرة 
جماعیة ، فالجماعة مخلوق مختلف عن األفراد الذین یؤلفونھا  ، بمعنى أنھ 

طالما تقرر للذات المعنویة كیان ذاتي مستقل ، و یمارس أنشطة باسمھ ھو و 
  . لحسابھ الذاتي  و یضاف إلى ذمتھ المالیة و یرد علیھ الغرم أیضًا 

ما تكون في حدود القانون و دون و طالما أن مباشرة ھذه األنشطة و ممارستھا ك
مخالفة قد تنطوي على مجاوزة ألحكامھ و خرق لھ  ، و إرادة مثل ھذا الفعل 

المخالف للقانون لیست ولیدة إرادة فرد ، بل تصبح في ھذه الحالة ولیدة مجموعة 
  . من اإلرادات تتداول فیما بینھا ثم تقرر التنفیذ 

  

ء أعضائھ من األشخاص الطبیعیین ، و  آراإجماع الشخص المعنوي ھي فإرادة
 أعمال الذات المعنویة  بإدارةمظھرھا األوامر و التعلیمات التي ینفذھا القائمون 

 .٦٨  
  

                                                 
أن الشخ�صیة المعنوی�ة   "   اعتمد القضاء اللبناني نظریة الحقیقة ، إذ جاء في أحد أحكامھ           -  ٦٦

لیست في جوھرھا مجرد تصور و افتراض أو نتیجة محتومة للقانون ، بل إنھ�ا حقیق�ة ت�أتلف م�ع       
 و ل�ھ  االجتماعی�ة ظ�واھر  الواقع و ترتكز علیھ ، و ھي عبارة عن كیان یطابق حقیقة الحوادث و ال    

  "  حیاتھ الخاصة  
 الن�شرة الق�ضائیة   -  ١٩٤٧ / ١٢ / ١٠  ال�صادر ف�ي   ٣٠٠ اللبنانیة ق�رار رق�م       االستئنافمحكمة  

  . ١٦٦ ، ص ١٩٤٨اللبنانیة  
٦٧ -  vitu ( A) Rapport francais . la  participation al . infraction  de 

V II – congres international de penal . ed . cujas  op . cit .  p . ٤٥  
                                                                                                              

                                   
لق���اھرة   ا-  ٧٨ مرج���ع س���ابق  ص – الم���سئولیة الجنائی���ة -محم���د م���صطفى القلل���ي  .   د -  ٦٨

١٩٤٨ .  
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 یسند الفعل لمنفذه بل یتعین إسناده لمن أنو یرى البعض أنھ من غیر المتصور 
 في دائرةصدر عنھ و بإسمھ و لحسابھ و بإرادتھ  ، فاإلرادة ھنا لم تنحصر 

ضیقة ، بل ھي ولیدة إدراك و إرادة األفراد و األعضاء المكونین لألشخاص 
  بمعنى أنھا عصارة نشاط الخالیا التي تتكون منھا ، أي من ٦٩.  المعنویة  

   ٧٠. مجموعة أولئك الذین یعبرون عنھا  
  

فمن وجھة نظر قانونیة یمكن لألشخاص المعنویة أن تكون لھا إرادة خاصة 
سطة أعضائھا ، ھذه اإلرادة خاصة و مستقلة و ال تتماشى معبر عنھا بوا

  . بالضرورة و إرادة العناصر الطبیعیة التي ساھمت في بلورتھا 
فاإلرادة فردیة بالنسبة للشخص الطبیعي ، و جماعیة بالنسبة لألشخاص المعنویة 

   ٧١. ، و ھذه اإلرادة الجماعیة أھل ألن ترتكب خطأ تمامًا كاإلرادة الفردیة 
  

 لألشخاص المعنویة بإرادة جماعیة مستقلة تختلف اعترافناو لقد سبق القول بأن 
عن إرادة أعضائھا یمكن أن تثیر مسئولیتھا المدنیة أو تجعلھا عرضة لعقوبات 

تشترط في أغلب الحاالت وجود ) أو اإلرادیة ( إداریة  ، و المسئولیة المدنیة 
اذا ال نقبل مثل تلك اإلرادة لتأسیس خطأ و ال یوجد خطأ إال مع اإلرادة ، فلم

  . المسئولیة الجنائیة 
  

ھي إرادة األشخاص الطبیعیین الذین فاألشخاص المعنویة تتمتع بإرادة شرعیة 
یعدون بمثابة األعضاء بالنسبة لھا ، و ھذه اإلرادة یمكن أن تتجھ إلى ارتكاب 

القصد الجنائي فعل مخالف للقانون و ھي إرادة كما یمكن أن تتحقق في صورة 
الرتكاب جریمة عمدیة ، فإنھا أیضًا قد تكون في صورة خطأ غیر عمدي أي 

  . الرتكاب جریمة غیر عمدیة 
و سوف نلقي الضوء على ذلك من خالل الجرائم االقتصادیة  ،  باعتبارھا 

  . متصلة بموضوع البحث و ذلك على النحو التالي 

                                                 
٦٩  -  Haket  ( M.E ) Lecorporation sete I le probleme de leur 

activite et responsabilite penale  . in  R . I . D . P  ١٩٢٤ . 
 p . ١٣١                                                   

 الطبع��ة -ون  الم��صري المق��ارن    الق��صد الجن��ائي ف��ي الق��ان -عب��د المھ��یمن بك��ر س��الم  .   د -  ٧٠
  . ١١٩ و ما بعدھا  رقم  ١٧٤ ص – ١٩٥٩ القاھرة  -األولى  

 من�شورات جامع�ة   – الق�سم الع�ام   –  شرح قانون الج�زاء الك�ویتي   -عبد الوھاب حومد  .   د   - ٧١
  . ٣١٨ ص – ١٩٨٣ – الطبعة الثالثة -الكویت  
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   الثاني المطلب
  یة مسئولیة األشخاص المعنو

  عن الجرائم اإلقتصادیة العمدیة 
  

إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم یثور التساؤل عن مدى 
اإلقتصادیة التي ترتكب باسمھ و لحسابھ ، من ممثلیھ و مدیریھ ، و التي تضر 

  .  باالقتصاد القومي 
 بنا و من المعروف أن الجرائم المرتكبة قد تكون عمدیة أو غیر عمدیة ، و یجدر

أن نوضح كیفیة تناول التشریعات لھذه المسألة ، و ھل ھناك نصوص صریحة 
  . تقرر ھذه المسئولیة الجنائیة 

ھذا ما سوف نحاول اإلجابة عنھ من خالل استعراض النصوص التشریعیة 
  . الواردة في بعض القوانین من خالل السطور التالیة 

  
 : ففي التشریع المصري   -

 
ت إسناد ھذا النوع من الجرائم إلى األشخاص ھناك عدة نصوص أقر -

 المسئولیة إسنادفعل سبیل المثال نجد أن أول قانون أقر , المعنویة 
 ، ١٩٩٤ة  لسن٢٨١نوي صراحة ھو القانون رقم الجنائیة للشخص المع

 ١٩٤١ لسنة ٤٨للقانون رقم  ) ١(  مكررًا فقرة ٦الذي أضاف المادة 
 . ش  المتعلق بقمع  و التدلیس و الغ

 ، ١٩٥٥و التي عدلت عام ( و بالرجوع إلى المادة الثانیة مثًال من ھذا القانون 
نجد أن المشرع المصري یتطلب أن یكون المخالف على علم  ) ١٩٩٤ ، ١٩٦١

بالغش ، أي أن الجریمة عمدیة ، كما أن جریمة خداع المشتري المنصوص 
یة  یشترط لقیامھا ثبوت  ، ھي جریمة عمد١٩٤١ لسنة ٤٨علیھا بالقانون رقم 

القصد الجنائي  ، و ھو علم المتھم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بیعھ ، 
  . و أنھ تعمد إدخال ھذا الغش على المشتري 

 ١ فقرة ٦، عندما أضاف المادة و من خالل ما سبق یتبین أن المشرع المصري 
 إسناد مسئولیة الجرائم مكررا لقانون قمع التدلیس و الغش ، یكون قد قبل بذلك

  . العمدیة الواردة فیھ إلى األشخاص المعنویة 
  

 ١٩٨٨ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ٢٢و إلى جانب ھذا النص نجد كذلك المادة 
  : المتعلق بشركات تلقي األموال ، و التي تنص على أنھ 

  ..... یعاقب كل شخص طبیعي أو معنوي كان یعمل في مجال تلقي األموال  "  
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  " و ذلك إذا أثبت عمدًا بیانات جوھریة غیر صحیحة   
  : أما بالنسبة للتشریع السوري و اللبناني   -
 فإن إقرار مسئولیة األشخاص المعنویة بموجب نص عام ، في التشریع  -

 . السوري ، یعني أن إمكانیة إسناد جرائم عمدیة لھا أمر ال شك فیھ 
 ، ٢١٠ أن ما قصده الشارع في المادة و لقد اعتبرت محكمة التمییز اللبنانیة

ھو ضبط مسئولیة الھیئة "    سوري ، من قانون العقوبات   ٢٠٩المطابقة للمادة 
المعنویة جزائیًا و معاقبتھا عن الجرائم التي یرتكبھا مدیروھا و أعضاء إدارتھا 
 و ممثلوھا و عمالھا عندما یأتون األعمال التي تشكل جرائم و ذلك باسم الھیئة
المذكورة أو بإحدى وسائلھا دون التفریق بین نوع تلك الجرائم مقصودة كانت أم 

  .غیر مقصودة 
و حیث أن القول بأن تطبیق تلك المادة محصور باألعمال اإلیجابیة التي تشكل 
جرمًا فقط ھو قول خاطيء ألن بعض الجرائم یتم باإلمتناع عن القیام بعمل 

ال و عدم مراعاة األنظمة ن و لم یشأ المشرع فرضھ القانون أو تكون نتیجة إھم
ربط مسئولیة الھیئات المعنویة بنوع خاص من الجرائم و استبعاد نوع آخر ، 
ألن الذھاب غلى مثل ھذا التفسیر یفسد مبدأ المساواة الذي توخاه الشارع بین 
األشخاص المعنویین و األشخاص الحقیقیین بشأن ترتیب المسئولیة الجزائیة و 

  ٧٢   ............    "    ٢١٠د تكریسھ في نص المادة أرا
   

 عقوبات سوري أقرت صراحة ١٠٨كما یمكن اإلشارة إلى أن المادة  -
إمكانیة حل األشخاص المعنویة إذا ارتكب أعضاؤھا باسمھا أو بإحدى 

 ........  وسائلھا جنایة أو جنحة مقصودة  
 ، ٦٧٨المادتان  االحتیاليالس و من أمثلة ھذه الجرائم المقصودة جریمة اإلف

  ٦٨٦ ، ٦٨٥ع  ، و كذلك جریمة الغش إضرارًا بالدائنین ، المادتان .   ق ٦٨٠
  ٧٣.  ع   . ق 

                                                 
 م���ذكور ل���دى س���میر عالی���ة ، موس���وعة   -  ١٩٥٨ / ١٢ / ١٩ بت���اریخ ٢٩٧  ق���رار رق���م -  ٧٢

  و ھذا التأویل یمكن أن ینطبق على المادة -االجتھادات الجزائیة لقرارات و أحكام محكمة التمییز      
 .  لبناني ٢١٠ سوري المأخوذ حرفیًا عن المادة ٢٠٩

 - الم��سئولیة  ف��ي الق��انون الجن��ائي اإلقت��صادي     -محم��ود داود یعق��وب   .   انظ��ر ف��ي ذل��ك    - ٧٣
 ص – ب�دون ت�اریخ   – الناش�ر األوائ�ل   -اسة مقارنة بین القوانین العربی�ة و الق�انون الفرن�سي             در

٢٥١ ، ٢٥٠ .   
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 :و في التشریع التونسي   -

 
إسناد ھذا النوع من الجرائم إلى األشخاص  ھناك عدة نصوص أقرت   -

 : المعنویة و منھا على سبیل المثال 
مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین  من ٨٣ما ورد بالفصل  -

 :  حیث ینص ھذا الفصل على أنھ ١٩٨٩و الشركات الصادرة سنة 
دون المساس بالعقوبات األخرى المنصوص علیھا بھذه المجلة ، و المقصود "  

بھا العقوبات اإلداریة ، یعاقب كل شخص خاضع للضریبة على الدخل حسب 
ى الشركات ن قام عمدًا بأعمال تحیل موصوفة النظام الحقیقي أو للضریبة عل

للتملص من القیام بضبط الضریبة أو دفعھا كلیًا أو جزئیًا و كذلك األشخاص 
   ٧٤.....   "  المشاركون  

  
  : مسئولیة جنائیة عمدیة لألشخاص المعنویة إعتمادًا على فھذا الفصل یقر 

  
لك  بالخاضعین تخدم عبارة شخص بصفة مطلقة ثم یحددھا بعد ذسالفصل ی -١

للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي أوًال ، و ثانیًا و ھو األھم 
الخاضعین للضریبة على الشركات و من الطبیعي أن الخاضع للضریبة على 

 من القانون ٤٥الشركات ھي الشركات ذاتھا و ھو ما أقره صراحة الفصل 
 . المذكور 

لفصل الشركات ذاتھا ال مسیریھا و مما یؤكد أن المشرع إنما قصد في ھذا ا -٢
أو القائمین علیھا أنھ لو أراد معاقبة المسیرین لألشخاص المعنویة ألعلن عن 

 من المجلة نفسھا الذي ینص على أن ٨١ذلك صراحة كما فعل في الفصل 
" العقوبات تطبق في صورة ارتكاب الجریمة من شخص معنوي على  

رین أو الوكالء ،  و بصفة عامة على الرؤساء المدیرین العامین ، أو المدی
  ٧٥"   كل شخص لھ صفة الممثل للشخص المعنوي  

 
 حیث جاء ١٩٩٥ من قانون السجل التجاري لسنة ٦٩ما ورد بالفصل  -

 : بھذا الفصل 
 

                                                 
 من��شور بالرائ��د الرس��مي    -  ١٩٨٩ / ١٢ / ٣٠ بت��اریخ ١٩٨٩ ل��سنة ١١٤  الق��انون رق��م  - ٧٤

   . ٨٩ / ١٢ / ٣١ -  ٨٨العدد 
 .  بعدھا  و ما٢٥٢ ص – المرجع السابق – محمود داود یعقوب  - ٧٥
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یعاقب كل شخص یدلي ببیان غیر صحیح أو ناقص ، عن سوء نیة بقصد   "  
  ........ بالسجل التجاري   التسجیل أو التكمیل أو التنقیح أو التشطیب 

  

و ینطبق العقاب المذكور على كل تاجر أو وكیل أو مدیر شركة داخلین تحت 
مقتضیات ھذا القانون یرسم بصكوكھ أو األوراق المتعلقة بتجارتھ بیانات یعلم 

  ....أنھا غیر صحیحة فیما یخص المحكمة التي ھو مسجل بھا أو عدد تسجیلھ  
  

ذا الفصل تعاقب كل شخص یدلي ببیان غیر صحیح سواء فالفقرة األولى من ھ
للتسجیل أو التشطیب أو التنقیح ، و بالرجوع إلى الفصول المتعلقة بالعملیات 
المذكورة نجد أنھا قد حملت واجبات التسجیل و التنقیح و التشطیب للذات 

  . المعنویة نفسھا 
  

و التي لھا صفة التاجر  تمیز بین األشخاص المعنویة فإنھاأما الفقرة الثانیة 
األشخاص المعنویة التي لیست لھا تلك الصفة ، فاألولى تعاقب بصفة شخصیة ، 

  . أما الثانیة فیعاقب عنھا الوكیل أو المدیر 
  

 تشمل األشخاص ٦٩فعبارة كل تاجر الواردة في بدایة الفقرة الثانیة من الفصل 
مل مسئولیة الجریمة العمدیة المعنویة ، و بالتالي فإن ھذه الخیرة ھي التي تتح

  . الواردة بتلك الفقرة 
و مما یدعم ھذا التوجھ سواء بالنسبة للفقرة األولى أو الفقرة الثانیة من الفصل 

 ، ما جاء في الفقرة الثالثة من الفصل ذاتھ التي تحیل إلى الفقرة الثانیة من ٦٩
د تضاعف الخطیة   من القانون ذاتھ و التي تقتضي أنھ في حالة العو٦٨الفصل 

، أما بالنسبة للذات المعنویة فإن الغرامة ال تكون أقل من نصف " الغرامة  " 
الحد األقصى المقرر فھذا إقرار صریح من المشرع بمسئولیة األشخاص 

  . المعنویة عن ھذه الجرام العمدیة  
  

  حیث ینص ھذا ١٩٩٦ من قانون النفایات لسنة ٤٧ما ورد بالفصل  -
ملة من الجرائم العمدیة ، و یستعمل في جمیع فقراتھ الفصل على ج

 ............   " كل شخص تعمد  "  عبارة  
و حسب الفصل الثاني من القانون ذاتھ ، و ھو فصل خصص للتعریفات فإن 

و بناء على ذلك فإن " شخص تشمل كل شخص مادي أو معنوي  " عبارة  
ن تسند لألشخاص المعنویة كما  یمكن أ٤٧الجرائم العمدیة المذكورة بالفصل 

 من ذات ٤٩لألشخاص الطبیعیین على حد سواء ، و ھو ما یؤكده الفصل 
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القانون و الذي یحصر الجزاء في العقوبات المالیة إذا كان المخالف شخصًا 
  . معنویًا  

  
و تجدر اإلشارة إلى أن المدیر أو الممثل للشخص المعنوي یعتبر عضوًا في  -

 بالتالي فإن توافر القصد الجنائي لدیھ ، یؤدي إلى توافر كیانھ و جسده ، و
أركان الجریمة لدى الشخص المعنوي بإعتبار أن فعلھ ھو فعل األشخاص 

  ٧٦. المعنویة نفسھا 
 

فالقصد الجنائي ممكن التحقق لدى الشخص المعنوي من خالل إرادة و  -
ادي و حر ، معرفة المساھمین فیھا و القرار الذي یتخذ ضمنھا ھو قرار إر

 كما أن المعرفة بالقوانین و الواجبات الملقاة على عاتق األشخاص المعنویة 
عبر األشخاص الطبیعیین متوافرة ، فبدون معرفة و إرادة ھؤالء ال یوجد 

 . قرار 
و یمكن إلثبات النیة اإلجرامیة لألشخاص المعنویة اعتماد مداوالت مجلس 

  ٧٧.  الكتابیة أو شھادة الشھود اإلدارة أو المذكرات أو التعلیمات 
  

   الثالثمطلبال
  

    مسئولیة األشخاص المعنویة 
  

  عن الجرائم اإلقتصادیة غیر العمدیة
  

إن ھذا النوع من الجرائم غیر العمدیة ، لم یتم إسناده لألشخاص المعنویة إال 
بصورة نادرة ، فھذا التجریم یتم بصورة استثنائیة و ورد النص علیھ في حاالت 

حدودة ، و الجرائم غیر العمدیة تقع بطریق اإلھمال أو عدم اإلحتیاط و التحرز م
أو اإلخالل بالواجبات المطلوبة ، و سوف نلقي الضوء على بعض التشریعات 

  . العربیة التي تتناول ھذا النوع من التجریم 
                                                 

 مسئولیة الشركة عن أعم�ال م�دیرھا ف�ي مواجھ�ة     – حسین یوسف غنایم.   انظر في ذلك  د        - ٧٦
 و ھذا الرأي   -  ٧٢ ص   – ١٩٩٢ أبریل   – ١١ العدد   – المجلة العربیة للفقھ و القضاء       –الغیر  

بمثاب�ة  ھو في الحقیقة للقضاء اإلنجلیزي الذي یعتبر أن مدیري الشركة ھ�م أع�ضاؤھا و یعتب�رون       
..  فإف���صاح الم���دیرین ع���ن ق���صدھم بمثاب���ة دالل���ة كافی���ة عل���ى إرادة ال���شركة  .........  دماغھ��ا   

فالشخص الطبیعي ال یعبر بقولھ أو عملھ عن الشركة ، و إنم�ا یت�صرف كم�ا ل�و ك�ان ھ�و ال�شركة                
 . فعقلھ ھو عقل الشركة  ...  ذاتھا  

  . ٢٥٤ ص – المرجع السابق -  محمود داود یعقوب  -  ٧٧
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 ، بالرغم من أنھ قد وضع نصًا عامًا یقر مسئولیة فالتشریع السوري مثًال  -

التي یرتكبھا بصورة شخاص المعنویة جنائیًا ، إال أنھ یجعل الجرائم األ
الخطأ غیر العمدي لھا طابع استثنائي ، مما یجعل من الحاالت التي وقع فیھا 

 . إسناد المسئولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة قلیلة 
  

و من أمثلة ذلك جریمة اإلفالس التقصیري التي ینص علیھا المشرع السوري 
  .  من قانون العقوبات ٦٨٠ ، ٦٧٩ي المادتین ف
  
نجد أن الصبغة االستثنائیة للجرائم غیر القصدیة ، و في التشریع التونسي   -

تنعكس كذلك على الجرائم اإلقتصادیة ، فال نجد إال عددًا محدودًا منھا تم 
 . إسناده إلى الشخص المعنوي 

  :  على أنھ  مثًال ینص١٩٨٨ من مجلة الغابات لسنة ٩٥فالفصل 
  

یجب على الشركات و المقاولین و غیرھم ممن یستعملون الطرقات و " 
 متر منھا أخذ اإلحتیاطات الالزمة ٢٠٠الممرات داخل الغابات أو على مسافة 

  .  " لتجنب حدوث الحرائق 
  

فھذا الفصل یقر صورة من صور الخطأ غیر العمدي و ھي عدم أخذ 
ولیة ھذا الخطأ إلى الشركات مما یعني أن اإلحتیاطات الالزمة و تحمل مسئ

المشرع یقبل بفكرة إسناد جرائم الخطأ غیر العمدي لألشخاص المعنویة ، إلى 
جانب قبولھ إلسناد جرائم الخطأ العمدي لتلك األشخاص ، ھذا إلى جانب المجال 

  . الواسع لمسئولیة األشخاص المعنویة جنائیًا و ھو الجرائم المادیة 
  
أدخل عقاب اإلھمال غلى قانون قمع الغش و فلقد ع المصري أما المشر -

التدلیس في الوقت ذاتھ الذي أدخل فیھ مسئولیة األشخاص المعنویة جنائیًا ، 
 مكرر و التي ٦ بموجب المادة ١٩٩٤ لسنة ٢٨١أي بموجب القانون رقم 

 : تنص على 
 قانون آخر دون اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي" 

..........  
بطریق اإلھمال أو عدم اإلحتیاط و التحرز أو اإلخالل .......     إذا وقع الفعل  

  بواجب الرقابة  ، 
  .......   " تكون العقوبة 
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فاقتران إقرار مسئولیة األشخاص المعنویة جنائیًا ، بإقرار العقاب على الخطأ 
ي إسناد جرائم الخطأ غیر العمدي غیر العمدي ، دلیل على قبول المشرع المصر

  . إلى األشخاص المعنویة 

  
   الثالث بحثالم

  
  تطبیقات إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر

   
  في الجرائم اإلقتصادیة 

  
تجد المسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر میدانھا الرحب في المجال  -

 بین االقتصادي ، و ذلك لمبررات عدیدة منھا المسئولیة المزدوجة
، و كذلك بسبب ارتكاب ھذه الجرائم "  عالقة التبعیة " المتبوع و التابع  

من قبل المتبوع للشخص المعنوي في حالة تأدیة الوظیفة أو بسببھا  و 
تحقق عالقة السببیة بین العمل الموكول للتابع و بین الجریمة التي قام 

 . بارتكابھا 
  

سئولون بمزید من الحرص و المتابعة و ھذه المسئولیة تھدف إلى أن یقوم الم
للحیلولة دون قیام مستخدمیھم بالخروج على القواعد و المباديء التشریعیة التي 

  . تنظم الحیاة اإلقتصادیة 
  

 سوف نقوم بعرض نماذج و تطبیقات تشریعیة إلسناد بحثو في ھذا الم
  .ول  األالغیر في المجال االقتصادي في المطلبالمسئولیة الجنائیة إلى 

  
و ذلك على .  الثاني نعرض لألحكام القضائیة الصادرة بھذا الشأن و في المطلب
  .النحو التالي 

   األول مطلبال

   تطبیقات إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر 

  في التشریعات اإلقتصادیة 
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حرصت العدید من التشریعات االقتصادیة على الحفاظ على السیاسة  -
 و انطالقًا من ھذا المبدأ فقد أقرت المسئولیة الجنائیة االقتصادیة للدول ،

ألرباب العمل ، سواء كانوا تجارًا أو مستثمرین ، و مدیري المشروعات 
االقتصادیة ، باإلضافة للمسئولیة المدنیة ، عما یقوم بھ مستخدموه من 

 . جرائم أو مخالفات إقتصادیة 
  

سئولیة في العدید من تم النص على ھذا النوع من الم: ففي فرنسا   -
 لسنة ١٤٨٤التشریعات االقتصادیة الفرنسیة ، بدءًا من القانون رقم 

 و المتعلق بضبط مخالفات التشریعات االقتصادیة ، حیث تنص ١٩٤٥
 :  منھ على ما یأتي ٥٦المادة 

  
توقع العقوبات و الجزاءات المقررة في ھذا القانون على كل من یعھد إلیھم "  

، إذا ارة أو تسییر مؤسسة أو ھیئة أو شركة أو جمعیة تعاونیة بأیة صفة بإد
خالفوا أحكام ھذا القانون أو تركوا المخالفة تقع من شخص یخضع لسلطتھم أو 

   ٧٨. "  إشرافھم  
  

 من قانون العمل الفرنسي  و التي ٢  فقرة ٢٦٣و كذلك الحال في المادة  
الوكالء أو التابعین الذین فرضت عقوبة على رؤساء المؤسسات و المدیرین و 

و أنظمة اإلدارة العامة الملزمین یخالفون بأخطائھم الشخصیة أحكام ھذا القانون 
  . " بتنفیذھا  

  
و تبعًا لذلك فقد حكم بإدانة مدیر فندق عن مخالفة ارتكبھا أحد عمال الفندق و لم 

ھ عن عادة كانت یتم قبول دفاعھ بأنھ تسلم إدارة الفندق حدیثًا ، و ال یصح مساءلت
  ٧٩.  متبعة في الفندق قبل أن یتسلم إدارتھ  

  
   : و في مصر  -

 
ورد إسناد المسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر في العدید من التشریعات  -

 من قانون الرقابة على النقد ١٣االقتصادیة المصریة حیث نصت المادة 
 : على ما یلي 

                                                 
   . ٣٦٩ ص – المرجع السابق -أنور صدقي المساعده  .   د -  ٧٨
أن�ور ص�دقي   .   ، م�شار إلی�ھ ف�ي المرج�ع ال�سابق  ل�دى د       ١٩٤٥ أبری�ل  ٢٠  نقض فرنسي       - ٧٩

   . ٣٧٠المساعده  ص 
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یكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورھا عن شركة أو جمعیة ، الشریك " 
  . " المسئول أو المدیر أو عضو مجلس اإلدارة حسب األحوال  

  
  :  بشأن البنوك و اإلئتمان على ما یلي ١٥٧ من القانون رقم ٦١كما نصت المادة 

  

یة الشریك یكون المسئول عن المخالفة في حال صدورھا عن شركة أو جمع"  
المسئول أو المدیر أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو رئیس مجلس اإلدارة 

  . " حسب األحوال  
  

 بشأن قمع الغش و ١٩٩٤ لسنة ٢٨١و كذلك المادة السادسة من القانون رقم 
  : التدلیس ، و التي تنص على أنھ 

  
انون ، دون إخالل بمسئولیة الشخص الطبیعي المنصوص علیھا في ھذا الق"  

یسأل الشخص المعنوي جنائیًا عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون إذا 
وقعت لحسابھ أو باسمھ بواسطة أحد أجھزتھ أو ممثلیھ أو أحد العاملین لدیھ ، و 

یحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بھا عن 
ي بوقف نشاط الشخص المعنوي الجریمة التي وقعت ، و یجوز للمحكمة أن تقض

المتعلق بالجریمة لمدة ال تزید على سنة ، و في حالة العود یجوز الحكم بوقف 
النشاط لمدة ال تزید على خمس سنوات أو بإلغاء الترخیص في مزاولة النشاط 

  .  " نھائیًا 
 :و في التشریع األردني  -

 
أقامت وردت العدید من النصوص التشریعیة االقتصادیة و التي   -

مسئولیة رب العمل عن المخالفات التي ترتكب من قبل العاملین لدیھ ، و 
 . ھي بذلك تقرر صراحة المسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر 

  
أ  من قانون الصناعة و التجارة األردني و  / ١٨و من ھذه النصوص المادة 

  : التي نصت على أن 
  

 عن أي مخالفة ألحكام ھذا یعتبر كل من صاحب المحل أو مدیره مسئوًال"  
  " القانون في المحل  
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كما نص المشرع األردني في المادة الخامسة من قانون الجرائم االقتصادیة رقم 
  :  على أنھ ١٩٩٣ لسنة ١١

  
إذا ارتكبت أي ھیئة معنویة جرمًا خالفًا ألحكام ھذا القانون و ثبت أن ذلك "  

یر أو موظف في تلك الھیئة أو بسبب الجرم قد ارتكب بموافقة أو تواطؤ أي مد
إھمالھ فیعتبر كل من المدیر أو الموظف و الھیئة المعنویة  أنھ ارتكب جرمًا و 

  . " یعاقب كل منھما على ذلك الجرم  
 ، و نصت ٢٠٠٤ لسنة ٢٠إال أن ھذه المادة قد عدلت بصدور القانون رقم 

  : المادة بعد التعدیل على ما یلي 
  
مدیر أي ھیئة معنویة أو موظف فیھا أو أي من أعضاء مجلس   إذا ارتكب -أ 

إدارتھا أو ھیئة مدیریھا بما في ذلك رئیس المجلس أو الھیئة أو أي من العاملین 
 من ھذا القانون أي جریمة خالفًا ٢في الھیئات الواردة في الفقرة ب من المادة 

قتضى العقوبات ألحكامھ ، و تبین أن ھذا الجرم قد ارتكب قصدًا فیعاقب بم
  . المنصوص علیھا في قانون العقوبات و ھذا القانون 

  
  إذا ارتكب أي من المذكورین في الفقرة أ من ھذه المادة ذلك الجرم نتیجة -ب 

  . خطأ جسیم فیعاقب بعقوبة الحبس لمدة ال تتجاوز سنتین  
  

، و ھذا التعدیل یشیر و بوضوح إلى اتجاه المشرع األردني بھذا الخصوص 
حیث كان في النص السابق و قبل التعدیل ، یقیم مسئولیة المدیر على أساس 

إھمالھ ، و قد یكون ھذا اإلھمال مفترضًا في غالب األحوال ، أما بالتعدیل الجدید 
دیة ، أو نتیجة لخطأ جسیم قد تم عمفال تقوم المسئولیة إال إذا كانت الجریمة 

   ٨٠. ارتكابھ من قبل المدیر 
  

 :شریع السوري و في الت -
 

نجد أن المشرع السوري یقرر إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الشخص   -
 من قانون ٣٠المعنوي عن فعل الغیر التابع لھ ، حیث نص في المادة 

 : العقوبات االقتصادیة السوري على ما یلي 
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توقع العقوبات و الجزاءات المقررة في ھذا المرسوم التشریعي على من یعھد "  
ھم بأیة صفة بإدارة جھة ما في الدولة إذا تركوا على علم منھم الجرم یقع من إلی

  . " شخص یخضع لسلطتھم أو إشرافھم 
  

  :  من قانون تنظیم شئون التموین و التسعیرة على ما یلي ٣٥كما نصت المادة 
  
یكون صاحب المحل مسئوًال مع مدیره أو القائم على إدارتھ عن كل ما یقع في " 

من مخالفات ألحكام ھذا القانون و القرارات المنفذة لھ و یعاقب بالعقوبات المحل 
المقررة لھا ، فإذا ثبت أنھ بسبب الغیاب أو استحالة المراقبة لم یتمكن من منع 

اقتصرت العقوبة حدھا األدنى و ذلك مع عدم اإلخالل بما ورد وقوع الجریمة 
  . " ة  في قانون العقوبات في حالة االستحالة المطلق

  الثاني  مطلب ال

   تطبیقات قضائیة إلسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر

   في الجرائم اإلقتصادیة 
  
  

لقد كان للقضاء تطبیقات ھامة بشأن المسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر في  -
الجرائم االقتصادیة ، و التي تتصل بموضوع البحث  ، باعتبار أن ما یقوم 

فعال تشكل في حقیقتھا جرائم إقتصادیة ، یجعلنا نلقي بھ المستثمرون من أ
القول بأنھ قد الضوء على ما أقره القضاء من أحكام ھامة یمكن من خاللھا 

أقر إسناد المسئولیة الجنائیة عن أفعال الغیر إلى الشخص المعنوي ، و الذي 
ھو عبارة عن شركة تجاریة أو مستثمر یقوم بإنشاء عدة شركات لھا أنواع 

و ھنا سوف نقوم بإلقاء الضوء على جانب . ختلفة ألداء نشاطھ االقتصادي م
 . من ھذه األحكام في القضاء المقارن  

  
 : ففي فرنسا   -

  
نجد أن فكرة المسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر ظھرت في القضاء الفرنسي  -

قبل ظھورھا في التشریعات الفرنسیة الحدیثة  ، و قد رسخ القضاء الفرنسي 
ذه المسئولیة فیما یتعلق بالجرائم االقتصادیة دون غیرھا ، أي مسئولیة ھ
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أرباب العمل و مدیرو المشروعات االقتصادیة عن المخالفات التي یرتكبھا 
 . التابعین  

  
  حیث ١٨٣٩و كان أول حكم صدر بھذا الخصوص عن المحكمة العلیا عام  -

 بیع خبز بسعر أعلى قضت بإدانة صاحب المخبز بسبب ما ارتكبھ عمالھ من
من السعر المقرر ، و بأن الدعوى الجنائیة في مخالفات الصناعة یجب أن 

توجھ مباشرة ضد صاحب الصناعة أو رب العمل و كذلك في جرائم 
 . مخالفات التنظیمات المھنیة 

  
و من ذلك التاریخ و القضاء یقرر أن أصحاب العمل و المدیرین مسئولون 

قتصادیة التي ترتكب في مشروعھم ، و علیھم یقع شخصیًا عن الجرائم اال
ضمان تنفیذ القوانین و األنظمة و اللوائح ن حتى و لو جھلوا المخالفة التي 

  . یرتكبھا تابعوھم 
  

ھذا و قد خصت محكمة النقض الفرنسیة الجرائم االقتصادیة بھذا الوضع حیث 
  .  خادمھ رفضت الحكم بإدانة شخص عن مخالفة غیر إقتصادیة إرتكبھا

  
 لسنة ١٤٨٤ من األمر رقم ٥٦كما قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن المادة 

  تقیم قرینة على المسئولیة في حق مدیر المشروع ، و ال ینفیھا سوى ١٩٤٥
.  إثبات أنھ كان في ظرف استحالة ألن یحول دون وقوع الجریمة من قبل تابعیھ 

٨١   
  

 : و في القضاء المصري   -
  

ھي المبدأ الذي أقرتھ المحاكم العلیا المصریة كالمحكمة ة العقوبة نجد أن شخصی
وازرة وزر أخرى ، و الدستوریة العلیا ، أو محكمة النقض ، بمعنى أنھ ال تزر 

بمبدأ المسئولیة نقض المصریة تأخذ لعلى الرغم من ذلك نجد أن محكمة ا
  .الجنائیة عن فعل الغیر 
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واضعة ـ تطبیق للمبدأ السابق ، حیث ترى  ـ المتناو لعل ذلك من وجھة نظر
المحكمة أن ھذه المسئولیة ال تعتبر خروجًا على المبدأ ، شخصیة العقوبة و 

  . المسئولیة ، لكونھا تقوم على خطأ من قبل صاحب المحل أو مدیره 
  

 : و قد قضت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة بما یلي  -
  

و أن جریرة الجریمة ال یؤخذ بھا إال إن الشخص ال یزر غیر سوء عملھ " 
جناتھا و ال ینال عقابھا إال من قارفھا ، و أن شخصیة العقوبة و تناسبھا مع 

الجریمة محلھا مرتبطان بمن یعد قانونًا مسئوًال عن ارتكابھا و من ثم تفترض 
 شخصیة المسئولیة الجنائیة ٦٦شخصیة العقوبة التي كفلھا الدستور بنص المادة 

ما یؤكد تالزمھا ، ذلك أن الشخص ال یكون مسئوًال عن الجریمة ، و ال ، و م
   ٨٢. "   تفرض علیھ عقوبتھا ، إال باعتباره فاعًال لھا أو شریكًا 

  
 : أكدت على ذلك المبدأ محكمة النقض حیث قضت بأن و قد  -

  
أو من المقرر في التشریعات الجنائیة الحدیثة أن اإلنسان ال یسأل بصفتھ فاعًال " 

شریكًا إال عما یكون لنشاطھ دخل في وقوعھ من األعمال التي ینص القانون 
. "  على تجریمھا سواء أكان ذلك بالقیام بالفعل أم باإلمتناع الذي یجرمھ القانون 

٨٣   
  

و بالرغم من األحكام السابق ذكرھا إال أننا نجد أن محكمة النقض في  -
 . یة عن فعل الغیر الكثیر من أحكامھا تقرر المسئولیة الجنائ

 

و من الممكن  ، كما سبق القول ، أن یكون تبریر ذلك أن محكمة النقض ال تعتبر 
شخصیة العقوبة و المسئولیة أ ألنھا تقوم على ھذه المسئولیة خروجًا على مبدأ 

  . خطأ مفترض من قبل صاحب المشروع التجاري أو مدیره 
  

 قضت بھ محكمة النقض من و من األحكام التي أقرت ھذه المسئولیة ما -
 : أنھ 
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إذا وقعت جریمة اقتصادیة في محل فیسأل عنھا من ارتكبھا و صاحب المحل " 
  و مدیره ، و ال یقبل دفع صاحب 

  
المحل بأنھ لم یشترك في إدارتھ فعًال ألن أعمالھ األخرى من الكثرة بحیث یتعذر 

  ٨٤ . " معھا مساھمتھ في إدارتھ 
  
یر للمحل ال یعفي صاحبھ من المسئولیة عما یقع فیھ كما أن مجرد تعیین مد -

  ٨٥. من مخالفات  
 

و قد أقامت المحكمة ھذه المسئولیة على خطأ مفترض غیر قابل إلثبات  -
العكس ، و قد قررت ذلك في أكثر من حكم لھا ، إذ جاء في أحد أحكامھا ما 

 : یلي 
  
 قانوني ، ھو ضافتراإن مسئولیة صاحب المحل و مدیره إنما تقوم على " 

إشرافھما على المحل الذي وقعت فیھ المخالفة ، و ھي قائمة سواء عرف 
    ٨٦. " مرتكب الجریمة أو لم یعرف ، و سواء عوقب أو قضي ببراءتھ 

  
 : و في حكم آخر لھا قضت بأن  -

  
إذا كان التاجر لجھلھ بالقراءة و الكتابة قد عھد إلى كاتب بتقدیم الكشوف "  

قبة التموین ، فتأخر الكاتب عن تقدیمھا في المیعاد المحدد لذلك المطلوبة لمرا
    ٨٧. "  بسبب مرضھ فھذا ال یخلي التاجر من المسئولیة 

  
 : كما قضت بأن  -

 

غیاب صاحب المخبز عن محلھ وقت خبز العیش أو وقت الوزن قبل الخبز ال " 
   ٨٨. "  أثر لھ في مسئولیتھ عن حیازة خبز أقل من الوزن المقرر 
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و تجدر اإلشارة إلى أن ھذه القرینة المفترضة في قیام المسئولیة الجنائیة  -

عن فعل الغیر و التي أقرتھا محكمة النقض المصریة ، ھي قرینة بسیطة 
تقبل إثبات العكس ، و ھذا ما أشارت إلیھ محكمة النقض في حكم لھا إذ 

 : قررت ما یلي 
 

سئولیتھ بسبب یرجع إلى عدم قیامھ لئن كان ال یجوز لصاحب المحل أن یدفع م" 
 التي فرضھا علیھ القانون ، إال أن لھ بطبیعة الحال أن یدفعھا اإلشرافبواجبات 

    ٨٩. " باألسباب العامة المانعة للمسئولیة 

  الفصل الثاني 
  

  مظاھر الحمایة الجنائیة 
  

  من مخاطر اإلستثمار في التشریعات العربیة
  

   : تمھید و تقسیم 
  

لب التشریعات اإلقتصادیة ، و التي تتناول موضوع ضمانات و حوافز تتفق أغ
اإلستثمار ، على ضرورة تشجیع المستثمرین الوطنیین أو األجانب للمشاركة في 

التنمیة اإلقتصادیة للدولة المضیفة ، و ذلك من خالل حزمة تسھیالت و مزایا 
  .  خاصة تمنح لھؤالء المستثمرین و النص على ذلك من خالل تشریعات

 تسمت بھذا المضمون إلعطاء التشجیع التيحتى أن ھناك بعض التشریعات 
للمستثمرین للقدوم لممارسة أنشطتھم داخل ھذه البلدان ، و من ذلك قانون  الكافي

غیره من  و  ، ١٩٩٧ لسنة ٨رقم ضمانات و حوافز االستثمار المصري 
  .   القوانین 
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ضرورة التحوط و الحذر مما یقوم بھ بعض إال أن ھذا األمر یجب أال ینسینا 
ھؤالء المستثمرین من أفعال تعد ضارة باالقتصاد الوطني و تعد جرائم تستوجب 
العقوبات الالزمة ، مما یستدعي التدخل الالزم بنصوص تشریعیة تكفل الحمایة 

  . الجنائیة و تقرر المسئولیة الجنائیة عن ھذه الجرائم 
ي أرى أنھ من الواجب علیھ أن یقوم بھذا الدور ، سدًا و ھذا دور المشرع ، و الذ

للنقص و القصور الواضح في ھذا الجانب ، فمن المقرر في القواعد العامة أن 
الغرم بالغنم ، و ھذا یستلزم أن یكون ھناك عقاب رادع لكل مستثمر یستغل 

  . التسھیالت الممنوحة لھ في التقاعس و اإلضرار بمصلحة البالد 
  

 نرى أن نبین أھم مظاھر الحمایة الجنائیة الواردة ببعض التشریعات من ھنا
 الضوء على بعض إلقاء، و ذلك من خالل العربیة من مخاطر االستثمار 

النصوص التي تناولت بعض العقوبات التي توقع على المستثمرین في حالة 
  . اإلخالل بالتزاماتھم و الواجبات الملقاة على عاتقھم 

  
وف نتناول قواعد اإلختصاص القضائي في الجرائم و قبل ذلك س -

اإلقتصادیة  ، سواء في فرنسا أو في بعض التشریعات العربیة  ، و التي 
تحدد قواعد و إجراءات مقاضاة الشخص المعنوي عند ارتكابھ لجریمة 

 . تتعلق بالنشاط اإلقتصادي 
 

ًا للنظر  لھذا الغرض ضماناقتصادیةفھناك بعض الدول التي أنشئت محاكم 
الدقیق لھذا النوع من الجرائم أمام محاكم متخصصة  ، و من ذلك المشرع 

 ، و عدد ھذه المحاكم ثمانیة ٢٠٠٨المصري الذي أنشأ محاكم اقتصادیة منذ عام 
موزعة على أنحاء الجمھوریة ، تختص بنظر المنازعات اإلقتصادیة التي 

  . عددھا المشرع في القانون 
  

  : سم ھذا الفصل إلى مبحثین رئیسیین و على ذلك سوف ینق
  

  . المبحث األول   نطاق اإلختصاص القضائي في الجرائم اإلقتصادیة 
  

المبحث الثاني   أھم مظاھر الحمایة الجنائیة من مخاطر اإلستثمار في 
  . التشریعات العربیة 

  
   ول المبحث األ
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  نطاق اإلختصاص القضائي 

  في الجرائم اإلقتصادیة 
 األمور و طبقًا للقواعد العامة أن یحاكم الفرد أمام قاضیھ األصل في -

الطبیعي ، و بسبب الطبیعة الخاصة لبعض الجرائم فقد عملت بعض 
  . التشریعات على إنشاء محاكم خاصة بھا  

  

و نظرًا لما للجرائم اإلقتصادیة من طبیعة خاصة و متمیزة ، فقد كان من 
  . ي للنظر فیھا على االختصاص القضائالضروري الوقوف 

  

و ألن الجرائم التي ترتكب من قبل المستثمرین و شركاتھم التجاریة أمر وثیق 
الصلة باالقتصاد الوطني  و ما یستلزمھ ذلك من إضرار بالمصلحة العامة للبالد 

، مما یستدعي إلقاء الضوء على االختصاص القضائي ، أو المحاكم التي یجب 
ذات الصبغة االقتصادیة ، و ھل القضاء العادي ھو علیھا النظر في ھذه الجرائم 

المختص بنظر ھذه الجرائم أم أن األمر یستلزم إنشاء محاكم مختصة للنظر في 
ھذه الجرائم حتى یمكنھا النظر فیھا بشكل أدق و بصورة تحقق العدالة على 

  . وجھھا األكمل 
  

و في ھذا المبحث سوف نتعرض لقواعد االختصاص القضائي في  -
  : جرائم االقتصادیة في التشریعات المقارنة و ذلك على النحو التالي ال

  
یتناول قواعد االختصاص القضائي في الجرائم االقتصادیة في  المطلب األول 

  .فرنسا  
  

 نتناول قواعد االختصاص القضائي في الجرائم االقتصادیة في  المطلب الثاني
  .   التشریعات العربیة 

  

  المطلب األول 

  عد اإلختصاص القضائي قوا
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  في الجرائم اإلقتصادیة في فرنسا 
  

في فرنسا نجد المشرع الفرنسي یتبنى اإلختصاص القضائي الصرف في  -
مجال الجرائم االقتصادیة ، فقد أسند التشریع االقتصادي الفرنسي 

  . النظر في الجرائم االقتصادیة للقضاء العادي ١٩٤٥الصادر عام 
  

ة بتحویل الجرائم االقتصادیة إلى القضاء العادي ، إذا كان حیث یقوم رئیس النیاب
من نوع الجنایة ، و إلى دائرة إداریة متخصصة في محكمة الجنح إذا كان من 

إنما كان ھدف  ، نوع الجنح ، و ال تعني ھذه الدائرة أن ھذا القضاء استثنائي 
تھلكین وجود القضاء المتخصص من ناحیة ، و إشراك المسالمشرع الفرنسي 

   ٩٠. في ھیئة الحكم من ناحیة أخرى 
  

 الذي ١٩٧٥ لسنة ٧٠١ القانون رقم ١٩٧٥و قد صدر في فرنسا عام  -
  و ٢ / ٧٠٦  -  ٧٠٤أضاف إلى قانون اإلجراءات الجنائیة المواد من 

اإلتھام و التحقیق و الحكم في "  قد جاءت ھذه المواد تحت عنوان 
 " الجرائم اإلقتصادیة و المالیة 

 
  :  على ما یلي ٧٠٤و قد نصت المادة  -
  

مع مراعاة أحكام اإلختصاص المحلي تنشأ في دائرة كل محكمة استئناف "  
محكمة جنح أو أكثر للتحقیق و الحكم في الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

  ن و یختار لذلك قضاة متخصصون في المواد اإلقتصادیة و المالیة بعد ٧٠٥
  .  " عمومیة للمحكمة المذكورة أخذ رأي الجمعیة ال

  
 :  على ستة أنواع من الجرائم ھي ٧٠٥و قد نصت المادة  -

 

الجرائم االقتصادیة  متضمنة جرائم اإلفالس و النصب ، جرائم الغش و الدعایة 
الكاذبة ، الجرائم الضریبیة و الجمركیة  ، الجرائم المتعلقة بالبنوك و المنشآت 

                                                 
وائر م�ن ق�اض متخ�صص و ع�ضوین یختارھم�ا م�ن قائم�ة یق�وم            حیث كانت تشكل ھذه ال�د  -  ٩٠

بإع��دادھا م��دیر اإلقل��یم ، و ت��شتمل ھ��ذه القائم��ة عل��ى ثالثمائ��ة ش��خص م��ن الم��ستھلكین المقیم��ین   
ب��دائرة المحكم��ة ، م��ن بی��نھم خم��سین عل��ى األق��ل م��ن رب��ات البی��وت ، إال أن ھ��ذا النظ��ام ل��م ی��نجح  

 -أن�ور ص�دقي الم�ساعده     . انظ�ر ف�ي ذل�ك  د         . طبیق�ھ   بسبب قلة اھتمام الجمھور بالمساھمة في ت      
  . ٢٢٩ ص –المرجع السابق 
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مان  ،  الجرائم المتعلقة بالشركات المدنیة و التجاریة  المالیة و البورصة و اإلئت
  . ،  الجرائم المتعلقة بالشركات داخل المدن  

  
و مما تجدر مالحظتھ و اإلشارة إلیھ ، من خالل ما سبق ، نجد أن الجھة  -

المختصة بالنظر في الجرائم اإلقتصادیة في فرنسا ، نجد أنھا أنیطت 
 اإلداریة  ، باإلضافة إلى أنھا أسندت بجھة قضائیة و لم تسند للجھات

للقضاء العادي و لیس القضاء اإلستثنائي  ،  و النص على وجود القضاء 
المتخصص ال یعني أنھ قضاء استثنائي ،  بقدر ما یعني العنایة الشدیدة 

في ضمان قدرة القاضي و كفاءتھ على نظر مثل ھذا النوع من القضایا ، 
  . اءات الجنائیة ، و ذات العقوبة  طالما أنھ یطبق ذات اإلجر

  

  المطلب الثاني 
  

  قواعد اإلختصاص القضائي في الجرائم اإلقتصادیة 
  

  في التشریعات العربیة 
  

  
بالنظر إلى معظم التشریعات العربیة  نجد أنھا تعقد اإلختصاص  -

القضائي بنظر الجرائم ذات الطبیعة اإلقتصادیة للقضاء العادي كقاعدة 
حاكم العادیة ھي صاحبة اإلختصاص األصیل بنظر الجرائم عامة ، فالم
 . اإلقتصادیة 

 

و بالرغم من أن بعض التشریعات تنص على إحالة بعض ھذه الجرائم إلى 
محاكم خاصة كالمحاكم العسكریة أو محاكم أمن الدولة بمصر إال أن ذلك ال 

  . ة یعني سحب اختصاص المحاكم العادیة بنظر أغلب الجرائم اإلقتصادی
  

و قد أنشأ المشرع المصري ما یعرف بالمحاكم االقتصادیة لنظر ھذا النوع من 
المشاكل و المنازعات التي تنشأ في ھذا الجانب و كذلك تطبیق العقوبات 

  . المنصوص علیھا 
  

و سوف نقوم بعرض ھذه القواعد و تحدید نطاق اإلختصاص القضائي في 
  . حو التالي بعض التشریعات العربیة و ذلك على الن
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 : ففي مصر   -
  

تختص المحاكم العادیة بالنظر في معظم الجرائم اإلقتصادیة ، و ھذه  -
المحاكم ھي صاحبة اإلختصاص األصیل ، إال أن ھناك عددًا من 

الجرائم اإلقتصادیة قد تم النص على جواز إحالتھا إلى المحاكم العسكریة 
 . أو محكمة أمن الدولة 

  
ألمر العسكري بإنشاء محاكم عسكریة ، و قد كانت  ا١٩٥٧حیث صدر عام 

  . تنظر في جرائم التموین و التسعیر الجبري و تحدید األسعار و التموین 
  

 النظر في اختصاص تم إحداث محاكم امن الدولة و نقل ١٩٥٨و في عام 
ھذه الجرائم لھا ، إال أن أحكام محكمة النقض المصریة قد استقرت على أن 

 ال یسلب المحكمة حقھا في الفصل في القضایا االستثنائیةمحاكم إنشاء ھذه ال
عن جریمة ، فإذا ما رأت النیابة تقدیم متھم إلى المحاكم العادیة لیحاكم أمامھا 

مما خولت المحاكم العسكریة نظره فإنھا ال تكون متجاوزة اختصاصھا إذا 
 تتخلى من ما ھي فصلت في ھذه الدعوى ، و ال یجوز للمحكمة بالتالي أن

   ٩١.  تلقاء نفسھا عن اختصاصھا 
  

و باإلضافة إلى اختصاص ھذه المحاكم العادیة و االستثنائیة في مصر ،  -
  ،  و ١٢٤فقد أجازت بعض التشریعات مثل التشریعات الجمركیة  م  

 ،  و قانون تنظیم التعامل بالنقد ١٥قانون االستیراد و التصدیر  م 
و تتخذ  ، إلدارة أن تجري المصالحات    ،  لجھة ا١٤األجنبي  م 

أو رد األشیاء المضبوطة " المالیة " الجزاءات  القرارات بإیقاع بعض 
 . للمخالف أو تعویض المتھم 

 
 أصدر المشرع المصري مرسومًا بقانون ٢٠٠٨و في أكتوبر عام  -

إلنشاء المحاكم اإلقتصادیة في مصر للنظر في المنازعات ذات الطابع 
، و عدد ھذه المحاكم في مصر ثمان محاكم موزعة على االقتصادي 

مدن القاھرة و اإلسكندریة و طنطا و المنصورة و اإلسماعیلیة و بني 
 . سویف و أسیوط و قنا 

                                                 
 ق – ٧ ج – مجموع��ة القواع��د القانونی��ة   – ١٩٤٩  /٦/  ١٣           و نق��ض م��صري   -  ٩١

 ١١ س – مجموعة أحكام النقض – ١٩٦٠  /٦/  ٣٠ ،  و نقض مصري     -  ٩٢٦ ص   -  ٩٤٥
    . ٥٠٢ ص – ٩٥ ق –
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 و تختص بفض منازعات االستئنافحیث توجد في النطاق المكاني لمحاكم 

كنولوجیا و الملكیة الفكریة و عملیات البنوك و عقود نقل الت"  معینة ھي  
 االتصاالتالوكاالت التجاریة و حمایة المستھلك و الجرائم اإللكترونیة و تنظیم 

و التمویل العقاري و التأجیر التمویلي و القید المركزي لألوراق المالیة و 
الشركات المساھمة  و جرائم تلقي األموال و ضمانات  و حوافز اإلستثمار و 

و غیرھا من المنازعات االقتصادیة التي عدم المنافسة و خطر االحتكار ، 
  . " عددھا المشرع في القانون المشار إلیھ  

  
بلغت نسبة و تضم المحاكم االقتصادیة دوائر ابتدائیة و دوائر استئنافیة ، و قد 

، و نسبة  %   ٨١ حوالي ٢٠١١إنجازھا للدعاوى المدنیة حتى نھایة مارس 
و إنجاز غیر مسبوق و یؤكد ثقة المجتمع و ھ %  ٩٢إنجازھا للدعاوى الجنائیة  

  . في القضاء 
 نظرت من بین الدعاوى التي ٢٠٠٨و منذ إنشاء المحاكم االقتصادیة في أكتوبر 

  . دعوى إفالس ضد رجال أعمال و أصحاب شركات و تجار ٧٥١نظرتھا عدد 
  

 : و في األردن   -
  
نیة على أن القضاء  ـ  أ  في المملكة األرد٦نص قانون الجرائم االقتصادیة م  -

العادي ، كقاعدة عامة ، ھو صاحب الوالیة في نظر الجرائم االقتصادیة ، 
محكمة " كما نص قانون ضریبة الدخل على إنشاء محكمة خاصة تسمى  

یكون مركزھا عمان تتبع لوزارة العدل ، "  استئناف قضایا ضریبة الدخل 
قاضیین ال تقل درجة كل یرأسھا قاض ال تقل درجتھ عن الثانیة ، و عضویة 

منھما عن الرابعة ، و تمارس اختصاصھا وفقًا ألحكام قانون ضریبة الدخل 
    . ١ ـ  أ  ـ ٣٤و تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة  م  

  
و یكون اختصاص ھذه المحكمة بالنظر في أي استئناف یقدم للطعن في  -

تي یجوز استئنافھا بمقتضى قرارات التقدیر و إعادة النظر في التقدیر ال
أحكام ھذا القانون ، و كذلك في الطلبات المتعلقة بالغرامات و المبالغ 

اإلضافیة و أي مبالغ یتوجب خصمھا أو دفعھا أو اقتطاعھا كضریبة نھائیة 
  . ٢  ـ أ ـ ٣٤أو دفعة على حساب الضریبة وفقًا ألحكام ھذا القانون   م 
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 منھ  ، على تشكیل محكمة ٢٢٢المادة كما نص قانون الجمارك  ، في  -
 على ٢٢٤كما نصت المادة "  محكمة الجمارك البدائیة "  خاصة تسمى  

 . تشكیل محكمة جمارك استئنافیة تتولى النظر في القضایا الجمركیة 
  
 : و في سوریھ   -

  
 المعنویة بموجب نص صنجد المشرع السوري و رغم إقراره مسئولیة األشخا

لعقوبات ، إال أنھ لم یتعرض في قانون أصول المحاكمات عام في قانون ا
  مما یعني ٩٢.  الجزائیة ال من قریب و ال من بعید إلجراءات التتبع و المحاكمة 

بطبیعة الحال أنھ یرجع ھذه القوانین في ھذا المجال لألحكام العامة و اإلجراءات 
  . العادیة و القضاء العادي 

  

 ٤٦لسوري قد أصدر المرسوم التشریعي رقم و على الرغم من أن المشرع ا
 بإحداث محاكم األمن االقتصادي حیث تم إنشاء مجموعة  و المتعلق١٩٧٧لسنة 

من محاكم األمن االقتصادي في مناطق مختلفة من سوریا ، یكون اختصاصھا 
بالنظر في الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات االقتصادیة و جرائم 

  . التھریب 
  

ألغى محاكم  الذي ٢٠٠٤ لعام ١٦ أنھ قد أصدر المرسوم التشریعي رقم إال
األمن االقتصادي و تضمن تحدید الجھات القضائیة التي ستتولى النظر في 
  الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات االقتصادیة و جرائم التھریب 

  

   : و نص في المادة األولى من ھذا المرسوم على ما یلي 
  

ختص محاكم الجنایات و دوائر التحقیق و اإلحالة بالنظر في الجرائم الجنائیة ت"  
 و ١٩٦٦ لسنة ٣٧المنصوص علیھا في قانون العقوبات االقتصادیة رقم 

 ١٣تعدیالتھ  و جرائم التھریب المنصوص علیھا في المرسوم التشریعي رقم 
زائیة ، و بھذا  و تعدیالتھ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الج١٩٧٤لسنة 

السوري نحو العود إلى النظام الطبیعي ، و ھو اختصاص القانون اتجھ المشرع 
  . المحاكم العادیة ، و إتباع اإلجراءات العادیة 

  
  

                                                 
   . ٢٩٥ ص – المرجع السابق –د داود یعقوب محمو.   د - ٩٢
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  : و في تونس  -
  

نجد أن المشرع التونسي الذي اقر في العدید من نصوصھ التشریعیة المسئولیة 
 یضع قواعد إجرائیة تتناسب و الجنائیة لألشخاص المعنویة ، إال انھ لم

خصوصیة األشخاص المعنویة تنطبق عند التحقیق و المحاكمة ، مما یعني 
  . انعقاد االختصاص بنظر الجرائم االقتصادیة للقضاء العادي كقاعدة عامة 

  
 : و في البحرین و قطر و السودان  -
  

 نجد أن ھذه التشریعات ال تتبع في االختصاص القضائي بنظر الجرائم
االقتصادیة لقواعد أو إجراءات خاصة ،  و ینعقد االختصاص القضائي بنظر 

  . ھذه الجرائم للقضاء العادي 
  

 ، تعرض في ١٩٦٦فقانون أصول المحاكمات الجزائیة البحریني الصادر عام 
من الفصل ) في إجراءات المحاكمات (  منھ الواردة في الباب السادس ٨٩المادة 

إلى أنھ یجوز للشركة ذات الشخصیة ) ات أمام المحاكم في المحاكم( الثامن  
االعتباریة أو ألیة ھیئة أخرى ذات شخصیة اعتباریة الحضور عن طریق 

  .......  ممثلیھا أو عن طریق تقدیمھ لدفاعھ خطیًا  
  

 من الفصل السادس ، في اإلعالن بالحضور و أمر القبض ، من ٤٢أما المادة 
  :   تنص على أنھ  ١٩٧١ القطري لعام قانون اإلجراءات الجزائیة

  
إذا كان المكلف بالحضور شركة أو ھیئة یعلن أمر الحضور إلى السكرتیر أو "  

  " المدیر أو أي موظف مسئول بھا مقیم في قطر  
  

 من قانون اإلجراءات الجزائیة ٦٤و ھو الحكم نفسھ الذي تضمنتھ المادة 
  :   و التي جاء فیھا ١٩٩١لسنة السوداني 

  
تعلن الشخصیة االعتباریة بتسلیم إحدى صورتي التكلیف بالحضور إلى "  

  " المدیر أو السكرتیر أو أي موظف مسئول في أي من مكاتبھا  
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و كما ھو واضح فإن ھذه القوانین لم تضع نظامًا متكامًال لتتبع و محاكمة 
حضور بصفة األشخاص المعنویة ، إنما اكتفت باإلشارة إلى اإلعالن أو كیفیة ال

  . مقتضبة و دون تفاصیل 
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   الثانيبحثالم
  

  مظاھر الحمایة الجنائیة من مخاطر اإلستثمار
    

  ات العربیة التشریع ي ف

  :تمھید  
  

بع��د أن عرض��نا لم��سئولیة ال��شخص المعن��وي جنائی��ًا ، و بین��ا أن معظ��م      
الت�شریعات ف�ي مختل�ف ال��دول ب�دأت تتخل�ى ع�ن المفھ��وم التقلی�دي ف�ي الم��سئولیة         
الجنائیة ، من ناحیة تطبیقھ�ا عل�ى ال�شخص الطبیع�ي دون المعن�وي ، و رأین�ا أن                  
ھن��اك الكثی��ر م��ن الت��شریعات أق��رت بم��سئولیة ال��شخص المعن��وي م��ن الناحی��ة         
الجنائی��ة و م���ا ی��ستلزمھ ذل���ك م��ن تطبی���ق العقوب��ات الجنائی���ة ف��ي مواجھت���ھ ، و      

 المعن�وي  ، و بالت�الي   یشملھ مفھوم ال�شخص المستثمر سواء كان وطنیًا أو أجنبیًا      
تنطبق ھذه النصوص على األفعال التي یرتكبھا و تعد جرائم من الناحیة الجنائیة              

.  
  

 أق�رت ھ�ذه الم�سئولیة كقاع�دة     ،و إن كانت بعض التشریعات ، على نحو ما سبق        
عامة ، أو من أقر ھذه المسئولیة في الكثیر من أحكامھ ، أو من أقرھا على س�بیل                 

  .وص خاصة أو متفرقة اإلستثناء بنص
  

 في تقریر المسئولیة الجنائیة للم�ستثمر       – في موضوع البحث     –إال أن ذلك یعیننا     
  .األجنبي إذا ارتكب ما یستوجب التدخل العقابي 

 استعراض أھم مظاھر الحمایة  – في ھذا البحث     –و إن كان من الصعب      
 أننا سوف نق�صر    الجنائیة من مخاطر المستثمرین في أغلب ھذه التشریعات ، إال         

ذل��ك عل��ى بع��ض الت��شریعات المت��صلة ب��ذلك و ال��صادرة ف��ي ك��ل م��ن جمھوری��ة     
 ١٩٨١ ل�سنة  ١٥٩مصر العربیة من خالل بعض التشریعات و منھا القانون رقم        

  .م الخاص بالشركات 
  

م��ن خ��الل بع��ض الت��شریعات ال��صادرة و  و ف��ي دول��ة اإلم��ارات العربی��ة  
 ١٩٧٩ لسنة ٤ ، و قانون رقم   ١٩٨٧ لسنة   ٣ منھا قانون العقوبات اإلتحادي رقم    

ب��شأن قم��ع الغ��ش و الت��دلیس ف��ي المع��امالت التجاری��ة  ،  و ق��انون المع��امالت         
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م  ،  و الق���انون ١٩٩٣ ل���سنة ١٨التجاری���ة ال���صادرة بالق���انون اإلتح���ادي رق���م    
   . بشأن حمایة المستھلك ٢٠٠٦ لسنة ٢٤اإلتحادي  رقم 

  
ت���شریعات ال���صادرة كق���انون  و ف���ي دول���ة الكوی���ت م���ن خ���الل بع���ض ال  

 ، و ك��ذلك ق��انون االس��تثمار   ١٩٦٠ ل��سنة ١٥ال��شركات التجاری��ة الك��ویتي رق��م   
 ف��ي ش��أن تنظ��یم االس��تثمار المباش��ر ل��رأس الم��ال     ٢٠٠١ ل��سنة ٨الك��ویتي رق��م  

  . األجنبي في دولة الكویت 
أن ی��سارع نح��و  ھ��ذه ال��دول العربی��ة  و إن كن��ا نرغ��ب م��ن الم��شرع ف��ي    

یتناول موضوع اإلستثمار و یكرس فیھ أھم مالم�ح الحمای�ة           إصدار قانون خاص    
 و الج�رائم الواقع�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال الھ�ام و العقوب�ات         الجنائیة من ھذه المخاطر ،    
  . حمایة لإلقتصاد الوطني و مصالح البالد التي تشمل ھذه الجرائم  ، 

  
ي و على ذلك س�وف نع�رض لمظ�اھر الحمای�ة الجنائی�ة م�ن مخ�اطر اإلس�تثمار ف�                   

   األول ،مطلبالتشریع المصري في ال
  

 الثاني فنتناول فیھ مظاھر الحمایة الجنائیة من مخاطر اإلس�تثمار ف�ي             مطلبأما ال 
   . تشریع دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  
من مخاطر االس�تثمار   و في المطلب الثالث نعرض ألھم مظاھر الحمایة الجنائیة          

  . دولة الكویت تشریع في 
  

  ول األمطلبال
  

  مظاھر الحمایة الجنائیة من
  مخاطر اإلستثمار في التشریع المصري

  
  

ما یھمنا في ھذا الموضوع ھو تناول مظاھر الحمایة الجنائیة من الجرائم          
الت��ي ترتك��ب ف��ي مج��ال اإلس��تثمار ، و لم��ا ك��ان اإلس��تثمار یعتم��د عل��ى تأس��یس       

 ممكن من ال�ربح ،      التي تنشأ لتحقیق أكبر قدر    " األشخاص المعنویة     " الشركات  
خاص��ة فیم��ا یع��رف باإلس��تثمار المباش��ر ، و ألن الم��شرع ف��ي الكثی��ر م��ن ال��دول   
العربی�ة ل��م یق�م بإص��دار ت��شریع جن�ائي خ��اص بن��شاطات اإلس�تثمار ، یتن��اول فی��ھ     

  .الجرائم و العقوبات التي تقع بمناسبة ممارسة األنشطة االستثماریة 
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الم�ستثمر األجنب�ي و الم�ستثمر ال�وطني م�ن       و نظرًا للتماث�ل الكبی�ر فیم�ا یق�وم ب�ھ             

نشاط تجاري ، یمكننا أن نتناول مظاھر الحمایة الجنائیة  الواردة في القانون رقم     
ضافة لما ھو وارد ف�ي  ت ، باإل ، و الذي یعرف بقانون الشركا  ١٩٨١ لسنة   ١٥٩

 و الخاصة   ٣٣٣ ، ٣٣٢قانون العقوبات المصري من عقوبات خاصة في المواد         
 ل�سنة  ٤٨ التفالیس ، و ك�ذلك ق�انون قم�ع الغ�ش و الت�دلیس الم�صري رق�م                    بجرائم
  .م ١٩٩٤ لسنة ٢٨١ ، و المعدل بالقانون رقم ١٩٤١

   : التالیة عوفرالو على ذلك سوف نتناول مظاھر الحمایة الجنائیة من خالل 
  

یتن�اول   الث�اني  أم�ا الف�رع        األول   الركن المادي في جرائم ال�شركات  ،    الفرع  
  الركن المعنوي  ، 

  
 طبیع�ة العقوب�ات ف�ي ق�انون ال�شركات ، و ذل�ك عل�ى                 و في الفرع الثال�ث نتن�اول        

  النحو التالي

   الفرع األول

   الركن المادي في جرائم الشركات

  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ وفقًا لما ھو وارد بالقانون رقم 
 م�ن ك�ل فع�ل أو امتن�اع یجرم�ھ      – ف�ي كیانھ�ا الم�ادي    – تتكون الجریم�ة    -

 و لذلك یلزم في كل جریمة وجود       ٩٣لمشرع و یفرض على مرتكبھ جزاًء جنائیًا        ا
سلوك مادي یمس باالعتداء المصلحة التي یحمیھا المشرع جنائیًا ، و یتحقق ذلك         

   .عندما یسلك الشخص مسلكًا یخالف ما یأمر القانون بھ أو ما ینھى عنھ 
 ال�صفة اإلجرامی�ة ، و   –ة  م�ن ناحی�  –و كونھ بھذه الطبیعة ھو الذي یضفي علی�ھ    

 إلى تك�وین ال�ركن الم�ادي ال�الزم لقی�ام الجریم�ة ،       – من ناحیة أخرى   –یؤدي بھ   
سواء اش�ترط الم�شرع أن یف�ضي إل�ى نتیج�ة معین�ة أم اكتف�ى بال�سلوك اإلجرام�ي            

  ٩٤. وحده 
التي تقع من المستثمرین أو ما جرائم ل بالنسبة ل– عما سبق –و ال یختلف الوضع 

فیھ�ا ،  الشركات ، إذ یتطلب المشرع للتجریم توافر ال�ركن الم�ادي     ئم  یعرف بجرا 

                                                 
 ص – ١٩٨٣ –  دار النھ�ضة العربی�ة     - القسم الع�ام     - قانون العقوبات      –عوض محمد   .  د   - ٩٣

  . ٤٢ رقم – ٥٤
   . ٩٩ ص – ٢٧ رقم – المرجع السابق –حسني أحمد الجندي .  د - ٩٤
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و ھو یتحقق بكل سلوك إجرامي یخالف األوامر و النواھي الت�ي قررھ�ا الم�شرع                
  .في القوانین التي تحكم األنشطة التجاریة  

  

 و یجمع الركن المادي في الجرائم التي تقع من المستثمر بین ص�ورتي ال�سلوك                -
  : ھما اإلجرامي و

  
  . و الترك أو االمتناع  ، الفعل

  
 و سوف نعرض لصور الجرائم اإلیجابیة التي تقع ف�ي ھ�ذا المج�ال عل�ى النح�و           -

  :التالي 
  
 بیانات كاذب�ة أو مخالف�ة ألحك�ام ق�انون ال�شركات أو الئحت�ھ                – عمدًا   – إثبات  -١

   )١ – ١٦٢م (  التنفیذیة و التوقیع على تلك النشرات 
  
د ش��ركة ذات م��سئولیة مح��دودة إق��رارات كاذب��ة متعلق��ة بتوزی��ع      ت��ضمین عق�� -٢

م .  ( ح��صص رأس الم��ال ب��ین ال��شركات أو بوف��اء ك��ل قیمتھ��ا م��ع علم��ھ ب��ذلك     
٢ – ١٦٢(   

  
م . (  حص�صًا عینی�ة ب��أكثر م�ن قیمتھ�ا الحقیقی��ة     – بطری�ق الت��دلیس  – تق�ویم  – ٣

٣ – ١٦٢(   
  
راق مالی�ة لح�ساب ش�ركة ذات      توجیھ الدعوة إل�ى الجمھ�ور لالكتت�اب ف�ي أو           – ٤

  .مسئولیة محدودة ، أو عرض ھذه األوراق لالكتتاب 
  

 توزی���ع أرب���اح أو فوائ���د عل���ى خ���الف أحك���ام الق���انون أو نظ���ام ال���شركة ، أو  -٥
   )٥ -١٦٢م ( التصدیق على ھذا التوزیع  

  

   )٧ – ١٦٢م . (  إفشاء األسرار ، أو إثبات وقائع غیر صحیحة في التقاریر -٦
  

لتزویر في سجالت الشركة ، أو إثبات وقائع غیر ص�حیحة یك�ون م�ن ش�أنھا           ا -٧
    )٨ -١٦٢م ( التأثیر على قرارات الجمعیة 

  

 الت��صرف ف��ي  ح��صص التأس��یس عل��ى خ��الف القواع��د المق��ررة ف��ي ق��انون   – ٨
   )١ – ١٦٣م ( الشركات  
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 ھ�ذا  على خالف أحكام الحظر المقررة ف�ي .... تعیین أعضاء مجلس اإلدارة    – ٩
   )٢ – ١٦٣م ( القانون 

  

م (  اإلدالء ببیانات كاذبة في التقاریر التي یلت�زم مجل�س اإلدارة بإع�دادھا              – ١٠
٣ – ١٦٣(   

  

......   مخالفة األحكام المقررة في شأن نسبة المصریین ف�ي مج�الس اإلدارة             -١١
   )٤ – ١٦٣م ( 
  

   )٧ – ١٦٣م ( عقاد    التسبب عن عمد في تعطیل دعوة الجمعیة العامة لإلن-١٢
  
  : كما أنھ یعتبر من جرائم الترك أو االمتناع الصور التالیة - 
  
 ف��ي التقری��ر ال��ذي یق��دم للجمعی��ة   – عم��دًا – إغف��ال المراق��ب وق��ائع جوھری��ة   -١

   )٦-١٦٢م ( العامة وفقًا ألحكام قانون الشركات  
  
   )٧ – ١٦٢م (  إغفال الموظف العام وقائع تؤثر في نتیجة تقاریره  -٢
  
تخلف عضو مجلس اإلدارة عن تقدیم أس�ھم ال�ضمان ، أو اإلق�رارات الملت�زم                -٣

 بیان��ًا م��ن البیان��ات الت��ي یلت��زم مجل��س اإلدارة    – ع��ن عم��د  –بتق��دیمھا أو إغفال��ھ  
   )٣ – ١٦٣م ( بإعداد التقاریر بشأنھا و كذلك تقاریر الشركة  

  
م�ن اإلط�الع عل�ى ال�دفاتر و     ... .. ع�ن تمك�ین الم�راقبین     – عمدًا   – اإلحجام   – ٤

   )٦ – ١٦٣م ( األوراق التي یكون لھم الحق في اإلطالع علیھا  
  
 ١٥٩الق��انون رق��م بال��واردة ، ال��سابق ذكرھ��ا ، و لن��صوص التج��ریم  و بمطالع��ة-

، قانون الشركات ، نجد أن أغلب الج�رائم ت�دخل ف�ي الطائف�ة األول�ى             ١٩٨١لسنة  
  .ن جرائم االرتكاب ، أو الجرائم اإلیجابیة من األفعال ، و ھي تعد بذلك م

ت��ستلزم ارتك��اب الج��اني فع��ال ایجابی��ًا ، ذكرھ��ا الم��شرع فكثی��ر م��ن الج��رائم الت��ي 
  .یخالف ما یأمر بھ المشرع و یحقق بھ الركن المادي للجریمة ، 
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و ھ��و م��ا نتبین��ھ م��ن األلف��اظ و العب��ارات الت��ي اس��تخدمھا الم��شرع ف��ي          
ف�ي ن�شرات إص�دار األس�ھم أو      " أثب�ت   " ج�رم ك�ل م�ن       نصوص التجریم ، حی�ث      

  .السندات بیانات كاذبة 
" زور " حصة عینی�ة ب�أكثر م�ن قیمتھ�ا الحقیقی�ة ، و ك�ل م�ن         " قوم " و كل من    

فإثبات البیان�ات ، و تق�ویم الح�صص ال یت�أتى م�ن ف�راغ أو         . في سجالت الشركة    
 إرادي من الجاني في اتج�اه  یقع بمجرد اإلغفال أو الترك ، إنما یستلزم ذلك تحكم         
  ٩٥. الفعل ، فیصدر عنھ فعل اإلثبات و التقویم و التزویر 

  
س��تعمل ألف��اظ تعب��ر ع��ن    اأم��ا بالن��سبة لج��رائم الت��رك أو االمتن��اع ف��إن الم��شرع      

" أو  " تخل�ف  " أو  " أغف�ل   " مضمون ھذه الصورة ، ك�أن ی�ستعمل م�ثًال لف�ظ           
  " .أحجم 

  الفرع الثاني 

  ي في جرائم الشركات  الركن المعنو
  

األصل أنھ ال جریمة بغیر ركن معنوي ، و یعني ذلك أنھ یلزم في كل جریمة من  
و ھ�ذا م�ا ینطب�ق عل�ى ج�رائم ال�شركات أو الج�رائم                . توافر الركن المعن�وي فیھ�ا       
  . الواقعة في مجال االستثمار 

  

ھل یمكن  و یقتضي البحث ھنا تحدید طبیعة الركن المعنوي في ھذه الجرائم ن و              
م�ثًال عل�ى أق�ل خط�أ حت�ى و ل�و       أن یعاقب مدیر الشركة أو ع�ضو مجل�س اإلدارة       

  . كان یتصرف بحسن نیة ، أو عن جھل أو غلط 
  

أن تحدید طبیعة الركن المعنوي ف�ي ج�رائم الم�ستثمرین أو ج�رائم              و حقیقة األمر    
ي الشركات یتسم بالصعوبة ، و مرد ذلك أن نصوص التجریم ال تسعف الباحث ف

  .الوصول إلى صورة معینة من صور الركن المعنوي 
 كما أن الخالف  یثار بین الفقھاء حول طبیع�ة ھ�ذه الج�رائم ، و ھ�ل یأخ�ذ الخط�أ                     

  فیھا شكًال ،  أم تطبق القواعد العامة في قانون العقوبات ؟ 
و یتبین من نصوص التجریم في قانون ال�شركات أن ال�ركن المعن�وي ال�الزم                    

  . لجرائم المنصوص علیھ فیھ ال یأخذ صورة واحدة لتكوین ا

                                                 
   . ١٠٠  ص – المرجع السابق –حسني أحمد الجندي .  د - ٩٥
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فق��د یأخ���ذ ص���ورة الق��صد الجن���ائي عن���دما تن��صرف إرادة الج���اني إل���ى ال���سلوك    
اإلجرامي و إلى تحقیق النتیجة المترتبة علیھا ، و قد یكون م�ن قبی�ل الخط�أ غی�ر             

  . العمدي حیث تنصرف إرادة الفاعل إلى السلوك دون النتیجة 
  

ت التي یتطلب فیھا ال�شارع الق�صد الجن�ائي یكتف�ى بالق�صد الع�ام                و في الحاال       
العل��م و اإلرادة ، أي عل��م الج��اني بال��صفة غی��ر   : ال��ذي یتحق��ق بت��وافر عن��صریھ  

مرتكب مثل ھذا  المشروعة لسلوكھ ، و اتجاه اإلرادة على نحو مخالف في جانب            
نتف�ي إال بانتف�اء   النوع من الج�رائم ،  و یترت�ب عل�ى ذل�ك أن ال�ركن المعن�وي ال ی       

  . ھذا السلوك المادي 
  

 م��ن ٤ / ١٦٢      و تطبیق�ًا لم�ا تق��دم تق�ع الجریم��ة المن�صوص علیھ�ا ف��ي الم�ادة       
قانون ال�شركات بمج�رد توجی�ھ ال�دعوة إل�ى الجمھ�ور لالكتت�اب ف�ي أوراق مالی�ة                    
لحساب شركة ذات مسئولیة محدودة ، أو عرض ھ�ذه األوراق لالكتت�اب لح�ساب       

  . الشركة 
  

 م�ن ذات الق�انون بمج�رد    ٥ / ١٦٢كما تقع الجریمة المنصوص علیھا ف�ي الم�ادة         
  . توزیع أرباح أو فوائد على خالف أحكام ھذا القانون أو نظام الشركة 

 بمجرد التصرف ف�ي  ١ / ١٦٣كذلك تتحقق الجریمة المنصوص علیھا في المادة    
و ھ�ذا ھ�و   . انون حصص التأسیس أو األسھم على خالف القواعد المقررة في الق�        

  ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢/ ١٦٣الحال أیضًا بالن�سبة للج�رائم المن�صوص علیھ�ا ف�ي الم�ادة               
  .  ٩٦من قانون الشركات 

  
  :   أثر الباعث -
  

       الق�صد الجن��ائي ھ��و عملی��ة عقلی��ة ذھنی�ة یكم��ن الباع��ث النف��سي وراءھ��ا ، و   
ف�سر ھ�ذا التج�اوز م�ن     یمثل القصد الجنائي إرادة مخالف�ة للق�انون ، أم�ا الباع�ث فی             

  . قبل اإلرادة 
      و من المستقر علیھ أن الباعث لیس لھ أثر عل�ى الجریم�ة مھم�ا ك�ان الباع�ث        
ش��ریفًا فان��ھ ال یمك��ن أن یمح��و الخط��أ المن��سوب إل��ى الج��اني و ال ت��أثیر ل��ھ عل��ى    

  .  المسئولیة الجنائیة 

                                                 
 المرج��ع ال��سابق ص – الق��انون الجن��ائي للمع��امالت التجاری��ة  –ح��سني أحم��د الجن��دي  .  د  -  ٩٦

 .  و ما بعدھا ١٥١
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  لثالفرع الثا

     طبیعة العقوبات في قانون الشركات 

  ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 
  

  
یھدف المشرع من التدخل الجنائي في مج�ال القط�اع التج�اري أو الن�شاط              
االستثماري إلى حمایة الذمة المالیة للشركاء و الضمان العام للدائنین ، باإلض�افة    
لحمای��ة اإلقت��صاد ال��وطني م��ن األفع��ال الت��ي یرتكبھ��ا بع��ض الم��ستثمرین بھ��دف     

 أو ینھ��ى عن��ھ الم��شرع ، و م��ن ھن��ا ی��أتي تحقی��ق ال��ربح دون مراع��اة م��ا ی��أمر ب��ھ
وجوب التدخل العقابي لحمای�ة ھ�ذه الم�صالح ، و م�ن ح�سن ال�سیاسة الجنائی�ة أال                    

  .یلجأ المشرع إلى العقوبات الجنائیة إال إذا تبین عدم جدوى الجزاءات األخرى  
  

و یعاقب المشرع المصري على الج�رائم الواقع�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال ، و الت�ي س�بق                   
  :ا ، في موضعین عرضھ

  
قانون العقوبات بالنسبة لجرائم التفالیس المن�صوص علیھ�ا ف�ي الم�ادتین             : األول    

  . منھ ٣٣٣ ، ٣٣٢
  

 ، ق��انون ش��ركات الم��ساھمة و ش��ركات ١٩٨١ ل��سنة ١٥٩الق��انون رق��م : الث��اني  
 و ١٦٣ و ١٦٢التوصیة باألسھم و الشركات ذات المسئولیة المحدودة في المواد       

  . منھ ١٦٤
و إذا كان ھذا القانون األخیر ال یتضمن سوى العقوبات األصلیة و ھي الح�بس و        
الغرام��ة ،  إال أن ق��انون العقوب��ات ینط��وي عل��ى ج��رائم تع��د م��ن الجنای��ات الت��ي     

  .یعاقب علیھا بالسجن و ھي جرائم التفالس بالنسبة للشركات 
  

بعی�ة ، توق�ع   األمر الذي یمكن أن یشتمل على عقوبات أصلیة و عقوب�ات أخ�رى ت     
  . منھ ٢٦ و ٢٥ و ٢٤على كل حكم بعقوبة جنایة كما ھو الوارد في المواد 

  
 و على ذلك نجد ثالثة أنواع للعقوب�ات بالن�سبة لج�رائم ال�شركات ھ�ي العقوب�ات              -

و العقوب��ات المالی��ة و العقوب��ات   ) عقوب��ة الجنای��ة أو الجنح��ة   ( ال��سالبة للحری��ة   
  .التبعیة 
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    : عقوبة الجنایة -١

 
 بالنسبة لجرائم تفالس الشركات المن�صوص     ٩٧نص المشرع على عقوبة السجن      

علیھا في قانون العقوبات و تتراوح ھذه العقوبة في حدیھا األدنى و األقصى من            
  ) عقوبات ٣٢٩م ( ثالث إلى  خمس سنوات 

و الجرائم المعاقب علیھا بتلك العقوبات ھي جرائم التف�الس بالت�دلیس المن�صوص     
  . من قانون العقوبات ٣٣٢المادة علیھا في 

  
    :   عقوبة الجنحة– ٢
  

و ھ��ي الح��بس  ، و ق��د ن��ص علیھ��ا الم��شرع بالن��سبة لج��رائم التف��الس بالتق��صیر       
 عقوب��ات ، و ق��د ق��رر الم��شرع تل��ك العقوب��ة   ٣٣٣المن��صوص علیھ��ا ف��ي الم��ادة  

  ) عقوبات ٣٣٤م ( بمفردھا ، بحیث ال تتجاوز مدة سنتین 
و ل�م یجعلھ�ا وح�دھا ف�ي ال�نص ،       ) ١٦٢م  ( انون ال�شركات    كما نص علیھا في ق    

  .بل جمع بینھا و بین الغرامة أحیانًا ، أو التمییز بینھما في أحیان أخرى 
  
  : من قانون الشركات على ما یلي ١٦٢ و قد نص المشرع في المادة -

 األخ��رى،م��ع ع��دم اإلخ��الل بالعقوب��ات األش��د المن��صوص علیھ��ا ف��ي الق��وانین   " 
 بالحبس مدة ال تقل عن س�نتین و بغرام�ة ال تق�ل ع�ن ألف�ي جنی�ھ و ال تزی�د           یعاقب

  :على عشرة آالف جنیھ یتحملھا المخالف شخصیًا أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
  

كل من أثبت عمدًا في نشرات إصدار األسھم أو السندات بیانات كاذبة أو               -١
م��ن یوق��ع تل��ك  مخالف��ة ألحك��ام ھ��ذا الق��انون أو الئحت��ھ التنفیذی��ة ، و ك��ل     

  .النشرات تنفیذًا لھذه األحكام 
  

ك��ل مؤس��س ض��من عق��د ش��ركة ذات م��سئولیة مح��دودة إق��رارات كاذب��ة        -٢
متعلق��ة بتوزی��ع ح��صص رأس الم��ال ب��ین ال��شركاء بوف��اء ك��ل قیمتھ��ا م��ع   

  .علمھ بذلك 
  

  

                                                 
عقوب��ة ال�سجن ھ��ي وض�ع المحك��وم   "  م�ن ق��انون العقوب�ات بقولھ�ا    ١٦ و ق�د عرفتھ�ا الم��ادة   - ٩٧

علی��ھ ف��ي أح��د ال��سجون العمومی��ة و ت��شغیلھ داخ��ل ال��سجن أو خارج��ھ ف��ي األعم��ال الت��ي تعینھ��ا       
لحكومة المدة المحكوم بھا علیھ و ال یجوز أن تنقص ھ�ذه الم�دة ع�ن ث�الث س�نوات و ال أن تزی�د        ا

 . " على خمس عشرة سنة 
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 كل من یقوم من الشركاء بطری�ق الت�دلیس حص�صًا عینی�ة ب�أكثر م�ن قیمتھ�ا                   – ٣
  .الحقیقیة 

  

 مؤسس أو مدیر وجھ الدعوة إلى الجمھ�ور لالكتت�اب ف�ي أوراق مالی�ة أی�ًا                   كل -٤
كان نوعھا لحساب شركة ذات مسئولیة محدودة ، و كل من عرض ھ�ذه األوراق       

  .لالكتتاب لحساب الشركة 
  

  كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحًا أو فوائد على خالف أحك�ام ھ�ذا الق�انون               -٥
  .ق على ھذا التوزیع أو نظام الشركة و كل مراقب صاد

  

 كل مراقب و كل م�ن یعم�ل ف�ي مكتب�ھ تعم�د وض�ع تقری�ر ك�اذب ع�ن نتیج�ة                    – ٦
مراجعتھ أو أخفى عمدًا وق�ائع جوھری�ة  أو أغف�ل عم�دًا ھ�ذه الوق�ائع ف�ي التقری�ر                       

  .الذي یقدم للجمعیة العامة وفقًا ألحكام ھذا القانون 
  

 أو أثبت عمدا في تق�اریره   كل موظف عام أفشى سرًا اتصل بھ بحكم عملھ ،      – ٧
  .وقائع غیر صحیحة ، أو أغفل عمدًا في ھذه التقاریر وقائع تؤثر في نتیجتھ 

  

 كل من زور في سجالت أو أثبت فیھا عم�دًا وق�ائع غی�ر ص�حیحة أو أع�د أو             – ٨
عرض تقاریر على الجمعیة العامة تضمنت بیان�ات كاذب�ة أو غی�ر ص�حیحة ك�ان                 

  .ات الجمعیة  من شأنھا التأثیر على قرار
  
   :العقوبات المالیة  -٣

 
 باإلض��افة لم��ا س��بق ، أورد الم��شرع مجموع��ة م��ن العقوب��ات المالی��ة الت��ي        
تصیب المحكوم علی�ھ ف�ي ذمت�ھ المالی�ة و تنح�صر العقوب�ات المالی�ة ف�ي ن�وع                 

  .واحد و ھو عقوبة الغرامة  
  

 م�ن ق�انون     ١٦٣و الجرائم التي یحكم فیھا بعقوبة الغرامة ھي الواردة ف�ي الم�ادة              
 م��ن نف��س  ١٦٢ال��شركات ، ع��الوة عل��ى الج��رائم المن��صوص علیھ��ا ف��ي الم��ادة     

  .القانون إذا جاءت تخییریة مع عقوبة الحبس 
  
م�ع ع�دم   "  م�ن ق�انون ال�شركات عل�ى أن�ھ       ١٦٣ و قد ن�ص الم�شرع ف�ي الم�ادة       -

اإلخ���الل بالعقوب���ات األش���د المن���صوص علیھ���ا ف���ي الق���وانین األخ���رى ، یعاق���ب  
ة الت�ي ال تق�ل ع�ن ألف�ي جنی�ھ و ال تزی�د عل�ى ع�شرة آالف جنی�ھ یتحملھ�ا                      بالغرام

  :المخالف شخصیًا 



 - ٩٤ -

 كل من یتصرف في حصص التأسیس أو األسھم على خالف القواع�د             -١
  .المقررة في ھذا القانون 

  

ك���ل م���ن یع���ین ع���ضوًا بمجل���س إدارة ش���ركة م���ساھمة أو ع���ضوًا منت���دبًا   -٢
و یعین مراقبًا فیھا على خ�الف أحك�ام         إلدارتھا أو یظل متمتعًا بعضویتھا أ     

الحظر المقررة في ھذا الق�انون ، و ك�ل ع�ضو منت�دب ل�إلدارة ف�ي ش�ركة                   
 .تقع فیھا مخالفة من ھذه المخالفات 

  

كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقدیم األسھم التي تخصص لضمان إدارت�ھ     -٣
الغ�ھ  على الوج�ھ المق�رر ف�ي ھ�ذا الق�انون ف�ي م�دى س�تین یوم�ًا م�ن ت�اریخ إب                  

قرار التعیین ، و كذلك كل من تخلف عن تقدیم اإلقرارات الملت�زم بتق�دیمھا ،                
أو أدل��ى ببیان��ات كاذب��ة أو أغف��ل عم��دًا بیان��ًا م��ن البیان��ات الت��ي یلت��زم مجل��س    
اإلدارة بإع��داد التقری��ر ب��شأنھا ، و ك��ذلك ك��ل ع��ضو مجل��س إدارة أثب��ت ف��ي     

  . بیاناتھا تقاریر الشركة بیانات غیر صحیحة أو أغفل عمدًا
  

كل من خ�الف األحك�ام المق�ررة ف�ي ش�أن ن�سبة الم�صریین ف�ي مج�الس إدارة                    -٤
  .الشركات أو نسبتھم من العاملین أو األجور 

  

  

  . كل من یخالف أي نص من النصوص اآلمرة في ھذا القانون – ٥
  

كل من أحجم عمدًا عن تمكین المراقبین أو موظفي الجھة اإلداری�ة المخت�صة               -٦
ون لإلطالع على الدفاتر و األوراق التي یكون لھم حق اإلط�الع علیھ�ا      الذین یندب 

  .وفقًا ألحكام القانون 
  

 ك��ل م��ن ت��سبب ع��ن عم��د م��ن أع��ضاء مجل��س اإلدارة ف��ي تعطی��ل دع��وة    -٧
  .الجمعیة العامة 

  
ف�ي حال�ة    "  من قانون الشركات على أن�ھ        ١٦٤كما نصت المادة      :  حالة العود  -

زالة المخالفة التي صدر فیھا حكم نھائي باإلدانة تضاعف         العود أو االمتناع عن إ    
الغرامات المنصوص علیھا في الم�ادتین ال�سابقتین ف�ي ح�دیھا األدن�ى و األق�صى                

"  
  
    :    العقوبات التبعیة- ٤
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ك�ل حك�م   " الم�صري عل�ى أن     العقوب�ات     من ق�انون     ٢٥نص المشرع في المادة     
  :حكوم علیھ من الحقوق و المزایا اآلتیة جنایة یستلزم حتمًا حرمان المبعقوبة 

  
  القب��ول ف��ي أي خدم��ة ف��ي الحكوم��ة مباش��رة أو ب��صفة متعھ��د أو ملت��زم أی��ًا    :أوًال

  .كانت أھمیة الخدمة 
  

  .  التحلي برتبة أو نیشان   :ثانیًا
  

  .ثالثًا الشھادة أمام المحاكم مدة العقوبة إال على سبیل االستدالل 
  
  

  

ھ الخاص��ة بأموال��ھ و أمالك��ھ م��دة اعتقال��ھ و یع��ین قیم��ًا لھ��ذه      رابع��ًا  إدارة أش��غال 
اإلدارة تقره المحكمة ، فإذا لم یعینھ عینتھ المحكمة المدنیة التابع لھا مح�ل إقامت�ھ                
في غرف�ة م�شورتھا بن�اء عل�ى طل�ب النیاب�ة العمومی�ة أو ذي م�صلحة ف�ي ذل�ك و                 

 و یكون القیم ال�ذي تق�رره    یجوز للمحكمة أن تلزم القیم الذي تنصبھ بتقدیم كفالة ،         
  .المحكمة أو تنصبھ تابعًا لھا في جمیع ما یتعلق بقوامتھ  

و ال یجوز للمحكوم علیھ أن یتصرف ف�ي أموال�ھ إال بن�اء عل�ى إذن م�ن المحكم�ة             
المدنیة المذكورة ، و كل التزام یتعھد بھ مع عدم مراعاة ما تق�دم یك�ون ملغی�ًا ف�ي                 

لیھ إلیھ بعد انقضاء مدة عقوبت�ھ أو اإلف�راج عن�ھ و    ذاتھ ، و ترد أموال المحكوم ع     
  .یقدم لھ القیم حسابًا عن إدارتھ 

  
خام��سًا  بق��اؤه م��ن ی��وم الحك��م علی��ھ نھائی��ًا ع��ضوًا ف��ي أح��د المج��الس الح��سبیة أو   

  .مجالس المدیریات أو المجالس البلدیة أو المحلیة أو أي لجنة عمومیة 
  

 في إحدى الھیئات المبینة بالفقرة الخامسة سادسًا  صالحیتھ أبدًا ألن یكون عضوًا
أو أن یكون خبیرًا أو شاھدًا في العقود إذا حكم علیھ نھائیًا بعقوبة األشغال ال�شاقة      

.  
و متى كانت جرائم التفالس بالت�دلیس ال�واردة ف�ي ق�انون العقوب�ات الم�صري م�ن           

حقوق و المزایا قبیل الجنایات ، فإن ذلك یستتبع حتمًا حرمان المحكوم علیھ من ال   
 من نفس القانون ، و بذلك ی�ستبعد تل�ك العقوب�ات          ٢٥المنصوص علیھا في المادة     

عند الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة ، سواء عن جرائم قانون العقوبات أو جرائم        
  .قانون الشركات 
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   الثانيمطلبال
  

  مظاھر الحمایة الجنائیة من مخاطر اإلستثمار
  

   اإلمارات العربیة المتحدةفي تشریع دولة
  

  
 ب���الرغم م���ن أن الم���شرع ف���ي دول���ة اإلم���ارات العربی���ة المتح���دة یق���ر     -

و ك�ذلك   ‘ المسئولیة الجنائیة لألش�خاص المعنوی�ة ، عل�ى نح�و م�ا عرض�نا س�ابقًا                  
قیام��ھ بإص��دار ع��دة ت��شریعات تتن��اول ب��التنظیم الكثی��ر م��ن الم��سائل التجاری��ة و      

  . األنشطة اإلستثماریة 
  

 أنھ حتى اآلن لم یقم بإصدار تشریع خاص یتن�اول ن�شاط اإلس�تثمار ،           إال
حتى نستطیع تلمس مظاھر الحمایة الجنائیة الواردة في ھذا القانون ، على الرغم          

  .من أھمیة ذلك بالنسبة لحمایة مصلحة اإلقتصاد الوطني  
  

بع��ض ن��صوص ق��انون   و ل��ذلك س��وف ن��تلمس مظ��اھر ھ��ذه الحمای��ة م��ن خ��الل      
 ، و بع�ض الق�وانین األخ�رى ذات ال�صلة     ١٩٨٧ لسنة   ٣ اإلماراتي رقم    العقوبات

 ١٩٧٩ ل�سنة  ٤باألنشطة التجاریة و اإلستثماریة ، و منھا القانون اإلتح�ادي رق�م    
في شأن قمع الغش و التدلیس في المعامالت التجاری�ة ، و الق�انون اإلتح�ادي رق�م       

 ب���شأن حمای���ة  ٢٠٠٦ ل���سنة ٢٤ ، و الق���انون اإلتح���ادي رق���م   ١٩٩٢ ل���سنة ٣٧
  :، و ذلك على النحو التالي المستھلك 

  
  : ١٩٨٧   لسنة٣ رقم االتحادي بالنسبة لقانون العقوبات أوًال 

  
  : منھ على ما یلي ٦٥ فقد نص في المادة 
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األشخاص اإلعتباریة فیما عدا مصالح الحكومة و دوائرھا الرس�میة و الھیئ�ات     " 
ن الجرائم التي یرتكبھا ممثلوھا أو مدیروھا       و المؤسسات العامة مسئولة جنائیًا ع     

أو وكالؤھ���ا لح���سابھا أو بإس���مھا ، و ال یج���وز الحك���م علیھ���ا بغی���ر الغرام���ة و      
  "المصادرة و التدابیر الجنائیة المقررة للجریمة قانونًا  

  
 ل��سنة ٤ق��انون قم��ع الغ��ش و الت��دلیس رق��م   ن��ص الم��شرع اإلم��اراتي ف��ي ثانی��ًا 

س و الغرامة بالنسبة للجرائم التي ترتك�ب بالمخالف�ة           ، على عقوبة الحب    ١٩٧٩
  ٩٨ .ألحكامھ 

  
یعاق�ب ب�الحبس لم�دة ال       : " فقد نص ف�ي الم�ادة األول�ى من�ھ عل�ى م�ا یل�ي                  -

تجاوز سنتین ، و بغرامة ال تقل ع�ن خم�سمائة درھ�م و ال تج�اوز ع�شرة               
آالف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من خدع أو شرع في أن یخدع   

  :اقد معھ بأیة طریقة من الطرق في إحدى األمور اآلتیة المتع
  
ع��دد الب��ضاعة أو مق��دارھا أو مقاس��ھا أو كیلھ��ا أو وزنھ��ا أو طاقتھ��ا أو        -١

 .عیارھا أو مواصفاتھا 
  

 .ذاتیة البضاعة ، إذا كان ما سلم منھا غیر ما تم التعاقد علیھ  -٢
  

 

وی���ھ م���ن حقیق���ة الب���ضاعة أو طبیعتھ���ا أو ص���فاتھا الجوھری���ة أو م���ا تحت -٣
 .عناصر نافعة و على العموم العناصر الداخلة في تركیبھا 

 
 

نوع البضاعة أو أصلھا أو مصدرھا ف�ي األح�وال الت�ي یك�ون فیھ�ا لن�وع                  -٤
 . ملحوظ عند التعاقد علیھا اعتبارالبضاعة أو ألصلھا أو لمصدرھا 

  
إجراء تخفیضات وھمیة في أسعار السلع و البضائع المعروضة للبیع في     -٥

 .یات الموسمیة أو غیر الموسمیة التصف
  

و تك��ون العقوب��ة الح��بس لم��دة ال تج��اوز ث��الث س��نوات و غرام��ة ال تق��ل ع��ن   
أربعة آالف درھم و ال تجاوز عشرین أل�ف درھ�م ، أو إح�دى ھ�اتین العق�وبتین ،                

 باستعمال موازین أو مقاییس أو مكاییل ارتكابھاإذا ارتكبت الجریمة أو شرع في    

                                                 
 قانون قمع الغش و التدلیس في دول�ة اإلم�ارات العربی�ة        –حسني الجندي   .  راجع في ذلك  د       - ٩٨

 .  و ما بعدھا  ٣٥٨  ص– القاھرة – دار النھضة العربیة – ٢٠٠٩ الطبعة األولى  –المتحدة 
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م أو آالت فحص أخرى مزیفة أو مختلفة أو باستعمال ط�رق أو         أو دمغات أو أختا   
وسائل من شأنھا جعل عملیة وزن الب�ضاعة أو قیاس�ھا أو كیلھ�ا أو فح�صھا غی�ر                   

  . "صحیحة  
  

یعاق�ب ب�الحبس م�دة ال تج�اوز     : "  كم�ا ن�ص ف�ي الم�ادة الثانی�ة من�ھ عل�ى         -
الف س��نتین ، و بغرام��ة ال تق��ل ع��ن خم��سمائة درھ��م و ال تج��اوز ع��شرة آ

  :درھم ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
  

كل من غش أو شرع ف�ي أن یغ�ش أغذی�ة لإلن�سان أو الحی�وان أو عق�اقیر              -١
طبیة أو حاصالت زراعیة أو منتج�ات طبیعی�ة أو أی�ة م�واد أخ�رى مع�دة                  

  .للبیع 
  

عقاقیر كل من طرح أو عرض للبیع أو باع أغذیة لإلنسان أو الحیوان أو    -٢
 أو منتج�ات طبیعی�ة أو م�واد أخ�رى م�ع علم�ھ       طبیة أو حاصالت زراعیة 

و یفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخ�الف م�ن            . بغشھا أو فسادھا    
المشتغلین بالتجارة أو من الباعة الجائلین ما لم یثب�ت ح�سن نیت�ھ و یرش�د                  

  .عن مصدر المواد موضوع الجریمة 
  

  
 استعمالھا في غش أو  كل من أعد أو طرح أو عرض للبیع أو باع مواد بقصد       -٣

أغذی���ة اإلن���سان أو الحی���وان أو العق���اقیر أو الحاص���الت الزراعی���ة أو المنتج���ات  
الطبیعیة أو المواد األخرى ، و كذلك كل من حرض بأیة وسیلة من وسائل النشر             

  .على استعمال ھذه المواد في الغش 
  

ع�ن أل�ف   و تكون العقوب�ة الح�بس لم�دة ال تج�اوز ث�الث س�نوات و غرام�ة ال تق�ل           
درھ��م و ال تج��اوز ع��شرین أل��ف درھ��م أو إح��دى ھ��اتین العق��وبتین ، إذا كان��ت         
األغذی���ة أو العق���اقیر الطبی���ة أو الحاص���الت الزراعی���ة أو المنتج���ات أو الم���واد      

  .األخرى المشار غلیھا في الفقرتین السابقتین ضارة بصحة اإلنسان أو الحیوان 
  
  

ة ال��سابقة و ل��و ك��ان الم��شتري أو و تطب��ق العقوب��ات المن��صوص علیھ��ا ف��ي الفق��ر 
  . "المستھلك عالمًا بغش البضاعة أو فسادھا 

  
  : كما نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على ما یلي -     

  



 - ٩٩ -

یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشھر ، و بغرامة ال تجاوز خمسمائة              " 
 طبیة أو حاص�الت  درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من حاز أغذیة أو عقاقیر        

أو منتجات أو مواد أخرى مما ھو مشار إلیھ في الفقرة األولى م�ن الم�ادة ال�سابقة             
  .و ھو عالم بغشھا أو فسادھا و ذلك ما لم یثبت أن حیازتھ لھا لسبب مشروع 

و تك��ون العقوب��ة الح��بس لم��دة ال تج��اوز س��نة و غرام��ة ال تتج��اوز ألف��ي درھ��م أو  
 كانت المواد الغذائیة أو العقاقیر الطبیة أو الحاص�الت          بإحدى ھاتین العقوبتین إذا   

الزراعیة أو المنتجات الطبیعیة و المواد األخرى التي وجدت ف�ي حوزت�ھ ض�ارة               
  . "بصحة اإلنسان أو الحیوان 

  
 كما نص المشرع اإلماراتي في المادة الثامنة من القانون المشار إلیھ على ما              -   

  :یلي 
  
 تجاوز ستة أشھر و بغرامة ال تقل عن خمسمائة درھ�م و    یعاقب بالحبس مدة ال   " 

ال تجاوز خمسة آالف درھم أو بإح�دى ھ�اتین العق�وبتین ك�ل م�ن ح�ال دون تأدی�ة                  
الموظفین المشار إلیھم بالمادة السادسة م�ن ھ�ذا الق�انون أعم�ال وظ�ائفھم ، س�واء                   

ل الت�ي  بم�نعھم م�ن دخ�ول الم�صانع أو المخ�ازن أو المت�اجر أو غیرھ�ا م�ن المح�ا         
توج��د بھ��ا الم��واد موض��وع المخالف��ة أو م��ن الح��صول عل��ى عین��ات منھ��ا أو بأی��ة   

  . "طریقة أخرى 
  
  : ، فقد نصت على ما یلي عقوبة المصادرة و تنص المادة التاسعة على -
  
على المحكمة متى قضت باإلدانة في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا ف�ي         " 

ا القانون أن تق�ضي بم�صادرة األغذی�ة أو العق�اقیر     المادتین الثانیة و الثالثة من ھذ   
أو الحاص��الت أو المنتج��ات أو الم��واد األخ��رى الت��ي تك��ون ج��سم الجریم��ة  ، و      
للمحكم��ة ف��ي ھ��ذه الحال��ة أی��ضًا أن ت��أمر بن��شر الحك��م ف��ي جری��دة أو جری��دتین          

  . "محلیتین على نفقة المحكوم علیھ  
  
  ، ف�ي الم�ادة العاش�رة من�ھ ، و     غ�الق عقوبة اإلكما نص القانون المذكور على    -

  :التي تنص على 
  
للمحكمة المختصة عند الحكم باإلدانة على صاحب المحل التج�اري أو المن�شأة             " 

أو المھنة أو الحرفة ف�ي إح�دى الج�رائم المن�صوص علیھ�ا ف�ي الم�ادتین الثانی�ة و                     
شھر ، و یجوز الثالثة من ھذا القانون أن تأمر بإغالق المحل لمدة ال تجاوز ستة أ       
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لھا في حالة العود أن تأمر بسحب الترخیص ، و إذا كان ص�احب الت�رخیص م�ن          
  .غیر أبناء دولة اإلمارات العربیة المتحدة جاز لھا أن تأمر بإبعاده عن البالد  

  
  
  :كما نصت المادة الحادیة عشرة على ما یلي  :    حالة العود-
  
و تعتب�ر الج�رائم     . ي الحبس و الغرامة       یحكم على المتھم في حالة العود بعقوبت      " 

المنصوص علیھا في الم�واد ال�سابقة و الج�رائم المن�صوص علیھ�ا ف�ي أي ق�انون                   
  . "آخر خاص بقمع الغش و التدلیس متماثلة بالنسبة إلى العود 

  
 ب�شأن العالم�ات التجاری�ة ،    ١٩٩٢ ل�سنة  ٣٧ رق�م   االتح�ادي  ف�ي الق�انون   ثالثًا  

 و الم�صادرة ، ب�شأن    و اإلغ�الق    لح�بس و الغرام�ة    انص الم�شرع عل�ى عقوب�ة        
  :مخالفة أحكامھ و ذلك على النحو التالي 

  
العقوب�ات  ‘  نص المشرع اإلماراتي في القانون المشار إلیھ ، في الباب السادس     -
  : منھ على أنھ ٣٧في المادة ‘ 
  

یعاق��ب  ب��الحبس و بالغرام��ة الت��ي ال تق��ل ع��ن خم��سة آالف درھ��م أو بإح��دى      "  
  :اتین العقوبتین ھ
  
كل من زور عالمة تجاریة تم ت�سجیلھا طبق�ًا للق�انون أو قل�دھا بطریق�ة ت�دعو                   -١

إلى تضلیل الجمھور و كل من اس�تعمل ب�سوء الق�صد عالم�ة تجاری�ة م�زورة              
 .أو مقلدة 

 
  

 .كل من استعمل بغیر حق عالمة تجاریة مسجلة مملوكة لغیره  -٢
 

  
 

مة تجاریة مسجلة مملوكة لغی�ره  كل من وضع بسوء القصد على منتجاتھ عال    -٣
. 

 

 

ك��ل م��ن ب��اع أو ع��رض للبی��ع أو للت��داول أو ح��از بق��صد البی��ع منتج��ات علیھ��ا  -٤
 .عالمة تجاریة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغیر حق مع علمھ بذلك 
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ك���ل م���ن ع���رض تق���دیم خ���دمات تح���ت عالم���ة تجاری���ة م���زورة أو مقل���دة أو   -٥
 ٩٩. "مستعملة بغیر حق مع علمھ بذلك 

  
  : من نفس القانون ، على أنھ ٣٨ كما تنص المادة -
  

یعاق��ب ب��الحبس م��دة ال تج��اوز س��نة و بالغرام��ة الت��ي ال تق��ل ع��ن خم��سة آالف  "  
  :درھم و ال تزید على عشرة آالف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

  
كل من استعمل عالمة غی�ر قابل�ة للت�سجیل وفق�ًا لم�ا ھ�و من�صوص علی�ھ ف�ي                  -١

 م��ن ٢  م��ن الم��ادة  ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢البن��ود 
  .ھذا القانون 

ك��ل م��ن دون بغی��ر ح��ق عل��ى عالمات��ھ أو أوراق��ھ التجاری��ة بیان��ًا ی��ؤدي إل��ى       -٢
 . "اإلعتقاد بحصول تسجیلھا 

  : من القانون المشار إلیھ على ما یلي ٣٩ كما تنص المادة -
  

 ٣٨ و ٣٧لیھا في الم�ادتین    یعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص ع       "  
 ب��ذات العقوب��ة ع��الوة عل��ى إغ��الق المح��ل     ف��ي حال��ة الع��ود  م��ن ھ��ذا الق��انون ،   

التجاري أو مشروع اإلستغالل مدة ال تقل عن خمسة ع�شر یوم�ًا و ال تزی�د عل�ى             
ستة أشھر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم علی�ھ وفق�ًا لإلج�راءات الت�ي تح�ددھا                   

  "الالئحة التنفیذیة  
  
  : من القانون ینص المشرع على أنھ  ٤٣ و في المادة -
  

 بم��صادرة األش��یاءیج��وز للمحكم��ة ف��ي أي دع��وى مدنی��ة أو جنائی��ة أن تحك��م    "  
المحجوز علیھا أو التي یحجز علیھا فیما بع�د و اس�تنزال ثمنھ�ا م�ن الغرام�ات أو                    

  التعویضات أو التصرف فیھا بأیة طریقة أخرى تراھا المحكمة مناسبة ،
  

و یجوز للمحكمة أیضًا أن تأمر بإتالف العالمات غیر القانونی�ة أو أن ت�أمر عن�د       
اإلقتضاء بإتالف المنتجات و األغلفة و معدات الحزم و غیرھا م�ن األش�یاء الت�ي       

و كذلك اآلالت و األدوات الت�ي      تحمل تلك العالمات أو تحمل بیانات غیر قانونیة         
و لھ�ا أن ت�أمر بك�ل م�ا س�بق حت�ى ف�ي        استعملت بصفة خاصة في عملیة التزوی�ر     

                                                 
 قانون قمع الغش و التدلیس في دولة اإلمارات العربی�ة   –حسني الجندي   .   راجع في ذلك  د        - ٩٩

  .  و ما بعدھا ٣٧١ ص – المرجع السابق –المتحدة 
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حالة الحكم بالبراءة ن و یجوز للمحكمة ك�ذلك أن ت�أمر بن�شر الحك�م ف�ي الجری�دة                    
  .  "الرسمیة أو في إحدى الصحف الیومیة على نفقة المحكوم علیھ 

 بشأن حمای�ة الم�ستھلك  ،   ٢٠٠٦ لسنة ٢٤ نص القانون اإلماراتي  رقم       رابعًا  
  ، و ذلك ف�ي الب�اب ال�سادس    المصادرة و الغلق امة وعلى بعض العقوبات كالغر   

  :منھ ، العقوبات ، و ذلك على النحو التالي 
  
  : من قانون حمایة المستھلك على انھ  ١٨ تنص المادة -
  

مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أي ق�انون آخ�ر یعاق�ب بالغرام�ة                 " 
 ھ��ذا الق��انون و الق��رارات   الت��ي ال تق��ل ع��ن أل��ف درھ��م ك��ل م��ن یخ��الف أحك��ام       

و إذا لم ینبھ المزود إلى خطورة اس�تعمال ال�سلعة أو الخدم�ة             . الصادرة تنفیذًا لھ      
بشكل ظاھر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة الغرام�ة الت�ي ال تق�ل ع�ن ع�شرة                 

  . "آالف درھم 
  
  :  منھ على أنھ ١٩ كما تنص المادة -
  

 إح��دى الج��رائم الم��شمولة بأحك��ام ھ��ذا   للمحكم��ة ف��ي حال��ة الحك��م باإلدان��ة ف��ي   " 
القانون أن تقضي فضًال عن العقوبة المقررة بمصادرة أو إتالف المنتج موضوع 

  ". الجریمة و المواد و األدوات المستخدمة في إنتاجھ 
  
  :  على أنھ ٢٠ كما تنص المادة -
  
 األوض�اع  تحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون الفئ�ات و الم�دد الالزم�ة لت�صحیح       " 

بما یتالئم و أحكام ھذا القانون  ، و للوزیر في ح�ال ع�دم ت�صحیح األوض�اع بع�د             
انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة ن�شاطھا م�دة ال تج�اوز أس�بوعًا و              
رف��ع األم��ر إل��ى المحكم��ة ب��شأن غل��ق المن��شأة و الت��صرف ف��ي ال��سلع موض��وع       

   . "المخالفة  
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   الثالثالمطلب
  

  مظاھر الحمایة الجنائیة من مخاطر اإلستثمار
  

   في تشریع دولة الكویت
  
  

یمكن القول بأن المشرع الكویتي لم یقر المسئولیة الجنائیة لألشخاص         
المعنویین كقاعدة عامة ، إال أنھ أقر بھذه المسئولیة بنصوص متفرقة سواء كان 

أو  و تعدیالتھ ، ١٩٦٠ لسنة ١٥تي رقم ذلك في قانون الشركات التجاریة الكوی
 بشأن تنظیم تداول األوراق المالیة الخاصة ١٩٦٢ لسنة ٣٧في القانون رقم 

 في شأن ٢٠٠١ لسنة ٨بالشركات المؤسسة في الخارج ، و كذلك القانون رقم 
  . تنظیم اإلستثمار المباشر لرأس المال األجنبي في دولة الكویت 

الكویتي قد عاقب على الجرائم التي ترتكب بقصد و یمكن القول بأن المشرع 
سھم و السندات و األوراق المالیة من التدلیس على جمھور المكتتبین في األ

  .  ، من قانون الجزاء الكویتي  ٢٣٦ ، ٢٣٥خالل المادتین 
  

و یتضح من خالل ھذه النصوص أن المشرع الكویتي قد أقر نوعًا من المسئولیة 
عنوي من خالل تجریمھ ألفعال یرتكبھا المستثمر سواء كان الجنائیة للشخص الم

   . بالحبس و الغرامة، و عاقب على ذلك أجنبیًا أم وطنیًا  
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  الفرع األول

  الحمایة الجنائیة من خالل قانون الجزاء الكویتي 
    
  

  :  منھ على أنھ ٢٣٥فقد نص المشرع الكویتي في قانون الجزاء في المادة 
  

ائمًا على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي یتكون كل من كان ق " 
رأس مالھ كلھ أو بعضھ من اكتتابات الجمھور عن طریق األسھم أو السندات أو 
أي نوع آخر من األوراق المالیة ، ارتكب تدلیسًا قصد بھ خداع الجمھور لحملھ 

 ، سواء على االكتتاب أو لحملھ على تسلیمھ لحساب المشروع  ماًال أیًا كان
بنشره عن میزانیة أو حسابًا غیر صحیح ، أو بتزویره أوراق المشروع أو 
مستنداتھ أو دفاتره ، أو بإدالئھ ببیانات كاذبة عن أمور جوھریة من شأنھا 
تضلیل الجمھور تضلیًال ال یستطیع معھ تبین الحقائق من مصادر أخرى ، 

ال تجاوز خمسة آالف یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات ، و بغرامة 
روبیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، و لو لم یترتب على تدلیسھ حصولھ من 

  . "  الجمھور على مال أیًا كان 
  

  :  من قانون الجزاء على أنھ ٢٣٦كما نص في المادة 
  

یعاقب بالعقوبات المبینة في المادة السابقة كل من كان قائمًا على إدارة "  
اعي أو زراعي ، یتكون رأس مالھ كلھ أو بعضھ من تجاري أو صنمشروع 

اكتتابات الجمھور عن طریق األسھم أو السندات أو أي نوع آخر من األوراق 
المالیة ، و كل من كان موظفًا بھ أو مكلفًا بعمل لحسابھ ، ارتكب تدلیسًا قصد بھ 

و اإلیھام بوجود حق لھ في ذمة المشروع ، عن طریق تزویر دفاتر المشروع أ
أوراقھ أو مستنداتھ ، أو عن طریق إغفالھ تدوین أمر جوھري في ھذه الدفاتر ، 

أو األوراق أو المستندات ، و لو لم یترتب على تدلیسھ حصولھ من المشروع 
  .  " على مال أیًا كان 

  
 و ھذه النصوص ، السابق ذكرھا ، و إن كانت ال تنص بطریقة مباشرة على -

ص المعنوي ، إال أنھا تدخل في نطاق الحمایة الجنائیة المسئولیة الجنائیة للشخ
  . نشطة التجاریة و االستثماریة التي یسبغھا المشرع على األ
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  الفرع الثاني
  

  الحمایة الجنائیة من خالل قانون الشركات التجاریة الكویتي
  

    و تعدیالتھ ١٩٦٢ لسنة ١٥رقم 
  
  

ون الشركات الكویتي ، المشار  باستعراض النصوص التشریعیة الواردة بقان  - 
عقوبة الحبس و الغرامة أو إلیھ ، نجد أنھ یتضمن عقوبات جنائیة تتمثل في 

   .إحدى ھاتین العقوبتین 
  
 من قانون الشركات الكویتي ، و المضافة بالمرسوم بقانون ٢٤٦ ففي المادة -

  :  و التي تنص على أنھ ١٩٩٩ لسنة ٥٢رقم 
  

 عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر یعاقب بالحبس مدة مع عدم اإلخالل بأیة  "  
ال تزید على ثالث سنوات و بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دینار و ال تزید على 

  : عشرین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
  
كل من أثبت في عقد تأسیس الشركة أو نظامھا األساسي أو في نشرات  -١

ثائق موجھة للجمھور ، بیانات كاذبة أو االكتتاب أو أي نشرات أخرى أو و
 قام بتوزیعھا أو أومخالفة ألحكام القانون و كل من وقع على ھذه الوثائق 

 . الترویج لھا مع علمھ بعدم صحتھا 
  

 سندات صادرة أو أسھم الجمھور لالكتتاب في إلىعوة دكل من وجھ ال -٢
 .باسم شركات غیر مساھمة

  

 

 من غیرھم بطریق الغش حصص عینیة أو  كل من قوم سواء من الشركاء- ٣
  .بأكثر من قیمتھا الحقیقیة

  
 مصفي اشترك في أو مراقب حسابات أو مدیر أو إدارة كل عضو مجلس - ٤

 بیانات مالیة صادرة عن الشركة غیر مطابقة أو مركز مالي أو میزانیة إعداد
غفل عمدا  اأو حقیقة الوضع المالي للشركة، إخفاءللواقع مع علمھ بذلك بقصد 

  . حقیقة الوضع المالي للشركةإخفاءوقائع جوھریة بقصد 
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 أو مصفي وزع أو مراقب حسابات أو مدیر أو إدارة كل عضو مجلس - ٥

 ال یبررھا الوضع المالي بالمخالفة أرباح مبالغ بوصفھا أیةصادق على توزیع 
المالي  ال یبررھا الوضع أو للشركة األساسي للنظام أو ھذا القانون ألحكام
  .للشركة

  
 أموال مصفي مستغل بھذه الصفة أو مدیر أو إدارة كل عضو مجلس - ٦

 غیر أو لغیره بطریق مباشر أو اسمھا لتحقیق منافع شخصیة لھ أوالشركة 
  .مباشر

  
 موظف أو مراقب أو عضو مجلس رقابة أو مدیر أو إدارة كل عضو مجلس - ٧

 الشركة یفشي ما یحصل علیھ  بالتفتیش علىإلیھ أي شخص یعھد أوبالشركة 
 لتحقیق منافع شخصیة لھ األسرار یستغل ھذه أو الشركة أسراربحكم عملھ من 

  . بالشركةلإلضرار لغیره أو
  
 كل من یكلف بالتفتیش على الشركة ویثبت عمدا فیما یعھده من تقاریر عن - ٨

 تؤثر أن  یغفل عمدا ذكر وقائع جوھریة من شأنھاأونتیجة التفتیش وقائع كاذبة 
  .في نتیجة التفتیش

  
 معلومات تتعلق أو اغفل عمدا وعلى خالف الحقیقة بیانات أو كل من اثبت - ٩

  . في شركة مساھمةاإلدارةبشروط صالحیة الترشیح لعضویة مجلس 
  

 أوضاع بیانات كاذبة عن أو أخبار أو إشاعات كل من روج بأیة وسیلة - ١٠
 المالیة بقصد التأثیر في لألوراقویت شركات المساھمة المدرجة في سوق الك

  . المالیة الصادرة عن ھذه الشركاتاألوراق أسعار
  

 بیانات غیر معلنة حصل علیھا بحكم عملھ عن أو كل من سرب معلومات - ١١
 المالیة بقصد تحقیق لألوراق شركة المساھمة المدرجة في سوق الكویت أوضاع

  . لغیرهأومنفعة لھ 
  

 أو أسھما ھذا القانون أحكامسم الشركة على خالف  كل من یصدر با- ١٢
  . یعرضھا للتداولأو شھادات مؤقتة أو اكتتاب إیصاالت أوسندات قرض 



 - ١٠٧ -

  
 المالیة المتداولة في األوراق في ترتیب صفقات وھمیة على أسھم كل من - ١٣

 التحایل على القواعد أو األسعار المالیة بقصد التأثیر في لألوراقسوق الكویت 
  .األوراق المنظمة لتداول ھذه إلجراءاتوا
  

 . مكرر من ھذا القانون٨٥، ٧٧ المادتین أحكام مخالفة - ١٤
  

 المذكورة برد قیمة ما األفعال یلتزم كل من ارتكب احد األحوالوفي جمیع 
 التي تصیب الشركة األضرار غیره من منافع وبتعویض أوحصل علیھ ھو 

  .والغیرأ
  
 بالمرسوم بقانون رقم أضیفت  من ذات القانون ، التي ،٢٤٧المادة  كما تنص -

 : ، على أنھ ١٩٩٩لسنة  ٥٢
 

 بأیة عقوبة اشد ینص علیھ قانون آخر، یعاقب بغرامة اإلخاللمع عدم  "  
  : التقل عن خمسة آالف دینار وال تزید على عشرة آالف دینار 

  
اصة بتداول  على خالف القوانین واللوائح الخاألسھم كل من یتصرف في - ١

  .األسھم
  

 المكلفین بالتفتیش على الشركة األشخاص أو كل من یمنع مراقب الحسابات - ٢ 
 كل من یمتنع عن تقدیم المعلومات أومن االطالع على دفاترھا ووثائقھا، 

  .  الالزمة لھمواإلیضاحات
  

 ، ١٩٩٩ لسنة ٥٢ بالمرسوم بقانون رقم  ، و التي أضیفت٢٤٨المادة كما تنص 
  :   أنھ  على

  
 علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس ینص بأیة عقوبة اشد اإلخالل مع عدم  " 

 دینار وال تزید على ألفي وبغرامة ال تقل عن أشھرمدة ال تزید على ثالثة 
  : ھاتین العقوبتین بإحدى أوخمسة آالف دینار 

  
 منع  من شأنھاأعماال بطریق التحایل أو عمدا أتى إدارة كل عضو مجلس - ١ 

  . احد المساھمین من المشاركة في اجتماع الجمعیة العامة في شركة المساھمة
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 في الجمعیات لشركات المساھمة بھدف األصوات كل من قام بشراء - ٢
  .  لغیرهأوالحصول على منافع لھ 

  
  
  
  
  
  

  الفرع الثالث
  

  م في شأن تنظیم االستثمار المباشر٢٠٠١ لسنة ٨القانون رقم 
  

  األجنبي في دولة الكویتلرأس المال 
  

  
  :  في مادتھ األولى حیث نص المشرع الكویتي 

  
بالمستثمر األجنبي الشخص الطبیعي أو اإلعتباري الذي  على أن المقصود " 

  " . یحمل جنسیة غیر كویتیة 
  

فالمشرع لم یفرق في المخاطبة بأحكام ھذا القانون بین الشخص الطبیعي أو 
ق جمیع األحكام الواردة فیھ على اإلثنین ، بما في ذلك المعنوي ، و بالتالي تنطب

  . العقوبات و التدابیر االحترازیة الواردة فیھ 
  
 و في المادة الخامسة عشر من القانون المذكور نجد المشرع ینص على -

الجزاءات التي توقع في حالة مخالفة المستثمر لنصوص ھذا القانون و التي 
حرمان من اإلمتیازات المقررة و الوقف اإلداري تتنوع ما بین التنبیھ و ال

للمشروع ، و كذلك تشمل ھذه الجزاءات الحكم بإلغاء الترخیص و تصفیة 
  . اإلستثمار و توقیع العقوبات الجزائیة أو المدنیة عند اإلقتضاء 

  

  : على أنھ    من القانون المشار إلیھ ١٥ فتنص المادة -
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نبي ألحكام ھذا القانون أو إلشتراطات في حالة مخالفة المستثمر األج" 
، یجوز للجنة االستثمار الترخیص أو للقوانین و اللوائح المعمول بھا في البالد 

  : أن توقع علیھ  
  
  التنبیھ   -١
الحرمان من اإلمتیازات الممنوحة لھ جزئیًا أو كلیًا ، و یجوز لھ إذا عدل  -٢

 . عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان 
 . الوقف اإلداري للمشروع لمدة معینة  -٣
  

كما یجوز للمحكمة ، بناء على طلب لجنة االستثمار ، أن تحكم بإلغاء الترخیص 
  .................  و تصفیة اإلستثمار  

. و ال یخل توقیع الجزاء بالمسئولیة المدنیة و المسئولیة الجزائیة عند اإلقتضاء  
"   
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   و نتائج البحث الخاتمة
  

بعد أن تناولنا بالبحث موضوع مسئولیة المستثمر الجنائیة  عن األضرار  -
التي یلحقھا باالقتصاد الوطني ، و رأینا من خالل البحث أن التشریعات 

الحدیثة في أغلبھا بدأت تمیل إلى تقریر المسئولیة الجنائیة للشخص 
 أم المعنوي ، و بالتالي مسئولیة المستثمر سواء كان شخصًا طبیعیًا

 .معنویًا ، عن الجرائم االقتصادیة المرتكبة 
  

 مظ�اھر الحمای�ة الجنائی�ة م�ن      – من خ�الل البح�ث       –بعد أن استعرضنا    و  
و م�ا عرض�نا ل�ھ م�ن خ�الل       ، المخاطر و الجرائم الت�ي ق�د یرتكبھ�ا الم�ستثمرون       

النصوص الواردة في بعض الق�وانین المت�صلة بالموض�وع ، س�واء م�ن حی�ث م�ا              
 ، ١٩٨١ ل�سنة  ١٥٩ن االستثمار المصري أو ق�انون ال�شركات رق�م    ورد في قانو  

باعتبار ھذا القانون األخی�ر ھ�و المطب�ق ب�شأن الج�رائم المرتكب�ة و الت�ي تناولتھ�ا                    
  . شرع في قوانین اإلستثمار المصري نصوصھ ، و لم یتحدث عنھا الم

 و األمر یصدق على ت�شریعات دول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة ، حی�ث                 
تعرضنا نصوص الحمای�ة الجنائی�ة م�ن خ�الل بع�ض الق�وانین المتفرق�ة و ذات                  اس

و ك��ذلك ع��رض الحمای��ة  ، االس��تثماریةال��صلة بموض��وع الن��شاطات التجاری��ة و  
واء ك��ان ذل��ك ف��ي ق��انون ال��شركات التجاری��ة     الجنائی��ة ف��ي الت��شریع الك��ویتي س��   

 ١٩٦٢ ل�سنة  ٣٧ و تعدیالت�ھ ، أو ف�ي الق�انون رق�م           ١٩٦٠ لسنة   ١٥الكویتي رقم   
بشأن تنظیم تداول األوراق المالیة الخاصة بال�شركات المؤس�سة ف�ي الخ�ارج ، و                

 في شأن تنظیم اإلس�تثمار المباش�ر ل�رأس الم�ال        ٢٠٠١ لسنة   ٨كذلك القانون رقم    
  . األجنبي في دولة الكویت 

المشرع الكویتي قد عاقب على الجرائم التي ترتكب بقصد التدلیس على كما أن  
المكتتبین في األسھم و السندات و األوراق المالیة من خالل المادتین جمھور 

  .  ، من قانون الجزاء الكویتي  ٢٣٦ ، ٢٣٥
 النت�ائج   و قد وضح لنا من خالل ذلك عدة أمور ھامة یمك�ن إجمالھ�ا ف�ي                -

   :التالیة 

 أھمیة اإلستثمار بالنسبة للدولة و المستثمر على السواء ، فھناك مصالح          :     أوًال
مشتركة بین المستثمر و الدول�ة الم�ضیفة ، تتمث�ل ف�ي تحقی�ق ال�ربح م�ن ناحی�ة و                 

  .تحقیق المصلحة الوطنیة من ناحیة أخرى 

و ذلك سعي الدول و تشجیعھا للمستثمرین سواء الوطنیین أو األجنبیین         :    ثانیًا  
 من خالل التیسیرات و التسھیالت التي تمنحھا لھم و ذلك لضمان جذب أكبر قدر             
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من رؤوس األموال لالستثمار على أراضیھا ، و تكریس المشرع لھذه الحوافز و  
  .االستثماریة الضمانات 

إقرار اإلتجاھات الحدیثة في الفقھ و القانون الجنائي للم�سئولیة الجنائی�ة         :     ثالثًا
للشخص المعنوي ، فلم یعد األمر قاص�رًا عل�ى م�سئولیة ال�شخص الطبیع�ي ، ب�ل                 

لیة ف��ي كثی��ر م��ن الت��شریعات كالت��شریع اإلنجلی��زي و األمریك��ي و امت��دت الم��سئو
الفرن��سي ، و اإلم��اراتي و ال��سوري و اللبن��اني و األردن��ي و الم��صري و غی��رھم  
إلى تكریس ھذه المسئولیة و ھذا األمر یفتح الطریق أمام تقنین العقوبات الجنائیة             

طني للبالد من الجرائم التي     التي نأمل أن یتم تقنینھا لحمایة الدولة و اإلقتصاد الو         
  .قد تقع من المستثمرین ، و التي تعرضنا لھا من خالل البحث 

 تتخوف من إق�رار العقوب�ات الجنائی�ة ف�ي       العربیةأن أغلب التشریعات    :    رابعًا  
مج��ال اإلس��تثمار ، و لع��ل رغب��ة ھ���ذه ال��دول ف��ي ج��ذب الم��ستثمرین ، خاص���ة         

إقام��ة الم��شاریع ف��ي الدول��ة و م��ا ی��ستتبعھ و ت��شجیعھم عل��ى الق��دوم و األجنبی��ین ، 
 التوس�ع ف�ي األخ�ذ بھ�ذه         ذلك من تنمی�ة إقت�صادیة ، یجع�ل ھ�ذه ال�دول مت�رددة ف�ي                

  . العقوبات
  

 و ذلك ألن مصلحة البالد تقتضي حمایة مصالحھا – من جانبنا    -و ھو أمر منتقد     
بھ��ذه اإلقت��صادیة و توقی��ع الج��زاءات الرادع��ة لك��ل م��ن ت��سول ل��ھ نف��سھ التالع��ب  

المصلحة العلیا للدولة ، و الذي أراه أنھ یجب أن یكون ھناك تناسب بین الح�وافز              
اإلس��تثماریة و العقوب��ة الرادع��ة لم��ن یرتك��ب ج��رائم ت��ضر بم��صلحة اإلقت��صاد       

  الوطني ، فالغرم بالغنم ،
و یج�ب أن ینتب��ھ الم��شرع عن�د إق��رار ق��انون اإلس�تثمار أن ی��ضمنھ باب��ًا للعقوب��ات    

 ستثمرین في حالة مخالفتھم للق�وانین ،  و أن ت�ضمن ھ�ذه العقوب�ات                التي تلحق الم  
السجن أو الحبس و الغرامات المالیة الت�ي تتناس�ب و    ) عقوبة الجنایة و الجنحة     ( 

حج��م الم��شاریع االس��تثماریة الت��ي ی��صل  حج��م المب��الغ المتعامل��ة فیھ��ا مالی��ین          
  . ذلك بتشریعات خاصة  ، مع عقوبة المصادرة و اإلغالق ، و أن یتمالدوالرات 

بالنظر إلى الجدل الفقھي و التشریعي الذي ثار حول طبیعة اإلسناد    :خامسًا 
و مدلولھ في األحكام العامة ، فإن ھذا الجدل یثور مجددًا و بشكل أكثر إتساعًا 

  . في الجرائم االقتصادیة 
  

تفاقًا على أن فبالرغم من االتجاھات المختلفة التي قیلت في اإلسناد فان ھناك ا
الجریمة ال تسند إال لمن كان مسئوًال عنھا ـ مادیًا و معنویًا ـ  من ناحیة ، كما 

  .أنھا ال تسند إال للشخص الطبیعي من ناحیة أخرى 
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إال أن الطبیعة الخاصة للجرائم اإلقتصادیة ، أثارت موضوع نطاق اإلسناد عن 
لجریمة إلى شخص لم یرتكبھا المسئولیة في ھذه الجرائم ، و مدى تصور إسناد ا

، أو إلى شخص غیر طبیعي في سبیل الحفاظ على الكیان االقتصادي للدولة ، و 
  . ضمان عدم الخروج علیھ 

أنھ من وجھة النظر القانونیة یمكن لألشخاص و قد رأینا من خالل البحث 
 المعنویة أن تكون لھا إرادة خاصة معبر عنھا بواسطة أعضائھا ، ھذه اإلرادة
خاصة و مستقلة و ال تتماشى بالضرورة و إرادة العناصر الطبیعیة التي ساھمت 
في بلورتھا  ، فاإلرادة فردیة بالنسبة للشخص الطبیعي ، و جماعیة بالنسبة 
لألشخاص المعنویة ، و ھذه اإلرادة الجماعیة أھل ألن ترتكب خطأ تمامًا 

  . كاإلرادة الفردیة 
ا لألشخاص المعنویة بإرادة جماعیة مستقلة تختلف و لقد سبق القول بأن اعترافن

عن إرادة أعضائھا یمكن أن تثیر مسئولیتھا المدنیة أو تجعلھا عرضة لعقوبات 
تشترط في أغلب الحاالت وجود ) أو اإلرادیة ( إداریة  ، و المسئولیة المدنیة 

لتأسیس خطأ و ال یوجد خطأ إال مع اإلرادة ، فلماذا ال نقبل مثل تلك اإلرادة 
  . المسئولیة الجنائیة 

  

فاألشخاص المعنویة تتمتع بإرادة شرعیة ھي إرادة األشخاص الطبیعیین الذین 
یعدون بمثابة األعضاء بالنسبة لھا ، و ھذه اإلرادة یمكن أن تتجھ إلى ارتكاب 

فعل مخالف للقانون و ھي إرادة كما یمكن أن تتحقق في صورة القصد الجنائي 
عمدیة ، فإنھا أیضًا قد تكون في صورة خطأ غیر عمدي أي الرتكاب جریمة 

  . الرتكاب جریمة غیر عمدیة 

و القواعد  في نطاق اإلختصاص القضائي في الجرائم اإلقتصادیة : سادسًا 
التي یجب تطبیقھا رأینا أن القضاء ھو المختص بنظر ھذه الجرائم و توقیع 

دیًا كما ھو الحال في فرنسا ، العقوبات المنصوص علیھا ، سواء كان قضاًء عا
أو قضاء خاص بنظر ھذه الجرائم كالمحاكم االقتصادیة في مصر و غیرھا من 

  .الدول 

ففي فرنسا نجد المشرع الفرنسي یتبنى اإلختصاص القضائي الصرف في مجال 
 ١٩٤٥الجرائم االقتصادیة ، فقد أسند التشریع االقتصادي الفرنسي الصادر عام 

  .ئم االقتصادیة للقضاء العادي النظر في الجرا
و كذلك الحال في أغلب الدول العربیة كاألردن و سوریة و قطر و البحرین و 

السودان ، حیث ینعقد االختصاص بنظر الجرائم التي ترتكب في مجال 
  . االستثمار للقضاء العادي 
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ئم إال أن المشرع المصري قد خطا خطوة ھامة في االھتمام بھذا النوع من الجرا
و المنازعات فأنشأ المحاكم االقتصادیة و ھي خطوة محمودة من جانبنا ، و یجب 
أن تكتمل من وجھة نظرنا بإقرار المسئولیة الجنائیة و العقوبات الالزمة بتشریع 

  . خاص 
 أصدر المشرع المصري مرسومًا بقانون إلنشاء المحاكم ٢٠٠٨ففي أكتوبر عام 

نازعات ذات الطابع االقتصادي ، و عدد ھذه اإلقتصادیة في مصر للنظر في الم
المحاكم في مصر ثمان محاكم موزعة على مدن القاھرة و اإلسكندریة و طنطا 

 . و المنصورة و اإلسماعیلیة و بني سویف و أسیوط و قنا 

 ات��ضح لن��ا م��ن خ��الل اس��تعراض مظ��اھر الحمای��ة الجنائی��ة ال��واردة     :  ًا بعاس��
‘ ن�شطة التجاری�ة و االس�تثماریة    لألأو الك�ویتي  ي بالتشریع الم�صري أو اإلم�ارات   

عدم كفایة ھذه العقوبات إلسباغ الحمایة المطلوبة عل�ى ھ�ذه الن�شاطات الكبی�رة و             
ف�ي ھ�ذه    التي تؤثر نتیجتھا في اإلقتصاد الوطني للدولة  ، و نح�ن نناش�د الم�شرع                 

  .التدخل بنصوص خاصة و واضحة في ھذا المجال الدول 
ر بع��ض العقوب��ات الجنائی��ة ك��الحبس و الغرام��ة أو إح��داھما  أو فب�الرغم م��ن إق��را 

وقف النشاط أو إلغاء الترخیص ، على نحو ما عرضنا في البح�ث ، لم�ا یق�وم ب�ھ               
  . المستثمرون من أفعال تشكل جرائم وفقًا للنصوص الواردة بھذا الشأن 
ی�ة الجنائی�ة   إال أن ھ�ذا األم�ر ـ م�ن وجھ�ة نظرن�ا ـ ال یع�د كافی�ًا و ال یحق�ق الحما            

المطلوب��ة ف���ي المج���ال اإلقت��صادي ، و یج���ب عل���ى الم��شرع أن یب���ادر بإص���دار    
  . تشریعات خاصة تتضمن عقوبات رادعة 

  

ف�ي ص�ورتھا الب�سیطة  و        غالبًا ما تك�ون     و المالحظ مثًال على عقوبة الحبس أنھا        
  . التي ال تتجاوز ثالث سنوات ، أو أنھا تخییریة مع الغرامة 

مح��ددة ال یمك��ن تجاوزھ��ا ، أي أن   م��ات الت��ي ت��م إقرارھ��ا تك��ون      كم��ا أن الغرا
المشرع لم یقر ما یعرف بالغرامة التصاعدیة أو التھدیدی�ة ، و الت�ي تت�صاعد م�ع              
استمرار المخالفة المرتكبة لحم�ل الم�ستثمر عل�ى االلت�زام بالواجب�ات المفروض�ة               

  . علیھ من قبل المشرع 
ن أكون ق�د وفق�ت فیم�ا ق�صدت ، و أن یجع�ل       و في الختام أدعوا اهللا عز و جل أ     -

عملي ھذا خال�صًا لوجھ�ھ الك�ریم ، و أن یك�ون بدای�ة مأمول�ة نح�و إق�رار الحمای�ة             
  .الجنائیة لھذا المجال الھام 

   ،،،، و اهللا المستعان و الھادي إلى سبیل الرشاد
  

  حمدي محمد محمود أحمد حسین. د 
   م٢٠١١یونیو  
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  قائمة المراجع
  

  : راجع باللغة العربیة أوًال الم
  

   :قائمة المراجع مرتبة حسب الحروف األبجدیة 
  
  
 دار المعارف – المسئولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة –إبراھیم علي صالح . د   - ١ 

  .م  ١٩٨٠ – القاھرة –
  
 ١٩٨٨ القاھرة  –  دار النھضة العربیة – اإلثم الجنائي –أحمد عوض بالل .   د - ٢
 . 
  
 ضمانات نقل التكنولوجیا للدول النامیة من الوجھ�ة    –أنس السید عطیھ سلیمان      .   د  -٣

   .م  ١٩٩٦ – كلیة الحقوق     جامعة عین شمس – رسالة دكتوراة –القانونیة 
  
 المسئولیة الجزائی�ة ع�ن الج�رائم اإلقت�صادیة          –أنور محمد صدقي المساعدة     . د     - ٤ 

   .م  ٢٠٠٧ –مان  ع– دار الثقافة للنشر و التوزیع –
  
      .١٩٩٧ القاھرة – دار الفكر العربي – أصول اإلقتصاد –السید عبد المولى . د   - ٥
  
 المقاص��د األساس��یة لق��وانین ض��مان اإلس��تثمار ف��ي ال��بالد   –جمی��ل ال��شرقاوي .   د - ٦

 ضمن مجموعة دراسات حول ضمانات لإلستثمار في قوانین ال�بالد العربی�ة          –العربیة  
 –لبح��وث و الدراس��ات العربی��ة ، المنظم��ة العربی��ة للتربی��ة و الثقاف��ة و العل��وم ، معھ��د ا

   .م  ١٩٧٨جامعة الدول 
  
 جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الثالث ، دار إحیاء التراث العربي                - ٧
   . ٦٥ – ٦٤ ص – بیروت –
  
قواع��د حمایتھ��ا ف��ي  الم��شروعات الدولی��ة و –ح��ازم ح��سن عب��د الحمی��د جمع��ھ .   د - ٨

   .م  ١٩٨٠ – جامعة عین شمس – كلیة الحقوق – رسالة دكتوراة –القانون الدولي 
  
 مطبعة جامعة  – القانون الجنائي للمعامالت التجاریة      –حسني أحمد الجندي    .    د     - ٩ 

   .١٩٨٩ –القاھرة 
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م��ارات  ق��انون قم��ع الغ�ش و الت��دلیس ف�ي دول��ة اإل  -ح�سني أحم��د الجن�دي    .   د -  ١٠  

  .  القاھرة – دار النھضة العربیة – ٢٠٠٩ الطبعة األولى  –العربیة المتحدة 
  
 م�سئولیة ال�شركة ع�ن أعم�ال م�دیرھا ف�ي مواجھ�ة             –حسین یوس�ف غن�ایم      . د     -١١  

  ١٩٩٢ أبریل – ١١ العدد – المجلة العربیة للفقھ و القضاء –الغیر 
  

م��شروع االس��تثماري األجنب��ي  تع��ویض ال-حم��دي محم��د م��صطفى ح��سن   .   د  - ١٢
المتضرر كأحد الضمانات القانونیة في قوانین االستثمار العربیة و اتفاقی�ات االس�تثمار          

 ١٩٨١بدولة اإلمارات العربیة المتحدة و اتفاقیة استثمار رؤوس األموال العربیة لسنة        
طنی�ة و   بحث مقدم للمؤتمر التاسع عشر بعنوان قواعد االستثمار ب�ین الت�شریعات الو       –

 –التشریعات الدولیة و أثرھا في التنمیة االقتصادیة بدول�ة  اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة                 
 م  ٢٠١١أبریل 

  
 دور رؤوس األم��وال األجنبی��ة ف��ي تنمی��ة اإلقت��صادیات –خلی��ل ح��سن خلی��ل .   د - ١٣

 – مقدم�ة لكلی�ة الحق��وق   – رس�الة دكت��وراة  –المختلف�ة م�ع دراس�ة خاص��ة ب�إقلیم م�صر      
  .م ١٩٦٠القاھرة جامعة 

  
 دار النھ�ضة  – الم�سئولیة الجنائی�ة لألش�خاص المعنوی�ة          –شریف سید كامل    .   د    - ١٤

  .م  ١٩٩٧ – القاھرة –العربیة 
  

 دور اإلس��تثمار األجنب��ي ف��ي تط��ور أحك��ام     –ص��فوت أحم��د عب��د الحف��یظ    .    د - ١٥
  . بدون ناشر -٢٠٠٠ عام –القانون الدولي الخاص 

 
    .١٩٥٦ دار بیروت – ابن منظور –لعرب معجم لسان ا   - ١٦

  
  

 دار النھ�ضة العربی�ة   – مقدمة ف�ي اإلقت�صادیات الكلی�ة    –عبد الحمید غزالي   .   د    - ١٧
   .١٩٨٥ القاھرة –
 

 دراسة منشورة بمجل�ة  – التوجیھ اإلسالمي لإلستثمار –عبد الستار أبو غدة .   د  - ١٨
 بن��ك دب��ي – الدراس��ات اإلقت��صادیة اإلقت��صاد اإلس��المي ال��صادرة ع��ن ق��سم البح��وث و

 .م  ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦ ربیع اآلخر – السنة الخامسة عشرة – ١٧٣ العدد –اإلسالمي 
  

 دار النھ�ضة  – الطبع�ة الثالث�ة   – مب�اديء الق�انون   –عبد الم�نعم ف�رج ال�صدة     .   د    - ١٩
  . القاھرة  –العربیة 



 - ١١٦ -

  
 مكتب�ة ع�ین ش�مس       –تاب األول    الك – القانون اإلداري    –عبد المنعم محفوظ    .   د    - ٢٠

  . م  ١٩٧٨ – القاھرة –
  
 -  القصد الجنائي في القانون  المصري المقارن  -عبد المھیمن بكر سالم .   د -  ٢١  

   ١٩٥٩ القاھرة  -الطبعة األولى  
 

 – القسم العام –  شرح قانون الجزاء الكویتي -عبد الوھاب حومد  .   د -  ٢٢
   ١٩٨٣ – الطبعة الثالثة - منشورات جامعة الكویت 

  
  

 دار النھ���ضة – الق���سم الع���ام – ق���انون العقوب���ات –عم��ر ال���سعید رم���ضان  .   د -  ٢٣
  .م ١٩٩١ –العربیة 

  
 دار النھ��ضة – الم�سئولیة الجنائی�ة لألش��خاص المعنوی�ة    –عم�ر محم�د س��الم   .   د - ٢٤

    .١٩٩٥ – القاھرة –العربیة 
  
 

 دار المطبوع�ات الجامعی�ة    – الق�سم الع�ام      –قوبات   قانون الع  –عوض محمد   .   د    - ٢٥
    .١٩٨٥ – اإلسكندریة –
  

 –  دار المطبوع�ات الجامعی�ة   – الم�سئولیة الجنائی�ة   –فتوح عبد اهللا الشاذلي .   د  - ٢٦
  .م  ٢٠٠١اإلسكندریة 

  
 دار النھضة العربی�ة  – مباديء اإلقتصاد التجمیعي –محمد سلطان أبو علي .   د    - ٢٧

    .١٩٧٩ة  القاھر–
  
  . ١٩٤٨  القاھرة  – المسئولیة الجنائیة -محمد مصطفى القللي  .   د - ٢٨  
  
 دراسة - المسئولیة  في القانون الجنائي اإلقتصادي  - محمود داود یعقوب    - ٢٩ 

  بدون تاریخ  – الناشر األوائل -مقارنة بین القوانین العربیة و القانون الفرنسي  
  

 دار النھ�ضة  – الطبعة الثانی�ة  – مبدأ شخصیة العقوبات  –د أحمد طھ    محمو.    د     - ٣٠
  .م ١٩٩٢ – القاھرة –العربیة 

 



 - ١١٧ -

 المشروع ذو القومیات المتعددة من الناحیة القانونیة ، مجلة –محسن شفیق   .   د    -  ٣٣
  . م  ١٩٧٧ –القانون و اإلقتصاد ، العددان األول و الثاني 

  
 المسئولیة – الجزء الثاني –لقانون الجنائي العام  ا–مصطفى العوجي . د   - ٣٤  

   ١٩٨٥ بیروت  – مؤسسة نوفل –الجنائیة 
  
  

 الشخص المعنوي و مسئولیتھ قانونًا ، م�دنیًا و إداری�ًا و            –یحیى أحمد موافي    .  د   - ٣٥
  ١٩٨٧ – اإلسكندریة – منشأة المعارف –جنائیًا 

 
  إع�داد محم�د الممل�وك      -دول�ة الكوی�ت      عن قطاع االستثمار ب    اقتصادي    تقریر      -  ٣٦

/ ١٢ / ٢٧ االثنین – ١٥١٤٨ العدد رقم -١٧  ص- منشور بجریدة السیاسة الكویتیة      -
  .م ٢٠١٠

  : ثانیًا المراجع  األجنبیة  
  

١ - Garraud . trait theorique et partique de droit penal francais , ٢ 
eme  edition  . t – I  no ٢٢  .  

  
  

٢ - Thierry  L , home , La  responsabiliti  penale des personnes 
morales en droit angalis , penit , ١٩٩٥  Raymond  screvens , Les 
sanctions applicables aux personnes morales dans les etats des 
communautes europeennes  , R . D . P . C . ١٩٨٠ 

  
  ٣ - Haket  ( M.E ) Lecorporation sete I le probleme de leur 

activite et responsabilite penale  . in  R . I . D . P  ١٩٢٤ . 
                                                   

  
٤ - vitu ( A) Rapport francais . la  participation al . infraction  de 

V II – congres international de penal . ed . cujas  op . cit . 
        

  
٥  -  cass . crim ١٩٨٤  ١ – ١٧ – Gaz  . pal  - ١٩٨٤  - p ١٣٠٨  .  

  



 - ١١٨ -

  : ثالثًا  األحكام القضائیة 
  
 الجریدة -  ١٩٩٦ / ٦ / ١٥ ، جلسة   المصریة المحكمة الدستوریة العلیا   -١

    . ١٢٧٠ – ١٢٥٧ ص -  ١٩٩٦ / ٦  / ٢٧ ، ٢٥ العدد -الرسمیة  
 
 – ٥٢٣ ق – ٧ مجموعة أحكام النقض  ج -  ١٩٤٨ / ١ / ٢٦نقض مصري    - ٢ 

   . ٣٨٥ص 
  
 ق – ٧ ج – مجموعة القواعد القانونیة – ١٩٤٩ /  ٦ / ١٣نقض مصري    - ٣ 

   -  ٩٢٦ ص -  ٩٤٥
  
 ٩٥ ق – ١١ س – مجموعة أحكام النقض – ١٩٦٠ / ٦ / ٣٠ نقض مصري    - ٤
     .٥٠٢ ص –
  
 – ١٣٨ ق – ١ س – مجموعة أحكام النقض – ١٩٥٠/ ٣ / ١٤نقض مصري   - ٥

   . ٤١٣ص 
  
 – ٩٤ ق – ٤ س - مجموعة أحكام النقض  -  ١٩٥٢ / ٢ / ١٥نقض مصري    - ٦

  . ٢٣٩ص 
  
 – ٢٣٣ ق – ٣ س – مجموعة أحكام النقض -  ١٩٥٢ / ٣ / ٢٤نقض مصري    - ٧

   . ٦٢٧ص 
  
 ٢٢٩ ق – ٣ س - مجموعة أحكام النقض  -  ١٩٥٢ / ٣ / ١٤نقض مصري    - ٨
   . ٦١٧ ص –
 
 ١٦٥ ق – ٢٠ س - مجموعة أحكام النقض  – ١٩٧٠ / ٥ / ١١نقض مصري    - ٩
  . ٧٠٠ ص –
  

 ق – ٢١ س – مجموعة أحكام النقض – ١٩٧٠  أبریل ١٣نقض مصري    - ١٠
٥٨٦ –    

  
 – ١١٢  ق –  ٣٥  س – مجموعة أحكام النقض  – ١٩٨٤ مایو ١٥  نقض - ١١  

    . ٥٠٧ص 
  


	�بسم الله الرحمن الرحيم
	المـقـدمـة
	أهمية موضوع البحث  : 
	- مشكلات البحث  :  
	- خطة البحث  : 
	�الفصل التمهيدي
	مفهوم  الإستثمار الأجنبي 
	و المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية 
	تمهيد و تقسيم :  
	- نرى أنه من الضروري ، و قبل الشروع في بيان المسئولية الجنائية للمستثمرين باعتبارهم أشخاصاً معنويين ، و ليسوا فقط طبيعيين ، أن نبين مفهوم الإستثمار الأجنبي و تعريف علماء الاقتصاد و نظرتهم للمستثمر الأجنبي ، و كذلك ما يقوم به رجال القانون من جهد لوضع تعريف للاستثمار الأجنبي ، و ذلك من خلال  الآراء الفقهية التي تتناول هذا الأمر . 
	تعريف الإستثمار الأجنبي و أنواعه 
	تعريف الإستثمار الأجنبي 
	من الناحية الإقتصادية و القانونية 
	الفرع الأول 
	   تعريف الإستثمار الأجنبي 
	من الناحية الإقتصادية
	�الفرع الثاني 
	   تعريف الإستثمار الأجنبي
	 من الناحية القانونية 
	أنواع الإستثمار الأجنبي
	 الفرع الأول
	   الإستثمار الأجنبي المباشر
	 الفرع الثاني 
	  الإستثمار الأجنبي غير المباشر
	الاتجاهات الفقهية حول المسئولية
	الفصل الأول 
	 مسئولية المستثمر كشخص معنوي
	 عن الجرائم الإقتصادية المسندة إليه 
	تمهيد و تقسيم  : 
	�المبحث الأول
	 مفهوم الإسناد
	 و خصوصيته في الجرائم الإقتصادية
	قبل أن نخوض في بيان مسئولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب  من الغير باسمه و لحسابه ، لا بد و أن نبين مفهوم الإسناد ، و خصوصيته في مجال الجرائم الاقتصادية ، و منها بالطبع جرائم المستثمرين .  
	الإتجاه الأول  المفهوم التقليدي للإسناد 
	المطلب الأول 
	 تطبيقات إسناد المسئولية الجنائية إلى الغير 
	في التشريعات الإقتصادية 
	المطلب الثاني  
	 تطبيقات قضائية لإسناد المسئولية الجنائية إلى الغير
	 في الجرائم الإقتصادية 
	نطاق الإختصاص القضائي 
	في الجرائم الإقتصادية 
	المطلب الأول 
	قواعد الإختصاص القضائي 
	في الجرائم الإقتصادية في فرنسا 
	�المبحث الثاني
	مظاهر الحماية الجنائية من مخاطر الإستثمار
		
	 في التشريعات العربية 
	تمهيد  :
	الفرع الأول 
	 الركن المادي في جرائم الشركات
	 وفقاً لما هو وارد بالقانون رقم 159 لسنة 1981
	الفرع الثاني 
	 الركن المعنوي في جرائم الشركات 
	�الفرع الثالث
	   طبيعة العقوبات في قانون الشركات 
	رقم 159 لسنة 1981
	الفرع الأول
	الحماية الجنائية من خلال قانون الجزاء الكويتي 
	�الفرع الثاني
	الحماية الجنائية من خلال قانون الشركات التجارية الكويتي
	رقم 15 لسنة 1962 و تعديلاته  
	سادساً :  في نطاق الإختصاص القضائي في الجرائم الإقتصادية و القواعد التي يجب تطبيقها رأينا أن القضاء هو المختص بنظر هذه الجرائم و توقيع العقوبات المنصوص عليها ، سواء كان قضاءً عادياً كما هو الحال في فرنسا ، أو قضاء خاص بنظر هذه الجرائم كالمحاكم الاقتصادية في مصر و غيرها من الدول .
	ثانياً المراجع  الأجنبية  : 



