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 ملخص

یعتبر ھذا البحث دراسة تحلیلیة مقارنة للج�رائم المؤس�سیة المرتبط�ة بوثائقھ�ا خ�الل        
یة الجدی�د مقارن�ة ب�بعض الق�وانین العربی�ة          مرحلة التأسیس لقانون ال�شركات ال�سعود      

  :من خالل خمسة فصول. واألجنبیة
یحتوي األول منھم على ھذه الجرائم ، والتي إما أن تكون عقد تأس�یس ال�شركة ، أو                 
قانونھا األساسي ، أو طلب الترخیص إلن�شاء ال�شركة ، أو الم�ستندات المرفق�ة بھ�ذا                  

  .، وقد تكون وثائق أخرىالطلب ، أو قبول تقدیر األسھم العینیة 
في الفصل الثاني یشرح طبیعة مرتكب الجریمة في مثل ھ�ذه الج�رائم ، ألن الم�شرع       

وأحیان�ا ال تك�ون ھن�اك    .  یتطل�ب وص�فة م�سبقة لمرتك�ب الجریم�ة       - أحیانا   -السعودي  
  .حاجة لسمة معینة من الجاني

ركات ، خ�الل مرحل�ة   ثم ، في الفصل الثالث یشرح أنواع الجرائم المتعلقة بوثائق الش       
  ).أنواع السلوك اإلجرامي(التأسیس ، أو 

  .الفصل الرابع یأتي لتوضیح النیة اإلجرامیة في ھذه الجرائم
في الفصل األخیر ، نوض�ح نط�اق م�سؤولیة ال�شخص االعتب�اري ، ومق�دار العقوب�ات         
المق���ررة للج���رائم المتعلق���ة بوث���ائق ال���شركة خ���الل تأسی���سھا ، وح���االت الت���شدید أو  

  .لتخفیف من العقوبة أو اإلعفاء منھاا
 .وأخیرًا ، یختتم البحث باستنتاج یحتوي على أھم النتائج والتوصیات
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Abstract 
This research is a comparative analytical study of 

the corporate crimes, associated with their documents, 
during the establishment phase, of the new Saudi 
Corporate Law, compared to some Arab and foreign 
laws. through five chapters : 

The first of them contains these crimes object, 
which either be the Corporate establishing contract, or 
its policy statute, or the application for license to 
establish the corporate, or the documents attached to 
this request, or Admission of appreciation of in-kind 
shares, and may be other documents. 
  In the second chapter explains the nature of the 
perpetrator in such crimes, since the Saudi Legislator - 
sometimes - it requires a prior prescription for a 
perpetrator. And sometimes a certain attribute of 
perpetrator is not required. 

Then, In The third chapter explains the types of 
crimes related to the corporate documents, during the 
foundation phase,  or (a Types of criminal behavior). 

The fourth chapter comes to clarify the criminal 
intent in these crimes. 
  In the last chapter, we clarify The scope of 
responsibility of the legal person, And the amount of 
penalties prescribed for crimes related to the corporate 
documents during its establishment, and the cases of 
aggravating, mitigating or exempting the penalty. 
 At last, The research concludes with a conclusion, 
Containing the most important findings and 
recommendations.  
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  مقـدمة

ول ال�صناعیة الكب�رى م�ن مجتمع�ات     منُذ الثورة الصناعیة وتحُّ�ول أغل�ب ال�د        
زراعیة بالدرجة األولى إلى مجتمعات صناعیة ُتولي ُجل اھتمامھا للصناعة، ومن َث�مَّ         
أثَّ��ر ذل��ك ف��ي انت��شار ال��شركات التجاری��ة ب��شكٍل أكب��ر م��ن ال��سابق ، وأص��بحت ھنال��ك    

  .شركات عمالقة ومتعددة الجنسیات
ا یستجد في حیاة الن�اس م�ن   وألن تطور الجرائم وتنوعھا یرتبط دوًما بكل م       

متغیرات وتطورات ف�ي العالق�ات والتف�اعالت االجتماعی�ة، واالقت�صادیة، وال�سیاسیة،        
فقد أخذت وسائل اإلج�رام ف�ي نط�اق ال�شركات التجاری�ة أبع�اًدا وأش�كاًلا جدی�دة، ق�د ال                   
تخ��ضع للتج��ریم وفق��ًا لن��صوص ق��وانین العقوب��ات التقلیدی��ة، األم��ر ال��ذي مع��ھ یج��ب      

واعد ونصوص قانونیة تنظم إطار عمل ھذه ال�شركات التجاری�ة، ل�یس فق�ط               صیاغة ق 
التنظ���یم اإلداري أو الم���رتبط ب���إجراءات تأسی���سھا وإج���راءات عملھ���ا، أو إنھائھ���ا،      
وت��صفیتھا، ب��ل إل��ى جان��ب ذل��ك یج��ب وض��ع تنظ��یٍم یت��ضمن ن��صوًصا قانونی��ًة جنائی��ًة   

  . خاصة بتلك الجرائم 
 بتنظ��یم ال��شركات التجاری��ة م��ن حی��ث    )٢(ي ال��سعود)١(ل��ذا فق��د اھ��تم الم��نظم  

اإلجراءات التي یجب اتباعھ�ا ف�ي مرحل�ة التأس�یس، وم�روًرا ب�اإلجراءات وال�ضوابط               
الت��ي یج��ب مراعاتھ��ا خ��الل حی��اة ال��شركة، وانتھ��اًء ب��اإلجراءات واجب��ة االتب��اع ح��ال    
انتھاء الشركة أو انقضائھا وتصفیتھا، وفي كل مرحل�ة م�ن تل�ك المراح�ل توج�د ع�دة           
أنماط من الجرائم التي یتصور حدوثھا وتقع مرتبطة بھذه المرحل�ة أو تل�ك م�ن عم�ر        

  . الشركة  
 )٣( م�ن خ�الل نظ�ام   -ومن اإلجراءات التي أوالھ�ا الم�نظم ال�سعودي اھتمام�ھ           

 فیم�ا یتعل�ق بتأس�یس ال�شركة، وأف�رد ج�زاًء جنائی�ًا إذ م�ا            -الشركات السعودي الجدی�د   
الخاص��ة بإع��داد وث��ائق ال��شركة ووج��وب ت��ضمینھا   تم��ت مخالفتھ��ا، تل��ك اإلج��راءات  

                                                           

  ).الُمشّرع(یقابلھ في النظم القانونیة العربیة مصطلح ) المنظم(جدیر بالذكر أن مصطلح ) (١
ما یؤكد اھتمام المنظم السعودي وعنایتھ بتنظیم الشركات التجاریة بما یؤسس لتلبیة تطلعات م) (٢

م، وبرنامج التحول الوطني السعودي ٢٠٣٠المملكة العربیة السعودیة من خالل رؤیة المملكة 
وتاریخ ) ٣/م: ( م ، ھو إصدار نظام الشركات الجدید بموجب المرسوم الملكي رقم٢٠٢٠

بابًا تناولت األحكام العامة والخاصة لمختلف أنواع ) ١٢(  والذي یتضمن ھـ٢٨/١/١٤٣٧
الشركات التجاریة من حیث إجراءات تأسیسھا و إدارتھا وتحولھا أو اندماجھا وتصفیتھا وكذلك ما 

)  ٢١٨م(إلى )  ٢١١م(یتعلق بالشركات األجنبیة ، ثم أفرد المنظم الباب الحادي عشر المواد من 
قررة  للجرائم التي یتصور وقوعھا وحاالت تشدید العقوبة ، والجھات المختصة للعقوبات الم

  .ه الجرائم ١بالتحقیق والمحاكمة في ھذ
  :   ، انظر عبر االنترنت ٢٠٣٠ لالطالع على رؤیة المملكة العربیة السعودیة -

                                http://vision٢٠٣٠.gov.sa   
  :م ، انظر عبر االنترنت ٢٠٢٠قة التحول الوطني  لالطالع على وثی-

 http://vision٢٠٣٠.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf 
  ).القانون(یقابلھ في النظم القانونیة العربیة مصطلح ) النظام(جدیر بالذكر أن مصطلح ) (٣
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البیانات المقررة بمقتضى نظام الشركات، وإجراءات شھر بعضھا على النح�و ال�وارد             
بالنظ��ام الم��ذكور، وأی��ضًا اإلج��راءات الخاص��ة بال��دعوى لالكتت��اب الع��ام ف��ي أس��ھم          

  .الشركة، وتلك المتعلقة بتقویم الحصص العینیة للشركة أو توزیعھا
 دفتي ھ�ذا البح�ث ، ف�إن اھتمامن�ا ین�صب عل�ى دراس�ة الج�رائم الت�ي              فما بین 

تترتب على مخالفة إجراءات تأسیس الشركة فیما یتعلق بوثائق تأسی�سھا فق�ط،  لم�ا                
أوجبھ المنظم السعودي الذي أْولى اھتماًما واضًحا لتنظیم ھذه اإلجراءات وقرر جزاًء 

ج�راءات المرس�ومة نظاًم�ا، م�ع المقارن�ة      مدنًیا و جنائیًا في حال مخالفة اتباع تل�ك اإل        
  .ببعض التشریعات العربیة واألجنبیة من حیٍن إلى آخر

ھذا وتتعدد الجرائم المتعلقة بوثائق الشركة خالل مرحلة تأسیسھا تبًعا لتعدد 
محررات الشركة خالل تل�ك المرحل�ة، وإْن ك�ان نظ�ام ال�شركات ال�سعودي الجدی�د، ق�د                

مفھ��وم وث��ائق ال��شركة، إال أنَّ النظ��ام ذات��ھ ف��ي مادت��ھ رق��م ج�اء خل��ًوا م��ن ن��ٍص ُیب��ین  
:  بعض صور لوثائق الشركة وھ�ي   -على سبیل المثال ال الحصر    -قد أورد   ) و/ ٢١٢(

عق����د تأس����یس ال����شركة، أو نظامھ����ا األس����اس، أو طل����ب الت����رخیص بتأسی����سھا، أو  
ویم إق��رارات تق��) ز/٢١٢(الم��ستندات المرفق��ة بطل��ب الت��رخیص، كم��ا أوردت الم��ادة   

  .الحصص العینیة أو توزیعھا
إذًا سیكون ھ�ذا البح�ث معنًی�ا بدراس�ة الج�رائم المرتبط�ة بالوث�ائق الم�ذكورة                  

  .آنًفا، تبًعا لخطتھ وبما یحقق أھدافھ

لبح : ال    : مشكلة 

إن غیاب التنظیم القانوني اإلجرائي أو العقابي الُمحكم والمالئم لمواجھة 
شركات التجاریة، إنما ُیھّیئ لمجرمیھا جًوا مطمئًنا الجرائم المرتبطة بوثائق ال

لممارسة أفعالھم اإلجرامیة، ویمنحھم فرًصا لإلفالت من العقاب، و ُیشكُل عقبًة 
  . تعترض ُسُبل مواجھة ھذه الجرائم والتصدي لھا، ویعرقل جھود مكافحتھا

لذا یمكننا بلورة مشكلة البحث في الحاجة لبیان مدى كفایة الجزاءات 
الجنائیة أو العقوبات المنصوص علیھ ضمن نظام الشركات السعودي الجدید  لتحقیق 
. حمایة جنائیة فاعلة و كافیة ألصحاب الحقوق والمصالح في الشركات المختلفة

وكذلك الحاجة لبیان مدى فاعلیة تلك الحمایة الجنائیة للتصدي لتأسیس شركات 
  .وھمیة أو احتیالیة

لبح : ثانيا    :همية 

تأتي أھمیة البحث من أھمیة الدور الذي تؤدیھ الشركات التجاریة في بناء 
االقتصاد الوطني للدول، ومن ثم المساھمة في بناء دولة قویة اقتصادًیا، في وقت 
أصبح التنافس على أشده بین مختلف دول المعمورة حول من یملك سوق التجارة، 

ق أصحاب األسھم من اإلضرار أو كما یستمد البحث أھمیتھ من أھمیة حمایة حقو
التغریر بھم من ِقبل المؤسسین أو مجلس إدارة الشركة أو غیرھم، لما في ذلك من 
أضرار ِجسام على درجة الموثوقیة في التعامل بأسھم الشركات، بما یؤثر سلًبا على 

  . حركة التداول في السوق المالیة، مما یعود بالضرر على االقتصاد الوطني للدولة
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 بشكل عام وتلك -ما تزداد أھمیة البحث في مجال جرائم الشركات التجاریة ك
 تبًعا لألھمیة القصوى للتصدي للشركات -التي تقع أثناء التأسیس بصفة خاصة

الوھمیة واالحتیالیة التي یعمل مؤسسوھا على سلب أموال الناس أو االستیالء علیھا 
  : فقال عز وجل واهللا تعالى قد نھى عن ذلك. وأكلھا بالباطل

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن "
   .) ١("َتَراٍض مِّنُكْم

لبح : ثالثا همها : ه  ه  لى تحقي ع  لبح    :يه 

ائق الشركات التجاریة أثناء جذب االھتمام لموضوع الحمایة الجنائیة لوث -١
 .تأسیسھا 

إیضاح أھمیة توفیر الحمایة الجنائیة المالئمة والكافیة لوثائق الشركات  -٢
 .التجاریة خالل مرحلة التأسیس 

معرفة أنواع الجرائم التي یتصور حدوثھا ضد وثائق الشركة أثناء تأسیسھا  -٣
.  

 . مرحلة التأسیس إیضاح أركان الجرائم التي تقع ضد وثائق الشركة أثناء  -٤
بیان العقوبات الجزائیة المقررة لكل جریمة من الجرائم التي تقع ضد وثائق  -٥

الشركة أثناء مرحلة التأسیس وحاالت تشدید ھذه العقوبات أو اإلعفاء منھا 
. 

 المنصوص علیھا ضمن -التعرف على مدى كفایة النصوص العقابیة القائمة  -٦
اغ الحمایة الجنائیة وثبر أغوار  إلسب-نظام الشركات السعودي الجدید

 . الجرائم التي یمكن أن تقع ضد وثائق الشركة خالل مرحلة التأسیس 

ضه: بعا ف لبح  ال    :تسا

ما أنواع وثائق الشركات التجاریة أثناء مرحلة التأسیس وفقًا لنظام  -١
 .الشركات السعودي الجدید، والتي یمكن أن تكون محًال الرتكاب الجریمة؟

ا أنواع الجرائم التي یتصور حدوثھا ضد وثائق الشركة أثناء مرحلة م -٢
 .التأسیس؟

ھل اشترط المنظم السعودي توافر صفة معینة مسبقة في الفاعل في الجرائم  -٣
 . الواقعة ضد إحدى وثائق الشركة أثناء تأسیسھا أم لم یشترط ذلك ؟

ة أثناء مرحلة ما أركان الجرائم التي یتصور حدوثھا ضد إحدى وثائق الشرك -٤
 .التأسیس؟

ما  الجزاء الجنائي المقرر لكل جریمة من الجرائم التي یمكن أن تقع ضد  -٥
 . وثائق الشركة أثناء تأسیسھا ؟

ھل توجد عقوبات ضمن أنظمة أخرى یمكن تطبیقھا على بعض الجرائم التي  -٦
 . یتصور حدوثھا ضد وثائق الشركة أثناء تأسیسھا؟

                                                           

 ) .٢٩(قرآن كریم ، سورة النساء ، اآلیة رقم ) (١
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لبح : خامسا ة    :خ

 عل��ى م��ا تق��دم  فیج��در ب��ي أن أتن��اول موض��وع ھ��ذا البح��ث م��ن خ��الل      بن��اء
   -:تقسیمھ إلى مباحث خمسة أعرضھا وفقًا لآلتي 

  .محل الجریمة المرتبطة بوثائق الشركة أثناء مرحلة التأسیس: المبحث األول 
  .عقد تأسیس الشركة كمحل للجریمة:  المطلب األول   

  .ة كمحل للجریمةالنظام األساس للشرك: المطلب الثاني 
طلب الترخیص بتأسیس الشركة والوثائق المرافقة لھ : المطلب الثالث 

  . كمحل للجریمة
إقرارات تقویم الحصص العینیة أو إقرارات توزعھا كمحل : المطلب الرابع 

  .للجریمة
  .الوثائق األخرى كمحل للجریمة: المطلب الخامس 

رتبطة بوثائق الشركة أثناء مرحلة صفة الفاعل في الجرائم الم: المبحث الثاني 
  .تأسیسھا

  .الصفة الُمْسَبقة للفاعل في جرائم الشركات أثناء تأسیسھا: المطلب األول 
عدم اشتراط الصفة الُمْسَبقة للفاعل في جرائم الشركات : المطلب الثاني 

  .أثناء تأسیسھا
  . سھاصور الجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسی: المبحث الثالث 

جریمة اإلثبات العمدي في وثائق تأسیس الشركة لبیانات : المطلب األول 
  . كاذبة

جریمة اإلثبات العمدي في وثائق تأسیس الشركة لبیانات : المطلب الثاني 
  .نظام الشركات تخالف أحكام 

جریمة التوقیع على وثیقة تحوي بیانات كاذبة أو مخالفة : المطلب الثالث 
  .ألحكام النظام

جریمة نشر وثیقة تحوي بیانات كاذبة أو تخالف أحكام : المطلب الرابع 
  .النظام

  .الركن المعنوي للجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسیسھا: المبحث الرابع 
العقوبات المقررة للجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء : المبحث الخامس 

  .تأسیسھا
  .تباریة للشركةالشخصیة االع: المطلب األول 

  .مقدار العقوبة في جرائم الشركات: المطلب الثاني  
  .حاالت تشدید العقوبة أو تخفیفھا أو اإلعفاء منھا: المطلب الثالث 
  تتضمن أھم نتائج وتوصیات البحث:  خاتمة البحث 

  قائمة المراجع 
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  املبحث األول

  حمل اجلرمية املرتبطة بوثائق الشركة أثناء مرحلة التأسيس

إنَّ الجرائم التي تقع من الشركات التجاریة في مرحلة التأسیس، متخذة م�ن              
إحدى وثائق الشركة محًال لھا، یكون ھذا المحل إمَّا عق�د تأس�یس ال�شركة، أو النظ�ام       
األس��اس لل��شركة، أو طل��ب الت��رخیص بإن��شاء ال��شركة أو الوث��ائق المرفق��ة ب��ھ، أو        

  . ، أو أیة وثائق أخرىإقرارات تقویم الحصص العینیة أو توزیعھا
ومن خالل ھذا الموطن من البحث نتناول كل وثیقة مما ذكر شرًحا وتف�صیًلا          

  -:تبًعا لما یلي

  اطب اول

ر ل رس ا د  

الجدی���د ، ال���شركة   عرف���ت الم���ادة الثانی���ة م���ن نظ���ام ال���شركات ال���سعودي      
م ك��لٌّ م��نھم ف��ي م��شروع   عق��د یلت��زم بمقت��ضاه شخ��صان أو أكث��ر ب��أن ی��ساھ    :"بأنھ��ا

یستھدف الربح بتقدیم حصة من مال أو عمل القتسام ما قد ین�شأ ع�ن ھ�ذا الم�شروع                    
  ".من ربح أو خسارة

وكذلك فقد ورد تعریف الشركة ضمن نظام المحكمة التجاری�ة ال�سعودي ف�ي              
الشركة عقد بین اثنین فأكثر یلتزم بھ تصرف :"التي نصت على أن   )١١(المادة رقم   
   .)١("لتحصیل ربح مشروعمخصوص 

وج��دیر بال��ذكر أن التعری��ف ال��ذي أوردت��ھ الم��ادة الثانی��ة م��ن نظ��ام ال��شركات  
 )٢(ال��سعودي الجدی��د ھ��و ذات التع��رف ال��ذي أوردت��ھ العدی��د م��ن الت��شریعات العربی��ة      

   .)٣(واألجنبیة

 نية كة م ما  تك ش ية  كة تجا ما  تك ش كة    :لش

ي تقوم  بأعمال تجاریة، وھي تأخ�ذ ع�ن ال�شركات            فالشركة التجاریة ھي الت   
المدنیة أص�ولھا العام�ة، وترج�ع إل�ى األحك�ام الرئی�سة الت�ي تحكمھ�ا كم�ا ن�ص علیھ�ا               

                                                           

م��ن نظ��ام المحكم��ة التجاری��ة    " ف��ي ال��شركات  " الف��صل الث��اني بعن��وان   ف��ي) ١١(تق��ع الم��ادة  ) (١
 .ھـ١٥/١/١٣٥٠وتاریخ ) ٢/م(السعودي رقم 

وك�ذلك ق�انون   ) . ٥/٥(  ومن ھذه التشریعات العربیة ، القانون المدني المصري ف�ي الم�ادة رق�م              (٢)
 ).٤(في المادة ١٩٨٤لسنة ) ٨(الشركات التجاریة اإلماراتي رقم 

 من مجموعة القانون المدني الفرنسیة وكذلك التعدیل الذي ورد ١٨٣٢ت المادة كما جاء) (٣
، ولقد أقر ھذا التعریف قانون الشركات الفرنسي الصادر في ١٩٧٨ لسنة ٩بالقانون رقم  علیھا

  ،١٩٦٦ یولیھ سنھ ٢٤
)   -  (Loi no, ٥٣٧-٦٦ du ٢٤ juillet ١٩٦٦ sur les sociétés 

commerciales.  
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، فال���شركة التجاری���ة إذًا ھ���ي الت���ي تحت���رف التج���ارة ك���البیع وال���شراء أو  )١(الق���انون
  . )٢(عملیات البنوك أو النقل أو الصناعة

ركة الت�ي تق�وم لتحقی�ق أغ�راض تع�ود ب�الربح             أما الشركة المدنی�ة فھ�ي ال�ش       
 . )٣(على الشركاء دون أن تدخل المشروعات المالیة التي تقوم بھا في أعمال التجارة

ومن أمثلة الشركات المدنیة، شركات التنقیب ع�ن البت�رول، وال�شركات المكون�ة ب�ین                 
  .أعضاء مھنة معینة

ض الذي من أجلھ ُأسست والعبرة بمدنیة الشركة أو تجاریتھا ترجع إلى الغر
ال��شركة، وال یتوق��ف التفری��ق ب��ین ال��شركة المدنی��ة أو التجاری��ة عل��ى ص��فة ال��شركاء  
الذین یكونونھا، ألن فیَصل التفرقة ھو موض�وع عق�د تأس�یس ال�شركة، ول�ذلك تك�ون         

   .)٤(الشركة تجاریة بالرغم من أن  الشركاء  لیسوا بتجار، وقد یكون األمر بالعكس
على العقد في بعض الروایات اللغویة، وإذا قی�ل ش�ركة عق�د             وتطلق الشركة   

فاإلضافة بیانیة، ألن الوجھ في الشركة أن تكون عقًدا، ألنھ�ا رب�ط ب�ین كالم�ین ین�شأ                    
وشرعي، وھي التي قصدھا الفقھاء عند إطالق لفظ الشركة         ) قانوني(عنھ أثر نظامي  

والعقد ف�ي  . )٥(د بین الطرفینوُیعنون بھا شركة التجارة ألنھا الشركة التي تنشئ العق       
ما كان ربًطا بین كالمین أو ما یقوم مقامھم�ا ین�شأ عن�ھ أث�ر        :"الشریعة اإلسالمیة ھو  

  .)٦("شرعي
والواضح من تعریف المادة الثانیة من نظام ال�شركات ال�سعودي أن ال�شركة         
عقد، أي تصرف قانوني إرادي، وھي بھذا المعن�ى تع�د مح�ًال للح�ق، ولی�ست شخ�ًصا             

                                                           

د العزیز عزت الخیاط ، الشركات في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي ، القسم الث�اني          عب: د (١)
ولمزی�د م�ن اإلی�ضاح    . ١٣، ص١٩٨٧ھ�ـ ، ١٤٠٨لبن�ان  / الطبعة الثالث�ة، مؤس�سة الرس�الة بی�روت        

عل��ي الب��ارودي ، الق��انون التج��اري ، كلی��ة الحق��وق ، جامع��ة     :  د:ح��ول ال��شركات التجاری��ة أنظ��ر   
 وما بع�دھا ؛ د نادی�ة محم�د مع�وض ، ال�شركات التجاری�ة ،       ١٢٥ ،ص١٩٩٠ ، مصر ،     اإلسكندریة

 . وما بعدھا ١٦ ، ص٢٠٠١دار النھضة العربیة ، القاھرة ،
محسن بن حمید النمري ، الشركات المعاصرة والتكییف الفقھ�ي ، الم�ذكرة األول�ى لم�ادة فق�ھ              / د (٢)

ن�شور عب�ر االنترن�ت عل�ى العن�وان االلكترون�ي        ، بح�ث م ) las ٤١٨(المع�امالت المالی�ة المعاص�رة    
  -:التالي

:  Its available on line at-    -montada/org.٣ibda.hawassdroit://http
htm.٨٧١t-topic/١٧f  

شریعة اإلس��المیة والق��انون الوض��عي ، الق��سم  عب��د العزی��ز ع��زت الخی��اط ، ال��شركات ف��ي ال��   / د) (٣
س��عید یح��ي ، ال��وجیز ف��ي النظ��ام التج��اري   : د/  ، وللمزی��د أنظ��ر١٢الث��اني ، المرج��ع ال��سابق ، ص

محمود مختار أحمد : م ؛ د١٩٨٥السعودي ، الطبعة الخامسة ، المكتب العربي الحدیث ، القاھرة ،        
 .م١٩٨٢ھد اإلدارة العامة، الریاض، بربري ، قانون المعامالت التجاریة السعودي، مع

 م��ارس س��نة  ٢٦انظ��ر حك��م محكم��ة اس��تئناف الق��اھرة ، ال��دائرة التاس��عة التجاری��ة ، جل��سة        ) (٤
 . قضائیة ٧٤لسنة ) ١٠٧(، )٣٥(، ) ٣٤(م ، القضایا أرقام١٩٥٧

ألول عبد العزیز عزت الخیاط ، الشركات في الشریعة اإلسالمیة والق�انون الوض�عي ،الق�سم ا     : د) (٥
 . ٤١لبنان ، ص/ م ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨، الطبعة الثالثة ، 

 .٤٢ ، ص٤١عبد العزیز عزت الخیاط ، المرجع السابق ، ص : د) ٦(
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 ف���ضًلا ع���ن ت���وافر األرك���ان   –طًب���ا بأحكام���ھ وعل���ى ذل���ك یل���زم ل���صحتھا كعق���د     مخا
 وھ�ي الرض��ا واألھلی�ة والمح��ل   -الموض�وعیة العام�ة الت��ي تق�وم علیھ�ا س��ائر العق�ود      

  وجود األركان الموضوعیة الخاصة بعقد تأس�یس ال�شركة، والمتمثل�ة ف�ي               -والسبب  
نیة المشاركة واقتسام األرب�اح     تعدد الشركاء، ووجوب تقدیم الحصص العینیة، وقیام        

  .والخسائر
غی��ر أن الم��نظم ل��م یقن��ع باألرك��ان الموض��وعیة الخاص��ة س��الفة ال��ذكر ب��ل        
اش��ترط ت��وافر ش��كٍل ق��انونٍي خ��اٍص وھ��و كتاب��ة العق��د وتوثیق��ھ، وش��ھره خ��الل م��دة       
محددة، ویكمن سر ھذین الشرطین في نشأة ال�شخص االعتب�اري الجدی�د ال�ذي یتول�د                 

ال��شركة، فھ��ذا ال��شخص الجدی��د الب��د أن یتھی��أ للحی��اة واالس��تمرار   ع��ن عق��د تأس��یس 
وللتعامل مع الغیر، ولكي یمكن أن یطمئن الغیر إلى التعامل معھ، البد من ش�ھر عق�د                 
تأسیس الشركة الذي یحدد نظ�ام ال�شخص الجدی�د وقواع�ده وح�دود س�لطاتھ وقی�وده،         

ى تخل�ف األرك�ان ال�سابقة    ویترت�ب عل�  . )١(والكتابة مقدمة ضروریة للتوثیق و لل�شھر     
  .ُبطالن عقد تأسیس الشركة
م�ن نظ�ام ال�شركات ال�سعودي أن�ھ باس�تثناء ش�ركة              ) ١٢(وقد ذك�رت الم�ادة      

المحاصة یجب أن یكون عقد تأسیس الشركة وكل م�ا یط�رأ علی�ھ م�ن تع�دیل مكتوب�ًا،           
ع�دیل باطًل�ا    بالتوثیق، وإال كان العقد أو الت     ) قانونًا(وموثقًا من الجھة المختصة نظامًا      

عق��د تأس��یس ال��شركة ھ��و عق��د كت��ابي كب��اقي العق��ود، لمحكم��ة        :"وق��د ق��ضى ب��أن  . 
  . )٢("الموضوع أن تفسره مسترشدة في ذلك بواقع األمر

والحكمة م�ن اش�تراط الكتاب�ة؛ حت�ى یت�دبر المتعاق�د قب�ل اإلق�دام عل�ى تك�وین                  
ل�ل المنازع�ات الت�ي    الشركة حفظًا  لثروتھ، كذا فإن تحریر سند كتابي من ش�أنھ أن ُیق  

ف�ضًلا ع�ن أن م�صلحة الغی�ر ف�ي أن یعل�م       . قد تنشأ في حالة ع�دم وج�ود س�ند مكت�وب         
شروط عقد تأسیس الشركة ومدى سلطة الشخص االعتباري الذي یتعام�ل مع�ھ، كم�ا             

  .)٣(وأن الكتابة خطوة إلجراءات التوثیق و الشھر التي یتطلبھا القانون
ن عق�د تأس�یس ال�شركة مجموع�ة م�ن       وقد أوجب المنظم السعودي أن یتضم     

البیانات التي یجب ذكرھا بشكل دقی�ق، ھ�ذه البیان�ات تختل�ف ب�اختالف ن�وع ال�شركة،                   
  :ونوضح ذلك من خالل التفصیل اآلتي

لتضام )١( كة  لتي يج  يتضمنها عق تأسي ش   :لبيانا 

ی�د،  م�ن نظ�ام ال�شركات ال�سعودي الجد        ) ٢٣(لقد أوردت تلك البیانات الم�ادة       
یج��ب أن یوق��ع عق��د تأس��یس ال��شركة جمی��ع ال��شركاء، وأن    : حی��ث ن��صت عل��ى أن��ھ  

  -:یشتمل بصفة خاصة على البیانات اآلتیة 
                                                           

  .١٤٢علي البارودي ، القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص: د) ١(
ك�ام محكم�ة ال�نقض    ؛ مجموع�ة أح ١٩٥٦/ ١٢ /٦ ق، جل�سة   ٢٣، س   ١٤٥نقض مصري رقم    ) (٢

 .٩٤١، ص١٣٥، رقم ٣، ع٧المصریة ، س
 م���صطفى رض���وان، الفق���ھ والق���ضاء ف���ي الق���انون التج���اري، الج���زء األول، من���شأة   :القاض���ي ) (٣

 .١٩٤، ص ١٩٥٨المعارف، اإلسكندریة، 
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  . اسم الشركة، وغرضھا، ومركزھا الرئیس، وفروعھا إن وجدت -أ 
 . أسماء الشركاء، ومحال إقامتھم، ومھنھم، وجنسیاتھم، وتواریخ میالدھم-ب 
وتعریف كاف بالح�صة الت�ي تعھ�د ك�ل ش�ریك بتق�دیمھا،         رأس مال الشركة،     -ج  

 .ومیعاد استحقاقھا
  وم��ن لھ��م ح��ق التوقی��ع نیاب��ة ع��ن   - إن وج��دوا – أس��ماء م��دیري ال��شركة  -د 

  .الشركة، وذلك دون اإلخالل بما ورد في المادة الخامسة والعشرین من النظام 
 . تاریخ تأسیس الشركة، ومدتھا -ھـ 
 . وانتھائھا  بدء السنة المالیة،-و

تعلیقًا على ھ�ذه الم�ادة، فق�د تق�رر ب�أن عق�د تأس�یس ال�شركة یج�ب أن ی�نص                       
على أنھ ق�د ت�م االتف�اق ب�ین األش�خاص ال�ذین یعی�نھم بأس�مائھم وجن�سیاتھم ومھ�نھم                      
ومحال إقامتھم وتواریخ میالدھم عل�ى أن یؤلف�وا م�نھم جماع�ة الغ�رض منھ�ا إن�شاء                    

م نظام��ًا، ویطلق��ون عل��ى ال��شركة المزم��ع  ش��ركة بع��د الح��صول عل��ى الت��رخیص ال��الز 
إنشاؤھا التسمیة التي تمیزھا وھي عبارة عن الغرض الذي قامت الشركة من أجلھ ،  
وُیبین العقد غرض الشركة؛ ألنھ ھو الذي یحدد ذاتیتھا، ویبین حدود نشاطھا، ویبرز  

ویوض��ح العق��د أس��ماء   . الغای��ة م��ن الم��شروع ال��ذي یھ��دف ال��شركاء إل��ى اس��تغاللھ      
) ٢٥(، وفقًا لما نصت علیھ المادة)١(لمدیرین ومن لھم حق التوقیع نیابة عن الشركةا

شركات والتي تقضي بأن ُیعین الشركاء مدیرًا أو أكث�ر م�ن ب�ین ال�شركاء أو غی�رھم،           
  . سواء في عقد تأسیس الشركة أو في عقد مستقل

وز أن وإذا تم تعیین مدیٍر م�ن ال�شركاء ف�ي عق�د تأس�یس ال�شركة فإن�ھ ال یج�              
یعت��زل اإلدارة إال ل���سبب مقب���ول، وإال ك���ان م���سؤوًال ع���ن التع���ویض، ویترت���ب عل���ى  

بینم�ا یج�وز للم�دیر      . )٢(اعتزالھ حل الشركة، ما لم ینص عقد التأسیس على غیر ذلك          
المع���ین ف���ي عق���د تأس���یس ال���شركة أن یعت���زل اإلدارة دون انعق���اد م���سؤولیتھ ع���ن      

ن م�ن غی�ر ال�شركاء، وب�شرط أن یك�ون      التعویض، ودون أن ی�تم ح�ل ال�شركة؛ إذا ك�ا      
 وال ).٣(ذلك في وقت مناسب، وأن یبلغ الشركاء قبل نف�اذ ق�رار اعتزال�ھ بم�دة معقول�ة        

عزل المدیر إذا ك�ان ش�ریًكا معین�ًا ف�ي عق�د تأس�یس ال�شركة إال                  )  ٣٣/١(تجیز المادة 
  .بقرار یصدر من الجھة القضائیة المختصة بناًء على طلب أغلبیة الشركاء

ة )٢ (       لبسي صية  لت كة  لتي يج  يتضمنها عق تأسي ش   :لبيانا 

من نظام الشركات الجدید، والت�ي      ) ٢٣(إن البیانات التي نصت علیھا المادة       
یجب أن یشتمل علیھا عقد تأس�یس ش�ركة الت�ضامن ھ�ي ذات البیان�ات الت�ي یج�ب أن           

الق��ول بأن��ھ تنطب��ق عل��ى ی��شتمل علیھ��ا عق��د ش��ركة التوص��یة الب��سیطة، ھ��ذا و یمك��ن  

                                                           

 ، دون رق��م طبع��ة أو س��نة ١ عل��ي ح��سن ی��ونس، الق��انون التج��اري، ال��شركات التجاری��ة ، ج : د(١)
  .٣٨فكر العربي ، القاھرة، ص نشر ، دار ال

  .  ھـ١٤٣٧ من نظام الشركات السعودي الجدید لعام ٣٤/١انظر المادة ) ٢(
    .ھـ ١٤٣٧ من نظام الشركات السعودي الجدید لعام ٣٤/٢انظر المادة (٣)
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شركة التوصیة البسیطة جمیع أحكام شركة التضامن فیما یتعل�ق بتكوینھ�ا وش�ھرھا،          
فیم��ا ل��م ی��رد ب��ھ ن��ص خ��اص ب��شركة التوص��یة الب��سیطة ھ��ذا بح��سب م��ا ن��صت علی��ھ   

  .من نظام الشركات السعودي الجدید) ٣٨/٣(المادة
یج�ب أن یقت�صر   غیر أن عقد تـأسیس شركة التوصیة البسیطة ال�ذي ُی�ْشَھر          

على ذكر أسماء الشركاء المتضامنین، فال یذكر فیھ أس�ماء ال�شركاء الموص�ین، إنم�ا         
یتعین ذكر مقدار المبالغ التي تم تحصیلھا، أو التي یلزم تحصیلھا من الشركاء بصفة   

  .)١(حصص في رأس المال ألن مسؤولیتھم قاصرة على حدود حصصھم

لتي يج  يشملها ع) ٣ ( لمحاصة لبيانا  كة    :ق ش

یج��ب أن تت��وافر ف��ي عق��د تأس��یس ش��ركة المحاص��ة س��ائر ال��شروط العام��ة      
الالزمة لتكوین العقد ص�حیحًا، وك�ذلك ال�شروط الخاص�ة بعق�د تأس�یس ال�شركة، فعق�د               
ش��ركة المحاص��ة ھ��و عق��د رض��ائي، وال یل��زم ف��ي ش��ركة المحاص��ة التجاری��ة اتب��اع        

ركة ت��ستتر ع��ن الغی��ر، وال تتمت��ع    اإلج��راءات المق��ررة لل��شركات األخ��رى، فھ��ي ش��    
  .) ٢(بشخصیة اعتباریة، وال تخضع إلجراءات الشھر، وال تقید في السجل التجاري

ش�ركات  ) ١٢/١(وال یشترط كتابة عقد شركة المحاصة؛ حیث ن�صت الم�ادة      
باستثناء شركة المحاصَّة یجب أن یكون عقد تأسیس الشركة وكل ما یطرأ      :"على أنھ 

شركات، ) ٤٤(كما یستفاد ذلك ضمنًا من نص المادة   ......" . وبًا،علیھ من تعدیل مكت   
حینما قررت بأنھ یجوز إثبات شركة المحاصة بجمیع ط�رق اإلثب�ات، ویعن�ي ھ�ذا أن�ھ                
یجوز أن یتم العقد شفاھة، وتعود علة عدم اشتراط الكتابة في عق�د ش�ركة المحاص�ة                  

ی�ات مؤقت�ة، یھ�دف ال�شركاء       إلى أن ھذا العقد في األغلب یك�ون ب�شأن عملی�ة أو عمل             
إلى تحقیق الربح منھ�ا ب�صفة عارض�ة، كانتھ�از فرص�ة س�انحة ل�شراء أو بی�ع س�لعة             
معینة بربح وفیر، كحطام مركب أو شراء مخلفات مصنع معین أو غیرھا لذا فبیانات               

  . ھذا العقد ھي ذاتھا البیانات التي تحتویھا العقود عادة 

لتي يج  يت)٤ (      لمساهمة لبيانا  كة    .ضمنها عق تأسي ش

جاء نظام ال�شركات ال�سعودي الجدی�د خل�ًوا م�ن ن�ص یت�ضمن البیان�ات الت�ي                    
یج��ب أن یحت��وي علیھ��ا عق��د ش��ركة الم��ساھمة، غی��ر أن��ھ یمك��ن أن ن��ستدل عل��ى تل��ك  

بشأن البیانات التي یجب  ) ٦٥/٢(البیانات قیاسًا على ما أورده ذات النظام في المادة          
ب قید الشركة المساھمة في السجل التجاري، حی�ث أوجب�ت تل�ك الم�ادة       أن یشملھا طل  

  :أن یشتمل ھذا القید على البیانات اآلتیة 
 .  اسم الشركة، وغرضھا، ومركزھا الرئیس، ومدتھا  -

                                                           

 ، دون رق�م طبع�ة المكت�ب الم�صري     ١مصطفى كمال طھ ، الوجیز ف�ي الق�انون التج�اري ، ج        :  د (١)
ص�فوت  : ؛ د٢٥٨م ، ص١٩٧١جمھوری�ة م�صر العربی�ة ،     / عة والنشر، اإلس�كندریة     الحدیث للطبا 

بھن��ساوي، النظ��ام التج���اري ال��سعودي، العم��ل التج���اري والت��اجر ، ال��شركات التجاری���ة ، األوراق       
  .  ١٩٩٩التجاریة ، الملكیة الصناعیة ، دراسة مقارنة ، دون جھة نشر، 

 .ات السعودي الجدید من نظام الشرك) ٤٣(أنظر المادة رقم ) (٢
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  .  أسماء المؤسسین، وأماكن إقامتھم، ومھنھم، وجنسیاتھم  -
 . وع  نوع األسھم، وقیمتھا، وعددھا، ومقدار رأس المال المدف -

       وھناك بعض البیانات األخرى التي یمكن االستدالل علیھا قیاًسا عل�ى م�ا
أورده نظام الشركات بشأن البیانات التي یجب أن تشملھا عقود تأس�یس    

  :   الشركات األخرى، ومنھا 
مق�دار م��ا ط��رح م��ن األس��ھم لالكتت��اب الع�ام، وم��ا اكتت��ب ب��ھ المؤس��سون والقی��ود    -

م�ع بی�اٍن واٍف ع�ن خ�صائص ك�ل ن�وع م�ن أن�واع                المفروضة على تداول األس�ھم      
 . األسھم والحقوق المتعلقة بھا؛ وذلك عند اختالف فئات األسھم

 .طریقة توزیع األرباح والخسائر  -
البیان��ات الخاص��ة بالح��صص العینی��ة والحق��وق المق��ررة لھ��ا، والمزای��ا الخاص��ة      -

 .للمؤسسین أو لغیرھم، وبیان فحواھا
 غی�ر نقدی�ة، وجمی�ع ال�شروط الخاص�ة بتق�دیمھا        المعلومات الخاص�ة بك�ل ح�صة      -

 . واسم مقدمھا
بیان تقریبي عل�ى األق�ل لمق�دار الم�صروفات واألج�ور والنفق�ات والتك�الیف الت�ي                -

تلتزم الشركة بأدائھا بسبب تأسیسھا أیًا كان موضوع ھذه المصروفات أو النفقات أو  
 .األجور أو التكالیف

ل ) ٥ ( لية       عقـ تأسـي    تي يج  يتـضمنها    لبيانا  لمـس كة   لـش

  :لمح

یج�ب أن   :" من نظام ال�شركات ال�سعودي الجدی�د عل�ى أن�ھ             ) ١٥٦( تنص المادة   
ُیوقع عقد تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة جمیع الشركاء، وأن ی�شتمل    

  :العقد بصفة خاصة على البیانات اآلتیة 
  . الرئیس  نوع الشركة، واسمھا، وغرضھا، ومركزھا-أ 

 . أسماء الشركاء، وأماكن إقامتھم، ومھنھم، وجنسیاتھم -ب 
 . أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد-ج 
 مق��دار رأس الم��ال، ومق��دار الح��صص النقدی��ة والح��صص العینی��ة، ووص��ف     -د 

 .تفصیلي للحصص العینیة وقیمتھا وأسماء مقدمیھا 
والوف��اء بقیم��ة ھ���ذه    إق��رار ال��شركاء بتوزی��ع جمی���ع ح��صص رأس الم��ال      -ھ��ـ  

 .الحصص كاملة
 . طریقة توزیع األرباح والخسائر -و 
  . تاریخ بدء الشركة وتاریخ انتھائھا -ز 
  .  شكل التبلیغات التي قد توجھھا الشركة إلى الشركاء –ح 

مما تقدم یتضح ضرورة وجود بیان�ات بعینھ�ا ف�ي عق�د تأس�یس ال�شركة ذات                   
س��الفة ال��ذكر، فیج��ب أن    )  ١٥٦( ادة الم��سؤولیة المح��دودة  ن��صت علیھ��ا الم��     

ف��ال ) ش��ركة ذات م��سؤولیة مح��دودة (یت��ضمن عق��د تأس��یس ھ��ذه ال��شركة عب��ارة 
یكفي مجرد ذكر األحرف األولى للشركات ذات المسؤولیة المح�دودة للدالل�ة عل�ى        
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( نوعھ��ا كم��ا یج��ري العم��ل أحیان��ًا بالن��سبة ل��شركات الم��ساھمة ال��سعودیة ب��ذكر     
ن��وع " ب��أن إغف��ال ھ��ذا البی��ان   )١(أن یق��رر رأي فقھ��ي وف��ي ھ��ذا ال��ش  ). س.م.ش

ال ی��ستتبع الم��سؤولیة الت��ضامنیة، إال إذا ثب��ت أنَّ إغفال��ھ ق��د ن��شأ عن��ھ   " ال��شركة
ض��رر للغی��ر ب��أْن اعتق��د خط��ًأ ب��أن ال��شركة ش��ركة ت��ضامن، وأن��ھ ل��و عل��م بن��وع      

  .الشركة لما َأقَدَم على التعاقد معھا
 ذات الم��سؤولیة المح��دودة اس��م كم��ا یج��ب أن یت��ضمن عق��د تأس��یس ال��شركة 

من نظام ال�شركات الجدی�د  أن        ) ١٥٢/١(الشركة والذي أجاز المنظم وفقًا للمادة       
. یكون اسم الشركة ذات المسؤولیة المحدودة اسًما مشتًقا من غرضھا أو مبتك�راً         

  أن ُیحّدد عقد تأسیس الشركة    - آنف الذكر  -من النظام   ) ١٦٤/٢(وتوجب المادة   
 .ل في مجلس المدیرین واألغلبیة الالزمة لقراراتھطریقة العم

لقابضة) ٦ ( كة  لش لتي يج  يتضمنها عق تأسي    :لبيانا 

لما كانت الشركة القابضة شركة م�ساھمة أو ذات م�سؤولیة مح�دودة تھ�دف      
إلى السیطرة على شركات أخرى مساھمة أو ذات مسؤولیة محدودة ت�دعى ال�شركات              

إذًا فالبیان��ات الت��ي یج��ب أن یت��ضمنھا عق��د تأس��یس      .  ش��ركات )١٨٢/١م (التابع��ة 
ال��شركة القاب��ضة تك��ون ھ��ي ذات بیان��ات عق��د تأس��یس ش��ركة الم��ساھمة، إذا كان��ت       

بینما تكون البیانات التي یج�ب أن        . )٢(الشركة القابضة تسیطر على شركات مساھمة     
شركة ذات یت��ضمنھا عق��د تأس��یس ال��شركة القاب��ضة ھ��ي ذات بیان��ات عق��د تأس��یس ال�� 

المسؤولیة المحدودة، إذا كانت الشركة القابضة ت�سیطر عل�ى ش�ركات ذات م�سؤولیة           
   .)٣(محدودة

 أن البیان���ات الت��ي تطل��ب نظ��ام ال���شركات    - ب��صفة عام��ة   –وج��دیر بال��ذكر   
توافرھا بشأن كل عقد م�ن عق�ود تأس�یس مختل�ف أن�واع ال�شركات، إنم�ا ُذك�رت كح�ٍد                   

یس الشركة من بیانات، ول�م یك�ن ھ�ذا ال�ذكر عل�ى        أدنى لما یجب أن یتضمنھ عقد تأس      
سبیل الحصر، ولذا فإنھ یجوز للشركاء المتعاقدین إضافة أیة بیانات أخ�رى تقت�ضیھا              

  . طبیعة نشاط ونوع الشركة
 لعق�د تأس�یس ال�شركة كوثیق�ة تح�وي       -ومن ثم فإن نط�اق الحمای�ة الجنائی�ة          

، س�واء م�ا ورد ال�نص علیھ�ا ف�ي        یمتد لیشمل جمیع بیان�ات ھ�ذا العق�د         -ھذه البیانات   
نظام الشركات وأوجب ذكرھا بالعق�د، أو تل�ك الت�ي ل�م ی�رد بھ�ا ن�ص وأض�یفت ب�إرادة                

  .الشركاء إلى عقد تأسیس الشركة أیًا  كان نوعھا 
 س�واء م�ا ج�اء ن��ص    -فك�ل م�ا ی�رد م�ن بیان�ات ض�من عق��د تأس�یس ال�شركة         

 مح�ًال   - عل�ى إرادة ال�شركاء       النظام على ضرورة تضمینھ بالعقد، أو ت�م إض�افتھ بن�اءً           
                                                           

م��صطفى كم��ال ط��ھ، ال��شركات التجاری��ة، دار الجامع��ة   /  ذھ��ب إل��ى ھ��ذا ال��رأي الفقھ��ي ال��دكتور  (١)
  .٣٧٠م، ص١٩٩٨الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، مصر، 

  . وما بعدھا٩لمعرفة بیانات عقد تأسیس شركة المساھمة، انظر بین دفتي بحثي ھذا ص ) (٢
س الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، انظر بین دفتي بحثي ھذا ص لمعرفة بیانات عقد تأسی) (٣

١٠.  
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للحمایة الجنائیة وبالتالي تثور الم�سؤولیة الجنائی�ة إذا خالف�ت ھ�ذه البیان�ات الحقیق�ة              
  .أو خالفت ما أوجبھ النظام 

ب اطا  

ر ل ر سم اظا  

خُلصنا فیما تقدم إلى بی�ان عق�د تأس�یس ال�شركة، كوثیق�ة م�ن الوث�ائق الت�ي                    
أن تكون أیًا لالعتداء وانتھاك الحمایة الجنائیة الت�ي أض�فاھا النظ�ام ب�شأن تل�ك                یمكن  

الوثیقة، ومن خالل ھذا المطل�ب نتن�اول وثیق�ة أخ�رى م�شمولة بالحمای�ة ذاتھ�ا وھ�ي                     
  .وثیقة النظام األساس للشركة

إنَّ تحری��ر النظ��ام األس��اس لل��شركة بمثاب��ة الخط��وة األول��ى الت��ي یق��وم بھ��ا      
تحریر عقد تأسیس ال�شركة، وُیع�د ھ�ذا النظ�ام دس�تور حی�اة ال�شركة                 المؤسسون بعد   

ویت���ضمن األھ��داف الت���ي یلت���ف حولھ���ا ال���شركاء  . )١(وی��نظم جمی���ع ن���واحي ن���شاطھا 
، ویقوم بتحریر ھذا النظام المؤسسون، وُیعرض عل�ى الجمھ�ور لیكتت�ب ف�ي            )٢(جمیعًا

 ال�شركة األس�اس،   ، وال یوق�ع المكتتب�ون عل�ى نظ�ام    )٣(رأس مال الشركة على أساس�ھ    
مثلما یوقع المؤسسون على عقد التأسیس؛ ألن االكتتاب یفید الموافقة ضمنًا على كل 
الشروط التي اشتمل علیھا النظام، ولكن المؤسسون ھم من یجب علیھم التوقیع على 

  .النظام األساس للشركة
اس وباإلضافة إلى جمیع البیانات الواردة في عقد التأسیس، فإن النظام األس       

لل��شركة یج��ب أن ی��شتمل عل��ى جمی��ع البیان��ات المتعلق��ة بھ��ا، وھ��ي البیان��ات الخاص��ة  
بتأسیسھا وتسمیتھا وغرضھا وم�دتھا ومركزھ�ا ال�رئیس، ورأس�مالھا واألس�ھم الت�ي             
یتجزأ إلیھا، وكیفیة الوفاء بھا، وأحكام الت�أخر ف�ي ت�سدیدھا، وش�كل األس�ھم وانتق�ال              

ل ألربابھا وطریق�ة اس�تیفائھا، وزی�ادة رأس الم�ال         ملكیتھا والحقوق المالیة التي تخو    
عن طریق إصدار أسھم جدی�دة أو تخف�یض رأس الم�ال الموج�ود، والبیان�ات الخاص�ة             

  . بتخویل الجمعیة العمومیة تقریر إصدار سندات وتعیین كیفیة إصدارھا
كذلك یجب أن یشتمل النظام األساس لل�شركة عل�ى البیان�ات الخاص�ة بأحك�ام             

ركة، م��ن حی��ث تعی��ین أول مجل��س إدارة وع��دد أع��ضائھ وأحك��ام الع��ضویة، إدارة ال��ش
وكیفیة توزیع العمل على األع�ضاء، وبی�ان س�لطاتھم ومك�ان اجتماع�اتھم، وال�شروط                
الواجب��ة ل��صحة الم��داوالت أو ص��دور الق��رارات، وطریق��ة  مكاف��أة أع��ضاء مجل��س         

   . )٤(اإلدارة

                                                           

 .١٩١سعید یحیى، الوجیز في النظام التجاري السعودي، المرجع السابق، ص: د) (١
؛ علي جم�ال ال�دین ع�وض ،    ٣٥علي حسن یونس ، القانون التجاري، المرجع السابق ، ص :  د (٢)

 .١٩٦١القاھرة ،الشركات التجاریة ، دار النھضة العربیة، 
رض��ا ال��سید عب��د الحمی��د، ج��رائم ال��شركات ف��ي النظ��ام ال��سعودي،     : محم��د عل��ى كوم��ان ؛ د :  د(٣)

 .٢٠م، ص١٩٩٦دراسة مقارنھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 
 .من نظام الشركات السعودي الجدید ) ٧٦/١(أنظر المادة رقم ) ٤(
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ظم الجمعیة العمومیة وتألیفھا كما یجب أن یشتمل على كافة البیانات التي تن      
وشروط صحة انعقادھا التخاذ قراراتھا، وأیضًا كافة البیانات الخاص�ة بال�سنة المالی�ة      
لل��شركة وأعم��ال الج��رد والمیزانی��ة واألم��وال االحتیاطی��ة وتوزی��ع األرب��اح والخ��سائر  

   . على المساھمین وأرباب حصص التأسیس

شركة البیان����ات الخاص����ة  وأخی����رًا یج����ب أن یت����ضمن النظ����ام األس����اس لل����   
بالمنازعات التي توجھ إلى مجلس اإلدارة أو عضو أو أكثر من أعضائھ، وكذلك كافة         

  .البیانات المنظمة لقواعد حل الشركة وتصفیتھا
ل��ذا ف��إن جمی��ع البیان��ات ال��وارد ذكرھ��ا ض��من النظ��ام األس��اس لل��شركة یج��ب  

خالف الحقیقة أو یخالف ما     تحري الدقة، وااللتزام بصدقھا، وعدم تعمد تضمینھا ما ی        
  .فرضھ النظام 

  اطب اث

 ر ل  راق اووا رس ا صرب اط  

ج���اءت وثیق���ة طل���ب الت���رخیص بتأس���یس ال���شركة كإح���دى الوث���ائق الم���شمولة         
من نظ�ام ال�شركات ال�سعودي الجدی�د        ) و/ ٢١٢(بالحمایة الجنائیة والتي تقرر المادة      

زاًء جنائی�ًا إذ م�ا ح�دث ذك�ر بیان�ات كاذب�ة أو مخالف�ة ألحك�ام نظ�ام ال�شركات ض�من                         ج
طل��ب الت��رخیص بتأس��یس ال��شركة، أو ف��ي الم��ستندات المرافق��ة لطل��ب التأس��یس، أو    
التوقیع على تلك الوثائق، أو ن�شرھا م�ع العل�م بم�ا تت�ضمنھ م�ن ع�دم ص�حة البیان�ات              

  .نظام الشركاتالتي تحویھا، أو العلم بمخالفتھا ألحكام 
وبشكل عام فالمنظم السعودي لم یأخذ بنظام حری�ة تأس�یس بع�ض ال�شركات             
كشركة المساھمة، والمتبع في بع�ض البل�دان مث�ل فرن�سا، إنجلت�را، بلجیك�ا، أس�بانیا،              

وإنما أخذ بنظام الترخیص الحك�ومي ال�سابق، وبمقت�ضاه ال تن�شأ             . )١(ألمانیا، وإیطالیا 
م�ن النظ�ام س�الف     ) ٥٧(ص من الحكومة بھا، فتنص المادة     الشركة إال إذا صدر ترخی    

 - وزارة التج�ارة وال�صناعة  -یقدم طلب تأسیس الشركة إلى ال�وزراة       :"الذكر على أنھ  
یك���ون الت���رخیص  :"م���ن ذات النظ���ام عل���ى أن ) ٦٠/١(كم���ا ت���نص الم���ادة  .......". 

شترك في بتأسیس شركة المساھمة بقرار من الوزارة بما في ذلك التي تؤسسھا أو ت            
  ...." .   تأسیسھا الدولة أو غیرھا من األشخاص ذوي الصفة االعتباریة العامة 

ونظام الت�رخیص الحك�ومي ال�سابق وإن ُأنتق�د بأن�ھ م�دعاة للتعطی�ل وعرقل�ة             
تأس��یس ال��شركات ب��سبب ُب��طِء اإلج��راءات اإلداری��ة، إال إن��ھ ُیحق��ق رقاب��ة جدی��ة عل��ى   

كات احتیالیة، وبذلك یحمي االدخ�ار الع�ام      إجراءات التأسیس ویحول دون تأسیس شر     

                                                           

لم��سبق بإن��شاء ش��ركة الم��ساھمة ف��ي انجلت��را ع��ام    لق��د تق��رر مب��دأ ع��دم الت��رخیص الحك��ومي ا  ) ١(
، وفي بلجیكا ١٨٧٠ ، وفي ألمانیا عام ١٨٦٩، وفي اسبانیا عام  ١٨٦٧ ، وفي فرنسا عام      ١٨٥٦

محم��د فری��د العرین��ي ، الق��انون التج��اري ،    / د :  ، أنظ��ر ١٨٨٢ ، وف��ي ایطالی��ا ع��ام   ١٨٧٣ع��ام 
 .٢٤٦، ص ١٩٤المرجع السابق ، رقم 
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من بعض ضروب الغش التي ت�شوب تأس�یس ال�شركة، كم�ا أن�ھ ُیھّی�ئ للدول�ة وس�یلة               
  .)١(فاعلة لتوجیھ  نشاط شركات المساھمة إلى أغراض  مفیدة  لالقتصاد القومي
   -:و یجب أن یتضمن طلب الترخیص  بتأسیس الشركة البیانات التالیة

 .رضھا، ومركزھا الرئیس، ومدتھا اسم الشركة، وغ -
  .أسماء المؤسسین، وأماكن إقامتھم، ومھنھم، وجنسیاتھم  -
 . عدد و نوع األسھم وقیمتھا، ومقدار رأس المال المدفوع -
عدد األسھم التي قسمھا المؤسسون على أنفسھم، ومقدار م�ا اكتت�ب            -

 .بھ كل منھم 
 .كیفیة االكتتاب برأسمال الشركة -

ثائ ل كةم�ا ع  خي بتأسي لش ل لت فقة ل   : لم

من نظ�ام ال�شركات ال�سعودي    ) ٦٤( فإنھ یرافق طلب الترخیص وفقًا للمادة    
 خ�الل خم�سة ع�شر یوم�ًا م�ن ت�اریخ انتھ�اء             –یقدم المؤسسون   : التي نصت على أنھ   

 طلًب��ا إل��ى ال��وزارة ب��إعالن تأس��یس ال��شركة، ترافق��ھ الوث��ائق    –الجمعی��ة التأسی��سیة 
  : اآلتیة

 إقرار بحصول االكتتاب بكل أسھم الشركة وبما دفعھ المكتتبون من قیمة –أ 
  .األسھم

  . محضر اجتماع الجمعیة التأسیسیة وقراراتھا –ب 
  .  نظام الشركة األساس الذي أقرتھ الجمعیة التأسیسیة –ج 
 تقری��ر مع��د م��ن خبی��ر أو مق��وم معتم��د أو أكث��ر یت��ضمن تق��دیرًا للقیم��ة     –د 

  .ص العینیة إن وجدتالعادلة للحص
 المرف�ق بطل�ب الت�رخیص     )٢(ویجب أن یتضمن نظام الشركة األس�اس        

بتأس��یس ال��شركة  بیان��ًا تف��صیلیًا بكاف��ة القواع��د الت��ي تنطب��ق عل��ى ال��شخص 
االعتباري الجدید ، فھو مشروع دستور للشركة ینظم كل م�ا یتعل�ق بحیاتھ�ا         

لن��اس لیكتت��ب  بع��د أن ی��تم تأسی��سھا وھ��و الم��شروع ال��ذي س��یعرض عل��ى ا    
  .)٣(الجمھور على أساسھ

  

                                                           

 ؛ ٢٩٤، ص ٣٣٥ل طھ ، الوجیز في القانون التجاري ، المرجع السابق ، رقم            مصطفى كما /  د (١)
 بشأن ش�ركات  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ولذات المؤلف ، القانون التجاري ، شركات األموال وفقا للقانون  

المساھمة والتوص�یة باألس�ھم  والم�سؤولیة المح�دودة ، مؤس�سة الثقاف�ة الجامعی�ة ، اإلس�كندریة ،                     
  . وما بعدھا ٥٠ ، ص ١٩٨٢مصر ، 

للمزید حول البیانات التي یجب أن یتضمنھا النظام االساس للشركة ، انظر بین دفتي بحثي ھذا ) (٢
   .١١ص 

  .٢٢٧علي البارودي ، القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص: د) (٣
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راب اطا  

ر ل وز راراتأو إ ص ام او راراتإ  

من نظام الشركات السعودي الجدید توجب )  ٦١(جاءت الفقرة األولى للمادة 
أن یرافق طلب التأسیس تقریر معد من خبیر أو ُمقوِّم معتمد أو أكثر، یتضمن تق�دیرًا            
للقیم��ة العادل��ة للح��صص العینی��ة، وأوجب��ت الم��ادة ذاتھ��ا ف��ي فقرتھ��ا الثانی��ة عل��ى           
المؤسسین إیداع صورة من تقریر تقویم الحصص العینیة في مركز ال�شركة ال�رئیس     

  .قبل انعقاد الجمعیة التأسیسیة بخمسة عشر یومًا على األقل
ال�شركة  م�ن ذات النظ�ام أن ت�صدر أس�ھم     ) ١٠٦/١( كذلك فق�د أج�ازت الم�ادة     

و یق�ع تح��ت طائل�ة العقوب�ة المق��ررة بموج�ب الم��ادة     . مقاب�ل ح�صص نقدی��ة أو عینی�ة   
ذاتھا كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غیرھم، فیما یخص تقویم 
الحصص العینیة، أو توزیع الحصص بین الشركاء أو الوفاء بكام�ل قیمت�ھ م�ع علم�ھ                 

ال�شركة أو عن�د زی�ادة رأس الم�ال أو عن�د توزی�ع       بذلك، سواء كان ذلك عن�د تأس�یس      
  .الحصص بین الشركاء

إذًا فإقرارات تقویم الحصص العینیة أو إقرارت توزیعھا یمكن أن تكون محًال       
إلحدى الجرائم المرتبطة بوثائق ال�شركات التجاری�ة أثن�اء تأسی�سھا، س�واء ك�ان ذل�ك           

. ی��ر أو المق��وم المعتم��دم��ن المؤس��سین أو م��ن مق��دمي الح��صص العینی��ة أو م��ن الخب 
وذلك في حالة المبالغ�ة ف�ي تقی�یم ھ�ذه الح�صص أو توزیعھ�ا أو بالوف�اء بكام�ل قیم�ة                     

  .الحصة، وتقدیم تقاریر بشأن ذلك تتضمن معلومات كاذبة

  اطب اس

ر ل رىق اوا  

 من نظام ال�شركات ال�سعودي الجدی�د ف�إنَّ         ) و  /٢١٢(وفقًا لما أوردتھ المادة     
ما ُذكر من وثائق ضمن ھذه المادة إنما كان على سبیل المثال ال الحصر، ودلی�ل ذل�ك          

وھ�و  ". أو في غیر ذلك من وثائق الشركة "... أن تلك المادة قد أردفت نصھا بعبارة      
م��ا جع��ل مج��ال إض��افة وث��ائق أخ��رى مت��سًعا لی��شمل أي وثیق��ة تفرزھ��ا التع��امالت           

ور التقني في المجاالت التكنولوجیة ونظم االتصال الحیاتیة، أو تكون من نتاجات التط
  .واألعمال التجاریة

م�ن نظ�ام ال�شركات    ) و/٢١٢(وبالتالي یدخل ف�ي إط�ار تطبی�ق أحك�ام الم�ادة       
جمیع الوثائق األخرى مث�ل المخال�صات والف�واتیر واألذون�ات ال�صادرة ع�ن ال�شركة،                 

ث��ائق ال��دعوة النعقادھ��ا، وك��ذلك جمی��ع األوراق المتعلق��ة بالجمعی��ات العمومی��ة مث��ل و 
ومحاض��ر االجتماع��ات، والوث��ائق الت��ي تت��ضمن ق��رارات الجمعی��ة العمومی��ة، وأی��ضًا    

  .جمیع دفاتر الشركة التجاریة
كما یدخل في إطار تطبیق أحك�ام الم�ادة ذاتھ�ا جمی�ع م�ا ی�صدر ع�ن ال�شركة                    
 م��ن دعای��ة مول��دة لألم��ل ف��ي رب��ح وھم��ي، وذل��ك نظ��رًا ألن ھ��ذه الدعای��ة تؤك��د ص��حة 

الكذب، وذلك لما لوسائل اإلعالم من تأثیر مباشر على الجمھور وقدرة عل�ى اإلقن�اع،       
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ویشترط أن تولد الدعایة األمل لدى الجمھ�ور ف�ي رب�ح وھم�ي إذا اس�تثمروا أم�والھم            
ولق��د َأْول��ى نظ��ام ال��شركات ال��سعودي اھتمام��ھ بحمای��ة جمھ��ور   . )١(ف��ي ھ��ذه ال��شركة

عل�ى الحم�الت الدعائی��ة ال�صاخبة الت�ي ت��صاحب     المكتتب�ین ع�ن طری�ق إحك��ام الرقاب�ة     
تأسیس الشركات والتي قد ال تتناس�ب مطلًق�ا م�ع حج�م ن�شاط ال�شركة أو م�دى قوتھ�ا               

  .االقتصادیة

 بي لما ا ت   ) ./٢١٢(لمستن لتي تخ ع 

-، لت���شمل الحمای���ة الجنائی���ة )و/٢١٢(رغ���م ات���ساع مج���ال تطبی���ق الم���ادة  
یع الوثائق األخرى التي تم ذكرھا  ضمن نص المادة ذاتھا ، إال  جم-المقررة بموجبھا

إنھ توجد بعض الوثائق والمستندات ال تدخل في مجال تطبیق نص تلك المادة ، وذلك 
إم��ا لك��ون ھ��ذه الوث��ائق ت��دخل تح��ت طائل��ة ن��ص آخ��ر ض��من نظ��ام ال��شركات ذات��ھ، أو 

  :ثالھا آخر، وم) نظام(لكونھا تخضع لتطبیق أحكام خاصة ضمن قانون

بي فق خ م لما -١ ثائ لتي تخضع لت كا ) ٢١٢( ل   .ش

  .شركات) ٢١٢(من المادة ) د(الوثائق الخاضعة لتطبیق الفقرة   ) أ(
     وھ��ي تل��ك الوث��ائق الت��ي تت��ضمن اإلع��الن أو الن��شر أو الت��صریح ب��أي        
ا وسیلة من أي شخص بقصد اإلیھام بتسجیل شركة لم تستكمل إجراءات تسجیلھ      

  .ألي سبب 
  .شركات) ٢١٢(من المادة ) ھـ( الوثائق الخاضعة لتطبیق الفقرة )ب     ( 

          وتشمل الوثائق التي تثب�ت القی�ام ب�أي عم�ل م�ن أج�ل جل�ب اكتتاب�ات أو            
اس��تیفاء أقی��ام الح��صص أو ن��شر أس��ماء  ألش��خاص خالف��ًا للحقیق��ة وإظھ��ارھم      

  . باعتبارھم مرتبطین أو سیرتبطون بالشركة
 .شركات)٢١٢(من المادة ) ز(  الوثائق الخاضعة لتطبیق الفقرة )ج    ( 

الوثائق التي تتضمن المبالغة أو تقدیم  إقرارات كاذبة م�ن ال�شركاء، أو م�ن        
غیرھم فیما یخص تقویم الحصص العینیة أو توزیع الحصص بین الشركاء أو الوفاء  

عن�د زی�ادة رأس الم�ال أو عن�د     بكامل قیمتھا، سواء كان ذلك عند تأسیس ال�شركة أو   
  . توزیع الحصص بین الشركاء

فكل وثیقة احتوت على بیانات كاذبة عل�ى النح�و ال�سالف ذك�ره فإنھ�ا تخ�ضع              
  .شركات )٢١٢(للعقوبة المقررة بالمادة 

  
  
  
  

                                                           

(١)                                                                 Crime. ٥ juin ١٩٧٥ , bull. 
Crime . No, ١٤٦, P. ٤٠٦  
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ا خ -٢ بي حكا خاصة ضم ن ثائ لتي تخضع لت   : ل

وراق التجاری��ة والمالی��ة وم��ن ھ��ذه الوث��ائق، وث��ائق األس��ھم وال��سندات واأل  
، فك�ل تزوی�ر یق�ع    )١(الصادرة عن ال�شركة س�واء كان�ت لحاملھ�ا أو متداول�ة ب�التظھیر           

عل��ى تل��ك الوث��ائق إنَّم��ا یخ��ضع لتطبی��ق أحك��ام النظ��ام  الجزائ��ي ال��سعودي  لج��رائم        
م�ن زوََّر أوراق�ًا   :" من ھ�ذا النظ�ام عل�ى أنَّ     ) ١٣(حیث نصت المادة رقم     . )٢(التزویر

  ..........".ة أو مالیة أو األوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمین؛تجاری

                                                           

تصرف قانوني، تنتقل بموجبھ ملكیة الورقة التجاریة، من شخص یسمى : التظھیر ھو ) (١
الُمظھِّر، إلى شخص یسمى الُمظھِّر إلیھ ، أو یحصل بھ توكیل في استیفائھا، أو رھنھا، بعبارة تفید 

كیة ویسمى التظھیر التام، والتظھیر التوكیلي، التظیھر الناقل للمل: وللتظھیر ثالثة أنواع " ذلك
محمد بن إبراھیم العبد الجبار ، المختصر في أحكام األوراق التجاریة في : أنظر. والتظھیر التأمیني

-Its available on: النظام السعودي منشور عبر اإلنترنت على العنوان اإللكتروني التالي 
line at    email/com.twitmail://http عبد اهللا محمد العمران، األوراق التجاریة :  ؛ د

  . وما بعدھا١٠٣، ص١٩٩٥في النظام السعودي، معھد اإلدارة العامة، اإلدراة العامة للبحوث، 
یخ وتار) ١١/م(النظام الجزائي السعودي لجرائم التزویر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) (٢

 .ھـ ١٨/٢/١٤٣٥
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  املبحث الثاني

  صفة الفاعل يف اجلرائم املرتبطة بوثائق الشركة أثناء مرحلة تأسيسها

قد یرى البعض أن نصوص قوانین الشركات التجاریة تھتم بالفع�ل أكث�ر م�ن        
ه القوانین ال تشترط أن تتم الجریمة اھتمامھا بالفاعل بسبب أنَّ كثیًرا من نصوص ھذ

إال إنَّھ في حقیقة األمر فإنَّ ق�وانین ال�شركات ال تغف�ل أھمی�ة ص�فة        . )١(بصورة عمدیة 
كم�ا وأن ھ�ذه الج�رائم      . الفاعل في جرائم الشركات التي ُینص علیھا في ھذه القوانین         

عل�ى  تتسم بكونھا جرائم أص�حاب ال�صفات الخاص�ة مم�ا یظھ�ر ح�رص ھ�ذه الق�وانین                  
  .أھمیة صفة الفاعل فیھا

م��ن نظ��ام ال��شركات أن الم��نظم    ) ٢١٢(ویت��ضح م��ن مطالع��ة ن��ص الم��ادة     
السعودي لم یقم بقصر التجریم على الشركاء أو المؤسسین فق�ط، وإنم�ا تت�سع دائ�رة              
التجریم لتشمل جمیع من یرتك�ب س�لوك إجرام�ي مم�ا ذكرت�ھ ھ�ذه الم�ادة، ویب�دو ھ�ذا           

فل��م یقی��دھا ب��صفة ........" ك��ل َم��ْن :"  ال��سعودي عب��ارةجلًی��ا عن��دما ی��ستعمل الم��نظم
  .بعینھا 

ل��ذلك ف��إنَّ نظ��ام ال��شركات التجاری��ة ف��ي بع��ض األحی��ان یعت��د ب��صفة الفاع��ل     
كشرط مسبق في الجریمة، وأحیانًا ُأخْر یستعمل ص�یغة عام�ة ت�سمح بإمكانی�ة وق�وع                

ب�ین اثن�ین تبًع�ا     وبناًء على ذلك نق�سـم ھ�ذا المبح�ث إل�ى مطل           . الجریمة من أي شخص   
  : لما یلي 

  اطب اول

 ءت أرم ارا  ل ا ا  

ذكرنا أنھ أحیانًا یقوم المنظم التجاري بحصر صفة الفاعل في جرائم 
شركات ) ٢١١(الشركات التجاریة في أشخاص محددین، ومن ذلك ما ذكرتھ المادة 

 كل مدیر أو مسؤول أو - صراحة –مقررة بموجبھا سعودي، التي أخضعت للعقوبة ال
  ..." .عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍّ

ونرى أنھ في مرحلة تأسیس الشركة ُیستبعد المصِف من إطار الفاعلین في 
الجرائم المرتبطة بالشركة في ھذه المرحلة؛ نظرًا الرتباط أعمالھ بمرحلة تصفیة 

  .بب من أسباب انقضاء الشركةالشركة عقب انتھائھا ألي س

كة  عض مجل إل )١( ي لش  : م

ج��اءت ص��فة الم��دیر وص��فة ع��ضو مجل��س اإلدارة أكث��ر اس��تخداًما ف��ي نظ��ام    
ش��ركات س��عودي، عل��ى أن��ھ یخ��ضع     ) أ/٢١١(ال��شركات الجدی��د، وق��د ن��صت الم��ادة    

كاذب�ًة  للعقوبة المقررة ضمن ھذه المادة كل مدیر أو عضو مجلس إدارة سجَّل بیاناٍت      
أو ُمضللة في القوائم المالیة أو فیما ُیعده من تقاریر للشركاء أو الجمعیة العامة ، أو      

                                                           

(١) MERLE et VITV , op. cit , P . ٦٣٠.  
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أغف��ل ت��ضمین ھ��ذه الق��وائم أو التق��اریر وق��ائع جوھری��ة بق��صد إخف��اء المرك��ز الم��الي  
  ".للشركة عن الشركاء أو غیرھم
 خ�الل ثالث�ین     –ش�ركات عل�ى م�دیري ال�شركة         ) ١٥٨(وحیث توج�ب الم�ادة      

 نشر عق�د التأس�یس عل�ى نفتقھ�ا ف�ي موق�ع ال�وزارة اإللكترون�ي            –ًا من تأسیسھا    یوم
بالت��الي تط��ال م��دیر ال��شركة العقوب��ة المق��ررة بموج��ب  . وقی��دھا ف��ي ال��سجل التج��اري

التي تطبق على كل من أھمل في أداء واجبھ في ش�أن القی�ام ب�شھر         ) ن/٢١٣(المادة  
ي أو تخلف عن شھر التعدیل في عقد عقد تأسیس الشركة أو قیدھا في السجل التجار

  . التأسیس أو النظام األساس للشركة وفقًا ألحكام نظام الشركات 

جع لحسابا  )٢(  :م

ذكر نظام الشركات السعودي مراجع الحسابات صراحة كصفة یج�ب توافرھ�ا            
الت��ي یخ��ضع للعقوب��ة المق��ررة ) أ/٢١١(ف��ي الفاع��ل ف��ي ج��رائم ال��شركات ف��ي الم��ادة  

راج��ع ح��سابات ل��م یبل��غ ال��شركة ع��ن طری��ق األجھ��زة أو األش��خاص      بموجبھ��ا ك��ل م 
الم��سؤولین ع��ن إدارتھ��ا ع��ن المخالف��ات الت��ي یكت��شفھا أثن��اء عمل��ھ والت��ي یب��دو ل��ھ     

كم���ا تطب���ق العقوب���ة المق���ررة بموج���ب الم���ادة  . )١(اش���تمالھا عل���ى مخالف���ات جنائی���ة
  .٢تعلى كل مراجع حسابات یخالف أیًا من أحكام نظام الشركا) ن/٢١٣(

ویج��ب عل��ى مراج��ع الح��سابات أن ی��ذكر رأی��ھ ف��ي م��دى مطابق��ة ح��سابات        
الشركة للواقع، وبالتالي فإذا تعمد الكذب في البیانات الواجب علیھ ذكرھا وتوضیحھا 

) ٢١٣(أو الم�ادة  ) ٢١١(ضمن تقریره فإنھ یخضع للعقوبة المق�ررة بموج�ب الم�ادة     
  .من نظام الشركات ، بحسب األحوال

ل   )٣( لعا لمس  : لم 

الموظف العام ھو كل موظفي إدارة  الشركات، ومھمة موظفي إدارة الشركة            
ھي التفتیش على إدارة الشركة ومحاسبتھم للتحقق من مدى وقوع  مخالفات ألحكام              

ولذا فإنھم یمكن أن یرتكبوا   . نظام الشركات، ویكلفون بإعداد تقریر عن ذلك التفتیش       
  -:ھاجرائم بمناسبة عملھم ومن

  إفشاء أسرار المھنة:  
طبیع��ة عم��ل التفت��یش تت��یح لموظ��ف إدارة ال��شركات االط��الع عل��ى أس��رار       
ال��شركة وك��ذلك أس��رار ال��شركاء المالی��ة، ل��ذا فق��د ت��ضمن نظ��ام ال��شركات ن��ًصا یتعل��ق  
بتج���ریم إف���شاء أس���رار ال���شركة الت���ي اطلع���وا علیھ���ا بحك���م وظ���ائفھم لغی���ر الجھ���ات  

  .شركات ) ب/٢١٢(المادة  . )٣(سرارالمختصة باالطالع على ھذه األ

                                                           

  .من نظام الشركات السعودي) ٢١١(انظر المادة رقم ) (١
  .من نظام الشركات السعودي) ٢١٣(انظر المادة رقم ) (٢
 .من نظام الشركات السعودي) ٢١٢(من المادة رقم ) ب(انظر الفقرة ) (٣
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  الكذب في تقاریر المراجعة:  
یرتكب سلوًكا معاقًبا علیھ كل شخص ُمعیَّن من أجل التفت�یش عل�ى ال�شركة،          
یثب��ت عم��دًا ف��ي التقری��ر المكل��ف بإع��داده وق��ائع كاذب��ة، ویق��ع الك��ذب المعاق��ب علی��ھ     

  . )١(ثر في نتیجة التفتیشباالمتناع أیضًا، إذا أغفل عمدًا ذكر وقائع جوھریة تؤ
  عدم مراعاة األنظمة والقرارات: 

یرتك���ب ھ���ذه الجریم���ة ك���ل م���سؤول ف���ي ش���ركة ال یراع���ي تطبی���ق األنظم���ة   
والق��رارات المرتبط���ة بعم���ل ال���شركة ون���شاطھا وال یمتث���ل للتعلیم���ات أو التع���امیم أو  

  . )٢(الضوابط التي تصدرھا الجھة المختصة دون إبداء سبب معقول

كا  )٤(  :لش

ص��فة ال��شریك ك��صفة م��سبقة یج��ب توافرھ��ا ف��ي     ) ز/٢١٢(ت��ضمنت الم��ادة  
الفاعل، وذلك حینما جرمت قیام كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة م�ن ال�شركاء فیم�ا          
یخ��ص تق��ویم الح��صص العینی��ة أو توزی��ع الح��صص ب��ین ال��شركاء أو الوف��اء بكام��ل     

 عند زی�ادة رأس الم�ال   قیمتھا مع علمھ بذلك، سواء كان ذلك عند تأسیس الشركة أو        
  . أو عند تعدیل توزیع الحصص بین الشركاء
، ف��ي األح��وال الت��ي ال یتطل��ب فیھ��ا  )أی��ضًا(و یك��ون ال��شریك م��سؤوًال جنائی��ًا  

كل :" القانون صفة خاصة في مرتكب الفعل، وذلك حینما یذكر المنظم الفاعل بعبارة             
ا عینیة بأكثر من قیمتھا، أو وعلى ذلك یسأل الشریك جنائیًا إذا قدم حصًص....." من 

إذا ارتكب تزویًرا ف�ي س�جالت ال�شركة، أو أثب�ت فیھ�ا عم�دًا بیان�ات غی�ر ص�حیحة أو                
مخالفة ألحكام النظ�ام، أو وق�ع عل�ى ھ�ذه الوث�ائق، أو ق�ام بتوزیعھ�ا، وغی�ر ذل�ك م�ن                   

  .صفة خاصة في الفاعل) المشرع(الحاالت التي ال یتطلب المنظم 
م��ن نظ��ام ال��شركات، یت��ضح أن    ) ٢١٢(الم��ادة  وم��ن خ��الل اس��تبیان ن��ص    

ك�ل  :" التي تقضي ب�أن   ) د/٢١٢(المسؤولیة الجنائیة للشریك تنعقد وفقًا لنص المادة        
م��ن أعل��ن أو ن��شر أو ص��رح ب��أي وس��یلة قاص��دًا اإلیھ��ام بح��صول ت��سجیل ش��ركة ل��م     

وب��الطبع ی��دخل ال��شركاء ض��من حك��م ھ��ذه    ". ت��ستكمل إج��راءات ت��سجیلھا ألي س��بب  
إذا قام أحد الشركاء عن عمد بإثبات بیانات كاذبة أو تخالف أحكام النظام في ف. الفقرة

وثیقة من وثائق الشركة فإنھ یعد فاعًال في الجریمة ویخضع للعقوبة الواردة بالم�ادة     
  .) ٣(ذاتھا

  

                                                           

 .من نظام الشركات السعودي) ٢١٢ (من المادة رقم) ج(انظر الفقرة ) (١
  .من نظام الشركات السعودي) ٢١٣(من المادة رقم ) ت(انظر الفقرة (٢)
  .من نظام الشركات السعودي) ٢١٢(انظر المادة رقم ) (٣
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ب اطا  

 ءت أرم ارا  ل ا راط ادم ا  

ًا ُیحدد المنظم السعودي صفة مسبقة في الفاعل، وف�ي أحی�اٍن    قدمنا أنھ أحیان  
كل م�ن  " ُأخر ال یشترط صفة مسبقة ویكون النص عامًا حیث یستخدم المنظم عبارة          

م��ن نظ��ام ال��شركات ال��سعودي   ) ٢١٣(،)٢١٢(، وق��د ت��ضمنت ذل��ك المادت��ان   ..... "
جرائم الشركات ومن ھذه النصوص التي ال تحدد صفة مسبقة في الفاعل في            . الجدید

  -:المرتبطة بوثائق  تأسیسھا

ال   لمقـ        ) ٢١٢(لما  :    بة  ، حي يخضع للعق كا لش ا  م ن

لما ج ه    :بم

كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسیلة قاصدًا اإلیھ�ام بح�صول ت�سجیل ش�ركة          -
   .)١(لم تستكمل إجراءات تسجیلھا

 عل��ى ن��شر - اس��تیفاء أقی��ام الح��صص م��ن أج��ل جل��ب اكتتاب��ات أو -ك��ل م��ن عم��ل  -
  .)٢(أسماء ألشخاص خالفًا لحقیقة واعتبارھم مرتبطین أو سیرتبطون بالشركة

 بیان��ات كاذب��ة أو مخالف��ة ألحك��ام النظ��ام ف��ي عق��د تأس��یس  -عم��دًا- ك��ل م��ن یثب��ت  -
الشركة، أو في نظاماھا األساس، أو في طل�ب الت�رخیص ومرفقات�ھ، أو ف�ي غی�ر                   

 .)٣( التوقیع علیھا أو نشرھاذلك من الوثائق، أو
ك�ل م��ن ب��الغ أو ق��دم إق��رارات كاذب��ة م�ن ال��شركاء أو غی��رھم، فیم��ا یخ��ص تق��ویم    -

  .)٤(الحصص العینیة أو توزیعھا أو الوفاء بكامل قیمتھا
  : التي یخضع للعقوبة المقررة بموجبھا ) ٢١٣(المادة : ثانیًا 

و ال��شریك وفق��ًا ألحك��ام ك��ل م��ن ل��م ی��ضع الوث��ائق الالزم��ة ف��ي متن��اول الم��ساھم أ  -
 .)٥(النظام

 ك��ل م��ن أھم��ل ف��ي أداء واجب��ھ ف��ي تزوی��د وزارة التج��ارة وال��صناعة بالوث��ائق        -
 .) ٦(المنصوص علیھا في النظام

 ف��ي االط��الع عل��ى أوراق  – بحك��م النظ��ام – ك��ل م��ن أع��اق عم��دًا م��ن لھ��م ح��ق     -
 م���ن ال���شركة وم���ستنداتھا وح���ساباتھا ووثائقھ���ا، أو ت���سبب ف���ي ذل���ك، أو امتن���ع

  .)٧(تمكینھم من أداء عملھم

                                                           

  .من نظام الشركات السعودي) ٢١٢(من المادة رقم ) د(انظر الفقرة ) (١
 .من المادة ذاتھا) ھـ(انظر الفقرة ) ٢(

 .من المادة ذاتھا) و(ظر الفقرة  ان(٣)
 .من المادة ذاتھا) ز( انظر الفقرة (٤)
  .من نظام الشركات السعودي) ٢١٣(من المادة رقم ) ي( انظر الفقرة (٥)
 .من المادة ذاتھا) ك( انظر الفقرة (٦)
  .من المادة ذاتھا) م( انظر الفقرة (٧)



 - ٢١٩٢ -

ك�ل م��ن أھم�ل ف��ي أداء واجب��ھ ف�ي إدراج أي م��ن البیان��ات المن�صوص علیھ��ا ف��ي      -
اسم الشركة ونوعھا ومركزھا الرئیس : ، ومنھا)١(من نظام الشركات) ١٥(المادة

ورق��م قی��دھا ف��ي ال��سجل التج��اري عل��ى جمی��ع العق��ود والمخال��صات وغیرھ��ا م��ن   
   . )٢(ركةالوثائق التي تصدرھا الش

ف��ي جمی��ع الن��صوص القانونی��ة المتقدم��ة یالح��ظ ع��دم اش��تراط ت��وافر ص��فة     
معینة في الفاعل في ھذه الجرائم، فال یتطلب نظام الشركات توافر ص�فة بعینھ�ا حت�ى          

 الت�ي  -تثور مساءلة الفاعل جنائیًا في ھذه الجرائم، وجدیر بالذكر أن ھذه الن�صوص           
تسع لتشمل من تم تحدید صفة معینة فیھم كمدیر  ت-ال تشترط صفة معینة في الفاعل 

  .  الشركة ومراجع الحسابات، والشركاء، والموظفین، والمؤسسین وغیرھم

                                                           

 .من المادة ذاتھا) ر( انظر الفقرة (١)
  .من نظام الشركات السعودي) ١٥(ادة رقم  انظر الم(٢)
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  املبحث الثالث

  صور اجلرائم املرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسيسها

الركن المادي للجریمة ھو كل ما ی�دخل ض�من مادیاتھ�ا و كیانھ�ا وتك�ون ل�ھ                    
الفع��ل والنتیج���ة  :  الح��واس، وعناص��ر ال��ركن الم��ادي ثالث��ة      طبیع��ة مادی��ة فتلم��سھ   

  .)٢(،وعالقة السببیة بینھما)١(اإلجرامیة
وفي نطاق ج�رائم ال�شركات التجاری�ة ف�إن ال�ركن الم�ادي لھ�ذه الج�رائم یق�ع                    
بارتكاب الفاعل في ھذه الجرائم أح�د أفع�ال خم�سة ض�د إح�دى الوث�ائق ال�وارد ذكرھ�ا               

ركات ال��سعودي الجدی��د، ك��أن یق��وم ع��ن عم��د بإثب��ات    م��ن نظ��ام ال��ش ) ٢١٢(بالم��ادة 
بیانات كاذبة، أو تخ�الف أحك�ام نظ�ام ال�شركات، أو یق�وم ب�التوقیع عل�ى ھ�ذه الوث�ائق                    
التي تحتوي على بیانات كاذبة أو مخالفة ألحكام النظام، أو یق�وم بن�شر ھ�ذه الوث�ائق                 

ظ�ام ال�شركات، أو ُیب�الغ    مع العلم بأن البیانات التي تحتویھ كاذب�ة أو مخالف�ة ألحك�ام ن       
أو یق��دم إق��رارات كاذب��ة ب��شأن تق��ویم الح��صص العینی��ة أو توزیعھ��ا أو الوف��اء بكام��ل   

  .  قیمتھا
ونتناول ذلك تفصیًال من خالل تقسیم ھذا المطلب إلى مطالب خمسة، نعرض 

  -:لكل منھا وفقا لما یلي

  اطب اول

 رس ا قو  ديت اا ر ذ ت  

إن تعم��د إثب��ات بیان��ات غی��ر حقیقی��ة ف��ي إح��دى وث��ائق تأس��یس ال��شركة أو      
التوقیع على ھذه الوثائق التي تحوي بیانات كاذبة أو ن�شرھا، ُیع�د م�ن قبی�ل التزوی�ر            
المعنوي، وھذا النوع من التزویر یتمثل في إنشاء مستند أو مح�رر برمت�ھ أو ت�دوین               

ولك�ن رغ�م ھ�ذا فإن�ھ م�ن      . )٣( المح�رر أو الم�ستند  بیانات غیر حقیقی�ة م�ن األص�ل ف�ي     
المتصور وقوع الجریمة ذاتھا عن طری�ق التزوی�ر الم�ادي كالقی�ام بتغیی�ر أو تحری�ف              
األوراق والوث��ائق وال��سجالت والم��ستندات س��واء وق��ع ذل��ك باإلض��افة أو الح��ذف أو     

                                                           

محم��د عم��ر م��صطفى ، النتیج��ة وعناص��ر الجریم��ة ، مجل��ة العل��وم القانونی��ة واالقت��صادیة ،   :  د(١)
عمر السعید رمضان ، فكرة النتیجة ف�ي ق�انون العقوب�ات       : ؛ د ٣١٤ ، ص    ١٩٦٥ ، لسنة    ١٤العدد  

 . وما بعدھا ١٠٤، ص٣١، بحث منشور بمجلة القانون واالقتصاد ، السنة 
: ؛ وانظ��ر٢٨٥محم��ود محم��ود م��صطفى ، ش��رح ق��انون العقوب��ات ، المرج��ع ال��سابق ، ص   :  د(٢)

 ، ١٩٨٤محمود نجیب حسني ، النظری�ة العام�ة لالمتن�اع ، المجل�ة الم�صریة لق�انون العقوب�ات ،              /د
د الق�ادر  عب� : ؛ د١٢٨عبد المنعم العوضي ، أصول الدراسة المنھجیة لعلم اإلجرام ، ص         /  ؛ د  ٢ص

: ؛ د١٧٦ م ، ص١٩٧٧عودة ، الت�شریع الجن�ائي اإلس�المي، دار الت�راث العرب�ي ، الج�زء األول ،            
  .٢٨٣، ص ١٩٧٤محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، طبعة 

 ق�ضائیة  لع�ام   ١/ ١٧٨ ھجریة ، في القضیة رقم   ١٤٠١ لعام   ١٤/٨٦ قرار دیوان المظالم رقم      (٣)
ع��ة المب��ادئ ال��شرعیة والنظامی��ة الت��ي قررتھ��ا ھیئ��ة ولج��ان دوائ��ر دی��وان     ھجری��ة ، مجمو١٤٠١

  .١٤٢ ھـ ، ص ١٤٠١المظالم خالل عام 
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نی�ة وق�وع    ویث�ور الت�ساؤل ح�ول إمكا      ). د/٢الم�ادة (اإلبدال أو اإلتالف الجزئي للمح�رر     
  .  التزویر بالترك ؟

ذھب ال�بعض إل�ى أنَّ تغیی�ر الحقیق�ة س�لوك إیج�ابي ال یمك�ن  ت�صور حدوث�ھ                  
  .)١(بمجرد االمتناع عن ذكر بیانات

بینما ذھب البعض اآلخر إلى أنھ یمكن أْن یحدث التزوی�ر بطری�ق ال�سلب أي      
یر أي بیان، وكما بترك بیانات كان یجب تدوینھا، وتدوین القید الكاذب وإسقاط أو تغی  

وق�د ذھب�ت   . )٢(یحصل بالذات فقد یحصل بالواسطة عن طری�ق التح�ریض عل�ى إتیان�ھ        
محكمة النقض الم�صریة إل�ى التقری�ر ب�أن التزوی�ر یق�ع ع�ن طری�ق االمتن�اع إذا ك�ان                       
لھذا االمتناع تأثیٌر على مضمون المحرر، ویجعل البیانات التي تم تدوینھا ذات معنى              

ا ما تمت كتابة البیانات التي امتنع عن تدوینھا الفاعل، فإن التزویر إذ. مغایر للحقیقة
  .)٣(یقع عندئذ، وذلك عن طریق جعل واقعة مزورة في صورة صحیحة

وال غرو ف�ي وق�وع الجریم�ة اإلیجابی�ة بطری�ق االمتن�اع أو الت�رك، وھ�و م�ا                     
 م��ن وخالص��ة ذل��ك أن ك��ل وثیق��ة  . )٤(ذھ��ب إلی��ھ االتج��اه الفقھ��ي والق��ضائي الح��دیث   

الوثائق التي ت�صدر مت�ضمنة لبیان�ات كاذب�ة أو افتق�دت لوج�ود بیان�ات جوھری�ة عل�ى            
، فإن الفاعل یقع تحت طائل�ة العق�اب المق�ضي ب�ھ ف�ي           ) ٢١٢(النحو المذكور بالمادة    

ف��إن إثب��ات بیان��ات كاذب��ة یج��ب أن یك��ون ف��ي عق��د   ) و/٢١٢(و للم��ادة . الم��ادة ذاتھ��ا
و ف��ي ن��شرات االكتت��اب أو طل��ب الت��رخیص أو  تأس��یس ال��شركة أو نظامھ��ا األس��اس أ 

المستندات المرفقة ب�ھ أو غی�ر ذل�ك م�ن الوث�ائق ن�شرات االكتت�اب وإعالن�ات ال�شركة             
إثبات البیانات في الوثائق المذكورة، : وھذه الصور تشمل عنصرین، األول   . وغیرھا
  .)٥(أن تكون ھذه البیانات كاذبة: والثاني

ل  أل لبيا:  لعنص  ك ثبا  لم ثائ  ل   .نا في 

ھل ی�شترط أن یق�ع إثب�ات البیان�ات ع�ن      : وھنا سؤاًال نجده یطرح نفسھ وھو     
  .طریق الكتابة فقط دون سواھا من وسائل التعبیر؟

                                                           

محم��ود محم��ود م��صطفى ، ش��رح ق��انون العقوب��ات، الق��سم الخ��اص، دار النھ��ضة العربی��ة ،    :  د(١)
 الفك��ر م��أمون س��المة ، ق��انون العقوب��ات ، الق��سم الخ��اص ، دار/ ؛ د١٤٤ م ، ص١٩٨٤الق��اھرة ، 
  .٣٧١ ، ص١٩٨٢ / ١٩٨١العربي ، 

محمد محیي ال�دین ع�وض ، ق�انون العقوب�ات ال�سوداني ، معلًق�ا علی�ھ ، المطبع�ة العالمی�ة ،                    :  د )٢(
  .٦٣٨ م، ص١٩٧٠القاھرة ، 

 ، رق�م  ٦ م ، مجموع�ة القواع�د القانونی�ة ، الج�زء     ١٩٤٣ م�ایو س�نة   ٣١ نقض مصري جل�سة   (٣)
 .٢٧٤ ، ص٢٠
ی��ب ح��سني ، ش��رح ق��انون العقوب��ات ، الق��سم الخ��اص ، دار النھ��ضة العربی��ة ،       محم��ود نج:  د(٤)

  ؛ ٣٤٥، ص / ١٩٨٦القاھرة 
  . ٣٠١ م ، ص١٩٨٧محمد ذكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، : د

 ج�نح مالی�ة ،   ٢٠٠١ ل�سنة  ٣٦حكم محكمة القاھرة للجرائم المالیة ، في القضیة  رق�م     :  راجع   (٥)
  .٢٠٠٤/ ١١ /٢٩جلسة 
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بصفة عامة فإن غالب الفقھ والقضاء مستقران على أن ج�رائم التزوی�ر ف�ي               
ی�ر ع�ن الفك�ر اإلن�ساني     المحررات تكون الكتابة ھي الوس�یلة الوحی�دة م�ن ط�رق التعب       

الت��ي ی��تم بھ��ا تغیی��ر الحقیق��ة المك��ون لجریم��ة التزوی��ر، وال تق��ع الجریم��ة بغی��ر ھ��ذا     
إال إنھ رغم ذلك فقد تقع     . )١(الطریق حتى ولو كانت أكثر داللة في اإلثبات عن الكتابة         

ھذه الجرائم بغیر الكتابة وذلك بوسائل مثل ال�صور والت�سجیالت ال�صوتیة والمرئی�ة،          
وثائق قد تكون مكتوبة، وقد تكون عب�ارة ع�ن ص�ور فوتوغرافی�ة، واإلعالن�ات ق�د               فال

تتخذ شكل الكتابة، وقد تتخذ شكًال مسموًعا أو مرئًیا وھو الغالب فیھ�ا، وبالت�الي ف�إن      
  .أیة وسیلة تندرج تحت وثیقة أو إعالن أو تقریر یمكن أن تقوم بھا الجریمة 

لم��ادة الت��ي كت��ب علیھ��ا الُمح��رَُّر أو  وی��رى بع��ض الفق��ھ أن��ھ ال أھمی��ة لن��وع ا 
الوثیق��ة موض��وع جریم��ة إثب��ات البیان��ات غی��ر الحقیقی��ة ، فق��د تك��ون م��ن ال��ورق أو     

كم��ا أن��ھ ق��د تك��ون ھ��ذه الم��ادة م��ن الرق��ائق . ال��خ........القم��اش أو الجل��د أو الخ��شب 
  .اإللكترونیة كاألقراص المدمجة  وغیرھا من الوسائط اإللكترونیة

لثاني بة  : لعنص  لبيانا كا   . تك 

على -یتعین أن تكون البیانات التي تم إثباتھا في وثائق الشركة الواردة 
غیر صحیحة حتى تقوم الجریمة ) و، ز/٢١٢( ضمن المادة -سبیل المثال ال الحصر

أي أن تكون كاذبة وغیر مطابقة للحقیقة، وھي تكون كذلك إذا كانت تتضمن تغییًرا 
نتفي الجریمة إذا كانت جمیع البیانات المثبتة مطابقة للحقیقة، حتى لو في الحقیقة، فت

كان من یقوم بإثبات ھذه البیانات یعتقد أنھا غیر صحیحة طالما ثبت صحتھا، إذ ال 
   .)٢(جریمة بغیر سلوك إجرامي

غیر أنھ إذا كان تغییر الحقیقة ضرورًیا لقیام الجریمة، فإنھ ال یلزم أن تكون 
ات مغایرة للحقیقة، فیكفي أن تكون إحدى ھذه البیانات أو بعضھا مك�ذوًبا          جمیع البیان 

من نظام الشركات   ) ٢١٢(حتى تقع الجریمة وتستوجب العقوبة المقضي بھا بالمادة         
فتق��ع الجریم��ة إذا أثب��ت الفاع��ل ف��ي اإلعالن��ات أس��ماء أش��خاص       . ال��سعودي الجدی��د 

ارتباًط�ا بال�شركة كم�ساھمین أو     عل�ى اعتب�ار أن لھ�م    – على غی�ر الحقیق�ة     –معینین  
أنَّ م�ن بی�نھم وزی�ًرا س�ابًقا         : ، كأن یذكر مثًل�ا    )ھـ/٢١٢المادة(مدیرین بھا أو غیر ذلك    

أو ع�ضو مجل��س ش�ورى أو قاض��ًیا س��ابًقا أو أح�د كب��ار م��وظفي الدول�ة، ویك��ون ذل��ك     
بقصد إیھام جمھور المكتتبین بأنھ یوجد ضمن الشركاء أو المساھمین من سیستخدم            

ذه في تیسیر أم�ور ال�شركة ل�دى الجھ�ات الم�سؤولة، مم�ا یبع�ث ف�ي أنف�سھم ثق�ة                      نفو

                                                           

مأمون محم�د س�المة ، ق�انون العقوب�ات ، الق�سم الخ�اص ، الج�زء األول ، الج�رائم الم�ضرة                     :  د (١)
؛ و انظ�ر نق�ض جن�ائي    ٤٠٦، ص)١٩٨٣ / ١٩٨٢(بالمصلحة العام�ة ، دار الفك�ر العرب�ي ، طبع�ة         

 ، ص ١٨٧ مجموع��ة القواع��د القانونی��ة ، الج��زء الثال��ث ، رق��م    ١٩٣٤ ین��ایر ١٥م��صري جل��سة  
عبد الفتاح خضر، جرائم التزویر والرشوة في أنظمة      : د/ وللمزید حول جرائم التزویر، أنظر    . ٢٥٦

 . ١٩٩٠المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة ، مطبعة سفیر ، الریاض ، السعودیة، 
(٢)                                             Emile Garcon , Code Penal Annote , 

١٩٥٢ , Art , ١٤٧ , No ٢٨ .-  
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أو إثب��ات أن بع��ض البن��وك ذات . )١(ت��دفعھم إل��ى االكتت��اب ف��ي رأس م��ال ھ��ذه ال��شركة
الثقة من ضمن المؤسسین للشركة، أو إثبات أن الشركة مقیدة بال�سجل التج�اري ف�ي      

واألمثل�ة متع�ددة   ) . د/٢١٢الم�ادة  (ا حین أنھا لم یستكمل إجراءات تسجیلھا أو قی�دھ        
قی��ام المؤس��سین بت��ضمین عق��د  : ذاتھ��ا، ومنھ��ا)٢١٢(عل��ى س��بیل المث��ال ف��ي الم��ادة  

تأسیس الشركة إق�راراٍت كاذب�ًة متعلق�ة بتوزی�ع رأس الم�ال ب�ین ال�شركاء أو بالوف�اء                   
و قی��ام ال��شركاء بطری��ق الت��دلیس بتق��دیم ح��صٍص عینی��ة . بك��ل قیمتھ��ا خالف��ًا للحقیق��ة

ویعد مرتكًبا لھذه الجریمة أیضًا كل من یقوم عمدًا بإثب�ات          . أكثر من قیمتھا الحقیقیة   ب
بیانات كاذبة في نشرات إصدار األسھم، كأن یذكر أن ھذه األسھم قد ص�درت  ألحك�ام        

 .النظام في حین أنھا صدرت بالمخالفة لألوضاع و اللوائح القانونیة 
 مال الشركة ویذكرون ھ�ذا  وكذلك إذا ما قرر المساھمون زیادة رأس       -

التعدیل في نظام الشركة األساس، ویذكرون أن قیمة الزیادة قد تم الوفاء بھا بالكامل              
  .)٢(في حین أن الحقیقة على خالف ذلك

أیضًا تقع الجریمة عند االدعاء كذًبا بأن االكتتاب في األسھم تم وفق�ًا              -
 ذاتھ�ا عن�د اإلع�الن ف�ي ن�شرات      ألحكام النظام وأنھ تم دفع قیمتھ�ا، كم�ا تق�ع الجریم�ة      

  .)٣(االكتتاب عن ضمانات وھمیة لرد أموال جمھور المكتتبین
والمالحظ أن جریمة اإلثبات العمدي لبیانات كاذبة في إحدى وثائق الشركة،            
تجم�ع ب��ین عناص��ر جریم��ة الن��صب وعناص�ر جریم��ة التزوی��ر، ذل��ك أن إثب��ات بیان��ات   

 الت��ي  یق��وم علیھ��ا ال��ركن الم��ادي لجریم��ة    كاذب��ة ھ��و م��ن قبی��ل الوس��ائل االحتیالی��ة   
النصب، بشرط أن یرد على المح�ررات والوث�ائق الم�ذكورة باعتبارھ�ا المح�ل الم�ادي                 
للن��شاط اإلجرام��ي، كم��ا ی��دخل ھ��ذا الفع��ل الم��ادي ف��ي إط��ار جریم��ة التزوی��ر المعن��وي  
بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة  ص�حیحة أو جع�ل واقع�ة غی�ر معت�رف بھ�ا ف�ي                      

  .)٤( واقعة معترف بھاصورة
والتزویر المعنوي یتحقق بتشویھ المعاني التي یجب أن ُیعب�ر عنھ�ا المح�رر          
أو الوثیقة وفقًا إلرادة من ُین�سب إلی�ھ بع�ض بیانات�ھ ، وط�رق التزوی�ر المعن�وي ھ�ي                     
تغییر إق�رارات ُأوِل�ي ال�شأن ، أوجع�ل واقع�ة م�زورة أو غی�ر معت�رف بھ�ا ف�ي ص�ورة               

  .ف بھا واقعة صحیحة أو معتر

                                                           

(١)                   - Jean , Larguer, Droit penal des affaires , 
ARMANDO COCIN, ١٩٨٦ , p . ٢٨٣.   

(٢)                                           - Cass crim ٧ NOV, ١٩٨٣. R ev . S oc . 
٣٢٧ .١٩٨٤ , note B ouloc 

(٣)                                                                        Cass crim , ٢٠ Juillet 
, ١٩٣٧ , Bull . No, ١٧٠. -  

ھ�ـ ، س�الف ال�ذكر ، وراج�ع ك�ذلك حك�م       ١٤٠١ لع�ام  ٨٦/ ١٤ق�رار دی�وان المظ�الم رق�م     :  راجع  (٤)
 ١٩ة ، بجل�سة   ج�نح مالی�  ٢٠٠٢ ل�سنة  ٤محكمة ج�نح ال�شؤون المالی�ة بالق�اھرة ف�ي الق�ضیة رق�م                

 ، ٢٠٠٤ ل��سنة ١٢٣ م ، والمؤی��د بحك��م محكم��ة الج��نح الم��ستأنفة ف��ي الق��ضیة رق��م    ٢٠٠٤ین��ایر 
  .٢٠٠٥ مارس ٢٦بجلسة 
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وجدیر بالذكر أن الُمشّرع الفرنسي في قانون العقوبات الجدید لم ینص على           
طریقة معینة یقع بھا التزویر في المحررات ، مكتفًیا بالعقاب عل�ى التزوی�ر أی�ًا كان�ت         

:" والتي تنص عل�ى أن�ھ  ) ٤٤١/١(الطریقة التي یرتكب بھا طبًقا لما قضت بھ المادة      
ء نیة ویكون من شأنھ إحداث ضرر، ویرتك�ب ب�أي طریق�ة         یعد كل تغییر للحقیقة بسو    

في محرر أو مستند یعبر عن فكر یكون محلھ ، أو یمكن أن یكون صالًحا إلثبات ح�ق   
  .)١("أو واقعة صالحة إلنتاج أثار قانونیة 

وق��د وس��ع الُم��شّرع الفرن��سي م��ن مفھ��وم المح��ررات مح��ل جریم��ة التزوی��ر    
للتعبیر عن اإلرادة، وھو األمر ال�ذي اتبع�ھ      ) Support(لیشمل بالحمایة كل دعامة     

بإض��افة الكتاب��ة ) ١٩٦(م��شروع ق��انون التج��ارة اإللكترونی��ة ف��ي لك��سمبورج بالم��ادة 
  .)٢(اإللكترونیة، واعتبر التوقیع اإللكتروني كالتوقیع الخطي

وعموًما فإننا نعتقد أنَّ تلك الصورة من النشاط اإلجرام�ي ال تق�ع إال إذا ك�ان            
ثبات البیانات غیر الصحیحة تغییر الحقیقة، ویكون ذلك بإثبات بیانات غی�ر      من شأن إ  

ص��حیحة ب��شأن أم��ور جوھری��ة ، بحی��ث ت��ؤثر عل��ى ص��حة البی��ان أو المعلوم��ة الت��ي     
تحملھا النشرة أو الوثیقة أو التقریر أو اإلعالن، فإذا ما اقتصر اإلعالن على المبالغة 

لما كانت مبالغة مرسلة غیر مؤی�دة بأرق�ام    في حجم نشاط الشركة فال تقع الجریمة طا 
غی��ر حقیقی��ة ول��یس م��ن ش��أنھا اإلض��رار ب��الغیر، وك��ذلك مج��رد المبالغ��ة ف��ي التف��اؤل   
بالم��ستقبل الم��شرق ال��ذي ینتظ��ر ال��شركة ، ف��ال ی��شكل ھ��ذا أي ن��شاط إجرام��ي یوج��ب  

  . ویشترط كذلك أن یصل البیان المكذوب إلى علم الغیر . )٣(العقاب عنھ
 البیان غیر الصحیح قلیل األھمیة، مثل إثبات أح�د أم�اكن االكتت�اب          وقد یكون 

في نشرة االكتتاب بالمخالفة للحقیقة، إال إذا ثبت وقوع ضرر بالغیر، وفي واقع األمر 
ف��إن تق��دیر أھمی��ة أو ع��دم أھمی��ة ھ��ذا أو ذاك البی��ان وم��دى ت��أثیره ھ��و أم��ر مت��روك     

  .تناسب مع كل حالةللمحكمة المختصة بالموضوع تقدره وفقًا لما ی
فق��د : ویتخ��ذ الك��ذب ف��ي نط��اق ج��رائم ال��شركات التجاری��ة إح��دى ث��الث ص��ور

یتخذ الكذب صورة التزویر، أو یتخذ صورة النصب، وقد ال یكون ھ�ذا أو ذاك، ولكن�ھ      
مج��رد ك��ذب ال یرق��ى إل��ى مرتب��ة التزوی��ر أو الن��صب، وم��ع ذل��ك فق��د جرم��ھ الم��نظم       

وس�واء  .  التزویر أو النصب على ھذا الك�ذب السعودي بالرغم من عدم انطباق وصف     
اتخ��ذ الك��ذب ش��كل التزوی��ر أو ش��كل الن��صب أو حت��ى ك��ان ك��ذًبا مج��رًدا یھ��دد ال��شركة    

                                                           

(١) Article, No, ( ١-٤٤١) : "Constitue un faux toute altération 
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et 
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout 
autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui 
peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait 
ayant des conséquences juridiques…." (   

 . وما بعدھا ٧٢ابق، صمدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع الس: د) (٢
(٣)                                   -Wilfrid, Jeandidier , Droit pénal des 

affaires , Dalloz, ١٩٩١ , P. ٢٧٢ .  
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إل�ى دع�م الثق�ة العام�ة ف�ي          ) الُم�شّرع (ذاتھا، ففي المقام األول یج�ب أن ی�سعى الُم�نظم          
ذه ال�شركات،  ھي الثقة العامة في ھ) قانوًنا(ھذه الشركات، فالمصلحة المحمیة نظاًما   

وفي المقام الثاني فإن ھذا الكذب ی�ضر باالقت�صاد الق�ومي نظ�رًا إلحج�ام الم�ستثمرین                  
ع��ن اس��تثمار أم��والھم ف��ي ھ��ذه ال��شركات، مم��ا ی��ؤدي إل��ى فق��دان م��صداقیة األداء          
االقت����صادي، ولق����د أطل����ق ال����بعض عل����ى االلت����زام بھ����ذه الم����صداقیة رأس الم����ال       

  .)١(االجتماعي

لى  أل كة لك: لحالة  لش ثائ تأسي  ي في  لت لمتخ شكل   .  

التزوی�ر ھ�و تغیی�ر للحقیق�ة ، مقت�رن بق�صد الغ�ش، یق�ع ف�ي مح�رر، بإح�دى            
  .الطرق التي بینھا القانون، ویكون من شأنھ أن یسبب ضرًرا للغیر

یمكن القول بأن المحرر ال�ذي یمك�ن أْن یك�ون أی�ًا لجریم�ة التزوی�ر ھ�و ذل�ك                   
بق��وة ف��ي اإلثب��ات، ویرت��ب علی��ھ الق��انون أث��ًرا، ویف��رض عل��ى     المح��رر ال��ذي یتمت��ع  

ُمحِرِرِه االلتزام بالصدق، وعلى ھذا األساس فإن محررات ووثائق الشركات التجاریة         
 تق��ع بھ��ا جریم��ة التزوی��ر إذا ك��ان الق��انون یف��رض عل��ى محِرِرَھ��ا    – ب��صفة عام��ة –

  .)٢(واجب الصدق، وتوافر لھا كافة أركان جریمة التزویر
إلضافة إلى وجوب حدوث تغییر للحقیقة في وثیقة من وثائق الشركة ب�أي       با

طریق��ة مم��ا ذكرھ��ا نظ��ام ال��شركات، أو ت��ضمنتھا الم��ادة الثانی��ة م��ن النظ��ام الجزائ��ي     
السعودي لجرائم التزویر، فإنھ یجب كذلك أن یكون من شأن ھذا التغییر ف�ي الحقیق�ة            

ا من أركان جریم�ة التزوی�ر، ف�إن تخل�ف           أن یحدث ضرًرا للغیر، حیث ُیعدُّ الضرر ركنً       
  .الضرر انتفت جریمة التزویر 

األول ركن : وبھذا یمكن القول بأن لجریمة التزویر في وثائق الشركة ركنین
مادي قوامھ تغییر الحقیقة في محرر بإح�دى الط�رق الت�ي ح�ددھا الق�انون تغیی�ًرا م�ن          

تخ�ذ ص�ورة الق�صد الجن�ائي     رك�ن معن�وي ی    : شأنھ أن یسبب ض�رًرا للغی�ر ، والث�اني             
ویتحق��ق بان��صراف إرادة الج��اني إل��ى تغیی��ر الحقیق��ة ف��ي المح��رر واتج��اه نیت��ھ إل��ى       

  .استعمال المحرر المزور فیما ُزوَِّر من أجلھ 
والتزویر في جوھره نوع من الكذب یقع في المحررات، ولذلك فھو یفترض       

ش�بھة التزوی�ر، وال یك�ون       لتحقیقھ تدوین بیانات مخالفة للحقیقة ف�ي مح�رر، فتنتف�ي            
ثمة محل لبحث سائر عناصره، إذا كانت جمیع البیانات المدون�ة ف�ي المح�رر مطابق�ة                

  .للحقیقة، حتى ولو كان من شأن ھذه البیانات أن یسبب ضرًرا للغیر
غی�ر أن�ھ إذا ك�ان تغیی�ر الحقیق�ة ض�رورًیا لتحقی�ق معن�ى التزوی�ر؛ إال أن��ھ ال          

حرر مغایرة للحقیقة، فیكفي لقیام الجریمة أن یكون أحد      یلزم أن تكون كل  بیانات الم      

                                                           

عادل عبد السمیع عبد الفت�اح العزب�اوي، الحمای�ة الجنائی�ة لل�شركات التجاری�ة، دراس�ة مقارن�ة،                    (١)
 .٥١٩رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، ص

غن��ام محم��د غن��ام، الحمای��ة الجنائی��ة لالدخ��ار الع��ام ف��ي ش��ركات الم��ساھمة، دار النھ��ضة          :  د٢)(
   .٤٠، القاھرة، مصر، ص١٩٨٨العربیة، 
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ومت�ى ك�ان تغیی�ر      . ھذه البیانات أو بعضھا مكذوًبا، ول�و ك�ان  ال�بعض اآلخ�ر ص�حیحاً               
الحقیقة من ش�أنھ أن یلح�ق ض�رًرا ب�الغیر، ف�إن أي ق�در م�ن ھ�ذا ال�ضرر یكف�ي لقی�ام                      

یكف�ي أن یك�ون محتم�ل    الجریمة ولو كان ضئیًال، وال یشترط أن یقع ال�ضرر فع�ًال ب�ل               
الوقوع، ویستوي أن یكون الضرر مادًیا أو أدبًیا محًضا ، فردًیا أو اجتماعیًا، وج�دیر                

  .)١"(إھدار حق، أي إخالل بمصلحة مشروعة:"بالذكر أن الضرر یعرف بأنھ 

        يمة ق ي ج ية إلق في بالك لت   :  لف

إن القاعدة العامة تق�ضي بع�دم اعتب�ار الك�ذب         فیما یتعلق باإلقرارات الفردیة ف    
فیھا من قبیل التزویر، ذلك ألنھا حتى ولو كانت مكتوبة، فإنھ�ا تخ�ضع للمراجع�ة     
والتمحیص، ومن َثمَّ فإنھا م�ن قبی�ل الك�ذب الع�اري، إذا كان�ت غی�ر ص�حیحة، وال         

 وتطبیًقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأن      . )٢(یعاقب علیھا بوصفھا تزویر   
المستخدم في ش�ركة ال یرتك�ب تزوی�ًرا، إذا ك�ان م�ا ن�سب إلی�ھ، أن�ھ أثب�ت بیان�ات                     
غیر صحیحة في فواتیر الحساب التي ق�دمھا ل�شركتھ، لیح�صل عل�ى نق�وٍد ی�دعى                

  .)٣(كذًبا أنھ أنفقھا
لكن بالرغم مما تقدم فإنھ یمكن أن یعد الكذب في اإلقرارات الفردیة تزویًرا،      

لقانون واج�ب ال�صدق ف�ي ھ�ذه اإلق�رارات، بحی�ث یكت�سب        وھذا یحدث عندما یفرض ا  
  .المحرر قوة في اإلثبات اعتماًدا على ھذه اإلقرارات 

وقد ذھب المنظم السعودي إلى اعتبار وث�ائق ومح�ررات ال�شركات التجاری�ة              
وھ��ي مح��ررات عرفی��ة تخ��ضع ف��ي حال��ة تزویرھ��ا لألحك��ام والعقوب��ة ال��واردة بالم��ادة 

َم��ْن زوَّر :"ائ��ي ال��سعودي لج��رائم التزوی��ر والت��ي تق��رر بأن��ھالتاس��عة م��ن النظ��ام الجز
  ..........".محرًرا عرفًیا یعاقب

 أن وثائق الشركات التجاریة یسري ب�شأنھا تج�ریم التزوی�ر        مما سبق یتضح  
ذل�ك ألن  ). الق�صد الجن�ائي  (إذا وقع ك�ذب ف�ي البیان�ات الت�ي تت�ضمنھا، وت�وافر العم�د                

 وث�ائق ال�شركات التجاری�ة ق�وة ثبوتی�ة، وھ�ذا م�ا        نظام ال�شركات ال�سعودي ق�د أعط�ى      
یجعل الكذب في البیانات التي تتضمنھا تزویًرا یوجب العق�اب المق�ضي ب�ھ ف�ي الم�ادة               

من النظام الجزائي السعودي لجرائم التزویر وھي عقوبة ال�سجن م�دة ال تج�اوز            ) ٩(
  .ن العقوبتینثالث سنوات وبغرامة ال تزید على ثالث مئة ألف ریال أو بإحدى ھاتی

وإذا كان�ت جریم��ة اإلثب��ات العم��دي لبیان��ات كاذب��ة ف��ي إح��دى وث��ائق ال��شركة  
 عن طری�ق إتی�ان س�لوك إیج�ابي ف�إن الجریم�ة            – على النحو المتقدم     –یمكن حدوثھا   

                                                           

محمود نجیب حسني ، ق�انون العقوب�ات ، الق�سم الخ�اص ، دار النھ�ضة العربی�ة ، الق�اھرة ،           :  د (١)
  .٤٤٥ ، ص ١٩٨٥

ي قانون  العقوب�ات ، الق�سم الخ�اص ، دار النھ�ضة العربی�ة ،      ،حمد فتحي سرور ، الوسیط ف    :  د (٢)
   ٤٤٥ ، ص١٩٨٥القاھرة 

، ص ٣٩١، رق��م ٣م، مجموع��ة القواع��د القانونی��ة ، ج١٩٣٥ یونی��ھ س��نة ٢٤  نق��ض م��صري (٣)
٤٩٣.   
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ذاتھا یمكن تصورھا عن طریق االمتناع أو الترك، أي بعدم إثبات بیانات جوھریة في 
أو ف�ي عق��د تأس��یس ال�شركة أو ف��ي نظامھ��ا األس��اس،   الوثیق�ة أو الورق��ة أو اإلع��الن  

ویترت��ب عل��ى ع��دم ذك��ر ھ��ذه البیان��ات تغیی��ر ف��ي الحقیق��ة، ھن��ا یق��ع ال��ركن الم��ادي        
للجریمة بمج�رد ھ�ذا الت�رك خاص�ة إذا كان�ت البیان�ات المتروك�ة ھ�ي بیان�ات جوھری�ة                   

یة التي تق�ع  أوجب النظام توافرھا، وتعتبر الجریمة في ھذه الحالة من الجرائم اإلیجاب    
  .بطریق االمتناع، أو بطریق الترك 

أن یمتنع محصل الشركة التجاریة عن تقیید بعض  المبالغ التي       : ومثال ذلك 
. ح��صلھا م��ن العم��الء، ف��ي ال��دفاتر الموج��ودة تح��ت ی��ده بق��صد اخ��تالس ھ��ذه المب��الغ  

وكذلك أن یترك الشركاء المؤس�سون بیان�ًا جوھرًی�ا أوج�ب الق�انون ذك�ره ض�من عق�د                  
تأس���یس ال���شركة أو النظ���ام األس���اس لھ���ا، بق���صد الت���دلیس عل���ى ب���اقي ال���شركاء أو  

بمعاقبة كل مدیر أو مسؤول أو ع�ضو   ) أ/٢١١(وكذلك ما قضت بھ المادة    . المكتتبین  
مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍّ أغفل ت�ضمین الق�وائم المالی�ة لل�شركة، أو                  

ومیة وق�ائع جوھری�ة بق�صد إخف�اء المرك�ز        التقاریر المقدمة للشركاء أو للجمعیة العم     
  .المالي للشركة

  

  لثانية كة: لحالة  لش ثنا تأسي  لنص  لمتخ شكل    .لك 

إنم��ا ) الن��صَّاب ( تكم��ن الفك��رة ف��ي تج��ریم الن��صب أن الج��اني ف��ي الن��صب     
یستولي على مال غیره عن طریق استخدام وس�ائل ت�دلیس أو احتی�ال ُتغ�رر ب�المجني          

والت�دلیس  . قعھ في غلط، یق�وم تح�ت ت�أثیره بت�سلیم بع�ض مال�ھ إل�ى الج�اني                  علیھ فتو 
الذي ُیع�د ركًن�ا ف�ي جریم�ة الن�صب ال یختل�ف ف�ي طبیعت�ھ ع�ن الت�دلیس الم�دني ال�ذي                     
یترت�ب علی�ھ بط�الن الت�صرفات والحك�م ب�التعویض، فكالھم�ا ف�ي ج�وھره أكاذی�ب م�ن            

لواق�ع وحمل�ھ تح�ت ت�أثیر الغل�ط        شأنھا إیھام المتعاقد أو المجن�ي علی�ھ ب�أمر مخ�الف ل            
  . على إجراء تصرٍف ما كان لیرتضیھ لو أدرك الحقیقة

ولقی��ام جریم��ة الن��صب بن��اًء عل��ى الك��ذب ف��ي البیان��ات الت��ي تحتویھ��ا إح��دى    
األول ھو الركن المادي، والثاني ھو الركن :وثائق تأسیس الشركة، یلزم توافر ركنین

  .المعنوي
  : نصب فإنھ یتكون من عناصر ثالثةأما الركن المادي في جریمة ال

ل  یتمث��ل ف��ي ن��شاط یباش��ره الج��اني یتمث��ل ف��ي اس��تخدامھ وس��یلة م��ن       :أل

  وسائل التدلیس؛ 

 یتمثل في نتیج�ة تترت�ب عل�ى ھ�ذا الن�شاط، وھ�ي االس�تیالء عل�ى أي             :لثاني

  متاع منقول یمتلكھ المجني علیھ؛ 

  .ین النتیجة الواقعة  توافر عالقة السببیة بین النشاط الحاصل وب:لثال

فق�د یح��دث أن یك�ون الم��ساھم ف�ي ش��ركة الم�ساھمة أو ف��ي ش�ركة التوص��یة      
ك�ل توصُّ�ل إل�ى    :" البسیطة مجنًیا علیھ في جریمة نصب، وحیث یعرف الن�صب بأن�ھ        
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االس��تیالء عل��ى نق��ود أو ع��روض أو  س��ندات دی��ن أو س��ندات مخال��صة أو أي مت��اع     
 ث�روة الغی�ر أو بع�ضھا ، إم�ا باس�تعمال ط�رق             منقول ، وكان ذلك باالحتیال ل�سلب ك�ل        

احتیالی��ة م��ن ش��أنھا إیھ��ام الن��اس بوج��ود م��شروع ك��اذب أو واقع��ة م��زورة أو إح��داث 
األمل في ربح وھمي أو تسدید المبلغ ال�ذي ُأخ�ذ بطری�ق االحتی�ال أو إیھ�امھم بوج�ود           

ل سند دین غیر صحیح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقو              
ل��یس ِملًك��ا ل��ھ ول��یس ل��ھ ح��ق الت��صرف فی��ھ، وإم��ا باتخ��اذ اس��م ك��اذٍب أو ص��فة غی��ر     

  .)١(صحیحة
فإن���ھ م���ن التعری���ف ال���سالف یت���ضح أن وس���ائل الت���دلیس واالحتی���ال عل���ى     
المساھمین في الشركات التجاریة أثناء تأسیسھا والتي تقع بأي منھا جریمة الن�صب             

 واقع��ة م��زورة أو إح��داث األم��ل    تتمث��ل ف��ي إیھ��ام الن��اس بوج��ود م��شروع ك��اذب أو     
  . بحصول ربح وھمي

وبناًء على ھذا یرتكب جریمة النصب، كل من یؤسس شركة تأسیًسا صورًیا 
فقط ، فیقوم باتخاذ مقًرا لھا وُیعین بعض الموظفین بھا ویقوم باإلعالن عنھ�ا، وع�ن      

. )٢(ی�ر نشاط وھمي تمارسھ ھذه الشركة، ثم یمكنھ ھذا م�ن االس�تیالء عل�ى أم�وال الغ            
والجدیر بالذكر أن جریمة النصب من الجرائم التي تق�ع اعت�داًء عل�ى حق�وق متع�ددة،              
فھي اعتداء على حق الملكیة، وتصیب حقوق أخرى فتقع اعتداًء على ح�ق المجتم�ع               
في أن یسوده ح�سن النی�ة ف�ي المع�امالت، كم�ا أنھ�ا تق�ع اعت�داًء عل�ى حری�ة اإلرادة،                    

  .الیة مما یشوبھا من عیوب اإلرادةفإرادة األفراد یجب أن تكون خ
ویجب أن ُیدعم الكذب الموقع لجریمة النصب بمظاھٍر خارجیة، فال ُیمكن أن 

 یل�زم أن یؤی�د ھ�ذه        – فضًلا ع�ن ذل�ك       –ُیدلي الجاني بأقوال أو ادعاءات كاذبة، وإنما        
األق��وال أو االدع��اءات بمظ��اھر خارجی��ة تك��سبھا س��مات الحقیق��ة وتجعلھ��ا أق��رب إل��ى   

 ومن بینھا الجرائم الت�ي     -بصفة عامة -وفي نطاق جرائم الشركات التجاریة    . دیقالتص
تق��ع أثن��اء تأسی��سھا، فالفق��ھ والق��ضاء ی��ذھبان إل��ى أن الك��ذب ف��ي المیزانی��ة تق��وم ب��ھ   

  .)٣(جریمة النصب استناًدا إلى أن المیزانیة تحوي في ذاتھا ضمانات تشھد بصحتھا
ھ�وم الوس�ائل االحتیالی�ة، اعتب�ار الك�ذب ف�ي       ومن مظاھر التوسع القضائي في مف          

اإلعالنات التي تقع عن طریق الصحف أو أي وسیلة من وسائل العالنیة احتیاًل�ا ؛ إذا   
اذب أو اإلیھ��ام كان��ت ھ��ذه اإلعالن��ات الكاذب��ة م��ن ش��أنھا اإلیھ��ام بوج��ود م��شروع ك��      

  .المعلنة ھذه الشركات أو من شأنھا دفع الغیر إلى االكتتاب فيبحصول ربحي وھمي،
ولقد توجَّھ الُمشّرع الفرنسي إلى اعتبار قیام الشركات التجاری�ة بعملی�ة الت�رویج             

لألوراق المالیة الخاصة بھا دون سبق الحصول على الترخیص الالزم لذلك من قبی�ل              
كما یعد من قبیل الوسائل االحتیالیة تأسیس شركة وھمیة، ویدخل في نطاق . النصب 

                                                           

 . من قانون العقوبات المصري ٣٣٦المادة :  أنظر (١)
)٢                    (Mireille DELMAS – MARTY , "Droit pénal de affaires 

", PUF, ١٩٧٣ ,P .١٥٧.-  
  .٩٠١أحمد فتحي سرور ، الوسیط ، المرجع السابق ، ھامش ص/  د(٣)
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ن بتكوین شركة تجاریة ولكن قبل اكتمالھا یتمكنون م�ن االس�تیالء           ذلك قیام المؤسسی  
على أموال المساھمین واستخدام بعض الوثائق الت�ي ت�دل عل�ى وج�ود ال�شركة خالف�ًا        

  .)١(للحقیقة
فإذا لم تتم اإلجراءات القانونیة لتأسیس الشركة، فإنھا تعد غیر قائم�ة ویع�د             

دھا كافًیا لوقوع جریمة النصب، وف�ي ھ�ذا         االستیالء على أموال الغیر بإیھامھم بوجو     
من یكذب في إقرار تأسیس ال�شركة أم�ام   :"الشأن قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن     

الموث��ق بقول��ھ ب��أن رأس م��ال ال��شركة ق��د ت��م االكتت��اب فی��ھ بالكام��ل، وأن رب��ع قیم��ة    
األسھم قد تم دفعھا على غیر الحقیقة یرتكب جریمة الن�صب إذا اس�تولى عل�ى أم�وال                  

  .)٢("الغیر، حتى ولو كان ھذا اإلقرار قد تم عرضھ على الجمعیة العامة للشركة
ومن أھم التطبیقات لجریم�ة الن�صب ف�ي إط�ار ال�شركات التجاری�ة، االكتت�اب                 
ال��صوري أو اإلعالن���ات الكاذب��ة الت���ي تق��وم بھ���ا ال��شركة، وذل���ك إلغ��راء المكتتب���ین      

والم���نظم . ی���ادة رأس الم���الباالكتت���اب ف���ي أس���ھم ال���شركة عن���د التأس���یس أو عن���د ز 
السعودي حرًصا منھ على أھمی�ة االكتت�اب، فق�د ج�رم ك�ل م�ا م�ن ش�أنھ الم�ساس ب�ھ،             
والقضاء مستقر على أن الكذب ف�ي ھ�ذا النط�اق یع�د م�ن الوس�ائل االحتیالی�ة إذا ك�ان                      

  .)٣(مرتبًطا بتسلیم األموال بعالقة السببیة
ھ��ا ش��ركة وھمی��ة إذا وال یح��ول ش��ھر ال��شركة بال��سجل التج��اري م��ن اعتبار 

كانت ستاًرا لالستیالء على أموال الجمھور، وتصبح بالتالي ضمن الوسائل االحتیالیة   
الت��ي تق��ع بھ��ا جریم��ة الن��صب، وبھ��ذا فق��د ق��ضت محكم��ة ال��نقض الم��صریة ف��ي ح��ق   
ص��احب ش��ركة اعتبرتھ��ا المحكم��ة ش��ركة وھمی��ة، ألنھ��ا ق��درت أن ال��شركة ل��م تمث��ل    

  .)٤(در ما كانت تمثل ستاًرا للنصب على الجمھورمشروًعا جدًیا لالستثمار بق
باإلضافة إلى الركن المادي فإنھ یجب ت�وافر رك�ن معن�وي یتمث�ل ف�ي الق�صد                
الجنائي، ذل�ك ألن الن�صب جریم�ة عمدی�ة تتطل�ب لقیامھ�ا ان�صراف إرادة الج�اني إل�ى               
س��لب م��ال الغی��ر، ویت��وافر الق��صد الجن��ائي ف��ي الن��صب بان��صراف إرادة الج��اني إل��ى     

الستیالء على مال مملوك لغیره عن طریق حملھ تحت تأثیر التدلیس على تسلیم ھذا ا
األول علم الجاني باالحتیال والث�اني   : عنصرینالمال إلیھ، وھو بھذا النحو یتكون من     

  .اتجاه نیتھ إلى االستیالء على مال غیره 
الت�دلیس أو  فالعلم باالحتیال یوجب أن یعلم الجاني أنھ یرتكب فعًال من أفع�ال       

االحتیال من شأنھ أن یخدع المجني علیھ ویحملھ على ت�سلیم أموال�ھ، ویفت�رض ذل�ك                 

                                                           

  .١٦غنام محمد غنام ، الحمایة الجنائیة لالدخار العام ، المرجع السابق ، ص:  د(١)
)٢                                                               (              Crime .٢٨ mai, 

١٩٨٧ , D. P . ١٨٨٧ , I .٣٥٣ .   
   . ٢٥ھامش ص ) ١(غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، رقــم/ شار إلیھ لدى دم

  .٥٣٧عادل عبد السمیع عبد الفتاح العزباوي، المرجع السابق ، ص /  د(٣)
 ، ص ٢٩٤ ، رق�م  ٢١س ، مجموعة أحكام ال�نقض ،  ١٩٧٠ دیسمبر ١٣ نقض مصري جلسة     (٤)

١٢١٢.  
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علم الجاني بكذب ادعاءاتھ وأفعالھ، فإذا كان یعتق�د ص�حة ھ�ذه االدع�اءات أو األفع�ال              
  .فإن القصد الجنائي ینتفي عنھ 

ق��صد واتج��اه نی��ة الج��اني إل��ى االس��تیالء عل��ى م��ال الغی��ر، فإن��ھ ال یت��وافر ال    
الجنائي إال إذا ثبت علم الجاني بأن المال الذي یحمل المجني علی�ھ عل�ى ت�سلیمھ إی�اه        

وعلیھ ال یسأل عن جریمة نصب من یعتق�د أن�ھ بوس�یلة الت�دلیس الت�ي           . مملوكا لغیره 
  .استعملھا إنما یسترد ماًال مملوًكا لھ 

لثالثة    يها        : لحالة  لتي تح لبيانا  لمج في  لك  ي  ثائ  تج ح 

كة  لش   .تأسي 

) ٢١٢(قد یحدث أن یكون الكذب في بیانات إحدى الوثائق المذكورة بالمادة        
من نظام الشركات السعودي على سبیل المثال ال یشكل جریمة تزویر، وال تتوافر فیھ 

ع�الن أخب�ار كاذب�ة ع�ن ال�شركة الت�ي           إ: أركان جریمة النصب، ومن األمثلة على ذل�ك       
تصدر األوراق المالیة، أو إثارة الشائعات حول ال�شركة الت�ي تت�داول أوراقھ�ا المالی�ة            
في بورصة األوراق المالیة، مما یعود عل�ى ال�شركة باألض�رار ع�ن طری�ق م�ا تحدث�ھ             

فق�د  ولخطورة ھذا الك�ذب المج�رد   . ھذه الشائعات من أثار على أسعار األوراق المالیة  
ذھب الُمشّرع المصري والُمشّرع الفرنسي إلى أنھ یمكن أن تقع جریمة الن�صب دون              

  .)١(أن تتوافر وسائل احتیالیة أي یكفي أن یكذب الفاعل أحیانًا
  _:وتقع جریمة النصب في الحاالت اآلتیة 

ادعاء صفة )ج.     (ادعاء اسم كاذب)ب.    (التصرف في ملك الغیر     ) أ(
 .غیر صحیحة

آلتية يس ه لف  ية في  لتجا كا  لش ا    : في ن

لصفة غي صحيحة   )  ( همية  كة  لش   . تك 

تقع جریم�ة الن�صب مم�ن ی�وھم الغی�ر بأن�ھ مؤس�ٌس ل�شركة أو م�دیٌر لھ�ا أو                      
عضٌو في مجلس إدارتھا، بینما الشركة وھمیة، حتى یستولى عل�ى أم�وال الغی�ر، وال     

ى التمسك بصفة غیر صحیحة، أي أن الجریمة یشترط ھنا وجود طرق احتیالیة، فیكف 
  .تقوم بالكذب المجرد 

لصفة غي صحيحة   ) ( كة حقيقية  لش   . تك 

یقوم ھذا الفرض الذي یستولى الفاعل فیھ على أموال الغیر من الم�ساھمین              
أو غیرھم باعتباره أحد مدیري الشركة، على خالف الحقیقة ویكفي ھذا الكذب لتوافر 

  .كون لجریمة النصب، وإْن لم یقترن بغیره من الوسائل االحتیالیة االحتیال الم

                                                           

فوزی��ة عب��د ال��ستار، ش��رح ق��انون العقوب��ات، الق��سم الع��ام، دار النھ��ضة العربی��ة، الق��اھرة،      :  د(١)
عب��دالعظیم مرس��ي وزی��ر، دروس ف��ي الق��سم الخ��اص م��ن ق��انون العقوب��ات،  :  ؛ د٨٤٤، ص١٩٨٢

  .٣٦٤  ، ص١٩٨٦الكتاب الثالث، جرائم المصلحة العامة، جامعة المنصورة ، مصر ، 
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  .عا سم�ا  صفة غي صحيحة )(

قد یلجأ مؤسسو الشركة أو مدیروھا إلى حیل مؤداھا ذكر أسماء شخ�صیات            
على أنھ�م م�شتركون ف�ي إدارة ال�شركة أو       ) سیاسیة أو ذات شھرة اقتصادیة    ( بارزة  

شركة، وذلك لكسب ثقة الجمھور وتشجیعھ على االكتتاب        مرتبطون أو سیرتبطون بال   
وقد یلجأون إلى الكذب في صفة بعض الشخصیات المشتركون . في رأس مال الشركة

  .في اإلدارة كأن یذكر وظیفة أو عمًلا  ذا شأن على خالف الواقع، لجذب المساھمین
ھمی�ین  وقد اتجھ الُمشّرع الفرنسي إلى التقریر بأن إعالن أسماء أش�خاص و      

م��ن ق��انون ) ٣ / ٤٣٣(لك�سب ثق��ة الجمھ�ور جریم��ة وذل�ك بموج��ب م�ا قررت��ھ الم�ادة     
   .)١(العقوبات الفرنسي الجدید

م�ن  ) ھ�ـ / ٢١٢(كما جرم المنظم السعودي الكذب المجرد طبًقا ل�نص الم�ادة            
 م�ن أج�ل     –نظام الشركات،والتي یخ�ضع للعقوب�ة ال�واردة ب�ذات الم�ادة ك�ل م�ن عم�ل                   

 على ن�شر أس�ماء ألش�خاص خالف�ًا للحقیق�ة      -استیفاء أقیام الحصصجلب اكتتابات أو   
  .واعتبارھم مرتبطین أو سیرتبطون بالشركة بأي شكل من األشكال

وترج��ع عل��ة التج��ریم ف��ي ھ��ذا ال��نص إل��ى أن الم��نظم أراد مواجھ��ة الوس��ائل  
االحتیالی���ة الت���ي یلج���أ إلیھ���ا المؤس���سون أو الم���دیرون لتغطی���ة حقیق���ة رأس الم���ال،  

ع الحصص، وذلك بغرض ك�سب ثق�ة ال�شركاء المحتمل�ین، والت�ي ق�د ال تنطب�ق           وتوزی
علیھ�ا جریم��ة الن�صب، حی��ث یع��د ذل�ك الك��ذب ك�ذًبا مج��رًدا، وبالت��الي لج�أ الم��نظم إل��ى      

  .)٢(تجریم ھذا الكذب حمایة للثقة العامة في ھذا النوع من الشركات
ی��ق الج��زاء ك�ذلك فق��د ج��رم الم�نظم ال��سعودي الك��ذب المج��رد حینم�ا ق��رر تطب   

م��ن نظ��ام ال��شركات بمعاقب��ة ك��ل م��ن أھم��ل ف��ي أداء   ) ٢١٣(الجن��ائي ال��وارد بالم��ادة 
 من )٣()الخامسة عشر(واجبھ في إدراج أي من البیانات المنصوص علیھا في المادة          

  .) ٤(ذات النظام
س�الفة  ) ١٥(وبالتالي فإنھ بمج�رد الك�ذب ف�ي البیان�ات الم�ذكورة ف�ي الم�ادة                 

یان�ًا منھ�ا، ُیع�د ذل�ك مخالًف�ا ألحك�ام نظ�ام ال�شركات، وبالت�الي یوج�ب             الذكر أو إغف�ال ب    
  .من نظام الشركات السعودي ) ٢١٣(تطبیق العقوبة المنصوص علیھا بالمادة 

                                                           

١)                       (Code Peénal Section ٢ : Des menaces et actes 
d'intimidation commis contre les personnes exerçant une 
fonction publique (Article ٣-٤٣٣)  

ح��سني أحم��د الجن��دي ، الق��انون الجن��ائي للمع��امالت التجاری��ة ، الكت��اب األول ، دار النھ��ضة   : د) (٢
  .٢١٣، ص١٠٥، رقم ١٩٨٩العربیة ، القاھرة ، 

یجب أن یوضع اسم الشركة ونوعھا :" من نظام الشركات على أنھ ) ١٥/١(نصت المادة ) (٣
ومركزھا الرئیس ورقم قیدھا في السجل التجاري على جمیع العقود والمخالصات وغیرھا من 

 ".الوثائق التي تصدرھا الشركة 
 .ن نظام الشركات السعودي الجدید م) ق/٢١٣(انظر المادة ) (٤
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ب اطا  

رس ا قو  ديت اا ر  

   ت ف أم ظم ارت 

م��ن نظ��ام ال��شركات ) و/٢١٢(بالم��ادة إذا كان��ت الجریم��ة المن��صوص علیھ��ا 
السعودي تقع بتضمین إحدى الوثائق المذكورة بالمادة ذاتھا، فإن الجریمة ذاتھا تق�ع            
إذا ت��م ذك��ر بیان��ات تخ��الف أحك��ام نظ��ام ال��شركات أو التوقی��ع عل��ى ھ��ذه الوث��ائق أو        

 رغ��م -ن��شرھا، حت��ى ول��و كان��ت البیان��ات الت��ي ت��م ذكرھ��ا بوث��ائق تأس��یس ال��شركة       
 بیانات حقیقیة أو صحیحة، وھي حالة ملحقة بالجریمة، وال -فتھا ألحكام النظام    مخال

  :تدخل ضمن حاالت التزویر أو الغش، حیث إنھا ال تخرج عن أحد أمرین

ل    أن تكون البیان�ات الت�ي ت�م إثباتھ�ا غی�ر ص�حیحة ومخالف�ة للحقیق�ة وف�ي ذات           :أل

  :الوقت تخالف أحكام نظام الشركات
 وال��ذي س��بق -م��ال ف��إن الفع��ل یق��ع داخ��ل إط��ار دائ��رة التج��ریم ف��ي ھ��ذا االحت

 مث���ل أن ی���ذكر ف���ي طل���ب الت���رخیص بتأس���یس -وأوض���حنا ال���سلوك اإلجرام���ي  فیھ���ا
ال��شركة، أو ف��ي النظ��ام األس��اس لل��شركة، أو ف��ي ن��شرة االكتت��اب، أن ال��شركة ق��د ت��م   

تأس�یس ك�ان    تأسیسھا وفق�ًا لم�ا تق�رره أحك�ام النظ�ام، ف�ي ح�ین أن الحقیق�ة ھ�ي أن ال                     
فف�ي ھ�ذا المث��ال ف�إن ھ�ذه الواقع�ة تمث�ل جریم�ة إثب��ات        . بالمخالف�ة  لم�ا یق�رره النظ�ام    

بیانات كاذبة وغیر حقیقیة، فضًال عن أنھ�ا تمث�ل جریم�ة مخالف�ة إج�راءات التأس�یس                   
  .المرسومة نظاًما 

كام  أن تكون البیانات التي تم إثباتھا بیانات صحیحة وحقیقیة لكنھا تخالف أح:لثاني 

  :نظام الشركات
تتمثل ھذه ال�صورة ف�ي  اإلع�الن ع�ن ن�شاط مع�ین تق�وم ال�شركة بممارس�تھ            
ولكن بدون ترخیص، أو قیام الشركة بط�رح أوراق مالی�ة لالكتت�اب بالمخالف�ة ألحك�ام         

  .نظام الشركات 
وبمطالعة نصوص نظام الشركات ال�سعودي فإن�ھ یمك�ن ذك�ر بع�ض البیان�ات               

ن إح�دى وث�ائق تأس�یس ال�شركة مخالف�ة ألحك�ام النظ�ام،            التي یترتب على ذكرھا ض�م     
  :من ذات النظام، ما یلي ) و/٢١٢(ویؤدي لقیام الجریمة المنصوص علیھا بالمادة 

م�ن  ) ٥/١( إذا كانت حصة الشریك ما لدیھ من س�معة أو نف�وذ؛ مم�ا یخ�الف الم�ادة               -
  .نظام الشركات السعودي 

تأسیس الشركة أو نظامھ�ا األس�اس ذك�ر        باستثناء شركة المحاصة، إذا تضمن عقد        -
بأن المركز الرئیس للشركة یق�ع خ�ارج المملك�ة؛ حی�ث إن ھ�ذا یخ�الف م�ا تق�ضي ب�ھ                       

 .من النظام المذكور) ٤(المادة 
 إذا اشتمل عقد شركة التضامن بیانات تفید بأن حصص الشركاء ممثلة ف�ي ص�كوك               -

 .ام الشركات السعوديمن نظ) ١٩/١(قابلة للتداول، وھو ما ال تجیزه المادة 
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 إذا تضمنت وثائق شركة المحاص�ة م�ا یفی�د إص�دار ال�شركة ص�كوكًا قابل�ة للت�داول؛             -
 . من ذات النظام) ٤٧(ألن ذلك یخالف نص المادة

 إذا تضمن عقد تأسیس شركة المساھمة ما یفید بأن رأس�مال ھ�ذه ال�شركة أق�ل م�ن         -
د بیانات تثبت أن المدفوع م�ن     ریال سعودي؛ أو إذا تضمن ھذا العق      ) خمس مئة ألف  (

م�ن النظ�ام   ) ٥٤(رأس المال عند تأسیس الشركة یقل ع�ن الرب�ع؛ مم�ا یخ�الف الم�ادة            
 .ذاتھ

 إذا تضمن اسم شركة المساھمة اسم شخص طبیع�ي، م�ا ل�م یك�ن غرض�ھا اس�تثمار                    -
ب�راءة اخت��راع م�سجلة باس��م ھ�ذا ال��شخص ، أو ل�م تمتل��ك ال�شركة، مؤس��سة تجاری��ة      

 .من ذات النظام) ٥٣(اسما لھا ؛ مما یخالف أحكام المادة واتخذت اسمھا 
المقدم لوزارة التجارة والصناعة للترخیص بإنشاء ش�ركة        - إذا لم یوقع على الطلب       -

 .من ذات النظام) ٥٧( مقدم الطلب أو مقدموه؛ مما یخالف أحكام المادة  -المساھمة
ت تفی��د ب��أن ع��دد أع��ضاء   إذا اش��تمل النظ��ام األس��اس ل��شركة الم��ساھمة عل��ى بیان��ا  -

مجل��س اإلدارة یق��ل ع��ن ثالث��ة أو یزی��د ع��ن أح��د ع��شر؛ مم��ا یخ��الف أحك��ام الم��ادة         
  .من النظام ذاتھ) ٦٨/١(
 إذا اشتمل النظام األساس لشركة المساھمة على بیانات تفید بأن مدة الع�ضویة ف�ي                -

مجل���س إدارة ش���ركة الم���ساھمة تتج���اوز ث���الث س���نوات؛ مم���ا یخ���الف أحك���ام الم���ادة 
 .من النظام ذاتھ) ٦٨/٣(
 إذا ت��ضمن النظ��ام األس��اس ل��شركة الم��ساھمة بیان��ات تثب��ت توزی��ع ن��سبة تزی��د ع��ن  -
من صافي أرباح الشركة كمكافأة ألعضاء مجلس إدارتھا؛ مما یخالف أحكام %) ١٠(

 . من النظام ذاتھ ) ٧٦/٢(المادة 
ل بع�ض بیان�ات نظ�ام        إذا قامت الجمعیة العامة غیر العادیة ل�شركة الم�ساھمة بتع�دی            -

م��ن نظ��ام ال��شركات عل��ى ھ��ذه الجمعی��ة    ) ٨٨(ال��شركة األس��اس الت��ي تحظ��ر الم��ادة   
 .  تعدیلھا في النظام األساس للشركة

 إذا تضمن عقد تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ما یفید أن ع�دد ال�شركاء                -
 النظ��ام م��ن) ١٥١/١(فیھ��ا یزی��د عل��ى خم��سین ش��ریكًا؛ مم��ا یخ��الف أحك��ام الم��ادة        

  .المذكور
 إذا تضمن عقد تأسیس ال�شركة ذات الم�سؤولیة المح�دودة أو نظامھ�ا األس�اس، م�ا                -

یفید بأن غرضھا القیام بأعمال البن�وك أو التموی�ل أو االدخ�ار أو الت�أمین أو اس�تثمار            
 .من ذات النظام) ١٥٣/١(األموال لحساب الغیر؛ مما یخالف أحكام المادة 

 ال�شركة ذات الم�سؤولیة المح�دودة أو نظامھ�ا األس�اس م��ا       إذا ت�ضمن عق�د تأس�یس   -
یفید بأن رأس م�ال ال�شركة ی�تم تكوین�ھ أو زیادت�ھ ع�ن طری�ق االكتت�اب؛ مم�ا یخ�الف                        

 .من ذات النظام) ١٥٣/٢(أحكام المادة 
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  اطب اث

  ر او  و وي ت ذ أو  م اظم 

ق�دم، ف�إن م�ن ص�ور ال�سلوك اإلجرام�ي ف�ي ج�رائم ال�شركات                  إضافة إل�ى م�ا ت     
التجاریة عند تأسیسھا، التوقیع عل�ى وثیق�ة تت�ضمن بیان�ات كاذب�ة أو مخالف�ة ألحك�ام          

  .نظام الشركات السعودي الجدید
وجدیر بالذكر أنھ یستوي أن یكون التوقیع باإلمضاء أو بالبصمة أو بالختم،     

تأس�یس ال�شركة أو نظامھ�ا األس�اس بخ�ط ی�د أح�د        وأما فیما یتعل�ق بحال�ة كتاب�ة عق�د           
فھ��ل یج��وز االكتف��اء بتحری��ر الوثیق��ة بخ��ط ی��د     . ال��شركاء دون أن ی��تم توقیع��ھ علی��ھ  

محررھا حتى ینسب إلیھ ما تحتویھ من بیانات كاذبة أو مخالفة ألحكام النظام، دونم�ا       
  .أن تكون مذیلة بتوقیعھ علیھا؟

 م��ن نظ��ام المرافع��ات ال��شرعیة  )١()١٤٢(ب��النظر إل��ى م��ا تق��ضي ب��ھ الم��ادة  
 فإنھ من الممكن صالحیة اإلثبات اعتماًدا على كتابة الوثیقة بخط الید إلى )٢(السعودي

من ین�سب إلی�ھ تحریرھ�ا، وبالت�الي یج�وز أن ین�سب م�ا ت�ضمنتھ الوثیق�ة م�ن بیان�ات                        
 كاذب��ة أو مخالف��ة ألحك��ام النظ��ام لم��ن یق��وم بكتاب��ة تل��ك البیان��ات بخط��ھ ول��و ل��م یق��م      

  .بالتوقیع علیھا
تك�ون مقارن�ة الخ�ط أو       :" من ذات النظام على أن�ھ     ) ١٤٣(وقد نصت المادة    

التوقیع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما ھو ثابت من خط أو توقی�ع أو          
  ".بصمة أو ختم من نسبت إلیھ الورقة

 وج��دیر بال��ذكر أن��ھ ال ُیع��د التوقی��ع عل��ى وثیق��ة م��ن وث��ائق تأس��یس ال��شركة   
ف�ال یعاق�ب عل�ى    . تحوي بیان�ات كاذب�ة أو مخالف�ة ألحك�ام النظ�ام جریم�ة قائم�ة ب�ذاتھا            

مجرد التوقیع على الوثیقة المتضمنة لبیانات كاذب�ة أو مخالف�ة ألحك�ام النظ�ام إال م�ن                  
یخ��تص م��ن الم��وظفین بتحری��ر عق��د تأس��یس ال��شركة، أو یخ��تص بتحری��ر نظامھ��ا         

. ، أو من یوق�ع م�ن ال�شھود عل�ى ھ�ذا العق�د       األساس، أو یختص بنشرة االكتتاب العام     
أما المؤسسون للشركات فال یتم عقابھم على التوقیع استقالًال، حیث إن م�سؤولیاتھم             
الجنائیة تنعقد بناًء على تعمد ذكر بیانات كاذبة أو مخالفة ألحكام النظام م�ع ت�وقیعھم              

  .على الوثیقة التي تحتوي على مثل ھذه البیانات
األصل في األوراق الموقع�ة عل�ى       :" النقض المصریة بأنَّ  وقد قضت محكمة    

من خیانة األمانة، وم�ن ث�م    بیاض أن تغییر الحقیقة فیھا ممن استأمن علیھا ھو نوع
أن�ھ ال یج�وز إثب�ات عك�س م�ا       فإنھ یرجع في إثباتھ إلى القواعد العامة ومن مقتضاھا

 و ال یخ��رج ع��ن ھ��ذا ھ��و ثاب��ت ف��ي الورق��ة الموقع��ة عل��ى بی��اض إال أن تك��ون كتاب��ة، 

                                                           

إذا أنكر م�ن ن�سب إلی�ھ        :" من نظام المرافعات الشرعیة السعودي على أنھ      ) ١٤٢( تنص المادة    (١)
 ..."مضمون ما في الورقة خطھ ، أو إمضاءه، أو بصمتھ ، أو ختمھ

وت����اریخ ) ١/م(:  نظ����ام المرافع����ات ال����شرعیة ال����سعودي ال����صادر بالمرس����وم الملك����ي رق����م      )(٢
 .ھـ ٢٢/١/١٤٣٥
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الورق�ة ق�د ح�صل علیھ�ا خل�سة أو نتیج�ة        األصل إال حالة ما إذا كان من استولى على
الت�سلیم االختی�اري، فعندئ�ٍذ ُیع�د      الغش أو طرق احتیالی�ة أو بأی�ة طریق�ة أخ�رى خ�الل     
  . )١("تغییر الحقیقة فیھا تزویًرا یجوز إثباتھ بكافة الطرق

راب اطا  

 ر و رمظم اف أ أو ذ ت وي  

ص��ورة أخ��رى م��ن ص��ور ال��سلوك اإلجرام��ي ف��ي ج��رائم ال��شركات التجاری��ة    
م��ن نظ���ام ال��شركات ال���سعودي   ) و/٢١٢(خ��الل مرحل��ة التأس���یس، أوردتھ��ا الم���ادة    

الجدید، تتمثل في القیام بتوزیع أو نشر الوثیقة التي تح�وي بیان�ات كاذب�ة أو مخالف�ة                  
ام مع علم القائم بالنشر أو التوزیع بما تحتوی�ھ ھ�ذه الوثیق�ة م�ن ك�ذب أو                 ألحكام النظ 

ویدخل في إط�ار الن�شر ك�ل فع�ل أو س�لوك        .مخالفة ألحكام نظام الشركات، وتعمد ذلك     
من شأنھ إنباء الجمھور بما تحویھ الوثیقة من بیانات، وبالتالي یدخل ضمن ذلك قیام 

م��ن وس��ائل الن��شر والعالنی��ة المق��روءة   المؤس��سین بن��شر ھ��ذه الوثیق��ة ب��أي وس��یلة   
  .والمسموعة والمرئیة ورقیة أو إلكترونیة

وفیم�ا یتعل��ق ب��أھم الوث��ائق الخاص��ة بال�شركة التجاری��ة عن��د تأسی��سھا وھ��ي   
عق���د تأس���یس ال���شركة، ونظامھ���ا األس���اس، ون���شرات االكتت���اب، وطل���ب الت���رخیص    

تج�ریم المق�رر ب�نص      بتأسیس الشركة، والمستندات المرفقة بطل�ب الت�رخیص، ف�إن ال          
م��ن نظ��ام ال��شركات ال��سعودي، ب��شأن ن��شر وثیق��ة مم��ا ذك��ر، تك��ون  ) و/٢١٢(الم��ادة 

منطویة على بیانات كاذبة أو تخالف أحكام النظام، یمكن تصوره بشأن ھذه الوث�ائق،              
فالتجریم المرتبط بن�شر عق�د تأس�یس ال�شركة أو نظامھ�ا األس�اس یمك�ن ت�صوره ف�ي                  

ُیعد الشھر إجراًء جوھرًیا قد رتب المنظم الُبطالن كجزاء و . حالة عدم شھرأي منھما
لتخلف��ھ، ب��ل إن��ھ عل��ق تمت��ع بع��ض ال��شركات بالشخ��صیة المعنوی��ة عل��ى إتم��ام ھ��ذا        

  . اإلجراء
اإلعالن أو إعالم الغیر بمولد الشركة ونشاطھا وغی�ر ذل�ك          :" ویعني الشھر   

أو یحجم��ون ع��ن  مم��ا یھ��م الغی��ر معرفت��ھ ع��ن ھ��ذا الم��شروع التج��اري، فیتع��املون      
  .)٢("التعامل معھ

من نظام الشركات أن ُیشھر ال�شركاء أو م�دیرو          ) ١٣/١(وقد أوجبت المادة    
الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة عق�د تأس�یس ال�شركة وك�ذلك نظامھ�ا األس�اس وم�ا              

ف�إذا ل�م   . یطرأ علیھما من تعدیالت في الموقع اإللكترون�ي ل�وزارة التج�ارة وال�صناعة          
 النظام األساس للشركة على النح�و الم�ذكور ك�ان ك�ل منھم�ا غی�ر ناف�ذ         یشھر العقد أو  

  ". في مواجھة الغیر

                                                           

 .١٢/٢١٢مجموعة المكتب الفني الجزء م١٩٦١مارس٩ق جلسة  ٦٢ لسنة ٣٦الطعن رقم ) (١
عبد العزیز خلیل إبراھیم بدیوي، األنظم�ة التجاری�ة والبحری�ة ال�سعودیة، دار الفك�ر العرب�ي،         :  د (٢)

ة عب��د العزی��ز ع��زت الخی��اط، ال��شركات ف��ي ال��شریع   : ؛ د٦٦الق��اھرة، م��صر ،دون س��نة ن��شر ، ص  
  .٩٢اإلسالمیة والقانون الوضعي، القسم الثاني، المرجع السابق ، ص



 - ٢٢٠٩ -

والمستفاد من ھذا النص أن شھر عقد الشركة ھو الذي ینقل العلم بم�ا ج�اء                
وی�تم ال�شھر م�ن خ�الل الن�شر ف�ي الموق�ع             . بھ من بیانات إلى علم الغیر من الجمھور       

  . على نفقة الشركةااللكتروني لوزارة التجارة والصناعة
فإذا اشتمل عق�د تأس�یس ال�شركة أو نظامھ�ا األس�اس عل�ى بیان�ات كاذب�ة أو                    
تخ��الف أحك��ام نظ��ام ال��شركات، وق��ام ال��شركاء أو م��دیرو ال��شركة أو أع��ضاء مجل��س    
اإلدارة بن��شره، م��ع عل��م م��ن یق��وم بالن��شر بم��ا یحتوی��ھ ذل��ك العق��د أو ھ��ذا النظ��ام م��ن 

 نظام الشركات، فإنھ ُیصبح ھو الم�سؤول ع�ن جریم�ة            بیانات كاذبة أو مخالفة ألحكام    
  .نشر ھذه الوثائق 

وقد قرر نظام الشركات السعودي، عقوبة جنائیة لك�ل م�ن ل�م ی�ضع الوث�ائق                  
وبمفھ�وم آخ�ر ف�إن ك�ل     . )١(الالزمة في متناول المساھم أو الشریك وفقًا ألحكام النظام  
أو تخالف أحك�ام النظ�ام فإن�ھ    من یضع وثیقة من وثائق الشركة تتضمن بیانات كاذبة        

یع��د مرتكًب��ا لجریم��ة ن��شر وث��ائق تح��وي بیان��ات كاذب��ة، أو مخالف��ة ألحك��ام النظ��ام           
 .من نظام الشركات السعودي) و/٢١٢(والمقررة بالمادة

                                                           

 .  من نظام الشركات السعودي ) ٢١٣(من المادة رقم ) ي( أنظر الفقرة ١
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  املبحث الرابع

  الركن املعنوي للجرائم املرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسيسها

م�ن نظ�ام ال�شركات ال�سعودي ھ�ي م�ن            ) و /٢١٢(الجریمة الُمؤثَّمة بالم�ادة     
فقط�ع ك�ل   " عم�دًا  " الجرائم العمدی�ة، فق�د ذك�ر الم�نظم ال�سعودي ذل�ك ص�راحة بلف�ظ                 

محاولة لالجتھاد حول طبیعة الركن المعنوي للجریمة، والقصد الجنائي المتطلب وفقًا 
  .لعبارة النص المتقدم ھو القصد الجنائي العام

ي بع�ض األحی�ان ُتع�دُّ م�ن ج�رائم التزوی�ر،       وجدیر بالذكر أن ھ�ذه الجریم�ة ف�       
وف�ي أحی�اٍن ُأخ�ر ُتع��دُّ م�ن ج�رائم الن�صب، و یقت��ضي ت�وافر الق�صد الجن�ائي أن یك��ون          
الجاني عالًما ومحیًطا بتوافر جمیع عناصر الركن المادي للجریمة، فیجب أن یعلم أنھ 

ت، وأن فعل��ھ أو مخالف��ة ألحك��ام نظ��ام ال��شركا ) كاذب��ة(یثب��ت بیان��ات مخالف��ة للحقیق��ة  
ینصب على عقد تأسیس الشركة، أو نظامھ�ا األس�اس، أو عل�ى ن�شرات االكتت�اب، أو               
على طلب الترخیص بتأسیس الشركة أو الوثائق المرفقة بطلب الترخیص، أو غیرھا         
من وثائق الشركة األخرى، أو یعلم عندما یتعلق األمر بتوقیع تلك الوثائق أو ن�شرھا              

  .)١( تعتبر كاذبة أو مخالفة ألحكام نظام الشركاتأن ما ورد بھا من بیانات
ھذا ویفترض القضاء الفرنسي توافر سوء النیة ل�دى الج�اني بحك�م وظیفت�ھ             
في الشركة، أو إذا كان الجاني في مركز ال یمكنھ أن یجھل ك�ذب البیان�ات الثابت�ة ف�ي             

وف��ي . )٢(المح��ررات أو الوث��ائق الخاص��ة بال��شركة ب��سبب الوظیف��ة الت��ي ی��شغلھا بھ��ا   
جمیع األحوال فإن إثبات عنصر اإلرادة المتمثل ف�ي س�وء نی�ة الفاع�ل یخ�ضع لتق�دیر                    

  .)٣(قاضي الموضوع باعتباره یدخل ضمن مسائل الواقع
 فإن��ھ یج��ب أن یت��وافر ل��دى الفاع��ل  -عل��ى النح��و المتق��دم-وإل��ى جان��ب العل��م 

ة اإلجرامی��ة اإلرادة الحقیقی��ة الخالی��ة م��ن عی��وب الرض��ا، وھ��ي إرادة تحقی��ق النتیج��    
المعاقب علیھا، أي یجب أن تتجھ إرادة الجاني إلى إتی�ان الفع�ل المك�ون للجریم�ة ف�ي       

  . )٤(أي صورة من صور ركنھا المادي
بالتالي فإذا أخطأ الفاعل في وضع بیانات كاذبة أو مخالفة ألحكام النظام ف�ي         

أن یعل�م أن  إحدى وثائق تأسیس الشركة، أو وقع عل�ى تل�ك الوث�ائق أو ن�شرھا، دون       
ما ورد بھا من بیانات كان كاذًبا أو مخالًفا ألحكام نظام الشركات، أو كان یعتقد صحة      
ھذه البیانات التي قام بإثباتھا، أو انتفت إرادت�ھ للفع�ل، ك�أن یق�وم بإثب�ات البی�ان غی�ر                     

                                                           

  .٥٢رضا السید عبد الحمید، المرجع السابق، ص : محمد علي كومان، د :  د(١)
                                                               (٢) Cass. Crim , ٣٠, mai , 

١٩٣٠, REV. soc. ٥٥٢ , ١٩٣١ . 
 .م .رضا السید عبد الحمید، المرجع السابق، ن : محمد علي كومان، د:  د(٣)
ح��سني أحم��د الجن��دي ، الق��انون الجن��ائي للمع��امالت التجاری��ة، الكت��اب األول، دار النھ��ضة       :  د(٤)

  . ٢١١، ص١٩٨٩العربیة، القاھرة، 
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 فإنھ ال یتوافر لدیھ القصد الجنائي، وینتفي     – كما ذكرنا    –الصحیح عن طریق الخطأ     
  . المعنوي الذي بھ تقوم تلك الجریمةالركن

م�ن نظ�ام ال�شركات    ) و/٢١٢(وال تقوم جریمة م�ن الج�رائم ال�واردة بالم�ادة       
ال��سعودي بمج��رد اإلھم��ال حت��ى ول��و ك��ان ج��سیًما، فإھم��ال الفاع��ل ف��ي تح��ري ص��حة   

 الم��ذكورة بالم��ادة –البیان��ات الت��ي یق��وم بإثباتھ��ا ف��ي إح��دى وث��ائق تأس��یس ال��شركة   
 ال یق��وم مق��ام العل��م الفعل��ي، وال تكتم��ل ب��ھ أرك��ان       –بیل المث��ال  عل��ى س�� ) و/٢١٢(

  .)١(الجریمة
مسلًكا مغایًرا لمسلك نظام الشركات )٢(وقد سلك قانون الشركات العماني

السعودي، من حیث االعتداد باإلھمال كسبب لنشأة المسؤولیة الجنائیة في جرائم 
رائم الشركات بصورة غیر الشركات أثناء تأسیسھا، ومن ثم االعتراف بوقوع ج

وھذا التوجھ . )٣(شركات عماني) ١٧١(وھذ واضح من صریح نص المادة . عمدیة
 حیث إن الضرر الذي ینتج عن - حسب تقدیرنا–من القانون العماني نعتقده صائًبا 

  . الجرائم سواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة ھو ذات الضرر في الحالین
    

                                                           

مظھ�ر فرغل�ي عل�ي محم�د ، الحمای�ة الجنائی�ة للثق�ة ف�ي س�وق          : انظ�ر د /  للمزید م�ن التفاص�یل      (١)
 ھجری�ة  ١٤٢٧، الطبعة األولى ، دار النھضة العربی�ة ، الق�اھرة ،   " جرائم البورصة " رأس المال   

  .٢٤٧م ، ص ٢٠٠٦، 
 .م ١٩٧٤لسنة ) ٤(قانون الشركات العماني رقم ) (٢
یعاقب األشخاص المذكورین أدناه، : ن قانون الشركات العماني على أنھ م١٧١تنص المادة ) ٣(

  :عند إدانتھم، بغرامة من عشرة الى خمسمائة ریال عماني
  كل شخص یدرج أو یستعمل، عن اھمال، معلومات كاذبة في عقد تأسیس شركة تجاریة أو في - أ 

و في بیانھا أو في اي نظامھا، أو في طلب الحصول على الترخیص بتأسیس شركة مساھمة أ
مستند ضروري لتأسیس شركة تجاریة ، أو یغفل ، عن اھمال، اي واقعة جوھریة في اي من 

  .المستندات المذكورة
  . من ھذا القانون٤ كل شخص مسؤول عن مخالفة الشركة ألحكام المادة -ب 
و ١٠٧ و ٨  كل شریك أو عضو مجلس ادارة أو مدیر في شركة تجاریة یخالف أحكام المواد-ج 

، وكل مراقب حسابات في شركة مساھمة أو شركة محدودة المسؤولیة یخالف أحكام الفقرة ١٠٨
  . من ھذا القانون) ١١١(الثالثة من المادة 

 كل شخص یقوم عن إھمال بتقدیر اي مقدمات عینیة في رأسمال شركة تجاریة بأكثر من سعرھا - د
  . الحقیقي

أو اي شخص مكلف بإدارة شركة تجاریة لھا مراقبو حسابات،  كل عضو مجلس ادارة أو مدیر -ھـ
  . یعرقل مراقبي الحسابات في ممارسة مھامھم

 كل شریك یشترك، مع علمھ باألمر، في توزیع اي قسم من االحتیاطي القانوني خالفا ألحكام -و
  .  من ھذا القانون١٥٤و ١٠٦المادتین 

ات أو مصف أو اي شخص مكلف بإدارة شركة  كل مدیر أو عضو مجلس ادارة أو مراقب حساب- ز
تجاریة، یدرج أو یستعمل عن إھمال معلومات كاذبة في میزانیة أو حساب ارباح وخسائر شركة 
تجاریة أو في تقریر معد للشركاء أو لجمعیة المساھمین أو لجمعیة الشركاء أو یغفل عن اھمال، 

    .ادراج اي واقعة جوھریة في اي من المستندات المذكورة
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  املبحث اخلامس

  قررة للجرائم املرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسيسهاالعقوبات امل

لبیان العقوبة واجبة التطبی�ق عل�ى الفاع�ل ف�ي جریم�ة م�ن ج�رائم ال�شركات                   
  إی�ضاح م�دى إمكانی��ة   - أوًال –التجاری�ة خ�الل مرحل�ة تأسی�سھا؛ ف��إن األم�ر یقت�ضي       

 معاقب��ة ال��شركة جنائی��ًا، وھ��و م��ا یمك��ن إستی��ضاحھ م��ن خ��الل مناق��شة الشخ��صیة          
االعتباریة للشركة، وبی�ان م�سؤولیة ال�شخص االعتب�اري، ث�م نتن�اول مق�دار العقوب�ة                  

  .المقررة للجرائم الواقعة خالل مرحلة تأسیس الشركة

  اطب اول

ر را ا  

 بالشخ���صیة - ص���راحة –لق���د اعت���رف نظ���ام ال���شركات ال���سعودي الجدی���د    
 شركة المحاصة لطبیعتھا المستترة، ف�د ن�صت       االعتباریة للشركات التجاریة فیما عدا    

باستثناء شركة المحاصة، تكت�سب ال�شركة   :" من ھذا النظام على أنھ   ) ١٤/١(المادة  
الشخصیة االعتباریة بعد قیدھا ف�ي ال�سجل التج�اري، وم�ع ذل�ك یك�ون لل�شركة خ�الل                    
م���دة التأس���یس شخ���صیة اعتباری���ة بالق���در ال���الزم لتأسی���سھا، ب���شرط إتم���ام عملی���ة    

  ".تأسیسال
وحمًلا على ما تق�دم ف�إن ال�شركة بمج�رد اس�تیفاء إج�راءات تأسی�سھا تعتب�ر                   
شخًصا م�ستقًلا یتمی�ز ع�ن األف�راد ال�ذین تتك�ون م�نھم أو المؤس�سین لھ�ا، وتع�د أھًل�ا                     
الكتساب الحقوق وااللتزام بھا، كاألشخاص الطبیعی�ین س�واء ب�سواء، إال م�ا تع�ارض           

عتباریة باعتبارھا شخصیة افتراض�یة، أو بتعبی�ر   مع طبیعة الشخصیة المعنویة أو اال   
آخ���ر ال تك���ون الشخ���صیة االعتباری���ة ص���الحة وأھًل���ا للحق���وق الل���صیقة بالشخ���صیة    
الطبیعی�ة ك�الحقوق ال��سیاسیة أو حق�وق األس��رة، ی�ضاف إل�ى ذل��ك أن األنظم�ة تت��دخل       
لتقیید أھلیة الشخص االعتباري بحدود الھدف أو الغرض ال�ذي أن�شئ م�ن أجل�ھ دون        
أن یتعداه، عالوة على أن الشخص االعتباري لیس لھ إرادة حقیقیة، وعندئ�ذ الب�د أن         

  . )١(یكون لھ نائب أو ممثل یعبر عن إرادتھ ویقوم بمباشرة التصرفات نیابة عنھ

                                                           

عبد العزیز خلیل إبراھیم بدیوي ، األنظمة التجاریة والبحریة والسعودیة ، المرجع ال�سابق ،              : د (١)
/  ؛ وللمزی��د م��ن التفاص��یل ح��ول موض��وع الشخ��صیة االعتباری��ة لل��شركة ، انظ��ر د٧٠ ، ص٦٩ص

ج محمود مختار بریري ، الشخصیة المعنوی�ة لل�شركة التجاری�ة ، ش�روط اكت�سابھا وح�دود االحتج�ا               
أبو زید رضوان ، الشخصیة المعنوی�ة ب�ین الحقیق�ة    /  ؛ د١٩٨٥بھا ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  

عمر س�الم  :؛ د١٩٣ ، ص ١٩٧٠والخیال ، مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة ، العدد األول ، سنة            
عم��رو : د؛ ١٩٩٥، الم��سؤولیة الجنائی��ة لألش��خاص المعنوی��ة ، دار النھ��ضة العربی��ة، الق��اھرة ،      

  .٢٠٠١إبراھیم الوقاد ، المسؤولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة ، دون جھة نشر ، 
  : انظر كذلك في تفصیل الشخصیة االعتباریة للشركات 

 G.Ripert, Traite elementaire de droit commercial , ٨ ed, par 
R.Roblot. ١٩٧٤ , No,٦٨١.- 



 - ٢٢١٣ -

س�الف ال��ذكر أن ھن�اك أص�ل ع�ام یتمث�ل ف��ي      ) ١٤(ویت�ضح م�ن ن�ص الم�ادة     
ع ال�شركات، بغ�ض النظ�ر ع�ن     اعتراف المنظم السعودي بالشخ�صیة االعتباری�ة لجمی�        

  .الغرض الذي أنشئت من أجلھ
وال یرد على ھ�ذا األص�ل س�وى اس�تثناء وحی�د خ�اص ب�شركة المحاص�ة ف�ال                     
تكتسب ھذه الشركة الشخصیة االعتباریة، وذات األمر مقط�وع ب�اعتراف ص�ریح م�ن           

، ویترت��ب عل��ى اس��تثناء ھ��ذه  )١٤(الم��نظم بموج��ب ن��ص الفق��رة األول��ى م��ن الم��ادة    
 من األصل العام بتمتع الشركات بالشخ�صیة االعتباری�ة؛ أن تقت�صر أث�ار ھ�ذه       الشركة

وم��ا یھ��م موض��وع بحثن��ا م��ن اآلث��ار الت��ي ترتبھ��ا        . ال��شركة عل��ى أطرافھ��ا فح��سب   
الشخصیة االعتباری�ة لل�شركة ھ�و م�دى م�سؤولیة ال�شركة جنائی�ًا ، وھ�و م�ا نتناول�ھ                  

   -:تفصیًلا على النحو التالي 

 لية   : العتبا للشخ لجنائية لمس

اختلف الرأي في  مشروعیة اعتبار الشخص االعتباري قابًال ألْن ینسب إلیھ 
جریمة م�ا، وأْن توق�ع علی�ھ عقوب�ة، وذل�ك بالن�سبة للج�رائم الت�ي یمك�ن بطبیعتھ�ا أن             

وقی�ل  .)١(تسند إلیھ، كجرائم الشركات التي یرتكبھا القائمون على إدارة ھ�ذه ال�شركات    
 االعتب��اري مج��رد م��ن تل��ك اإلرادة الت��ي یتمی��ز بھ��ا ال��شخص       ف��ي ذل��ك أن ال��شخص  

  .اآلدمي، وتدفع بھ إلى السلوك أو التصرف على نحو معین 
وقد اس�تقر الفق�ھ والق�ضاء عل�ى ع�دم قی�ام الم�سؤولیة الجنائی�ة عل�ى ع�اتق                     
ال��شركة واألش��خاص االعتباری��ة بوج��ھ ع��ام، ب��ل إن ال��ذي ی��سأل جنائی��ًا ھ��و مرتك��ب      

  .)٢(ن ُعمالھا ومدیریھاالجریمة شخصًیا م
ونظ��رًا ألھمی���ة موض���وع ُم���ساءلة ال���شخص االعتب���اري جنائی���ًا فق���د ن���اقش  

 م ھذه المساءلة، وانتھى   ١٩٣١المؤتمر الدولي الجنائي في بوخارست المنعقد سنة        
إل���ى أن ال���شخص االعتب���اري یتمت���ع بأھلی���ة مادی���ة، ول���یس لدی���ھ األھلی���ة القانونی���ة   

ك شأن عدیم األھلیة وال توقع علیھ عقوبة جنائیة، وإنما لمساءلتھ جنائیًا شأنھ في ذل
تتخ��ذ ض��ده ت��دابیر معین��ة، أو م��ا ی��سمى ب��اإلجراءات القانونی��ة دون الق��ول بتطبی��ق        

  .العقوبات الجنائیة الحقیقیة
م لفك��رة الم��سؤولیة الجنائی��ة ١٩٥٣كم��ا تع��رض م��ؤتمر روم��ا المنعق��د ع��ام 

ب�ات االجتم�اعي واالقت�صادي، ث�م ج�اء      لألشخاص االعتباری�ة عن�د بحث�ھ لق�انون العقو         
م ون�اقش موض�وع   ١٩٥٧المؤتمر الدولي لقانون العقوبات الذي انعقد في أثینا س�نة           

المسؤولیة الجنائیة لألشخاص االعتباری�ة عن�د بحث�ھ لالتجاھ�ات الحدیث�ة ف�ي تعری�ف                 

                                                           

 المالی�ة والتجاری�ة ، من�شأة المع�ارف ، اإلس�كندریة ، م�صر       عبد الحمید الشواربي ، الج�رائم     :  د (١)
محمود محمود مصطفى، الجرائم االقتصادیة في   /د:  ، ولمزید من التفاصیل راجع       ٣٥ ، ص  ١٩٨٩

، مطبع�ة جامع�ة الق�اھرة والكت�اب     ٢، األحك�ام العام�ة واإلج�راءات الجنائی�ة، ط     ١القانون المق�ارن، ج   
  .١٩٧٩الجامعي، 

، مجموع��ة أحك��ام محكم��ة ال��نقض  ١٩٦٧ م��ایو س��نة  ١٦ن��ائي م��صري جل��سة  نق��ض ج:  انظ��ر(٢)
  .٦٨١، ص١٨س
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إن :" واتجھ المؤتمر لألخ�ذ ب�الرأي الغال�ب ال�ذي یق�ول           . الفاعل والشریك في الجریمة   
اإلنسان وحده ھو الذي یعد أھًال الكتساب الحق�وق وتحم�ل االلتزام�ات، وأن ال�شخص               
االعتب��اري ال یع��دو أن یك��ون خلًق��ا أو فرًض��ا م��ن ص��نع الق��انون اقت��ضتھ ال��ضرورة        
العملیة لتحقیق مصالح عامة أو خاصة، وإنھ لما كانت أھلیة تحم�ل الم�سؤولیة تق�وم       

". ر إس�ناد الجریم�ة إل�ى ال�شخص االعتب�اري          على اإلرادة الحرة واإلدراك، ف�ال یت�صو       
ومع ازدیاد اتساع نشاط األشخاص االعتباریة فقد اعتنق الم�ؤتمر مب�دأ اتخ�اذ ت�دابیر                
وقائیة ِقَبل تلك األشخاص مع عدم اإلخالل بمسؤولیة ممثلي ھؤالء األشخاص جنائی�ًا          

  .)١(عن الجرائم التي یقترفونھا شخصًیا
ؤولیة جنائیة عل�ى ال�شخص االعتب�اري، وأن      نخلص مما تقدم إلى أنھ ال مس      

مسؤولیتھ المدنیة لیست قاصرة فق�ط عل�ى م�ا یجری�ھ الم�دیر م�ن العق�ود والتعھ�دات،            
وإنما تعتبر الشركة مسؤولة مدنًیا عما یرتكبھ المدیر من الجنح وأش�باه الج�نح أثن�اء       

ص المدیر  أما المسؤولیة الجنائیة فتنصب وحدھا على شخ      . )٢(تأدیة وظیفتھ بالشركة  
أو سواه من المسؤولین العاملین بالشركة، سواء ُحكم علیھ بعقوبة مدنی�ھ أم بغرام�ة     
مالی��ة؛ ألن ال��شركات وھ��ي أش��خاص اعتباری��ة ال یت��صور أن توق��ع علیھ��ا عقوب��ات       

  .)٣(جنائیة
ل�م یتع�رض ص�راحة لمعالج�ة الم�سؤولیة         وجدیر بالذكر أن المنظم السعودي      

 ومنھا الشركات، إذا وقعت جریمة من الجرائم الم�شار          الجنائیة لألشخاص االعتباریة  
. إلیھا في نظام الشركات عن طریق من یدیر الشركة أو من یمثلھا  أو یعمل لحسابھا     

ولكن یستفاد ضمنًا من نصوص نظام الشركات أن المنظم یرت�ب الم�سؤولیة الجنائی�ة             
  .نیة للشركةعلى األشخاص الطبیعیین فقط، ویقتصر على ترتیب المسؤولیة المد

  

                                                           

یحی���ى أحم���د م���وافي ، ال���شخص المعن���وي وم���سؤولیاتھ قانونی���ا وإداری���ا وجنائی���ا ، من���شأة  :  د(١)
مرف�ت عب�د الم�نعم ص�ادق ،     :  ؛ د ٢٣٢ص   : ٢٢٩ ، ص    ١٩٨٧المعارف ، اإلسكندریة ، م�صر ،        

  .١٢٥ ، ص ١٩٩٩، دون جھة نشر ، القاھرة الحمایة الجنائیة للمستھلك 
محم��د كام��ل أم��ین مل��ش ، ال��شركات ، تأسی��سھا وإدارتھ��ا وانق��ضاؤھا وإفالس��ھا وض��رائبھا    :  د(٢)

ودفاترھ��ا وجرائمھ��ا وحراس��تھا ونماذجھ��ا ، ف��ي الق��وانین الم��صریة الجدی��دة والت��شریع المق��ارن،       
  .٨٣٨ ، ص١٩٥٧مطابع دار الكتاب العربي بمصر ، 

محم���د كام���ل أم���ین مل���ش، المرج���ع ال���سابق، ذات الموض���ع؛ للمزی���د م���ن المعلوم���ات ع���ن    :  د(٣)
عب�د ال�رءوف مھ�دي، الم�سؤولیة الجنائی�ة      : المسؤولیة الجنائیة لألشخاص المعنوی�ة، راج�ع دكت�ور     

عن الجرائم االقتصادیة، ف�ي الق�انون المق�ارن، رس�الة دكت�وراه، كلی�ة الحق�وق، جامع�ة المن�صورة،                     
  .ما بعدھا  و٤٣١، ص١٩٧٦
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 ب اطا  

   دار او  رام ارت

تناولنا فیما سبق أنھ ال مسؤولیة جنائیة للشخص االعتباري، وأن ال�شخص       
الطبیعي سواء المسؤول عن إدارة الشركة أو من یعمل بھا أو لحسابھا ھو المسؤول   

  . جنائیًا عن الجرائم المقررة بموجب نظام الشركات 

كا : ال  لش ا  ل في ن بة  لعق   .مق 

م��ن نظ��ام ال�شركات ال��سعودي الجدی��د مق��داًرا للعقوب��ة  ) ٢١٢(ح�ددت الم��ادة  
واجبة التطبیق على الجرائم التي تضمنتھا المادة ذاتھا في جمیع فقراتھا وقضت بأنھ 

ی�د  مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخ�ر، یعاق�ب بال�سجن م�دة ال تز        
ویمك�ن  . على س�نة وبغرام�ة ال تزی�د عل�ى ملی�ون ری�ال، أو بإح�دى ھ�اتین العق�وبتین            

استخالص أحكام المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الشركات فیما یتعلق بالعقوبات، وفقًا 
  :لما جاء بنظام الشركات السعودي الجدید على النحو التالي

با تكميلية  -١ عق صلية  با  لجمع بي عق  : ج 

. من نظام الشركات بین عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة) ٢١٢(تجمع المادة 
فأما العقوبات األصلیة فھي عقوبة السجن، وأما  العقوبة التكمیلیة فھي عقوبة 

وھذه العقوبة جوازیة ویخضع تقدیر الجمع بینھا وبین عقوبة . الغرامة مع السجن
الموضوع، وذلك واضح جلیًا من السجن أو عدم الجمع، للسلطة التقدیریة لمحكمة 

فقد أعطى المنظم ". أو بإحدى ھاتین العقوبتین"عبارة ) ٢١٢(تضمین المادة
سلطة تقدیریة للحكم بعقوبة السجن أو ) ٢١٢(للمحكمة في الجرائم الواردة بالمادة

بالغرامة؛ فإن قضت المحكمة بإحداھما كانت عقوبة أصلیة، كما أجاز للمحكمة أن 
ة إضافة إلى الحكم بالسجن؛ عندئذ تصبح الغرامة عقوبة تكمیلیة تحكم بالغرام
  . لعقوبة السجن

وم��ن المالح��ظ أنَّ كل��ًا م��ن العق��وبتین ج��وازیتین، ف��المنظم ل��م یجع��ل الح��بس    
وجدیر . وجوبیًا بل ترك األمر لتقدیر القاضي وفقًا لما یتراءى لھ من عناصر الدعوى

تطبق على جمیع صور السلوك اإلجرامي ) ٢١٢(بالذكر أن العقوبة المذكورة بالمادة 
، فتطب��ق ذات العقوب��ة عل��ى جمی��ع الج��رائم المن��صوص  )١(الت��ي أوردتھ��ا الم��ادة ذاتھ��ا

  .علیھا بالمادة ذاتھا والمرتبطة بأي وثیقة من وثائق تأسیس الشركة

مة -٢ لغ بة  لسج  لعق بة  نى لعق ال لح  ي  ية تق  : ح

 الجدی��د عقوب��ة جنائی��ة، ح��دھا األق��صى ھ��و    ق��رر نظ��ام ال��شركات ال��سعودي  
السجن سنة دون تحدید حد أدنى، كم�ا ح�دد النظ�ام ذات�ھ عقوب�ة الغرام�ة مق�درًا ح�دھا          

                                                           

جمیعھا تطبق ) أ ، ب ، ج ، د ، ھـ ، و ، ز ، ح ، ط ( تسع فقرات ھي ) ٢١٢(تضمنت المادة ) (١
علیھا العقوبة الواردة بالمادة ذاتھا رغم اختالف صور السلوك اإلجرامي التي تنص علیھا كل فقرة 

 .من تلك الفقرات 
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لذا ف�إن الح�د األدن�ى لعقوب�ة ال�سجن ق�د ی�صل           . )١(األقصى دون أن یورد حًدا أدنى لھا      
ل ذل�ك  وید. إلى أربع وعشرین ساعة، مادامت الجریمة لم یتوافر فیھا ظروف مشددة      

على رغبة المنظم في زیادة السلطة التقدیری�ة للقاض�ي الجن�ائي حت�ى یواج�ھ فروًض�ا                   
حی�ث تتوق�ف كثی�ر م�ن ج�رائم ال�شركات أثن�اء        . عدیدة یضیق عنھا أي تع�داد ح�صري   

تأسیسھا على تحدید ظ�روف ك�ل واقع�ة م�ن حی�ث أھمی�ة النظ�ام، وأھمی�ة الوث�ائق أو                   
  . البیانات التي كانت محًال للجریمة

جدیر بالذكر أن المنظم السعودي ق�د أدخ�ل نظ�ام اس�تبدال الغرام�ة ب�الحبس              و
ال یجوز في تنفیذ األحك�ام أن  :"ھـ حیث تنص المادة األولى منھ على أنھ  ١٣٨٠لسنة  

ُیستبدل الحبس بالغرامة، ویجوز أن ُتستبدل الغرامة بالحبس بال�شروط والقی�ود الت�ي      
الح�بس التعوی�ضي   " ي ُیعوض عن الغرامة بـ وُیسّمى الحبس الذ". ُیبینھا ھذا النظام 

وت��سري أحك��ام ھ��ذا النظ��ام عل��ى ج��رائم ال��شركات أثن��اء     ". ف��ي أحك��ام ھ��ذا النظ��ام  " 
كم��ا ی��نص ھ��ذا النظ��ام عل��ى أن��ھ    ". تأسی��سھا كم��ا ت��سري عل��ى غیرھ��ا م��ن الج��رائم    

لمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن یستبدل التشغیل بالغرام�ة عل�ى    "
  . صدر قراًرا ُینظم بھ أحوال ھذا االستبدال وشروطھ وأحكامھأن ُی

ي : ثانيا  لت ئ  لسع لج ئي  لج ا  لن ل في  بة  لعق   .مق 

ذكرنا فیما تقدم أن الكذب في البیانات التي یحتویھا إحدى وثائق الشركة ق�د          
 لج��رائم التزوی��ر  یتخ��ذ ش��كل التزوی��ر أو ش��كل الن��صب وق��د ت��ضمن النظ��ام الجزائ��ي      

نصوًصا من شأنھا تجریم ھذا الكذب، وأوردت عقوبات یجب تطبیقھ�ا ب�شأن م�ن أت�ى          
ومنھا معاقبة كل من زوَّر أوراقًا تجاری�ة أو مالی�ة، أو األوراق            . ھذا السلوك المجرم    

الخاص��ة بالم��صارف أو وث��ائق ت��أمین، یعاق��ب بال��سجن م��ن س��نة إل��ى خم��س س��نوات   
والمالح�ظ عل�ى ھ�ذا ال�نص أن الم�نظم           . )٢(ربع مئة أل�ف ری�ال     وبغرامة ال  تزید على أ     

كما أن ھذا  . السعودي أوجب الجمع بین عقوبة السجن و عقوبة الغرامة بین حدیھما          
النص یضفي حمایة نظامیة على وثائق الشركات، وفي الواقع فإن ھ�ذا ال�نص ین�ازع             

عت��داء عل��ى م��ن نظ��ام ال��شركات ب��شأن التطبی��ق عل��ى ج��رائم اال  ) ٢١٢(ن��ص الم��ادة 
  .وثائق تأسیس الشركة فیما تتضمنھ من بیانات

م��ن نظ��ام التزوی��ر الم��ذكور، تعاق��ب ب��ذات العقوب��ة    ) ١٩(ك��ذلك ف��إن الم��ادة  
منھ، ك�ل م�ن ی�ستعمل الوث�ائق واألوراق الم�زورة واألوراق           ) ١٣(الواردة في المادة    

ة تطبی�ق  وم�ن الواض�ح إمكانی�   . المنصوص علیھا في ذات المادة م�ع علم�ھ بتزویرھ�ا     
ھاتین المادتین بشأن التزویر الذي یقع في إح�دى وث�ائق ال�شركة أثن�اء تأسی�سھا، أو        

  .استخدام أي من ھذه الوثائق المزورة مع العلم بتزویرھا
مما تقدم نجد أن ھناك حالة تعدد للجرائم یصاحبھا تع�دد لن�صوص التج�ریم،               

لجزائ��ي تح��وي ن��صوًصا   ومنھ��ا النظ��ام ا ) الق��وانین(وم��ن المعل��وم أن كاف��ة األنظم��ة   

                                                           

 .من نظام الشركات السعودي ) ٢١٢(أنظر المادة رقم ) (١
 .من النظام الجزائي السعودي لجرائم التزویر) ١٣(انظر المادة رقم ) (٢
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 ع��دة ن��صوص ت��صلح  -أحیان��ًا–مختلف��ة ك��ل منھ��ا یحك��م حال��ة بعینھ��ا، ولك��ن ق��د نج��د   
للتطبیق على نفس الحالة، وال یشترط أن تكون ھذه النصوص المتنازعة مجتمعة في 
نظ�ام واح�د، ب�ل ق�د توج�د ف�ي نظ��امین متمی�زین، وھ�و م�ا الحظن�اه فیم�ا أوردن�اه م��ن             

، وك�ذلك م�ا ج�اء       )١(جزائ�ي ال�سعودي لج�رائم التزوی�ر       نصوص وردت ض�من النظ�ام ال      
  .من نظام الشركات السعودي) ٢١٢(بنص المادة 

وبالرغم من تعدد النصوص التي تبدو منطبقة على ذات الحالة إال أن واح�ًدا          
منھ��ا فق��ط ھ��و الواج��ب التطبی��ق، أو یمك��ن الق��ول أن تطبی��ق إح��داھما ی��ستبعد تطبی��ق   

ول��یس . ھ��ا الفق��ھ بالتع��دد الظ��اھري للن��صوص الجنائی��ةاآلخ��ر، وھ��ذه الحال��ة ُیعب��ر عن
موضوع تعدد النصوص من ابتداع الفقھ، كما أنھ لیس من ابتكار القضاء، إذ الحظن�ا         
م��ن خ��الل م��ا تق��دم وج��وده ف��ي األنظم��ة، مثلم��ا لم��سناه واض��ًحا ف��ي النظ��ام الجزائ��ي    

  .السعودي لجرائم التزویر، وفي نظام الشركات السعودي
 في النصوص الجزائی�ة ف�إن ال�نظم المقارن�ة تن�تھج نھًج�ا لھ�ذا        ولحل التنازع 

، أو بعبارة   "ما لم ینص على خالف ذلك     "فنرى أحیانًا ُیعبر عن التنازع بعبارة       . الحل
، أو ......."بخ�الف الح�االت   " ، أو بعب�ارة "ما ل�م یك�ن الفع�ل جریم�ة أكث�ر خط�ورة             "

ولم یقتصر األمر على ھذه ".  رما لم تكن ھناك عقوبة أشد ضمن قانون آخ  " بعبارة  
العب��ارات العام��ة ب��ل أن ھن��اك ن��صوًصا أكث��ر ص��راحة وأدق تعبی��رًا فق��د ج��اء بالم��ادة     

عندما تحكم نف�س الموض�وع ع�دة ق�وانین      :" من قانون العقوبات االیطالي أنھ      ) ١٥(
عقوب��ات أو ع��دة ن��صوص م��ن نف��س الق��انون الجن��ائي، فالق��انون أو ال��نص الخ��اص      

  .تطبیًفا لمبدأ الخاص یقید العام . )٢ (" أو النص العامیستبعد القانون
وھذه العبارات إن دلت على وجود تع�دد ظ�اھري للن�صوص ت�ستبعد التن�ازع                
الحقیقي ، فالقانون نفسھ یقوم بمھمة حلھا ویبین ص�راحة أي الن�صوص یطب�ق وم�ا                 

ن�اك  ھو أصلحھا ، وبذلك ال یلج�أ الق�ضاء إل�ى تطبی�ق الن�صوص األخ�رى  وال تبق�ي ھ           
بعد ذلك صعوبة ، ولكن الصعوبة تنشأ عن�دما ال یتع�رض الق�انون بن�صوص ص�ریحة             
لح��ل ھ��ذا التن��ازع الظ��اھري ویت��رك أم��ره للفق��ھ وللق��ضاء، وھن��ا یج��د ال��شك ل��ھ مكاًن��ا  
بالنسبة للقاعدة الواجب تطبیقھا والنص الواجب إنزالھ على المسألة المعروضة على       

  .القاضي
 ق��د اس��تعمل عب��ارة تح��ل ھ��ذا     - ب��دوره –دي والحقیق��ة ف��إن الم��نظم ال��سعو   

م�ع ع�دم اإلخ�الل ب�أي عقوب�ة أش�د ی�نص              :"ُأسُتھلت بعبارة ) ٢١٢(اإلشكال ، فالمادة    
وإذا كان النظام الجزائي لجرائم التزویر توجد ب�ھ ن�صوص           ....... ".  علیھ نظام آخر  

جزائیة تشترك مع بعض نصوص نظام الشركات في تجریم بع�ض األفع�ال مم�ا یوج�د               
الة التنازع الظ�اھري للن�صوص الجزائی�ة، فإن�ھ بالت�الي ق�د أوج�د الم�نظم ال�سعودي                    ح

م�ن النظ�ام الجزائ�ي    ) ١٩ ، ١٣( وسیلة لحل ھ�ذا التن�ازع الق�ائم ب�ین ن�ص الم�ادتین               

                                                           

  .من النظام سالف الذكر) ١٩(و المادة ) ١٣(انظر المادة ) (١
 ، ١٩٦٣ألفونس میخائیل ، تعدد الج�رائم ، دار الم�ستقبل للطب�ع والن�شر ، الق�اھرة ، م�صر                   :  د (٢)
 . وما بعدھا ٥٠ص
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م�ن نظ�ام ال�شركات فیم�ا تت�ضمنھ      ) ٢١٢(السعودي لجرائم التزویر،  مع نص المادة    
علیھا، حیث ینتھي األمر بتطبیق العقوبة ھذه المواد من عقوبات للجرائم المنصوص  

  ).القانونین(األشد في أي من النظامین 

  

  اطب اث

 ءأو ا  أو ود اد ت  

فیما یتعلق بتشدید العقوبات، فقد أورد نظام الشركات السعودي الجدید ظرًفا 
من ذات ) ٢١٢(بالمادةواحًدا فقط، من شأنھ تشدید العقوبة المنصوص علیھا 

 حسب ما أردتھ -فُیعد عائًدا  ألحكام ھذا النظام " حالة العود"النظام، ھذا الظرف ھو 
 كل من ارتكب الجریمة أو المخالفة نفسھا، المحكوم -من النظام ذاتھ ) ٢١٤(المادة 

  .بھا علیھ فیھا بحكم نھائي؛ خالل ثالث سنوات من تاریخ الحكم علیھ بھا
 حالة )١(أضاف من خالل قانون الشركات المصريع المصري فقد أما الُمشّر

أخرى تشدد فیھا العقوبة بخالف حالة العود، وھي حالة االمتناع عن إزالة المخالفة 
التى صدر فیھا حكم نھائى باإلدانة حیث ُتضاعف الغرامات المنصوص علیھا فى 

  . من القانون المذكور) ١٦٣(، و)١٦٢(المادتین
 سواء -ام الشركات السعودي أثر المساھمة الجنائیة ولم یوضح نظ

 على العقوبة من حیث تشدیدھا، كما أن -بالتحریض، أو باالتفاق، أو بالمساعدة 
المنظم من خالل نظام الشركات لم یذكر عقوبات یمكن تطبیقھا على الفاعل األصلي 

 والشریك وأخرى یمكن تطبیقھا على الشریك، بما یستفاد منھ أن عقوبة الفاعل
  .واحدة من حیث نوعھا ومقدارھا وحدودھا 

كذلك لم یبین المنظم السعودي ضمن نظام الشركات مدى تصور الشروع في 
ارتكاب جریمة من ھذه الجرائم، وبالتالي فلم یذكر ھذا النظام أیة عقوبات یمكن 

علقة تطبیقھا في حالة الشروع في ارتكاب جریمة من ھذه الجرائم، ال سیما تلك المت
  .بوثائق الشركة أثناء تأسیسھا

أیضًا لم یتناول المنظم السعودي ضمن نظام الشركات الجدید حاالت لتخفیف 
العقوبة أو اإلعفاء منھا كما ھو متبع عادة في بعض القانونین كإعفاء من یدلي 

 من شأنھا - لم یكن في اإلمكان الوصول إلیھا أو معرفتھا لوال إدالؤه بھا-بمعلومات 
ف الجریمة أو كشف الحقیقة في جریمة ما، أو المساعدة في الوصول إلى الفاعل كش

في جریمة، أو ما إلى ذلك من أسباب یتقرر على أساسھ تخفیف العقوبة أو اإلعفاء 
  .منھا

نخلص مما تقدم إلى أن نظام الشركات السعودي الجدید لم یتضمن أحكامًا 
خفیف العقوبة أو اإلعفاء منھا، بینما تتعلق بالمساھمة الجنائیة أو الشروع أو ت

                                                           

  .م١٩٩٨لسنة ) ٣(م ، المعدل القانون رقم١٩٨١لسنة ) ١٥٩(مقانون الشركات المصري رق) (١
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تضمن حالة واحدة لتشدید العقوبة وھي العود الرتكاب نفس الجریمة خالل ثالث 
وبالتالي فالعقوبة المقررة . سنوات، وقرر جزاًء أشد، حیث جعل العقوبة تتضاعف

 إذا كرر الفاعل ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا )١()٢١٢(بموجب المادة
 ھذه المادة فإن العقوبة تشدد لتكون السجن مدة ال تزید على سنتین وبغرامة ال في

  .تزید على ملیوني ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

                                                           

مع :"من نظام الشركات السعودي ھي) ٢١٢(جدیر بالذكر أن العقوبة التي تضمنتھا المادة ) (١
عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر، یعاقب بالسجن مدة ال تزید على سنة وبغرامة 

 ."یال، أو بإحدى ھاتین العقوبیتنملیون ر) ١،٠٠٠،٠٠٠(ال تزید على 
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  خاتمة البحث
الحمد هللا الذي وّفق وأعان على إنجاز ھذا البحث، وأسألھ تعالى أن یجعلھ 

الشركات التجاریة المرتبطة علًما نافًعا، وأن أكون قد وفقت في تقدیم موضوع جرائم 
بوثائق الشركة خالل مرحلة تأسیسھا والذي عرضنا من خاللھ ألنواع ھذه الجرائم 
وأركانھا والعقوبات المقررة نظاًما، على النحو سالف البیان شرًحا وتفصیًال 

لنظام الشركات السعودي الجدید مع مقارنتھ ببعض النظم القانونیة .   وتأصیًال
جنبیة، وقد اتضح من خالل البحث مدى أھمیة إحكام التنظیم القانوني العربیة واأل

ألحكام المسؤولیة الجنائیة في نطاق جرائم الشركات التجاریة، ال سیما تلك التي تقع 
حمایة للثقة العامة في ھذه الشركات بما . مرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسیسھا

 من خالل ھذه الخاتمة ألھم نتائج یجدي نفًعا في دعم االقتصاد الوطني، ونعرض
  .وتوصیات البحث 

لبح : ال    :نتائج 

من خالل بحثنا لجرائم الشركات التجاریة خالل مرحلة تأسیسھا في نظام الشركات 
  :السعودي الجدید والنظم القانونیة المقارنة، توصلنا إلى عدة نتائج نوردھا فیما یلي

د على تجریم وقوع جرائم الشركات لم ینص نظام الشركات السعودي الجدی -١
التجاریة أثناء تأسیسھا بطریق اإلھمال أو عدم مراعاة واجبات الحیطة 

 ).عدم االحتراز(والحذر 
یتضمن نظام الشركات السعودي الجدید حالة واحدة فقط لتشدید العقوبة  -٢

وھي حالة العود الرتكاب الجریمة خالل ثالث سنوات من الحكم باإلدانة على 
 .علالفا

 سواء باالتفاق أو -لم یتناول النظام المذكور أثر المساھمة الجنائیة  -٣
 على تشدید العقوبات المقررة في جرائم –بالتحریض أو بالمساعدة 

 .الشركات المرتبطة بوثائق تأسیسھا 
لم یبّین المنظم السعودي مدى تصور الشروع في ارتكاب جریمة من جرائم  -٤

یسھا، كما لم یتناول أحكام المسؤولیة الجنائیة الشركات المرتبطة بوثائق تأس
 .في حالة الشروع

لم یرد ضمن نظام الشركات السعودي الجدید حاالت لتخفیف العقوبة أو  -٥
 .اإلعفاء منھا في الجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء مرحلة تأسیسھا

لبح : ثانيا  صيا    :ت

 یقرر تجریم - أو أكثر–انونًیا أن یتم تضمین نظام الشركات السعودي نًصا ق -١
السیما تلك الجرائم المرتبطة -األفعال المنصوص علیھا في نظام الشركات 

 إذا ما وقعت الجریمة بطریق اإلھمال أو اإلخالل بواجبات -بوثائق تأسیسھا
 ).عدم االحتراز(الحیطة والحذر

یھا حكم أن تشدد العقوبة في حالة االمتناع عن إزالة المخالفة التي صدر ف -٢
 .نھائي، وذلك بمضاعفة عقوبة الغرامة 
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أن یتم تنظیم األحكام الجنائیة المتعلقة بالشروع في ارتكاب جریمة من  -٣
 .جرائم الشركات المرتبطة بوثائق تأسیسھا

تنظیم أحكام المسؤولیة الجنائیة فیما یتعلق بحاالت المساھمة الجنائیة وأن  -٤
ك من حیث مقدار العقوبة بما یضمن یتم التمییز بین الفاعل األصلي والشری

  .تحقیق العدالة في توقیع الجزاء الجنائي 
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لمصا جع  لم    

  القرآن الكریم  
 :المراجع العربیة : أوًال

أب���و زی���د رض���وان ، الشخ���صیة المعنوی���ة ب���ین الحقیق���ة والخی���ال ، مجل���ة العل���وم : د
  .م١٩٧٠القانونیة واالقتصادیة ، العدد األول ، سنة 

حمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون  العقوب�ات ، الق�سم الخ�اص ، دار النھ�ضة                  أ: د
  .م١٩٨٥العربیة ، القاھرة 

ألفونس میخائیل ، تعدد الجرائم ، دار الم�ستقبل للطب�ع والن�شر ، الق�اھرة ، م�صر                    : د
  .م١٩٦٣

حسني أحمد الجن�دي ، الق�انون الجن�ائي للمع�امالت التجاری�ة ، الكت�اب األول ، دار                : د
 .١٩٨٩النھضة العربیة ، القاھرة ، 

س��عید یح��ي ، ال��وجیز ف��ي النظ��ام التج��اري ال��سعودي ، الطبع��ة الخام��سة ، المكت��ب : د
 .م ١٩٨٥العربي الحدیث ، القاھرة، 

صفوت بھنسأوي ، النظام التجاري السعودي ، العمل التجاري والتاجر ، الشركات : د
اعیة ، دراس�ة مقارن�ة ، دون جھ�ة ن�شر،     التجاریة ، األوراق التجاریة ، الملكیة الصن  

  .  م١٩٩٩
عادل عبد ال�سمیع عب�د الفت�اح العزب�اوي ، الحمای�ة الجنائی�ة لل�شركات التجاری�ة ،                  : د

  .دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاھرة 
عبد الحمید الشواربي ، الجرائم المالیة والتجاریة ، منشأة المعارف ، اإلس�كندریة             : د

  ١٩٨٩، مصر 
عبد الرءوف مھدي ، المسؤولیة الجنائی�ة ع�ن الج�رائم االقت�صادیة ، ف�ي الق�انون                  : د

  .١٩٧٦كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة، مصر، : المقارن ، رسالة دكتوراه 
عب��د العزی��ز خلی��ل إب��راھیم ب��دیوي ، األنظم��ة التجاری��ة والبحری��ة ال��سعودیة ، دار   : د

 . سنة نشرالفكر العربي ، القاھرة ، مصر ،دون 
عب��د العزی��ز ع��زت الخی��اط ، ال��شركات ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة والق��انون الوض��عي  : د

 .م ١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨لبنان، / ،مؤسسة الرسالة،بیروت٣،القسم األول،ط
عبد العظیم مرسي وزیر ، دروس في القسم الخاص من قانون العقوبات ، الكت�اب         : د

  .م١٩٨٦نصورة ، مصر ، الثالث ، جرائم المصلحة العامة ، جامعة الم
عبد الفتاح خضر، جرائم التزویر والرشوة في أنظم�ة المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،       : د

 . ١٩٩٠الطبعة الثانیة ، مطبعة سفیر ، الریاض ، السعودیة، 
عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي اإلسالمي، دار التراث العربي ، الجزء األول ، : د

  . م١٩٧٧
 العمران، األوراق التجاریة في النظام السعودي، معھد اإلدارة العامة، عبداهللا محمد:د

  .١٩٩٥اإلدراة العامة للبحوث، 
  عبد المنعم العوضي ، أصول الدراسة المنھجیة لعلم اإلجرام : د
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علي البارودي ، القانون التج�اري ، كلی�ة الحق�وق ، جامع�ة اإلس�كندریة ، م�صر ،                : د
  . م١٩٩٠

ع��وض ، ال��شركات التجاری��ة ، دار النھ��ضة العربی��ة ، الق��اھرة، عل��ي جم��ال ال��دین : د
 .م١٩٦١مصر ،

 علي ح�سن ی�ونس ، الق�انون التج�اري ، ال�شركات التجاری�ة ، الج�زء األول ، دون         :د
 رقم طبعة أو سنة نشر، دار الفكر العربي ، القاھرة 

جل�ة  عمر ال�سعید رم�ضان ، فك�رة النتیج�ة ف�ي ق�انون العقوب�ات ، بح�ث من�شور بم           : د
  .٣١القانون واالقتصاد ، السنة 

عم��ر س��الم ، الم��سؤولیة الجنائی��ة لألش��خاص المعنوی��ة ، دار النھ��ضة العربی��ة ،      : د
  .م١٩٩٥القاھرة ، 

عمرو إبراھیم الوقاد ، المسؤولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة ، دون جھة نشر ، : د
  .م٢٠٠١

ع��ام ف��ي ش��ركات الم��ساھمة ، دار غن��ام محم��د غن��ام ، الحمای��ة الجنائی��ة لالدخ��ار ال : د
  .، القاھرة ، مصر ١٩٨٨النھضة العربیة ، 

فوزیة عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، الق�سم الع�ام ، دار النھ�ضة العربی�ة ،                : د
  .م١٩٨٢القاھرة ، 

 / ١٩٨١مأمون سالمة ، قانون العقوب�ات ، الق�سم الخ�اص ، دار الفك�ر العرب�ي ،                : د
 .م١٩٨٢

 سالمة ، قانون العقوب�ات ، الق�سم الخ�اص ، الج�زء األول ، الج�رائم                  مأمون محمد : د
   ١٩٨٣ / ١٩٨٢المضرة بالمصلحة العامة ، دار الفكر العربي ، طبعة 

محسن بن حمید النمري ، الشركات المعاصرة والتكییف الفقھي ، الم�ذكرة األول�ى           : د
  .ر عبر االنترنت، بحث منشو) las ٤١٨(لمادة فقھ المعامالت المالیة المعاصرة 

محمد بن إبراھیم العبد الجبار ، المختصر في أحكام األوراق التجاریة في النظام 
  .السعودي 

  
 .  م ١٩٨٧محمد ذكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ،االسكندریة، : د
رض��ا ال��سید عب��د الحمی��د ، ج��رائم ال��شركات ف��ي النظ��ام     : محم��د عل��ى كوم��ان ؛ د : د

 م١٩٩٦ دراسة مقارنھ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، السعودي ،
محم���د عم���ر م���صطفى ، النتیج���ة وعناص���ر الجریم���ة ، مجل���ة العل���وم القانونی���ة      : د

 . م١٩٦٥ ، لسنة ١٤واالقتصادیة ، العدد 
محم��د كام��ل أم��ین مل��ش ، ال��شركات ، تأسی��سھا وإدارتھ��ا وانق��ضاؤھا وإفالس��ھا      : د

مھا وحراستھا ونماذجھا ، في الق�وانین الم�صریة الجدی�دة    وضرائبھا ودفاترھا وجرائ  
 .م١٩٥٧والتشریع المقارن، مطابع دار الكتاب العربي بمصر ، 

محم�د محی�ي ال�دین ع��وض ، ق�انون العقوب�ات ال��سوداني ، معلًق�ا علی�ھ ، المطبع��ة        : د
 . م ١٩٧٠العالمیة ، القاھرة ، 
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الق�انون المق�ارن ، الج�زء األول        محمود محمود مصطفى ، الجرائم االقتصادیة في        : د
، األحك��ام العام��ة واإلج���راءات الجنائی��ة ، الطبع���ة الثانی��ة ، مطبع���ة جامع��ة الق���اھرة      

 .م١٩٧٩والكتاب الجامعي ، 
محمود محمود م�صطفى ، ش�رح ق�انون العقوب�ات ، الق�سم الخ�اص ، دار النھ�ضة                : د

  .م١٩٨٤العربیة ، القاھرة ، 
 .م١٩٧٤نون العقوبات ، طبعة محمود محمود مصطفى ، شرح قا: د
محمود مختار أحمد بربري ، قانون المعامالت التجاری�ة ال�سعودي ، معھ�د اإلدارة             : د

 .م١٩٨٢العامة ،  الریاض ، 
محمود مختار بری�ري ، الشخ�صیة المعنوی�ة لل�شركة التجاری�ة ، ش�روط اكت�سابھا             : د

  .م١٩٨٥وحدود االحتجاج بھا ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 
محم���ود نجی���ب ح���سني ، النظری���ة العام���ة لالمتن���اع ، المجل���ة الم���صریة لق���انون    : د

 .م١٩٨٤العقوبات ، 
محم��ود نجی��ب ح��سني ، ش��رح ق��انون العقوب��ات ، الق��سم الخ��اص ، دار النھ��ضة       : د

  .م١٩٨٦العربیة ، القاھرة 
 مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستھلك ، دون جھة ن�شر ، الق�اھرة      : د

 . م١٩٩٩
مصطفى رضوان ، الفقھ والق�ضاء ف�ي الق�انون التج�اري  ، الج�زء األول ، من�شأة              : د

 .م١٩٥٨المعارف ، اإلسكندریة، 
مصطفى كمال طھ ، الشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس�كندریة،        : د

 . م١٩٩٨مصر ، 
ألول ، دون رق�م طبع�ة      مصطفى كمال طھ ، الوجیز في القانون التجاري ، الج�زء ا           : د

جمھوری�ة م�صر العربی�ة،    / المكتب المصري الح�دیث للطباع�ة والن�شر ، اإلس�كندریة            
  م ١٩٧١

 ل�سنة  ١٥٩مصطفى كمال طھ، القانون التج�اري ، ش�ركات األم�وال وفق�ا للق�انون            : د
 ب���شأن ش���ركات الم���ساھمة والتوص���یة باألس���ھم  والم���سؤولیة المح���دودة ،      ١٩٨١

 .م١٩٨٢یة ، اإلسكندریة ، مصر ، مؤسسة الثقافة الجامع
ج�رائم  " مظھر فرغلي علي محمد ، الحمایة الجنائیة للثقة ف�ي س�وق رأس الم�ال             : د

 .م٢٠٠٦ ھـ، ١٤٢٧، الطبعة األولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، " البورصة 
نادی���ة محم���د مع���وض ، ال���شركات التجاری���ة ، دار النھ���ضة العربی���ة ، الق���اھرة        : د
 .م٢٠٠١،
یحی��ى أحم��د م��وافي ، ال��شخص المعن��وي وم��سؤولیاتھ قانونی��ا وإداری��ا وجنائی��ا ،    : د

  .م١٩٨٧منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، مصر ، 
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   : المراجع االجنبیة : ثانیًا 
Wilfrid, Jeandidier , Droit pénal des affaires , Dalloz, ١٩٩١  
Emile Garcon , Code Penal Annote , ١٩٥٢  
Mireille DELMAS – MARTY , "Droit pénal de affaires ", PUF, 
١٩٧٣  
 Jean , Larguer, Droit penal des affaires , ARMANDO COCIN, 
١٩٨٦ 
G.Ripert, Traite elementaire de droit commercial , ٨ ed, par 
R.Roblot. ١٩٧٤  

  
  :الدوریات و المجالت العلمیة : ثالثًا 

  :العلمیة العربیةالدوریات و المجالت  -١
  . م١٩٧٠مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة ، العدد األول ، سنة 

   .٣١مجلة القانون واالقتصاد ، السنة 
  .م١٩٨٤المجلة المصریة لقانون العقوبات ، 

  . م١٩٦٥ ، لسنة ١٤مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة ، العدد 
  .السابعة ، العدد الثالث مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة ، السنة 

  :الدوریات و المجالت العلمیة األجنبیة -٢
Dalloz 

  )القوانین(األنظمة : رابعًا 
   :العربیة) القوانین(األنظمة -١

) ٣/م: ( نظام الشركات السعودي الجدید الصادر بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم -
  ھـ٢٨/١/١٤٣٧وتاریخ 

وت�اریخ  ) ٢/م: (بالمرسوم الملك�ي الك�ریم رق�م      نظام المحكمة التجاریة السعودي الصادر       -
  .ھـ١٥/١/١٣٥٠

وت��اریخ ) ١/م(: نظ��ام المرافع��ات ال��شرعیة ال��سعودي ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م       -
  .ھـ ٢٢/١/١٤٣٥

وتاریخ ) ١١/م(النظام الجزائي السعودي لجرائم التزویر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 .ھـ ١٨/٢/١٤٣٥
م، طبق�ًا ألح�دث تعدیالت�ھ بالق�انون رق�م           ١٩٣٧ ل�سنة    ٥٨ي رق�م    قانون العقوبات المصر   -

  .م ٢٠٠٣ لسنة ٩٥
لسنة ) ٣(م ، المعدل بالقانون رقم١٩٨١لسنة ) ١٥٩(قانون الشركات المصري رقم -

 .م١٩٩٨
 ٧ / ٢٩ ال�صادر بت�اریخ بت�اریخ    ١٩٤٨ ل�سنة  ١٣١رقــم القانون المدني المصري رقم   -

 .م١٩٤٨/ 
  .م١٩٨٤لسنة ) ٨(إلماراتي رقم قانون الشركات التجاریة ا -
 .م ١٩٧٤لسنة ) ٤(قانون الشركات العماني رقم  -

  :األجنبیة ) القوانین(األنظمة -٢
Code Peénal français-  
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- Groupe de droit civil français 
  :األحكام القضائیة : خامسًا

  
  :االحكام القضائیة العربیة  -١

 ١/ ١٧٨ ، ف��ي الق��ضیة رق��م    ھجری��ة١٤٠١ لع��ام ١٤/٨٦ق��رار دی��وان المظ��الم رق��م     -
ھ��ـ، مجموع��ة المب��ادئ ال��شرعیة والنظامی��ة الت��ي قررتھ��ا ھیئ��ة       ١٤٠١ق��ضائیة  لع��ام  

 .ھـ١٤٠١ولجان دوائر دیوان المظالم عام 
 ج�نح مالی�ة ،   ٢٠٠١ ل�سنة  ٣٦حكم محكمة القاھرة للجرائم المالیة ، في الق�ضیة  رق�م             -

 .م ٢٩/١١/٢٠٠٤جلسة 
 م��ارس س��نة  ٢٦ال��دائرة التاس��عة التجاری��ة ، جل��سة   حك��م محكم��ة اس��تئناف الق��اھرة ،    -

  . ق٧٤لسنة ) ١٠٧(، ) ٣٥(، ) ٣٤(م ، القضایا أرقام١٩٥٧
 ج�نح مالی�ة   ٢٠٠٢ ل�سنة   ٤حكم محكمة جنح الشؤون المالیة بالقاھرة في القضیة رق�م            -

 م ، والمؤید بحكم محكمة الج�نح الم�ستأنفة ف�ي الق�ضیة رق�م      ٢٠٠٤ ینایر ١٩، بجلسة   
 .م ٢٠٠٥ مارس ٢٦ ، بجلسة ٢٠٠٤ لسنة ١٢٣

  .م١٩٥٦ دیسمبر ٦ قضائیة ، جلسة ٢٣ لسنة ١٤٥نقض مصري رقم  -
 ، مجموع��ة أحك��ام محكم��ة ال��نقض ١٩٦٧ م��ایو س��نة ١٦نق��ض جن��ائي م��صري جل��سة  -

 .١٨س
  .٦ م ، مجموعة القواعد القانونیة ، ج١٩٤٣ مایو سنة ٣١نقض مصري جلسة  -
 .٣عة القواعد القانونیة ، ج مجمو١٩٣٤ ینایر ١٥نقض جنائي مصري جلسة  -
 .٣ ، مجموعة القواعد القانونیة ، ج١٩٣٥ یونیھ سنة ٢٤نقض مصري  -
 . ٢١ ، مجموعة أحكام النقض ، س١٩٧٠ دیسمبر ١٣نقض مصري جلسة  -
 .١٢مجموعة المكتب الفني ج م١٩٦١مارس٩ق جلسة  ٦٢ لسنة ٣٦الطعن رقم  -

  : األحكام القضائیة األجنبیة  -٢
Cas. Crime , ٣٠, mai , ١٩٣٠, REV. soc. ١٩٣١  

 Crime .٢٨ mai, ١٩٨٧ , D. P . ١٨٨٧ , I .٣٥٣ .   
Cas crime , ٢٠ Juillet , ١٩٣٧ , Bull . No, ١٧٠.  
Cas crime ٧ NOV, ١٩٨٣. R ev . S oc . ٣٢٧ .١٩٨٤ , note B ouloc 

  Crime. ٥ juin ١٩٧٥ , bull. Crime . No, ١٤٦   
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