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جـرائُم مخـالفـِة لقواعد الحوكمة –
دراسة نقدية مقارنة )الكويت ولبنان(

د. جرج�ص طعمه

اأ�ضتاذ م�ضاعد – كلية احلقوق

اجلامعة اللبنانية – لبنان

 املقـدمــة:
ترجمة  باأنها  البع�س  فاعترب  »احلوكمة«،  على  اأطلقت  التي  التعريفات  تعّددت 

»اأ�سلوب  علميًا  يعني  وهو    Corporate Governance مل�سطلح  خمت�رشة 

باأنها:»حتقيق  الآخر  البع�س  عّرفها  حني  يف   
)1(

الر�سيدة« الإدارة  �سلطات  ممار�سة 

عّرفت  ولقد   .
)2(

ال�رشكات« اإدارات  م�ساءلة  حّق  امل�ساهمني  ومنح  والعدالة  ال�سفافية 

موؤ�س�سة التمويل الدولية احلوكمة باأنها: »النظام الذي يتّم من خالله اإدارة ال�رشكات 

 OECD يف حني عّرفتها منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 
)3(

والتحّكم يف اأعمالها«

الإدارة  ال�رشكة وجمل�س  اإدارة  القائمني على  العالقات فيما بني  باأّنها: »جمموعة من 

 .
)4(

وحملة الأ�سهم وغريهم من امل�ساهيمن« 

اأما يف فرن�سا فقد ظهر هذا امل�سطلح ) Gouvernance( للمرة الأوىل يف القرن 

الثاين ع�رش واقت�رش مفهومه على مهمات اإدارية وق�سائية يقوم بها بتكليف من امللك 

وكيل يعينه للغاية املذكورة، ويف اإنكلرتا يعود هذا امل�سطلح اأي�سًا اإىل الع�سور الو�سطى 

حيث كان يق�سد به و�سيلة اأو طريقة تنظيم ال�سلطة الإقطاعية اإّل اأّن هذا املدلول يف اللغة 

)1( حممد ح�سن يو�سف، حمّددات احلوكمة ومعايريها- بنك ال�ستثمار القومي م�رش، يونيو 2007، �س 4.

لتاريخ  ذكر  ل  الأ�سكندرية،  للطبعة،  لذكر  اجلامعية،  املطبوعات  دار  ال�رشكات،  حوكمة  يو�سف،  فرج  د.اأمري   )2(

الن�رش، �س 3.

(3) Alamgir,M.(2007) Corporate Governance :” A Risk perspective,paper presented to : Corporate 
Governance and Reform : Paving the way to Financial stability and development, a confe-
rence organized by the Egyptian Banking Institute . Cairo,May 7-8 .

(4) Freelands,C.(2007) Basel Committee Guidance or Corporate Governance For Banks, paper 
presented to: Corporate Governance and reform: Paving the way to financial stability and 
development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute,Cairo, May 7-8.
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النكليزية قد تغرّي يف الربع الأخري من القرن الع�رشين بحيث اأ�سبح ي�سكل م�سطلحًا 

التي تفتق  له م�سطلحاته  بات  الذي  اليوم  اأّما يف عامل   ،
)1(

الأعمال وامل�ساريع يف عامل 

»العامل قرية كونية«،  »العوملة«،  ال�رشيع من مثل م�سطلح  التكنولوجي  التطّور  عنها 

»ال�سمولية«، »انفتاح الأ�سواق« ورفع العوائق واحلدود اجلمركية ...فاإّن »احلوكمة« 

اأ�سبحت اأحد هذه امل�سطلحات، حتى اأّن البع�س ذهب اإىل اعتبارها وليدة الدميقراطية 

 التي تتعزز وترت�سخ يف عامل اليوم يومًا بعد يوم.
)2(

يف اخلال�سة اأرى باأّن احلوكمة ل تقت�رش على الإدارة الر�سيدة لل�رشكات مبا يوؤمن 

م�سالح ال�رشكة وال�رشكاء وامل�ستهلك فقط، بل تتعداها لت�سمل اأي�سًا م�سالح العمال 

واملوظفني والدائنني واملتعاملني معها والقت�ساد الوطني والإدارة مبفهومها العام اأي 

الدولة واأبرز ما فيها اخلزينة العامة.

فها باأنها: »كل �سلوك �سواء كان فعاًل اأو امتناعًا يجّرمه  اأّما بالن�سبة للجرمية فاأعرِّ

اجلرائم  باأّن  يخفى  ول  معًا«  الثنني  اأو  عليه  تدبريًا  اأو  عقوبة  ويفر�س  جزائي  ن�ّس 

يت�ساعف  الهتمام  من  وا�سعًا  حيزًا  احلا�رش  ع�رشنا  يف  ت�سغل  باتت  القت�سادية 

بازدياد  اليوم  عامل  ي�سهده  الذي  املت�سارع  التطور  مع  واأمناطها  اأعدادها  بت�ساعف 

مطّرد،   وبالتايل فهي �سلوكيات تلحق ال�رشر اأو تهّدد باخلطر م�سالح اقت�سادية اأراد 

امل�رشع حمايتها، ولقد عّرف البع�س القت�ساد على ال�سكل التايل:

”L’économie n’est pas qu’une accumulation de chiffres، 

de statistiques،de diagrammes: il s’agit d’activités  humaines 
basées sur des projets politiques et sociaux “)3(

.

من هنا، فاإّن كل ن�ّس جترميي يت�سّمن جرمية اقت�سادية يهدف اإىل حتقيق �سيا�سة 

امل�رشع القت�سادية عرب حماية م�سلحة عامة واأخرى خا�سة واإن تفاوتت ن�سب تظهري 

اأّي من امل�سلحتني بني ن�ّس واآخر ح�سب نوع اجلرمية وطبيعتها. ولئن كان الكثري من 

(1) Philippe Moreau Defarges : “ La Gouvernance “ , 4eme édition,Puf- Paris-2011-P.5

(2) Philippe Moreau Defarges, La Gouvernance, op.cit.P.18.   
(3) Eric David, Gabrielle Lefèvre : “Juger les multinationales”, Editions Mardaga-Grip- Bruxelle-

s,2015,p11 
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الباحثني يف اجلرائم القت�سادية يجد �سعوبة يف و�سع تعريف قانوين مانع وجامع 

والتي  للدولة  القت�سادية  بال�سيا�سة  ترتبط  اإىل كون هذه اجلرائم  يعود  ، وذلك 
)1(

لها

الظروف  بتغرّي  تتغرّي  مرنة  جرائم  يجعلها  مّما  واآخر،  اقت�سادي  نظام  بني  تختلف 

القت�سادية، الأمر الذي يتعار�س مع القانون اجلزائي  ومفاهيمه، اإّل اأّن البع�س الآخر 

يعّرفها باأّنها: »كل فعل اأو امتناع يعاقب عليه القانون، ويخالف ال�سيا�سة القت�سادية   

لقواعد  املخالفة  اجلرائم  باأن  وا�سحًا  لنا  يتجّلى  تقّدم  ما  كّل  من  وانطالقًا   ،
)2(

للدولة«

احلوكمة هي جرائم اقت�سادية من الدرجة الأوىل، نظرًا لأنها ت�رّش مب�سالح اقت�سادية 

ل تتوقف براأيي عند حّد امل�سلحة الفردية اأو اخلا�سة، بل تت�سع اأكرث لت�سمل م�سالح 

باإحدى  اأو  بوا�سطة  اأو  قبل  من  ترتكب  جرائم  لكونها  طبيعي  اأمر  وهذا  اأي�سًا  عامة 

ال�رشكات.  ومنها  واملالية  والقت�سادية  التجارية  املوؤ�س�سات  �ستار  حتت  اأو  اأدوات 

من  العديد  اأّن  علمنا  ما  اإذا  وخطرها  �رشرها  لناحية  اجلرائم  هذه  ج�سامة  وتتعاظم 

اأ�سبحت موازناتها توازي موازنات  العامل  ال�سخمة يف  املالية  ال�رشكات واملوؤ�س�سات 

بع�س الدول اإن مل نقل تتخطاها، وتكرث اجلرائم املخالفة لقواعد احلوكمة كّمًا ونوعًا، 

واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  بع�س  ت�ساهم  والتي  الإقت�سادية  الأزمات  خالل  خ�سو�سًا 

ة يف تفاقمها اإن مل نقل يف ن�سوئها �سواء عن ق�سد اأو عن خطاأ، وهذا ما  العامة واخلا�سّ

�سهدته بع�س دول �رشق اآ�سيا واأمريكا الالتينية ورو�سيا يف ت�سعينات القرن الع�رشين 

وكذلك القت�ساد الأمريكي الذي �سهد منذ العام 2002 انهيارات مالية واقت�سادية ل 

.
)3(

يزال يعاين منها اإىل الآن

مو�سوع  باأّن  فاأرى  واأ�س�سها  التجرميية  الت�رشيعية  ال�سيا�سة  �سعيد  على  اأما 

احلوكمة ميتاز بخ�سو�سية جتب مراعاتها، وتتمثل يف اأّن من اأهدافه حماية ال�رشكة، 

(1)  Pradel ( Jean) : “ Droit Pénal Economique “ Dalloz- Paris –P 1- 5

)2( د. عبود ال�رّشاج، �رشح قانون العقوبات القت�سادي يف الت�رشيع ال�سوري واملقارن، ل ذكر للطبعة، من�سورات 

التي  الأفعال  »تلك  باأنها:  اآخرون  وعرفها  �س47.   ،31 ف   ،45-44 �س   - ف29   -2010 دم�سق،  جامعة 

اجلنائية  امل�سوؤولية  �سالح،  علي  ود.اإبراهيم  معني«،.  قانون  نظام  يف  القت�سادية  العقوبات  لقانون  خرقًا  تعّد 

لالأ�سخا�س املعنوية، ل ذكر للطبعة، ول لتاريخ الن�رش، دار املعارف- القاهرة، �س 89.   

)3( حممد ح�سن يو�سف، حمّددات احلوكمة ومعايريها، املرجع ال�سابق، �س 4. واأي�سًا: د. اأمري فرج يو�سف، املرجع 

يليها. وما  ال�سابق، �س 8 
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وتعزيز القت�ساد الوطني، ولي�س فقط حماية ال�رشكاء وامل�ستهلكني. من هنا يقت�سي 

اأن تكون الن�سو�س الت�رشيعية التجرميية العقابية متوافقة مع هذا التوجه اإذ ل يجب 

اإ�سعافها؛  اأو  القت�سادية  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  خنق  يف  الن�سو�س  هذه  ت�ساهم  اأن 

لأنها ع�سب احلياة القت�سادية، ومن �ساأن ذلك اأن يوؤدي اإىل نتائج معاك�سة متامًا عّما 

رمى اإليه امل�رشع من خالل و�سعه قواعد احلوكمة ون�سو�سًا جزائية ت�سمن اللتزام 

املوؤ�س�سة،  اأو  ال�رشكة  راأ�س  قطع  ولي�س  اخلاطىء  امل�سار  ت�سحيح  هو  فالهدف  بها، 

ومن جهة اأخرى ل يجب اإثقال كاهل هذه ال�رشكات بال�رشائب وجمازاتها بالعقوبات 

فيها  تخف  التي  املناطق  هي  وجناحّا  ازدهارًا  املناطق  فاأكرث  املالية،  ومنها  القا�سية 

ال�رشائب واجلزاءات املالية على املوؤ�س�سات القت�سادية.

الن�سو�س  مو�سوع  يتناول  لكونه  البحث  هذا  اأهمية  تكمن،  ذكرنا  ما  كّل  يف 

اأمام  عائقًا  تقف  والتي  احلوكمة  لقواعد  املخالفة  ال�سلوكيات  جتّرم  التي  القانونية 

تلحق  جمٍة  باأ�رشار  الت�سبب  دون  احلوؤول  يف  وت�ساهم  �سوئها  اأو  الإدارة  انحراف 

هذه  تقومي  وجوب  معه  يربز  ما  العامة،  واملالية  القت�سادية  والكيانات  بالأفراد 

اأ�س�س التجرمي والعقاب  القانونية واأخ�ّسها  الن�سو�س وو�سعها يف ميزان املبادىء 

وال�سياغة ال�سليمة من جهة، وحتقيق امل�سلحة املبتغاة والأهداف املرجوة من وراء 

تطبيق احلوكمة من جهة اأخرى.  

وقد ارتاأيت اأن اأق�سم درا�ستي هذه اإىل  مبحثني:

املبحث الأّول: جرائم ال�رشكات يف الن�سو�س العامة املخالفة لقواعد احلوكمة.

املبحث الّثاين: اأخ�س�سه لدرا�سة اجلرائم املخالفة لقانون هيئة اأ�سواق املال.
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املبحث األّول
جرائم الشركات في النصوص

 العامة املخالفة لقواعد الحوكمة

لقد عرف الفقه امل�رشوع التجاري باأنه: »جمموع الأ�سكال القانونية التي تهدف اإىل 

ا�ستثمار اأو القيام باأعمال اقت�سادية، وقد يكون هذا ال�سكل تاجرًا فردًا اأو �رشكة تتمتع 

«. وهذه الأخرية قد ترتكب جرائم منذ مرحلة ن�سوئها وحتى 
)1(

بال�سخ�سية املعنوية

انحاللها. من هنا �سنعمد اإىل معاجلة هذا املبحث عرب مطلبني، نتناول يف املطلب الأول 

جرائم مرحلة الن�سوء، يف حني نخ�س�س املطلب الثاين جلرائم الن�ساط والت�سفية.

املطلب األّول
جرائم مرحلة النشوء

يق�سم هذا املطلب اإىل فقرتني، الفقرة الأوىل: جرائم التاأ�سي�س والكتتاب، والفقرة 

الثانية: جرائم التالعب.

و�ساأطرق كّل فقرة ب�سكل م�ستقل كالآتي: 

الفقرة الأوىل- جرائم التاأ�سي�س والكتتاب:  

ل يخفى على كل متعمق باأّن ال�رشكات يف طور تاأ�سي�سها قد ترتكب �سلوكيات ن�ّس 

. فمن العودة مثاًل اإىل املادة 285 من 
)2(

العديد من الت�رشيعات اجلزائية على جترميها

قانون ال�رشكات ال�سرت�سادي املوحد بدول جمل�س التعاون اخلليجي جندها ت�سمنت 

ين�ّس  اأ�سّد  عقوبٍة  باأّي  اأو  الإ�سالمية  ال�رشيعة  تقت�سيه  مبا  الإخالل  عدم  »مع  الآتي: 

(1) Coralie Ambroise-Castérot, Droit pénal special et des affaires, 4e edition, jouvre, Gualino-
-Lextenso editions, 2014, p 355.

)2( حول جرائم ال�رشكات يف القانون الفرن�سي، راجع يف تف�سيل ذلك:

       Agathe Lepage, Patrick Maistre du Chambon,Renaud Salomon: “ Droit Pénal des affaires”, 
4e edition, lexis Nexis – Paris, 2014,  p294s 
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األف  اآخر، يعاقب باحلب�س مدة ل تقّل عن ثالثة �سهور ول جتاوز مائة  عليها قانون 

ريال �سعودي اأو ما يعادلها اأو باإحدى هاتني العقوبتني: 

اأو يف ن�رشات  اأو يف طلب الرتخي�س  اأو يف نظامها  اأثبت عمدًا يف عقد ال�رشكة  - كل من 

هذا  لأحكام  خمالفة  اأو  كاذبة  بيانات  ال�رشكة  وثائق  من  ذلك  غري  يف  اأو  الكتتاب 

القانون، وكذلك كل من وقع هذه الوثائق اأو وزعها مع علمه بذلك.

- كل موؤ�س�س اأو مدير اأو ع�سو جمل�س اإدارة وجه الدعوة لالكتتاب العام يف اأ�سهم اأو 

اأو ال�سندات  �سندات على خالف اأحكام هذا القانون، وكل من عر�س هذه الأ�سهم 

لالإكتتاب حل�ساب ال�رشكة مع علمه مبا وقع من خمالفة.

وقد �ساعفت املادة 286 من القانون املذكور العقوبة يف حال التكرار والعود.

من حالت هذه اجلرمية مثاًل: 

احتواء عقد ال�رشكة على بيانات خمالفة للقانون.. 1

�سياغة العقد بلغة غري العربية.. 2

ت�سجيل ال�رشكة ب�سكل خمالف للقانون.. 3

اإعطاء �سكل لل�رشكة خمتلف عن الأ�سكال املحددة قانونًا.. 4

اإقفال باب الكتتاب قبل مرور املهلة القانونية على افتتاحه اأي ع�رشة اأيام.. 5

اأقل من خم�سة . 6 اأو هدفها كاأن يكون  عدم تخ�سي�س راأ�سمال كاٍف لغاية ال�رشكة 

ماليني دينار كويتي.  )املادة 98 من القانون الكويتي(.  

اإذن، قد حت�سل هذه اجلرائم ب�سلوك اإيجابي ) فعل( اأو �سلوك �سلبي ) امتناع(، كما 

لو ترك اأو امتنع املوؤ�س�س عن القيام باإجراء تاأ�سي�سي يفر�سه القانون.

هذا ولقد ن�ست املادة 303 من قانون ال�رشكات الكويتي ال�سادر بالرقم 2016/1 

اأ�سّد  عقوبٍة  باأية  الإخالل  عدم  »مع  جاء:  حيث  اجلرائم،  هذه  على   2016/2/1 تاريخ 

ين�س عليها قانون اآخر يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل تقّل عن 

ع�رشة اآلف دينار ول تزيد على مائة األف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني:
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اأو يف ن�رشات  اأثبت ب�سوء نية يف عقد تاأ�سي�س ال�رشكة ونظامها الأ�سا�سي  كّل من 

الكتتاب العام اأو اأّي ن�رشات اأخرى اأو وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة اأو خمالفة 

لأحكام القانون،  وكّل من وّقع على هذه الوثائق اأو قام بتوزيعها اأو الرتويج لها مع 

علمه بعدم �سحتها«.          

يالحظ اأن العقوبة املفرو�سة يف القانون الكويتي هي الأ�سّد من بني العقوبات يف 

القوانني العربية الأخرى، مّما يعزز معه حجية ما نذهب اإليه من وجوب ح�رش الركن 

الإهمال  اأي  ال�سيق،  مبفهومه  اخلطاأ  دون  )العمد(  بالق�سد  اجلرمية  لهذه  املعنوي 

الن�س  يف  بو�سوح  جنده  ما  وهذا  والأنظمة   ال�رشائع  مراعاة  وعدم  الحرتاز  وقلة 

الدعوة  وجه  من  كل  املادة  هذه  من  الثانية  الفقرة  وجرمت  النية،  �سوء  ا�سرتط  حيث 

اإىل اجلمهور لالكتتاب يف اأ�سهم اأو �سندات �سادرة با�سم �رشكات غري م�ساهمة، وهي 

جرمية تتطلب اأي�سًا الق�سد ركنًا معنويًا لها.       

الفقرةالثانية- جرائم التالعب: 

وهي نوعان: جرائم البيانات الكاذبة وجرائم التالعب يف تقييم احل�س�س.

من البيانات الكاذبة نذكر ما يتناول مثاًل: نوع ال�رشكة واأ�سماء ال�رشكاء  ا�سمها 

 وطريقة 
)1(

ومركزها وهدفها اأو غايتها اأونوع ن�ساطاتها واملوؤ�س�سني ومقدار راأ�س املال

.
)2(

توزيع الأرباح

ن�ست  فقد  مزاياها،  اأو  و�سفاتها  العينية  احل�س�س  تقييم  يف  املبالغة  جرمية  اأما 

عليها الفقرة 3 من املادة 285 من القانون ال�سرت�سادي املوحد، حيث جاء:

...... يعاقب ..........) العقوبة نف�سها (

(1) Coralie Ambroise- Castérot, Droit penal special et des affaires, op.cit. p 3635

 – )2( مزيد من التف�سيل حول جرائم البيانات الكاذبة، راجع موؤلفنا: مكانة الركن املعنوي يف اجلرائم الإقت�سادية 

-230 ، �س   281-279 2005 ف  لبنان،  للكتاب طرابل�س،  املوؤ�س�سة احلديثة  الأوىل،  الطبعة  درا�سة مقارنة، 
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من  باأكرث  ال�رشكاء  من  املقّدمة  العينية  احل�س�س  ق�سٍد  ب�سوء  َم  َقيَّ من  كل   -2
قيمتها احلقيقية.

ويقابل هذا الن�ّس الفقرة الثالثة من املادة 303 كويتي حيث ن�ست على الآتي:

..... يعاقب ) العقوبة نف�سها( 

قيم بطريق الغ�س ح�س�سًا عينّية باأكرث من قيمتها احلقيقية. من  كل   -3

اأما يف القانون اللبناين، فقد ن�س على جرائم تاأ�سي�س قانون التجارة والن�سو�س 

رقم  املر�سوم  مبوجب  ال�سادر  القانون  من  مثاًل   38 فاملادة  به.  امللحقة  التعديلية 

بيان غري �سحيح يقّدم عن �سوء نية  كل  على  عاقبت   1968/5/4 تاريخ   9398
اأو  اأ�سهر  اإىل �ستة  التجارة بالغرامة وباحلب�س من �سهر  اأو للقيد يف �سجّل  للت�سجيل 

باأحداهما. وجند هنا باأّن امل�رّشع اللبناين تطّلب اأي�سًا بالن�سبة لهذه اجلرمية الق�سد 

كركن معنوي لها.

وفر�ست املادة81 جتارة على املوؤ�س�سني قبل الدعوة لالكتتاب، ن�رش بياٍن ي�ستمل 

ومراكز  الرئي�سي  ومركزها  ال�رشكة  ا�سم  وعلى  وعناوينهم  منهم  كل  توقيع  على 

وقيمة  منه  واملعجل  الأ�سهم  وثمن  راأ�سمال  ومقدار  ومدتها  ومو�سوعها  فروعها 

جمل�س  اأع�ساء  وعدد  الأرباح  توزيع  و�رشوط  املحّددة  الفائدة  وبند  العينية  املقّدمات 

 82 املادة   وعاقبت  و�سالحياتهم....  ال�رشكة  نظام  يف  املقررة  ومرتباتهم  الإدارة 

اإلغاء  يف  احلّق  املحكمة  واأولت  بالغرامة،  الأحكام  هذه  خمالفة  على  نف�سه  القانون  من 

الكتتابات املعقودة.

اأما املادة 85 جتارة، فاأوجبت على املوؤ�س�سني اإيداع املبالغ املدفوعة من املكتتبني 

قبل تاأ�سي�س ال�رشكة بوجه نهائي، يف اأحد امل�سارف املقبولة ب�سكل ح�ساب مفتوح 

املدفوع من كل منهم، ول يجوز �سحب  املكتتبني واملبلغ  ال�رشكة مع جدول  با�سم 

هذه املبالغ اإل بعد التاأ�سي�س. وعاقبت على خمالفة ذلك بغرامة تعادل 10% من قيمة 

املبلغ غري املودع اأو امل�سحوب اأو املت�رشف به، كما قد يتعر�س املخالفون لعقوبات 

عن  ف�ساًل  النزيهة،  غري  الإدارة  اأو  عقوبات(   671 و   670 )املادة  الأمانة  اإ�ساءة 

امل�سوؤولية املدنية.
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الق�سد،  ب�سورة  كما  الإهمال،  بطريقة  حت�سل  املخالفات  هذه  فاإّن  وبراأيي 

والوجهان معاقب عليهما.

�سّلموا   الذين  الأ�سخا�س  بالغرامة  تعاقب  جتارة،   96 املادة  جند  الإطار  هذا  ويف 

)م�ساهمة(  مغفلة  ل�رشكة  نهائية  اأ�سهم  �سهادات  املكتتبني  اإىل  نّية-  ح�سن  عن  -ولو 

موؤ�س�سة على وجه غري قانوين، وكذلك الأ�سخا�س الذين باعوا اأو ا�سرتكوا يف بيع اأمثال 

التاأ�سي�س  اأن يكون عيب  اأو ن�رشوا ر�سميًا �سعرها، وي�سرتط على الأقل  تلك الأ�سهم 

اإذ  معنوي  كركن  ال�سيق  مبفهومه  باخلطاأ  اكتفت  املادة  هذه  اأّن  جليًا  ويظهر  ظاهرًا. 

جرمت الفعل ولو ح�سل عن ح�سن نيٍة.

يراد  احتيايل  عمل  كل  على  الحتيال،  بعقوبات  عاقبت  فقد  جتارة   97 املادة  اأما 

املر�سوم  من   35 املادة  ن�ّس  اإىل  عدنا  واإذا  املال.  دفع  اأو  الكتتاب  على  النا�س  حمل  به 

باأنها عاقبت بعقوبات الحتيال  67/8/5، جند  ال�سادر بتاريخ   35 ال�سرتاعي رقم 

وكّل  الكتتاب  على  واملديرين  الأولني  وال�رشكاء  الكاذبة  الت�ساريح  على  املوؤ�س�سني 

احلقيقية  قيمتها  يفوق  تقديرًا  حتايلية  مناورات  طريق  عن  عينية  ملقّدمات  يعطي  من 

بع�رشين باملئة، وكذلك املدير الذي ي�سحب املقّدمات املودعة يف اأحد امل�سارف قبل اإمتام 

التاأ�سي�س.

يف اخلال�سة والتقومي: 

الكويتي  والقانون  املوحّد  ال�سرت�سادي  ال�رشكات  قانون  من  كاًل  باأّن  نالحظ 

القانون  اأن  حني  يف  العمد،  باأنه  اجلرائم  لهذه  املعنوي  الركن  الن�ّس  ب�رشيح  حّدد  قد 

اللبناين ترك باب التجرمي مفتوحًا على اأ�سا�س اخلطاأ ما خال حالة ال�رشكات املحدودة 

امل�سوؤولية، واإن كانت الغرامات التي ت�سمنها هذا الأخري زهيدة ويقت�سي اإعادة النظر 

بها. اأقرتح هنا اأن يعّدل امل�رّشع الكويتي هذه الن�سو�س باأحد وجهني:

اإما اأن يقّر بتجرمي احلالت املذكورة على اأ�سا�س اخلطاأ كما العمد، مع عدم الت�سّدد . 1

يف العقوبة بال�سورة الأوىل )اخلطاأ(.

اأو اأن يبقي على التجرمي على اأ�سا�س العمد، مع اعتباره مفرت�سًا لدى الفاعل الذي . 2

يرتك له اإثبات عك�س ذلك.
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ويف كل من احلالتني نكون قد وازّنا بني احلر�س الواجب منذ البدء وقبل التاأ�سي�س 

على متتع املوؤ�س�سني بالتب�رّش والتنبه واللتزام مبا يفر�سه القانون، وحمينا املكتتبني 

امل�ساهمني وامل�ستثمرين وامل�ستهلكني يف اآٍن معًا وباملقابل اأخذنا بالعتبار عدم تخويف 

ال�ستثمار،  دون  حائاًل  الن�سو�س  ت�سكّل  ل  بحيث  ال�رشكات؛  تاأ�سي�س  يف  الراغبني 

وحتريك عجلة القت�ساد.

املطلب الثاني

جرائم النشاط والتصفية

جرائم  وتتناول  الأوىل  الفقرة  فقرتني،  على  املو�سوع  هذا  درا�سة  �سنوّزع 

منهما  كل  يف  البحث  و�سنف�سل  الت�سفية.  جرائم  وتتناول  الثانية  والفقرة  الن�ساط، 

ب�سكل م�ستقل .

الفقرة الأوىل- جرائم الن�ساط: 

اإّن من اأبرز اجلرائم التي ترتكبها ال�رشكات يف مرحلة مزاولة ن�ساطاتها:. 1

جرمية توزيع الأرباح ال�سورية.. 2

جرمية اإف�ساء الأ�رشار.. 3

جرمية اإعاقة عمل مراقب احل�سابات.. 4

جرمية الغ�س.. 5

6 ..
)1(

جرمية التقليد

و�سنعالج كل جرمية على حدة ب�سكل خمت�رش.

)1( د. �سعيد بن علي من�سور الكريد�س، جرائم ال�رشكات التجارية يف قوانني دول جمل�س التعاون اخلليجي– اأطروحة 

دكتوراه – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- الريا�س- 1430ه� - 2009 م – �س 83 وما يليها.



د. جرج�س طعمه

539ملحق خاص بأبحاث املؤتمر السنوي الثالث - الحوكمة والتنظيم القانوني ألسواق املال - العدد )1( - الجزء األول

ال�سورية:  الأرباح  توزيع  جرمية   -  1

تتمثل بقيام املدير امل�سوؤول، اأو جمل�س الإدارة بتوزيع بيانات ملفقة تعر�س لأرباح 

اأو  ال�سيء كمناورة  املايل  و�سعها  وذلك لإخفاء حقيقة  فيها؛  امل�ساهمني  على  ال�رشكة 

ال�رشكة  مع  بالتعامل  الراغبني  اأو  واملتعاملني  وامل�ستثمرين  امل�ساهمني  جلذب  و�سيلة 

من  الفارق  اقتطاع  اأو  اقتطاعها  اإىل  ال�سورية  الأرباح  هذه  تاأمني  يف  يلجاأ  وهو   ......

راأ�سمال ال�رشكة، الأمر الذي ي�رش بال�رشكة ومركزها املايل، وبال�رشكاء وامل�ستثمرين، 

وحتى بالقت�ساد الوطني، واإن كان يجّر نفعًا موؤقتًا وظرفيًا نتيجة تكليفها ب�رشائب 

على الأرباح امل�سخمة اأو امل�سطنعة قبل اكت�ساف املو�سوع.

العقوبات  قانون  من   285 املادة  من   4 الفقرة  اجلرمية  هذه  تناولت  ولقد 

ال�سرت�سادي املوحد حيث جاء: » ..... يعاقب ....

اأرباحًا  اأو على غريهم  اإدارة وّزع على ال�رشكاء  جمل�س  ع�سو  اأو  مدير  »كل   -4
�سورية«.

 ....«  : ن�ست  والتي  الكويتي  القانون  من   5 فقرة   303 املادة  املادة  هذه  وتقابل   

يعاقب .....

5- »كل ع�سو جمل�س اإدارة اأو مدير اأو مراقب ح�سابات اأو م�سفٍّ وّزع اأو �سادق 
ي�سمح  ل  لل�رشكة  املايل  الو�سع  باأّن  علمه  مع  اأرباحًا  بو�سفها  مبالغ  اأية  توزيع  على 

بذلك اأو باملخالفة لأحكام هذا القانون اأو عقد ال�رشكة«.

بعقوبة  عاقبت  حيث  جتارة   107 املادة  اجلرمية  هذه  على  ن�ّس  فقد  لبنان  يف  اأما 

دون  اأرباح  اأن�سبة  توزيع  على  املراقبة  ومفو�سي  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  الحتيال 

ميزانية اأو مبقت�سى قائمة جرد اأو ميزانية اأو ح�ساب اأرباح وخ�سائر مغ�سو�سني. وهذا 

بال�رشكات  اخلا�س   67/35 رقم  ال�سرتاعي  املر�سوم  من   35 املادة  اأي�سًا  فعلته  ما 

املحدودة امل�سوؤولية. 
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يف اخلال�سة والتقومي: 

مراقب  من  كاًل  اأي�سًا  جترميه  يف  �سائبًا  منهجًا  نهج  قد  الكويتي  امل�رشع  كان  اإذا 

كل  التجرمي  لي�سمل  النطاق  هذا  و�ّسع  لو  حبذا  باملقابل  اأّنه  اإّل  وامل�سّفي،  احل�سابات 

مديرًا  كان  �سواًء  اأو�سالحية  �سفة  له  ممن  هذه  التوزيع  عملية  يف  �ساهم  اأو  فعل  من 

م�سوؤوًل اأ�سليًا اأو اإ�سافيًا اأ�سالة اأو وكالة اأو اأّي �سخ�س اآخر منحه نظام ال�رشكة هذه 

ال�سالحية حتى ولو مل يكن املدير اأو جمل�س الإدارة اأو حتى ع�سوًا فيه، وذلك اأ�سوة 

مبا فعله امل�رشع العماين يف املادة 170/د، وامل�رشع القطري يف املادة 324/ه�.

الأ�رشار:  اإف�ساء  2-جرمية 

ن�ّس على هذه اجلرمية الفقرة 7 من املادة 285 من القانون ال�سرت�سادي املوّحد 

كالتايل : »  ......يعاقب ....

اأو ع�سو جمل�س اإدارة اأو ع�سو جمل�س رقابة اأو م�ست�سار اأو خبري  مدير  »كل   -7
اأو مراقب ح�سابات اأو معاون له اأو م�ستخدم لديه اأو موظف حكومي اأف�سى ما يح�سل 

اأو  له  خا�س  نفع  جللب  الأ�رشار  هذه  ا�ستغل  اأو  ال�رشكة  اأ�رشار  من  عمله  بحكم  عليه 

لغريه«. 

اأّما القانون الكويتي فقد ن�س على هذه اجلرمية يف الفقرة 6 من املادة 303 كالآتي: 

».... يعاقب....

رقابة اأو مراقب ح�سابات  جمل�س  ع�سو  اأو  مدير  اأو  اإدارة  جمل�س  ع�سو  »كل   -6
اأو اأي موظف بال�رشكة اأو اأّي �سخ�س يعهد اإليه بالتفتي�س عليها يف�سي يف غري الأحوال 

التي يلزمه القانون بها ما يح�سل عليه بحكم عمله من اأ�رشار اأو ي�ستغل هذه الأ�رشار 

لتحقيق منافع �سخ�سية له اأو لغريه اأو لالإ�رشار بها«.

كان  »من  يلي:  ما  على  عقوبات   579 املادة   ن�ست  فقد  اللبناين،  القانون  يف  اأما 

اأو فّنه على علم ب�رّش واأف�ساه بدون �سبب �رشعي  اأو مهنته  اأو وظيفته  بحكم و�سعه 

اأو ا�ستعمله ملنفعته اخلا�سة اأو ملنفعة  اآخر عوقب باحلب�س �سنة على الأكرث وبغرامة ل 

جتاوز اأربعمائة األف لرية، اإذا كان من �ساأن الفعل اأن ي�سبب �رشرًا ولو معنويًا«.
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يف اخلال�سة والتقومي: 

303 على  6 من املادة  يتّبني لنا باأّن القانون الكويتي قد ق�رش التجرمي يف الفقرة 

ع�سو جمل�س  الإدارة واملدير وع�سو جمل�س الرقابة واملراقب واملوظف واملفت�س فاأغفل 

بذلك اأ�سخا�سًا اآخرين كاحلار�س الق�سائي واخلبري مثاًل واملكّلف من املحكمة بتنفيذ 

مفهوم  عن  تخرج  والتي  احلجوزات  مثل  موؤقتة،  احتياطية  للحقوق  حامية  تدابري 

التفتي�س والتدقيق و�سواهم.

من هنا اأقرتح اأن يتم تعديل هذه الن�سو�س ب�سكل اأدّق واأ�سمل، بحيث يتم جترمي 

كّل �سخ�س يّطلع على هذه الأ�رشار،  بحكم عمله اأو و�سعه اأو وظيفته اأو اخت�سا�سه 

اأو مهنته اأو املهمة املكّلف بها من املراجع املخت�ّسة وذلك ب�سكل دائم اأو موؤقت عر�سي 

اأو م�ستمّر مما يوؤّمن حماية اأكرب لل�رشكة، ويح�ّسن اإدارتها الر�سيدة .

احل�سابات:  مراقب  عمل  اإعاقة  3-جرمية 

التجارية ال�سرت�سادي املوحّد، على كل  128 من قانون ال�رشكات  املادة  اأوجبت 

اأحكام  مبوجب  يتوىّل  وهو  اأكرث.  اأو  ح�سابات  مراقب  لها  يكون  اأن  م�ساهمة  �رشكة 

امليزانية وح�ساب  ال�رشكة وفح�س  نف�سه، مراجعة ح�سابات  القانون  130 من  املادة 

الأرباح واخل�سائر ومالحظة تطبيق القانون ونظام ال�رشكة ورفع تقرير باخل�سو�س 

 131 املادة  اأعطته  وقد  الوزارة.  اإىل  عنه  ن�سخة  واإر�سال  لل�رشكة  العامة  اجلمعية  اإىل 

�سالحية وا�سعة زمانًا ونوعًا من اطالع وطلب بيانات و�سواها ملمار�سة هذه املهام. 

اأما الفقرة الثالثة من املادة 304 من القانون الكويتي  فقد جّرمت  »كّل من مينع مراقب 

الأ�سخا�س  اأو  امل�سّفي  اأو  الق�سائي  احلار�س  اأو  الرقابة  جمل�س  ع�سو  اأو  احل�سابات 

املكلفني بالتفتي�س على ال�رشكة من الطالع على دفاترها ووثائقها، وكل من ميتنع عن 

تقدمي املعلومات وامل�ستندات والإي�ساحات التي طلبوها«. وعاقبت عليها باحلب�س مدة 

ل تزيد على �سنة وبغرامة ل تقل عن خم�سة اآلف دينار ول تزيد على ع�رشة اآلف اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني.

الطالع  حّق  املراقبة  مفو�سي  اأولت  جتارة   174 املادة  اأّن  فنجد  لبنان  يف  اأما 

الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  على  يوجبوا  واأن   ، احل�سابية  والأوراق  ال�سكوك  جميع  على 
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اإعطاءهم جميع املعلومات، وو�سع قائمة اجلرد واملوازنة، وح�ساب الأرباح واخل�سائر 

بني اأيديهم  قبل انعقاد اجلمعية العمومية بخم�سني يومًا على الأقل. اإل اأّن امل�رّشع مل 

الن�س  اإىل  العودة  علينا  يفر�س  مما  اأعاله،  الأحكام  خمالفة  على  الن�س  هذا  يف  يعاقب 

العام وهو قانون العقوبات وبالتحديد املواد 380 معطوفة على املادة 379و382 مع 

الإ�سارة اإىل اأّن هذه املواد حتتاج اإىل تعديل بحيث ل تقت�رش فقط على املوظف العام اأو 

موؤدي اخلدمة اأمام الق�ساء، كما يقت�سي ت�سديد العقوبة اأكرث مما هو من�سو�س عنه.

يف اخلال�سة والتقومي: 

  وناأخذ على القانون الكويتي باأّنه كان يقت�سي اأي�سًا الن�س على م�ساعفة العقوبة 

يف حال التكرار، الأمر الذي اأغفل عنه هذا القانون. وبراأيي يتوجب ت�سديد العقاب على 

هذه اجلرمية، نظرًا خلطورتها لكونها تعرقل الدور املهم الذي يلعبه مراقب احل�سابات، 

اأقرتح  اإدارة ال�رشكة والتقّيد بقواعد احلوكمة، كما  اأمان حل�سن  والذي ي�سكل �سّمام 

حتديد حدٍّ اأدنى للعقوبة ولي�س الكتفاء بحّد اأق�سى لها.

الغ�ّس:   4-جرمية 

هي جرمية متاأ�سلة يف الزمن تعود اإىل الع�سور القدمية. فقد عرفت يف الإمرباطورية 

 .
)1(

بالغرامة وبن�رش احلكم الب�ساعة، وكان يعاقب عليها  الغ�س يف  الرومانية، جرمية 

ولقد تناولها قانون قمع الغ�ّس يف املعامالت التجارية الكويتي رقم 2007/62  فعاقب 

يف املادة الأوىل منه باحلب�س مدة ل جتاوز �سنة واحدة، وبغرامة ل جتاوز األفي دينار 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من خدع اأو ا�ستعمل عمدًا و�سائل من �ساأنها اأن تخدع 

وقيا�ساتها  ومقدارها  الب�ساعة  عدد  مبو�سوع:  الطرق،  من  طريقة  باأية  معه  املتعاقد 

املادة  يف  عاقب  وكذلك  وم�سدرها،  اجلوهرية  و�سفاتها  وعيارها  وطاقتها  ووزنها 

الثانية الغ�س الذي يتناول الأغذية والأدوية واملنتجات الزراعية....وعاقب من يحوز 

هذه الب�ساعة بق�سد البيع، اأو يعر�سها للبيع، ومن يبيع مواد اأولية ت�ستعمل يف غ�س 

التي  الأخرى  ا�ستعمالها، و�سواها من احلالت  املذكورة، ومن حر�س على  الب�ساعة 

)1( د. م�سطفى العوجي، الأمن الجتماعي، الطبعة الأوىل، موؤ�س�سة نوفل، بريوت 1983، �س 43 وما بعدها.  
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ال�رشكة  على  توؤثر  اجلرمية  هذه  اأّن  لنا  ويتّبني  عنها.  للحديث  البحث  جمال  يت�سع  ل 

وال�رشكاء وامل�ستهلكني واملتعاملني ، وبالتايل ت�سكل جرائم ت�رّش باحلوكمة واأ�س�سها.

اجلرمية  هذه  اأنواع  بع�س  على  عاقب  قد  الكويتي،  امل�رّشع  اأّن  النظر  يلفت  وما 

بغلق املّحل مدة ل تزيد على  �ستة اأ�سهر، يف حال خمالفة اأحكام املادتني 1و2 ، واأجاز 

للمحكمة الأمر بن�رش احلكم، حيث ورد  ) املادة 7( : » يحكم بغلق املحل مدة ل تزيد على 

�ستة اأ�سهر يف حالة خمالفة اأحكام املادتني 1و2 ، ويحكم مب�سادرة املواد اأو العقاقري 

اأو.... ويجوز للمحكمة يف حالة احلكم بالعقوبة ملخالفة اأحكام املادتني امل�سار اإليهما، اأّن 

تاأمر بن�رش احلكم يف جريدة اأو جريدتني، وذلك على نفقة املحكوم عليه«. 

ونحن ل نوافق على هذا التوجه يف غلق املحل، اأو ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة التجارية، 

ويف الت�سهري بها، ملا له من اأ�رشار جمة على ال�رشكة وال�رشكاء وامل�ساهمني واملتعاملني 

الداء وهو  اأّن نعالج  اإذ يجب  معها وعلى القت�ساد وعلى العموم وعلى مالية الدولة، 

يتمثل يف الإدارة ال�سيئة ل اأن نقتل املري�س وهو ال�رشكة. فيقت�سي ت�سديد العقاب بحّق 

اأفراد الإدارة دون ال�رشكة ال�سحية من بني ال�سحايا، وخ�سو�سًا واأّن امل�رّشع الكويتي 

مل يرتك اخليار للمحكمة بغلق املحل بل اأوجب عليها ذلك بخالف عقوبة الن�رش.

العالمة  اأو  الب�ساعة  تقليد  جرمية  امل�ستهلك  غ�ّس  جرمية  �سمن  اأي�سًا  ويدخل 

39و40 من قانون العالمات  اأو ال�سم التجاري، وقد عاقبت عليها املادتان  التجارية 

خم�س  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  وذلك  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية 

احلّد  �سعف  اإىل  العقوبة  ت�سل  قد   ، العود  اأو  التكرار  حال  ويف  وبالغرامة،  �سنوات 

ال�سالفة  نف�سها  املالحظة  عن  وعدا  امل�رشوع.  اأو  التجاري  املحل  اإغالق  مع  الأق�سى، 

الذكر والتي ن�سوقها هنا بخ�سو�س عقوبة الإغالق، فاإننا ناأخذ على هذا الن�س باأّنه مل 

يحّدد احلّد الأدنى للعقاب مما يرتك هام�سًا كبريًا للتالعب وال�ستن�ساب مبا يتخطى 

اأ�س�س العقاب و مقوماته.

يف لبنان، تناول قانون حماية امل�ستهلك رقم 659 ال�سادر يف 2005/2/4، هذه 

اجلرائم، وخ�سو�سًا املادة 111 منه، حيث ن�ّست على الآتي: »يعاقب باحلب�س من �سهر 

اإىل �سنة، وبالغرامة من ثالثني مليونًا اإىل خم�سني مليون لرية، كل حمرتف اأو م�سّنع 
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اأو مقّدم خدمة، غ�ّس العاقد �سواء يف طبيعة الب�ساعة، اأو اخلدمة اأو �سفاتها اجلوهرية، 

اأو تركيبها اأو الكمية التي حتتويها من العنا�رش املفيدة اأو يف نوعها وم�سدرها عندما 

يكون النوع اأوامل�سدر معتربًا -مبوجب التفاق والعادات- ال�سبب الرئي�سي للبيع، اأو 

يف �سالحها لال�ستعمال الذي اأعّدت له«.

ول �سك باأّن هذا النوع من اجلرائم، يتطلب لقيامه، توفّر العمد كركن معنوي له، 

وهو يتمثل بنّية الغ�ّس. ويرى البع�ّس باأّنه ميكن -يف بع�س الأحيان- ا�ستخال�س هذه 

النية من الإهمال املو�سوف، اأي الإهمال الذي يبلغ من الفداحة اأو التكرار ما يوحي باأّنه 

يخفي النية اجلرمية، وللمحكمة ال�سلطة املطلقة يف ا�ستخال�س هذه النية يف كل ق�سية 

تبعًا لظروفها وماهيتها، كما اأّنها تفرت�س يف كثري من الأحيان وجود النية لدى املدعى 

عليه بالنظر ملوقعه يف العملية احلا�سلة، كما يفرت�س لديه املعرفة بعدم قانونية ت�رشفه 

اأقدم عليه، وبالتايل فاإّن  اأو كمتعامل ممتهن للن�ساط الذي  بالنظر ل�سفته كتاجر مثاًل 

امل�سوؤولية يف جرائم الغ�س تطال لي�س فقط الفاعل املادي للجرم، بل كل فاعل ذهني لها، 

اأّي عمليًا يف املوؤ�س�سة الإقت�سادية رئي�سها ومديرها، وكل م�سوؤول فيها اأمر بالغ�ّس اأو 

. 
)1(

علم به، اأو ت�سرّت عليه وكان من واجبه احلوؤول دون ح�سوله

وبراأيي ل �سيء مينع من الأخذ بهذا الراأي يف الت�رشيع الكويتي بحيث يجّرم كل 

مت�سرت اأو متقاع�س عن احلوؤول دون ح�سول هذا اجلرم.

الفقرة الثانية- جرائم الت�سفية: 

نعني بها اجلرائم التي قد ترتكب يف مرحلة انحالل ال�رشكة وت�سفيتها، واأبرزها 

اثنتان:

جرمية اإخفاء حقيقة املركز املايل.. 1

جرمية الإفال�س. . 2

و�سنعالج كل جرمية ب�سكل منفرد يف ما �سياأتي:

)1( د. م�سطفى العوجي، امل�سوؤولية اجلنائية  يف املوؤ�س�سة القت�سادية، الطبعة الثانية، نوفل، بريوت، 1992، �س 

 .200-199
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لل�رشكة:  املايل  املركز  حقيقة  اإخفاء  جرمية   -  1

ل �سك باأن هذه اجلرمية تلحق اأبلغ ال�رشر بال�رشكاء وامل�ساهمني وهي ميكن اأن 

اأثناء مزاولة ال�رشكة ن�ساطاتها ويف مرحلة انق�سائها. وقد ن�ّست عليها املادة  ترتكب 

التجارية، حيث ورد: »مع  لل�رشكات  املوّحد  القانون ال�سرت�سادي  من  ه  فقرة   285
عدم الإخالل مبا تقت�سيه ال�رشيعة الإ�سالمية، اأو باأّي عقوبٍة اأ�سّد ين�ّس عليها قانون 

اآخر، يعاقب باحلب�س مدة ل تقّل عن ثالثة اأ�سهر، ول جتاوز �سنتني، وبغرامة ل تقّل 

عن ع�رشة اآلف ريال �سعودي اأو ما يعادلها ول جتاوز مائة األف ريال �سعودي اأو ما 

يعادلها، اأو باإحدى هاتني العقوبتني:

5-كّل مدير اأو ع�سو جمل�س اإدارة اأو م�سٍف، ذكر عمدًا بيانات كاذبة يف امليزانية 
اأو يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر، اأو اأغفل عن عمٍد ذكر وقائع جوهرية يف هذه الوثائق؛ 

وذلك بق�سد اإخفاء حقيقة املركز املايل   لل�رشكة«. 

ويقابل هذه املادة يف القانون الكويتي املادة 4/303 والتي جاء فيها: ».... يعاقب 

باحلب�س مدة ل تزيد على ثالث �سنوات، وبغرامة ل تقل عن ع�رشة اآلف دينار، ول 

تزيد على مائة األف دينار، اأو باإحدى هاتني   العقوبينت:

يف  ا�سرتك  م�سٍف،  اأو  ح�سابات  مراقب  اأو  مدير  اأو  اإدارة  جمل�س  ع�سو  4-كل 
اإعداد ميزانية اأو مركز مايل اأو بيانات �سادرة عن ال�رشكة غري مطابقة للواقع، مع عمله 

بذلك وبق�سد اإخفاء حقيقة الو�سع املايل لل�رشكة، اأو اإغفل عمدًا وقائع جوهرية بق�سد 

اإخفاء حقيقة الو�سع املايل لل�رشكة«.

الق�سدي، بل �سلوك  ال�سلوك  اأي�سًا لي�س فقط  الكويتي  امل�رّشع  اأن يجّرم  واأقرتح 

مما  والأنظمة  ال�رشائع  مراعاة  عدم  اأو  الحرتاز  قلة  اأو  الإهمال  عن  الناجم  اخلطاأ 

�سي�سكل �سّمام اأماٍن لل�رشكات وال�رشكاء وامل�ستثمرين والقت�ساد على ال�سواء، حتى 

اإىل دجمه مب�رشٍف  اإذا ما ظهر تدهور و�سع �رشكة معينة -كم�رشٍف مثاًل- ي�سار 

اآخر، فيّتم حتا�سي اأية مفاعيل �سيئة قد حت�سل.
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2-جرمية الإفال�س: 

م�سدر كلمة اإفال�س، اللغة الالتينية »Banca rotta« وهي امل�رشف املك�سور اأو 

قانون  يف  وكذلك  نابوليون،  قانون  القدمي،  الفرن�سي  القانون  يف  عرفت  وقد  العاجز. 

واإفال�س  احتيايل  اإفال�س  نوعان:  فهي  اليوم  اأما   
)1(

 1810 لعام  الفرن�سي  العقوبات 

تق�سريي. و�سنطرق كل نوع ب�سكل م�ستقل على ال�سكل التايل:  

اأ- الإفال�س الحتيايل:

 1980/68 رقم  الكويتي  التجارة  قانون  من   788 املادة  النوع  هذا  على  ن�ست 

حيث ورد: »يعترب مفل�سًا بالتدلي�س، ويعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على خم�س �سنوات، 

كل تاجٍر �سهر اإفال�سه بحكم نهائي، وثبت اأّنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع اأحد الأعمال 

التالية:

اأخفى دفاتره اأو اأتلفها اأو غرّيها.. 1

اختل�س جزءًا من ماله اأو اأخفاه. . 2

اأقّر بديون غري واجبة عليه وهو يعلم ذلك، �سواء وقع الإقرار كتابة اأو �سفاهة اأو . 3

يف امليزانية اأو بالمتناع عن تقدمي اأوراق اأو اإي�ساحات.

ح�سل على ال�سلح بطريقة التدلي�س«. . 4

بت�سفيتها-  -القائمني  املدير  اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء   789 املادة  وعاقبت 

بالعقوبة نف�سها اإذا ارتكبوا اأحد الأفعال املذكورة �سابقًا، يف حالة �سدور حكم نهائي 

ب�سهر الإفال�س، اأو اأعلنوا ما يخالف احلقيقة عن راأ�س املال املكتتب به، اأو املدفوع، اأو 

املن�سو�س عليه يف  القدر  ا�ستولوا على مكافاآت تزيد على  اأو  اأرباحًا �سورية،  وزعوا 

القانون، اأو يف عقد تاأ�سي�س ال�رشكة،  اأو يف نظامها الأ�سا�سي.

ويوؤخذ على هذا الن�س اأّنه مل يحّدد احلّد الأدنى للعقوبة.

اأما يف القانون اللبناين، فقد ن�ست على هذا اجلرم املادة 689 وما يليها من قانون 

(1) Coralie Ambroise- Castérot, Droit pénal spécial et des affaires, op. cit. № 595, p 402.
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العقوبات. وقد ت�سمنت احلالت التي ن�ّس عليها القانون الكويتي، اإل اأنها عاقبت على 

هذه اجلرمية بعقوبة اأ�سد وهي الأ�سغال ال�ساقة حتى �سبع �سنوات.

الحتيايل عاقب  الفال�س  اأّنه يف حالة  اللبناين هو  القانون  النظر يف  يلفت  ما  واإّن 

الت�سامن وال�رشكاء املو�سني  ال�رشكاء يف �رشكات  اإىل  692 منه -بالإ�سافة  املادة  يف 

بالأ�سهم،  التو�سية  �رشكة  ومديري  امل�ساربني  ال�رشكاء  التو�سية-  �رشكات  يف 

وال�رشكات املحدودة امل�سوؤولية واملديرين واأع�ساء جمل�س الإدارة والوكالء املفّو�سني،  

واأع�ساء جمال�س املراقبة، ومفو�سي املحا�سبة، وعمال ال�رشكات املذكورة وال�رشكات 

املغفلة، اإذا اأقدموا باأنف�سهم على ارتكاب عمل من اأعمال الإفال�س الحتيايل، اأو �سّهلوا 

اأو  حقيقية،  غري  موازانات  اأو  بيانات  ن�رشوا  اأو  منهم،  ق�سد  عن  ارتكابه  اأتاحوا  اأو 

وزعوا اأن�سبة وهمية.

ونرى باأّنه يتوجب تو�سيع رقعة التجرمي يف املادة 788 من قانون التجارة الكويتي، 

 ، بالن�سبة 
)1(

اأ�سوة بالقانون اللبناين  والفرن�سي يف املادة 1/654، من قانون التجارة

لالأ�سخا�س الطبيعيني لت�سمل اأي�سًا عمال ال�رشكات وموظفيها، وكل من اأقدم بنف�سه 

الإفال�س  اأعمال  من  عمل  ارتكاب  على  الواقع  بحكم  اأو  القانون  بحكم  بالوا�سطة   اأو 

الحتيايل اأو �سّهل اأو اأتاح ارتكابه اأو حّر�س عليه، عن ق�سد منه. كما اأقرتح باأن ي�ساف 

اإىل العقوبات الواردة، عقوبة تعليق القرار بالإفال�س ون�رشه، ومينع الأفراد املفل�سون 

للمرة الأوىل موؤقتًا من ممار�سة التجارة،  اأو القيام باأعمال الإدارة يف �رشكة ما، وللمرة 

الثانية باملنع الدائم.

ب- الإفال�س التق�سريي: 

التجارة  قانون  من   791 املادة  اجلرمية  هذه  على  ن�ست  ال�رشكات،   خ�س  فيما 

الكويتي حيث جاء: »يف حالة �سدور حكم نهائي ب�سهر اإفال�س �رشكة، يعاقب اأع�ساء 

(1)  “Selon L’article L654-1 du code du commerce, sont suxeptibles d’être considérés comme 
banqueroutier, toute personne exercant  une activité commerciale ou artisanale, tout agri-
culteur et toute personne physique exercant une activité professionnelle indépendante…. 
; toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait , dirigé ou liquide 
une personne morale de droit privé…. “. voir: Thierry Fossier, Droit pénal special, 3e edition, 
Editions Larcier, Bruxelles,2015 p199 .
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اإذا  اأو القائمون بت�سفيتها، باحلب�س ملدة ل تتجاوز ثالث �سنوات،  اإدارتها، اأومديرها 

ثبت اأنهم اأرتكبوا اأحد الأعمال الآتية:

مل مي�سكوا دفاتر جتارية تكفي للوقوف على حقيقة املركز املايل.. 1

اأو . 2 مديرها،  اأو  التفلي�سة  قا�سي  منهم  يطلبها  التي  البيانات  تقدمي  عن  امتنعوا 

تعمدوا تقدمي بيانات غري �سحيحة.

ت�رشفوا يف اأموالها بعد وقوفها عن الدفع بق�سد اإق�ساء هذه الأموال عن الدائنني.. 3

اأو . 4 بالباقني،  اإ�رشارًا  الدائنني  اأحد  دين  الدفع-  عن  ال�رشكة  وقوف  -بعد  وفوا 

الباقني، ولو كان  له على  الدائنني تف�سياًل  اأو مزايا خا�سة لأحد  تاأمينات  قرروا 

ذلك بق�سد احل�سول على ال�سلح.

 ت�رّشفوا يف ب�سائع ال�رشكة باأقل من �سعرها العادي بق�سد تاأخري وقوف ال�رشكة . 5

عن الدفع اأو اإ�سهار اإفال�سها اأو ف�سخ ال�سلح، اأو التجاأوا  -حتقيقًا لهذه الأغرا�س- 

اإىل و�سائل غري م�رشوعة للح�سول على نقود.

اأعمال . 6 ت�ستلزمه  ما  غري  يف  امل�ساربة  اأو  املقامرة  اأعمال  يف  ج�سيمٍة  مبالغ  اأنفقوا 

ال�رشكة.

ا�سرتكوا يف اأعمال تخالف القانون اأو عقد تاأ�سي�س ال�رشكة اأو نظامها الأ�سا�سي، اأو . 7

�سادقوا على هذه    الأعمال«. 

اأما يف لبنان فقد ن�ست على هذه اجلرمية املادة 690  ومواد تالية لها فعاقبت عليها 

القانون  اأحكامًا كثرية م�سرتكة مع ما ت�سمنه  اإىل �سنة، وت�سمنت  باحلب�س من �سهر 

للعقوبة  اأدنى  حد  حتديد  وجوب   الكويتي  القانون  اإىل  ي�ساف  اأن  واأقرتح  الكويتي. 

الإدارة  لأع�ساء  بالن�سبة  وطبعًا  العود،  اأو  التكرار  حال  يف  احلكم  ون�رش  وت�سديدها 

واملدير والقائم على الت�سفية واملجّرمني مبوجب املادة 791 املذكورة �سابقًا.
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املبحث الثاين

اجلرائم املخالفة لقانون هيئة اأ�سواق املال

�سنق�سم  البحث يف هذه اجلرائم اإىل مطلبني، يف املطلب الأّول �سنعر�س للجرائم، ويف 

املطلب الثاين �سنقوم بعملية تقومي للن�سو�س، وذلك على ال�سكل التايل: 

املطلب الأّول

عــــر�س اجلـــــرائم

�سنعر�س لهذه اجلرائم يف فقرتني على ال�سكل التايل: 

الفقرة الأوىل- اجلرائم املتعلقة بالن�ساط: 

وهي اأربع جرائم �سنعاجلها كالآتي:

ترخي�س:  دون  ن�ساط  مزاولة  1-جرمية 

ن�ّست على هذه اجلرمية الفقرة الأوىل من املادة 126 من قانون هيئة اأ�سواق املال 

الكويتي حيث جاء: » يعاقب بغرامة ل تقّل عن خم�سة اآلف دينار ول تتجاوز خم�سني 

األف دينار كل من:

الهيئة وفقًا . 1 الرتاخي�س من  اأو مهنة معينة دون احل�سول على  ن�ساطًا  َمن زاول 

لأحكام هذا القانون«.

واأ�سافت الفقرة الأخرية من هذه املادة ما يلي: »كما يجوز اأي�سًا احلكم بحرمانه 

لفرتة موؤقتٍة، من مزاولة اأي ن�ساٍط قام مبزاولته دون ترخي�س، اأو حرمانه من الدخول 

يف اأّي معاملة اأو �سفقٍة، يتطّلب القانون ت�سجيلها«. 

ن�ستنتج من هذا الن�ّس الآتي: 

)اأ( هي جرمية فعٍل ولي�ست جرمية امتناع.
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)ب( اأّن امل�سالح التي اأراد امل�رشع حمايتها من خالل ن�ّس التجرمي هذا هي:

واجب الرتخي�س ملزاولة ن�ساط جتاري يف �سوق املال. احرتام  فر�س   -  1

للقيام  اأهلية طالب الرتخي�س  التحقق من  املتعاملني من خالل  اأموال  حماية   -  2
لالأموال  �سمانٌة  ذلك  ويف  املذكور،  الرتخي�س  منحه  قبل  يبغيه  الذي  بالن�ساط 

التي �ست�سّلم اإليه وللم�ستهلكني.

ومزاولة  العمل  واأ�سول  قواعد  و�سبط  املال  اأ�سواق  مراقبة  من  التمّكن   -  3
الأن�سطة  فيها.

ومن الأمثلة على ن�ساطات اأ�سواق املال والتي حتتاج اإىل ترخي�س نذكر الو�ساطة، 

بور�سة الأوراق املالية، ال�ست�سارات ال�ستثمارية، و�سواها.

واجب  من  ا�ستثنت  قد  التنفيذية،  الالئحة  من   2/125 املادة  باأّن  هنا  ونورد 

للح�ساب اخلا�س، ما  املالية  الأوراق  ن�ساطًا واحدًا، وهو �رشاء وبيع  الرتخي�س فقط 

ن�ساطات  يزاول  باأّنه  نف�سه  عن  بالتعريف  متثلت  مناورة  مع  عمله  ترافق  قد  يكن  مل 

.
)1(

الأوراق املالية

ول �سك باأّن العربة يف التجرمي هي لوقت ح�سول ال�سلوك، فحتى ولو كان الفاعل 

حا�ساًل �سابقًا على رخ�سة، وفقدها قبل قيامه بفعله، اأو ح�سل عليها بعد ذلك، يبقى 

 اأو اأجنبي، و�سواء اأكان �سخ�سًا 
ّ

جمرمًا. و�سيان اأن يرتكب هذه اجلرمية �سخ�س وطني

طبيعيًا اأم معنويًا، كما لو كان الفاعل فرعًا ل�رشكة اأجنبية يعمل يف الكويت .

اأخريًا، ل بد من الإ�سارة  اإىل اأّن هذه اجلرمية، من اجلرائم التي ل ت�سرتط لقيامها 

عن  مبعزٍل  لتقوم  واملعنوي  املادي  ركنيها  بتحقق  يكتفي  بل  مثاًل،  �رشٍر  ح�سول 

حتقيق نتيجة �سارٍة، وهي بذلك متاثل اجلرائم ال�سكلية اأو جرائم اخلطر.

باأّن هذه اجلرمية -ويف مطلق الأحوال- حتقق نتيجة قانونية تتمثل  واإيّن لأرى 

الثقة  بامل�ساهمة  يف زعزعة  اأخرى تتمثل  العقابي، ونتيجة  التجرميي  الن�ّس  مبخالفة 

باأ�سواق املال ومعامالتها.

)1( د. بدر حامد يو�سف املال، النظام القانوين لأ�سواق املال، الطبعة الثانية، ل ذكر لدار الن�رش، الكويت، 2012 ، �س 936.
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فاإّن ركنها  الإيجابي،  الن�ساط  املادي لهذه اجلرمية يتخذ �سورة  الركن  واإن كان 

املعنوي هو الق�سد  اأو ما ُيعرب عنه لدى بع�س الت�رشيعات بالعمد والذي حكمًا  ل يعني 

بالن�سبة اإليها ترافقه مع �سابق الت�سّور والت�سميم.

اأما جلهة العقاب، فقد ن�س القانون على عقوبتني: 

الأوىل: اأ�سلية وهي الغرامة.

حرمان  وهي  بذلك-  ملزمًا  -ولي�س  فر�سها  يف  احلّق  للقا�سي  تكميلية،  الثانية: 

املحكوم عليه لفرتة موؤقتة من مزاولة الن�ساط غري املرخ�س، اأو من الدخول يف معاملة 

اأو �سفقة يوجب القانون اأن ت�سّجل.

خمالفة قواعد ال�ستحواذ:  جرمية   -2

من  لن�ّس  خمالفة  بارتكاب  حت�سل  وهي   ،123 املادة  اجلرمية  هذه  على  ن�ست 

حقوق  وحماية  ال�ستحواذ  خ�س  فيما  نف�سه،  القانون  من  ال�سابع  الف�سل  ن�سو�س 

ما  ت�سمنت  منه   71 املادة  باأّن  جند  املذكور،  ال�سابع  الف�سل  اإىل  العودة  ومن  الأقلية. 

يلي: »يق�سد بعر�س ال�ستحواذ، العر�س اأو املحاولة اأو الطلب لتملك:

اأ- كافة اأ�سهم �رشكة مدرجة، اأو جميع الأ�سهم اخلا�سة باأي فئة اأو فئات �سمن �رشكة 

مدرجة، وذلك بخالف الأ�سهم التي ميلكها مقّدم العر�س، اأو الأطراف التابعة له، 

اأو املتحالفة معه، يف تاريخ تقدمي العر�س.

ب- كافة الأ�سهم املتبقية يف ال�رشكة، املقّدم اإليها العر�س، والتي يّتم عر�سها على جميع 

والأطراف  العر�س،  مقّدم  حيازة  نتيجة  ال�رشكة،  تلك  يف  الآخرين  الأ�سهم  حملة 

التابعة له، واملتحالفة معه، لن�سبة اأغلبية يف ال�رشكة متكنه من ال�سيطرة على جمل�س 

الإدارة فيها، وت�سدر الهيئة قرارًا حتدد فيه ن�سبة الأغلبية املطلوبة لتطبيق حكم 

هذه املادة«.

ال�ستحواذ  عمليات  تنظيم  اإىل  الكويتي  بامل�رشع  حدت  التي  الأ�سباب  اأبرز  من   

وو�سع �سوابط لها هي حماية حقوق مالكي  ن�سبة قليلة من الأ�سهم من حتّكم مالكي 

الأغلبية فيها، ومن هنا جنده قد ا�سرتط يف املادة 72 مثاًل على ال�سخ�س الذي يرغب 
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يف تقدمي عر�س ا�ستحواذ اأن يح�سل على موافقة الهيئة قبل البدء باإجراءات العر�س، 

كما اأّنه اأوجب يف املبداأ يف املادة 74 منه على ال�سخ�س الذي يتملك اأكرث من 30 % من 

الأوراق املالية املتداولة ل�رشكة م�ساهمة مدرجة اأن يعمد خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

على   75 املادة  فر�ست  كذلك  املتداولة.  الأ�سهم  باقي  ب�رشاء  عر�س  تقدمي  اإىل  التملك 

امل�سدر الذي تخ�سع اأوراقه املالية لال�ستحواذ باأن يرفع للهيئة ردًا يو�سح فيه راأيه 

ويقّدم تو�سيته للم�ساهيمن، وذلك خالل مهلة �سبعة اأيام عمل من ا�ستالم العر�س. 

واإّن خمالفة اأّي من هذه ال�رشوط يف احلالت املن�سو�س عنها فيها ت�سكل جرمية 

جزائية وفقًا لأحكام املادة 123 يعاقب عليها بغرامة  ل تقّل عن خم�سة اآلف دينار ول 

جتاوز املئة األف دينار اأو 20% من قيمة الأ�سهم املخالفة وقت وقوع املخالفة اإذ تطبق 

العقوبة الأعلى منها.

3-جرمية القيام باأي طرح عام اأو اأي معاملة اأخرى خمالفة: 

املال،  اأ�سواق  قانون هيئة  126 من  املادة  الثانية من  الفقرة  جند هذه اجلرمية يف 

هذا  لأحكام  خمالفة  اأخرى  معاملة  باأّي  اأو  عام  طرح  بتقدمي  الفاعل  بقيام  تقع  وهي 

التنفيذية، كما لو قام الفاعل بطرح اكتتاب عام مبعزل عن  اأو لقواعد لئحته  القانون 

وجود اأية ن�رشة لالكتتاب م�سدقة اأ�سوًل من الهيئة اأو اأن يكون هناك ن�رشة ولكنها 

حتتوي على معلومات ق�ست الهيئة بحذفها منها، اأو كاأن تت�سمن الن�رشة وقائع ملفقة، 

املناورات  قبيل  من  للواقع  خمالفة  واإيهامات  اإيحاءات  اأو  �سحيحة   غري  معلومات  اأو 

.
)1(

الحتيالية لالإيقاع بالراغب عرب غ�ّسه

اأّن ال�سجل التجاري لل�رشكة نظيف  اأكد فيها على  اإذا اأ�سدر الطارح ن�رشة ،  مثاًل 

وخاٍل من اأي عبء اأو تكليف اأو حجز اأو رهن، اأو اإ�سارة دعوى ..... يف حني اأّن حقيقة 

الأمر هي على خالف ذلك، لكون �سجلها حافاًل مبثل هذه القيود.

ب�سلوك  حت�سل  التي  اجلرائم  من  هي  اجلرمية  هذه  باأّن  تقّدم  مما  ن�ستنتج  اإذن، 

اإيجابي، كما اأنها تتطلب لقيامها توفر ركن معنوي هو الق�سد، ويكتفي بالق�سد العام 

 )1( د. بدر حامد يو�سف املال، النظام القانوين لأ�سواق املال، املرجع ال�سابق، �س 945-944.
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دون تطلب اأّي ق�سد اآخر خا�س. ونعني بالق�سد هنا علم الفاعل بطبيعة ال�سلوك 

الذي يقوم به واإرادته له، وللنتيجة املتوقعة منه، كعلم الفاعل برف�س ن�رشة الكتتاب 

من قبل الهيئة، ورغم ذلك اإرادته اعتمادها اأو كعلمه بعدم �سحة البيانات التي تت�سمنها 

الن�رشة واإرادته تعميم هذه الن�رشة على القراء والراغبني اأي اإعالنها...

الإف�ساح عن امل�سالح . قواعد  خمالفة  4-جرمية 

املال  اأ�سواق  هيئة  قانون  من   121 املادة  يف  اجلرمية  هذه  على  امل�رشع  ن�س 

منه  العا�رش  الف�سل  قواعد  من  لقاعدة  خمالف  �سلوك  بارتكاب  حت�سل  فاعتربها 

تناولت  جندها  الف�سل  هذا  اأحكام  اإىل  وبالعودة  امل�سالح.  عن  بالإف�ساح  املتعلقة 

راأ�سمال  من  5% فاأكرث  متثل  م�سلحة  له  من  كل  وهو  امل�ستفيد،  ال�سخ�س  بالتجرمي 

�رشكة مدرجة يف البور�سة، �سواء ب�سكل مبا�رش اأو غريمبا�رش،  اأو بالتفاق والتحالف 

التي يتم  الهيئة، والبور�سة  اإىل  اإر�سال بيان  اإىل  اإذا مل يعمد   ،)100 املادة   ( الغري،  مع 

بامل�سلحة  فيه  ُيعلمها  الأوراق،  هذه  م�سدرة  واجلهة  فيها،  املالية  الأوراق  تداول 

على  وذلك  امل�سلحة.  لهذه  اكت�سابه  من  عمل  اأيام  خم�سة  خالل  وذلك  اكت�سبها،  التي 

ما ن�ست عليه املادة 101، والتي اأوجبت بالإ�سافة اإىل ذلك اأن ي�سمن امل�رشح البيان 

املوقع منه، املعلومات املحّددة من قبل الهيئة. وفر�ست هذه املادة يف الفقرة الثانية منها 

على ال�رشكات امل�ساهمة امل�سجلة يف البور�سة اأن تعلم عن اأ�سماء امل�ساهمني فيها الذين 

ت�سل ن�سبة م�ساهمتهم اإىل 5% وما فوق من راأ�سمالها، وعن اأي تغيري يطراأ على هذه 

الن�سبة وعليها التقيد يف الت�رشيح بتعليمات الهيئة ومهلة الإف�ساح.

الهيئة  اإبالغ  عن  امل�ستفيد  ال�سخ�س  ميتنع  اأن  اجلرمية  هذه  اأوجه  من  كذلك 

كان  اإذا  الت�رشيح  اأو  الإ�سعار  مو�سوع  ح�سته  على  يطراأ  تغيري  اأي  عن  والبور�سة 

هذا التغيري يتخطى ن�سف يف املئة من راأ�سمال اجلهة امل�سدرة، ويجب اأن يح�سل هذا 

الإف�ساح خالل مهلة ل تتجاوز ع�رشة اأيام عمل من تاريخ حدوث التغيري، واللتزام 

نف�سه يفر�س على امل�ستفيد اإذا كان التغيري �سلبيًا متى ما اأدى اإىل انخفا�س يف احل�س�س 

عن 5% من راأ�س املال وكل ذلك �سندًا للمادة 102 من القانون نف�سه.
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ومن جهة اأخرى، جند اأن املادة 105 قد اأوجبت على كل �رشكة م�ساهمة م�سجلة 

والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  )اإف�ساح(  بت�ساريح  يتعلق  خا�سًا  �سجاًل  مت�سك  اأن 

والبيانات  الهيئة  تقررها  التي  واملعلومات  البيانات  كل  يت�سمن  واملدراء  التنفيذية 

اخلا�سة باملكافاآت والرواتب واحلوافز وغريها من املزايا املالية الأخرى.

اأو  املالية،  الورقة  لديها  التي ت�سجل  البور�سة   106 املادة  امل�رشع يف  األزم  اأخريًا: 

تدرج بها اأن ت�رّشح عن املعلومات التي ا�ستلمتها مبوجب ت�ساريح الإف�ساح فورًا مبا 

يراعي القواعد التي ت�سعها الهيئة. 

ن�ستخل�س من كل ما ذكرنا، الآتي:

حت�سل  اأي  امتناع،  جرمية  هي  اجلرمية  هذه  ال�سابقة،  اجلرائم  خالف  على  )اأ( 

ب�سلوك �سلبي ولي�س بفعل اإيجابي.

ح�سب  الفاعل  �سخ�س  يف  امل�ستفيد  �سفة  توفر  اجلرمية  هذه  لقيام  ي�سرتط  )ب( 

القواعد التي ت�سعها الهيئة لتو�سيف امل�ستفيد وحتديده.

)ج( تتطلب هذه اجلرمية ح�سول خمالفة ل�رشط، اأو واجب من الواجبات املذكورة 

�سابقًا والتي يفر�س على امل�ستفيد القيام بها. اأما فيما خ�س الركن املعنوي لهذه 

اجلرمية -فهو على خالف اجلرائم ال�سابقة- ميكن اأن يكون الق�سد )العمد( اأو 

اخلطاأ اأي الإهمال اأو قلة الحرتاز اأو عدم مراعاة ال�رشائع والأنظمة.  

اأي تقرير دوري اأو م�ستند: تقدمي  عن  عمداً  المتناع  اأو  التاأخر  5-جرمية 

ن�ست على هذه اجلرمية الفقرة الثالثة من املادة 126 من قانون هيئة اأ�سواق املال، 

ولقد ا�سرتط القانون لقيامها توفر الق�سد )العمد(، واأنا ل اأوافق على ذلك اإذ من املمكن 

اأن يح�سل هذا الن�ساط ب�سورة الإهمال اأي�سًا، وبراأيي ي�ستاأهل التجرمي واإن بعقوبة 

التي  العقوبة  اأما  اهتمامًا.  اأو  حر�سًا  اأكرث  يكون  اأن  على  التاجر  حل�ّس  وذلك  اأخف، 

فر�ست على هذه اجلرمية، فهي الغرامة من خم�سة اآلف دينار اإىل خم�سني األفًا. 

-241 املادتان  اجلرائم  من  النوع  هذا  على  ن�ست  فقد  الفرن�سي،  القانون  يف  اأما 

باأّن هذه اجلرمية  الفرن�سية  التمييز  اعتربت حمكمة  ولقد  التجارة.  قانون  من   242
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.
)1(

-وعلى غرار الن�س الكويتي- تتطلب الق�سد لقيامها

الفقرة الثانية- اجلرائم املخالفة لل�سفافية:  

118-119-120-122-124-125-127 من  املواد  ن�ست على هذه اجلرائم 

قانون هيئة اأ�سوق املال الكويتي وهذه اجلرائم هي:

جرمية انتفاع اأو ا�ستغالل املطلع )املادة 118(.. 1

جرمية اإف�ساء الأ�رشار )املادة 119(.. 2

جرمية اإغفال اأو حجب اأو منع املعلومة اجلوهرية )املادة 120(.. 3

جرمية الت�رّشف الذي ينطوي على مظهر اأو اإيحاء زائف اأو م�سّلل، اأو التالعب يف . 4

التعامل بالأوراق املالية )املادة 122(. 

غري . 5 م�سلحة  مقابل  مالية  ورقة  �رشاء  اأو  بيع  على  الإي�ساء  اأو  الت�سجيع  جرمية 

معلنة )املادة 124(. 

يف . 6 تتخذه  مل  اأنها  حني  يف  قرار  اأو  اإجراء  باتخاذ  قامت  الهيئة  باأّن  الدعاء  جرمية 

الواقع )املادة 125(.

جرمية اإعاقة التحقيقات اأو اإعاقة الن�ساط الرقابي )املادة 127(.  . 7

و�سنعالج باخت�سار كل جرمية من هذه اجلرائم يف ما  ياأتي :

املّطلع:  ا�ستغالل  اأو  اإنتفاع  جرمية   -  1

اأ�سواق املال الكويتي، وهي  118 من قانون هيئة  ن�ست على هذه اجلرمية املادة 

با�ستغالل  الفاعل  بقيام  وتتمثل  بالمتناع،  ولي�س  اإيجابي  ب�سلوك  تقوم  جرمية 

اأو  اأو مهنته، وذلك جلني ربح  اأو اطلع عليها، بحكم وظيفته  املعلومات التي علم بها، 

منفعة، وي�سرتط اأن تكون هذه املعلومات غري معّدة لطالع العامة عليها، واأن تتناول 

ي�ستغل  الذي  اجلماعي  ال�ستثمار  مدير  ذلك  ومثال  املال،  �سوق  يف  م�سجلة  �رشكة 

املعلومات التي يطلع عليها بحكم مركزه، فيجني ربحًا اأو منفعة من خالل بيع اأو �رشاء 

(1) Revue pénitentiaire et de droit pénal,  2010, p 669 , obs . Detraz, crim.8 avril 2010 № 
09-85298 . 
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مرتكبًا  يعترب  كما  الن�سيحة.  اإبداء  اأو  املعلومات،  بهذه  الغري  اإعالم  اأو  مالية،  اأوراق 

الذي  والنتقاد  يعرفها.  �سخ�س  من  املعلومات  هذه  على  ح�سل  من  نف�سها  للجرمية 

يوجه هنا هو اأّن امل�رشع جرم املّطلع دون املنتفع من ا�ستغالل هذه املعلومات اإذا كان 

)العمد(  الق�سد  تتطلب  املادة  هذه  اأّن  �سك  ول  املّطلع.  غري  اآخر  �سخ�سًا  اأي  الغري  من 

كركن معنوي لها ل تقوم بدونه.  

جرمية اإف�ساء الأ�رشار:   -  2
ن�ست عليها املادة 119، وتقوم هذه اجلرمية باإف�ساء املوظف ل�رّش علم به بحكم 

اأو  لنف�سه  منفعة  على  الفاعل  ح�سل  اإذا  العقوبة  وت�سدد  وظيفته.  اأو  مركزه  اأو  عمله 

ل�سواه. وهذه اجلرمية اأي�سًا جرمية فعل، وي�سرتط اأن تكون املعلومة �رشية، واإّن ما 

مييز هذه اجلرمية هو اأنها تقوم عمدًا اأو عن خطاأ وهي من نوع اجلنح.

حجب اأو منع املعلومة اجلوهرية:  اأو  اإغفال  جرمية   -  3

فعاًل  الأ�رشار  اإف�ساء  جرمية  كانت  واإذا  نف�سه.  القانون  من   120 املادة  ت�سمنتها 

اإيجابيًا، فاإّن هذه اجلرمية -وعلى خالف ذلك- هي جرمية امتناع تتمثل بعدم القيام 

مبا يفر�س القانون القيام به. واإّن ما ميّيز هذه اجلرمية، اأنها ميكن اأن حت�سل بوجه 

الق�سد اأو اخلطاأ.

اأو  م�سّلل  اأو  زائف  اإيحاء  اأو  مظهر  على  ينطوي  الذي  الت�رّشف  جرمية   -  4
التالعب يف التعامل بالأوراق املالية: 

لقد حّدد القانون اأوجه ح�سول هذه اجلرمية يف املادة 122 منه كما يلي:

)اأ(  الدخول يف �سفقة دون اأن يوؤدي ذلك اإىل تغيري فعلي يف ملكية الورقة املالية.

)ب(  اإدخال اأو �رشاء اأو بيع ورقة مالية ب�سكل خمادع.

)ج(  كل من اأبرم �سفقة اأو اأكرث يف ورقة مالية اإذا كان من �ساأنها:

1 - رفع �سعر تلك الورقة املالية لنف�س امل�سدر بهدف حّث الآخرين على �رشائها.

2 - تخفي�س �سعر تلك الورقة املالية لنف�س امل�سدر بهدف حّث الآخرين على بيعها.

وهمي.  اأو  فعلي  تداول  خلق   -  3
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اإذن هذه اجلرائم هي جرائم فعل، والهدف من التجرمي هو منع التغرير باملتعاملني 

بقيم  التالعب  اإىل  يوؤدي  اجلرائم  من  النوع  هذا  لكون  املال  باأ�سواق  ثقتهم  وتعزيز 

الأوراق املالية يف البور�سة واإىل الإخالل بقاعدة العر�س والطلب، وقد عاقب امل�رّشع 

اإىل خم�س �سنوات وبغرامة ل تقل عن ع�رشة  على هذه اجلرائم بعقوبة قا�سية ت�سل 

اأن  هذه اجلرائم هي  اأو باإحداهما. ول �سك يف  األف دينار  اآلف دينار ول جتاوز مئة 

جرائم عمدية )ق�سدية(. 

5-جرمية الت�سجيع اأو الإي�ساء على بيع اأو �رشاء ورقة مالية مقابل م�سلحة 
غري معلنة:

هي جناية عقوبتها احلب�س مدة ل تتجاوز خم�س �سنوات وغرامة ل تقّل عن مبلغ 

خم�سة اآلف دينار، ول جتاوز خم�سني األف دينار اأو اإحداهما. وتتمثل بقيام �سخ�س 

له م�سلحة غري معلنة على الت�سجيع اأو الإي�ساء ب�سكل علني على �رشاء اأو بيع ورقة 

مالية معينة. واملق�سود بامل�سلحة غري املعلنة، اأية عمولة خفية اأو عائد مادي اأو هبة، 

عالقة  لها  اكتتاب  وكيل  اأو  م�ست�سار  اأو  متداول  اأو  و�سيط  اأو  م�سدٍر  من  هدية  اأو 

بالأوراق املالية.

اأو  النظرعن حتقق �رشٍر  اإيجابي وجرمية خطر تتحقق ب�رشف  اإذن هي �سلوك 

وقوع املتعامل بالغلط الذي دفعه اإىل �رشاء اأو بيع الأوراق املالية، وهي جرمية عمدية 

)ق�سدية(.

مل  اأنها  حني  يف  قرار  اأو  اإجراء  باإتخاذ  قامت  الهيئة  باأّن  الدعاء  6-جرمية 
تتخذه يف الواقع: 

هيئة  باأّن  زورًا  بالدعاء  �سخ�س  قيام  لدى  وتتوفر   ،125 املادة  عليها  ن�ست 

اأ�سواق املال اتخذت اإجراء اأو قرارًا هي يف حقيقة الأمر مل تتخذه. وهي جرمية عمدية 

ول  دينار  اآلف  خم�سة  عن  يقل  ل  مبا  الغرامة،  على  اقت�رشت  عقوبتها  )ق�سدية( 

الدعاء  امتناع، ومثال ذلك  اإذن هي جرمية فعل ولي�س  دينار.  األف  يجاوز خم�سني 

اأو �سدور قرار عن املجل�س  النيابة العامة  اإىل  ب�سدور قرار عن الهيئة باإحالة �رشكة 

التاأديبي ب�سحب الرتخي�س.
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قليلة وخمففة جدًا، يف  املفرو�سة على هذه اجلرمية هي  العقوبة  اإّن   :1 مالحظة 

اأو �سحب الرتخي�س نظرًا لل�رشر الكبري الذي قد  احلالت اجل�سيمة، كاإحالة ال�رشكة 

يلحق بال�رشكة اأو املوؤ�س�سة وحالة الهلع واإمكانية انخفا�س اأ�سعار الأ�سهم وخ�سو�سًا 

يف حالة الظروف الأمنية اأو القت�سادية ال�سعبة.

مالحظة 2: مل يحّدد امل�رشع نوع الإجراء اأو القرار املدعى اتخاذه وحجم التجرمي 

الزعم  مثل  �سارة  غري  حالت  بني  الت�ساوي  يتم  اأن  يجوز  فال  له،  بالن�سبة  والعقاب 

بتعيني موظف اأو خادم اأو بالتنازل عن ملٍك اأو.... وبني حالت اأخرى �سارة وخطرية.

اأو اإعاقة الن�ساط الرقابي:  التحقيقات  اإعاقة  7-جرمية 

 اأتى ن�ّس التجرمي عامًا بحيث �سمل كل فعل من �ساأنه اإعاقة حتقيقات اأو اأي ن�ساط 

الن�ساطات  بع�س  احل�رش  ل  املثال  �سبيل  على  حّدد  وقد  ملوظفيها.  اأو  للهيئة  رقابي 

املعيقة وهي:

عدم متكني موظفي الهيئة من ال�سطالع على اأي بيانات اأو معلومات ترى الهيئة 

اأهمية الطالع عليها.

عدم اللتزام باأّي قرار نهائي �سادر عن جمل�س التاأديب يف الهيئة.

تزويد الهيئة ببيانات غري �سحيحة اأو م�سللة.

الو�سع القانوين يف لبنان: 

ي�ستند هذا الو�سع  لناحية الن�سو�س اخلا�سة  اإىل قانونني هما:

القانون رقم 160 تاريخ 2011/8/17: حظر ال�ستغالل ال�سخ�سي للمعلومات . 1

املميزة يف التعامل بالأ�سواق املالية.

املالية.. 2 الأ�سواق  القانون رقم 161 تاريخ 2011/8/17: 

ومن درا�ستنا للقانون الأّول يتبنّي لنا باأّن امل�رّشع اللبناين قد جّرم يف املادة ال�ساد�سة 

�سنة  من  باحلب�س  ال�سلوك  هذا  على  وعاقب  املعلنة  غري  املميزة  املعلومات  ا�ستغالل  منه 

تزيد عن ع�رشة  املحقق ول  الك�سب  قيمة  تقّل عن �سعفي  اإىل ثالث �سنوات وبغرامة ل 
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اأ�سعاف،  كما اأن هذه املادة قد اأعطت املحكمة احلق باحلكم باحلرمان املوؤقت اأو النهائي من 

ممار�سة املهنة اأو العمل ولو مل تكن ممار�ستها معّلقة على نيل �سهادة اأو اإذن من ال�سلطات 

ال�سخ�س  اللبناين قد �سمل باحلظر والتجرمي  امل�رّشع  اأّن  اإىل  الإ�سارة  املخت�ّسة، وجتدر 

الطبيعي واملعنوي على ال�سواء، الأمر الذي ل اأراه منا�سبًا جلهة معاقبة ال�سخ�س املعنوي 

باملنع النهائي من ممار�سة املهنة اإذ بذلك ل تتحقق اأهداف احلوكمة.

اأّما بالن�سبة للقانون الثاين وهو قانون الأ�سواق املالية، فاإّن ما ي�ستوقفني فيه  هو 

الأمور التالية:

من  معنوي  �سخ�س  »كل  يلي:  مبا  »امل�سدر«  م�سطلح  منه  الثانية  املادة  عرفت   -  1
اإ�سدار  يعر�س  اأو  ي�سدر  جماعي  ا�ستثمار  هيئة  واأّي  اخلا�س  اأو  العام  القانون 

اأدوات مالية لالكتتاب بها اأو لبيعها من اجلمهور«. 

القانون  اأ�سخا�س  بل  اخلا�س  القانون  اأ�سخا�س  فقط  لي�س  تتناول  احلوكمة  اإذن 

العام املعنويني مثل املوؤ�س�سات العامة وامل�سالح امل�ستقلة، كموؤ�س�سة كهرباء لبنان، 

وم�سلحة مياه بريوت و�سواها.

الثاين منه على هيئة الأ�سواق املالية، فتناول اإن�ساءها  الباب  القانون يف  2 - ن�ّس هذا 
ومهامها واأجهزتها ...

3 - ا�ستحدث حمكمة خا�سة لالأ�سواق املالية يف الباب الثالث منه باملادة 21 وما يليها، 
اإخفاء  اأو  ا�ستغالل  بجرائم  النظر  على  التجرمي  خ�س  فيما  �سالحيتها  ق�رش  وقد 

معلومات مميزة ،اأو ترويج معلومات خاطئة اأو م�سّللة حيث جاء يف  املادة 22 منه 

ما يلي:

» اأ- تنظر املحكمة اخلا�سة بالأ�سواق املالية :......

ه� - كمحكمة درجة اأوىل يف جرائم ا�ستغالل واإف�ساء معلومات مّميزة، اأو ترويج 

معلومات خاطئة اأو م�سّللة تتعلق ب�سكوك اأو اأدوات مالية اأو مب�سدري هذه ال�سكوك 

والأدوات..«. 
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اإّن ال�سلوكيات املجرمة مبوجب قانون الأ�سواق املالية، معطوٍف على قانون  اإذن 

حظر ال�ستغالل ال�سخ�سي للمعلومات املميزة، تقت�رش على اجلرائم املذكورة �سابقًا 

دون �سواها. اأما باقي اجلرائم فيقت�سي العودة للنظر يف جترميها اإىل الن�سو�س العامة. 

املطلب الثاين

تقــويــم الن�سـو�س

�ساأعمد اإىل معاجلة هذ املطلب، عرب توزيع مالحظاتي على ن�سو�س قانون هيئة 

اأ�سواق املال الكويتي على فقرتني، وذلك على ال�سكل التايل: 

الفقرة الأوىل- يف الإ�سقاط والعقاب: 

�ساأق�سم هذه الفقرة اإىل بندين، البند الأّول: يف الإ�سقاط، والبند الثاين: يف العقاب.

البند الأّول- يف الإ�سقاط: 

ن�ست املادة 131 من القانون على ما يلي: » يجوز للهيئة يف اأّي مرحلٍة من مراحل 

الدعوى اجلزائية -واإىل اأن ي�سدر فيها حكم بات- عر�س ال�سلح اأو القبول به مع اأّي 

�سخ�س ارتكب اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا القانون وذلك مقابل اأداء مبلغ 

ل يقّل عن احلّد الأدنى للغرامة املقّررة ول يزيد عن حّدها الأق�سى. وي�سرتط لل�سلح 

يف اجلرائم املن�سو�س عليها يف املواد 122-124-126-127، اإ�سافة اإىل دفع املقابل 

امل�سار اإليه، رّد قيمة اأي منفعة حمققة اأو خ�سائر مّت جتنبها، واأل يكون املتهم عائدًا.

ال�سلح، طبقًا  ا�ستيفاء �رشوط  املتهم  التي يجب خاللها على  املهلة  الهيئة  وحتّدد 

للقواعد املتقّدمة. ويف حال اإمتام ال�سلح تنق�سي الدعوى اجلزائية«.  

اأ�سوق ب�ساأن هذا الن�س املالحظات التالية:

لقد �سمل هذا الن�س جميع اأنواع اجلرائم،  مهما كانت درجاتها، وجميع الأ�سخا�س . 1

حّتى املكررين منهم، ومعتادي الإجرام، وهو اأمر غري مقبول.

ل يجوز اأن ت�سقط الدعوى اجلزائية بال�سلح اأية كانت اجلرمية، بل يجب التمييز . 2

بني اجلرائم الب�سيطة، وتلك اجل�سيمة.
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اجلزائية . 3 الدعوى  اإ�سقاط  عدم  اقرتح  الذي  الطبيعي  ال�سخ�س  بني  التفريق  يجب 

بحقه -لكونه العقل املدبر واملخطط واملنّفذ- وبني ال�سخ�س املعنوي وهو �سحّية 

من بني ال�سحايا.

ل يجوز ترك ال�سلطة ال�ستن�سابية  للهيئة بتحديد مهلة ا�ستيفاء �رشوط ال�سلح، . 4

بل يجب حتديدها وفقًا لقواعد مو�سوعية.

البند الثاين- يف العقاب: 

جلهة جرمية اإعاقة التحقيقات والرقابة: 

اإقرانها  واأقرتح  الغرامة.  على  فقط  اقت�رشت  الن�س،  ت�سمّنها  التي  العقوبة  اإن 

بع�س  ج�سامة  اإىل  بالقيا�س  وذلك  بينهما،  الختيار  للمحكمة  احلق  ترك  مع  باحلب�س 

الن�ساطات املعيقة للتحقيق اأو للن�ساط الرقابي، مثاًل: اإخفاء الدفاتر والقيود وال�سجاّلت 

اأو اإتالف اأو اإخفاء امل�ستندات والبيانات التي توقف الهيئة على حقيقة ما ح�سل اأو حمو 

اأي اأثر للجرمية .

جلهة حق املحكمة بوقف تنفيذ العقوبة: 

ن�ست املادة 130، على الآتي : ».... كما يجوز لها ) املحكمة(، اأن تاأمر بوقف تنفيذ 

العقوبة  اأيًا كانت  قانون اجلزاء،  82 من  املادة  املن�سو�س عليها يف  الأحوال  احلكم يف 

املق�سي بها«.

العقوبة  كانت  مهما  التنفيذ  بوقف  للمحكمة  �سمح  اإذ  اإطالقه  على  الن�س  هذا  اأتى 

فقط  التنفيذ  وقف  ح�رش  يتم  بحيث  لذلك  �سوابط  تو�سع  اأن  واأرتاأي  بها،  املحكوم 

بالن�سبة للجرائم الب�سيطة، واملجرمني غري املكررين، وغري معتادي الإجرام.

الفقرة الثانية- يف التدابري:  

بالأموال  الت�رشف  منع  تدبري  العمل،  عن  الإيقاف  هي:  ثالثة  اأمور  يف  �ساأبحث 

واإدارتها، وال�ستعانة بالهيئة يف تقدير قيمة املنفعة التي ح�سل عليها املتهم. 
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البند الأّول- تدبري الأيقاف عن العمل: 

لقد ت�سّمن قانون هيئة الأ�سواق املالية ن�سًا عامًا تناول هذا التدبري وهو ن�ّس املادة 

132 حيث جاء فيه: »يجوز للنائب العام بقرار منه،  اأو بناء على طلب من الهيئة اأو جهة 
العمل -اإذا تطلبت م�سلحة التحقيق- اأن يوقف عن العمل اأو الوظيفة اأو مزاولة املهنة 

املن�سو�س  التحقيق معه يف جرمية من اجلرائم  النيابة  با�رشت  ب�سفة موؤقتة كل من 

عليها يف هذا القانون، ويوقف عن العمل بقّوة القانون كل من متت اإحالته اإىل املحكمة 

اجلزائية على اأّنه يجوز للمحكمة اأن تاأمر اأثناء اإجراءات املحكمة بخالف ذلك بناء على 

طلب �ساحب امل�سلحة اأو من تلقاء نف�سها«.  

اإزاء هذا الن�س اأبدي املالحظات التالية:

)اأ( اأتى هذا الن�س عامًا اإذ  �سمل جميع اجلرائم املن�سو�س عليها يف قانون هيئة اأ�سواق 

املال وذلك دون متييز بينها �سواء على اأ�سا�س الدرجة اأو اجل�سامة اأو نوع الركن 

اإطالقه  الن�س على  اإبقاء هذا  اأو اخلطاأ. وبراأيي ل يجوز  الق�سد  املعنوي املطلوب: 

اإذ يجب ح�رش تدبري اإيقاف العمل باجلرائم اجل�سيمة والتي تتطلب لقيامها العمد 

كركن معنوي لها دون اجلرائم الب�سيطة.

يقت�سي  وبراأيي  عنه،  ال�سادر  القرار  تعليل  العام  النائب  على  الن�س  يفر�س  مل  )ب( 

تعديله لهذه اجلهة بحيث يجب اأن يكون القرار معلاًل .

)ج( مل ين�ّس القانون على جواز الطعن بهذا القرار خ�سو�سًا واأنه قرار يتعلق بتدبري 

 على �سبهٍة ولي�س على اإدانة اأو ظٍن حتى، ويتوجب تعديله لهذه الناحية.
ّ

مبني

)د( مل يفّرق الن�ّس بني ال�سخ�س الطبيعي وال�سخ�س املعنوي وكان يجب ذلك بحيث 

يراعى جانب الأخري، ويتم حتا�سي اتخاذ هكذا تدبري بحقه نظرًا ل�رشر ذلك على 

املقّومات والغايات من احلوكمة. وميكن ال�ستعا�سة عنه بتعيني حار�س ق�سائي 

يدير ال�سخ�س املعنوي ويحّل حمل الإدارة املخالفة، وذلك بالن�سبة لل�رشكات غري 

على  �سلبًا  ذلك  وانعكا�س  عمله  �سّل  بدل  الغري  من  اإدارتها  ت�سهل  والتي  املعقّدة، 

ال�رشكة وال�رشكاء وامل�ساهمني واملتعاملني والإقت�ساد ب�سكل عام.
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)ه�( يتوجب اإلغاء الإيقاف احلتمي عن العمل لكل من متت اإحالته للمحكمة، واإل  اإقراره 

يف حدود �سّيقة جدًا ووا�سحة الأطر، مقت�رشة على اجلرائم اخلطرية، وبالن�سبة 

لل�سخ�س الطبيعي فقط دون ال�سخ�س املعنوي.

)و( لي�س النائب العام �ساحب خربٍة واخت�سا�س يف جمال عامل املال والإدارة والقت�ساد 

ليعطى �سالحية اتخاذ هكذا تدبري وب�سكل ا�ستن�سابي وا�سع وحتى دون �سوابط 

ما عدا عبارة عامة ومّطاطة ت�سمنها الن�ّس وهي »م�سلحة التحقيق«؛ لذا يقت�سي 

اأن يقرن  هذا القرار بالتعليل واأن حتدد بدقة حالت جواز اتخاذه، ويفتح املجال 

اأمام الطعن به.

البند الثاين- تدبري منع الت�رّشف بالأموال واإدارتها: 

تكلمت عن هذا التدبري املادة 133 حيث اأوردت: »للنائب العام اإذا جتمّعت لديه دلئل 

الأفعال  ارتكب فعاًل من  اأّنه  الأ�سخا�س على  اأو جمموعة من  بالن�سبة ل�سخ�ٍس  كافية 

املجّرمة طبقًا لهذا القانون، اأو بناء على طلب الهيئة اأو من تفّو�سه، اأن ياأمر مبنعه من 

ال�سفر، والت�رّشف يف اأمواله واإدارتها، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية يف هذا 

ال�ساأن، وذلك بالن�سبة لالأموال التي حتت يد املتهم، اأو يد غريه، كّلها اأو بع�سها، دون 

اأن يخّل ذلك بحّق الهيئة، اأو من تكون له م�سلحة يف اتخاذ كافة الإجراءات الق�سائية 

التحفظية.

ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالن�سبة لأموال اأولد املتهم اأو زوجه. 

تاريخ  من  يومًا  ع�رشين  خالل  املخت�ّسة  املحكمة  اأمام  القرار  هذا  من  التظّلم  ويجوز 

اإ�سداره«.

تعليقًا على هذا الن�س نديل بالآتي :

ل مّييز الن�ّس بني �سخ�س طبيعي اأو اعتباري .. 1

اأو . 2 الدرجة  اأو  النوع  اأ�سا�س  على  بينها  تفرقة  دون  اجلرائم  جميع  عن  تكلم 

اجل�سامة.....

الأف�سل ا�ستعمال عبارة �سلوك لي�سمل الفعل والمتناع.. 3
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الأحيان على عمل . 4 الأموال واإدارتها قد يوؤثر يف بع�س  الت�رّشف يف  اإّن تدبريمنع 

ال�رشكة ون�ساطاتها وعلى حركة اأموالها، وله انعكا�س �سلبي على املتعاملني معها 

وامل�ستثمرين، خ�سو�سًا واأّنه ي�سعب اإدارة بع�س ال�رشكات الكربى من قبل مدير 

حلني  معينة  زمنية  مرحلة  يف  اأقّله  خ�سو�سياتها  يفهم  ل  قد  لكونه  عنها  غريب 

اأمام كل ذلك يقت�سي حتديد حالت  دخوله يف جّوها مما �سينعك�س �سلبًا عليها. 

منع الت�رشف بالأموال واإدارتها، وو�سع �سوابط لذلك اإذ ل يجوز تعميمه على 

جميع اجلرائم كما ورد يف الن�س.

عبارة »الإجراءات التحفظية«، عبارة عامة يقت�سي تو�سيحها وحتديدها.. 5

هذه . 6 نوع  وما  املق�سود  ال�سخ�س  حتديد  يتوجب  م�سلحة«  له  تكون  »من  عبارة 

امل�سلحة؟ هل هو املت�رّشر؟ وهل يوؤخذ بال�رشر املبا�رش اأو غري املبا�رش اأي�سًا يف 

هذا املجال؟ مع العلم اأّن اإعطاء احلّق للمت�رّشر ب�سلوك املرجع اجلزائي هو ا�ستثناء 

يجب اأن يف�رّش ح�رشًا ول يت�ّسع لي�سمل ال�رشر غري املبا�رش اأو املحتمل.

اأقرتح ف�سل الّذمة املالية بني الوالد والأولد والزوجة فال يتخذ تدبري على اأموالهم . 7

اأقّله �سبهة باأّنهم ا�سُتعملوا كاأ�سخا�س م�ستعارين لتهريب الأموال  اإذا ظهرت  اإل 

كما اأّن القا�رش جتب حمايته ولي�س الإ�رشار   باأمالكه.        

عليها  ح�سل  التي  املنفعة  قيمة  تقدير  يف  بالهيئة  ال�ستعانة  الثالث-  البند 

املتهم: 

بال�ستعانة  احلّق  املحكمة،  اأو  العام،  النائب  فاأعطت   ،135 املادة  ذلك  على  ن�ست 

بالهيئة يف تقدير قيمة املنفعة التي ح�سل عليها املتهم.

باآخر  اأو  ب�سكل  النزاع  يف  طرفًا  ت�سبح  الهيئة  لكون  الأمر،  هذا  على  اأحتفظ  واأنا 

مع  م�ساحلها  وتتعار�س  الق�سية،  على  يده  الأ�سا�س  ق�ساء  و�سع  بعد  خ�سو�سًا 

م�سالح الفاعل وامل�ساهم يف اجلرم، لذا ل يجوز ال�ستعانة بها يف تكوين اأ�س�س �سيبنى 

عليها احلكم لحقًا واإّل لأ�سبحت اخل�سم واحلكم يف اآن معًا.
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اخلـامتـة:

�ساأعر�س يف اخلامتة لأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها مع املقرتحات التي ارتاأيتها 

كالآتي:

يف النتائج:

العامة . 1 القت�سادية  واملوؤ�س�سات  لل�رشكات  الر�سيدة  الإدارة  هي  احلوكمة 

واخلا�سة.

اجلرائم املخالفة لقواعد احلوكمة هي جرائم اقت�سادية. . 2

اجلرائم املخالفة لقواعد احلوكمة فئتان، فئة من�سو�س عنها يف الن�سو�س العامة . 3

واأخرى يف قانون هيئة اأ�سواق املال.

مل يراع امل�رّشع الكويتي اأحيانًا كثرية يف جترمي الأ�سخا�س املعنويني ومعاقبتهم . 4

ال�رشكة  م�سلحة  ومنها  احلوكمة،  قواعد  خالل  من  حمايتها  املراد  امل�سالح 

العقوبات يف بع�س احلالت والن�سو�س من�سجمة  تاأِت  الوطني، ومل  والقت�ساد 

مع ج�سامة اجلرمية واأثرها ال�سلبي على قواعد احلوكمة، وكذلك بالن�سبة لبع�س 

التدابري التي منحت النيابة العامة حّق اتخاذها كوقف العمل اأو الت�رّشف بالأموال 

واإدارتها.

اأتى بع�س الن�سو�س غري دقيق يف ال�سياغة.. 5

تقييم . 6 يف  والتالعب  الكاذبة  البيانات  جرائم  ح�سول  الكويتي  امل�رّشع  ق�رش  لقد 

اأراد  التي  امل�سلحة  حتقيق  عن  عاجزًا  فاأتى  فقط  الق�سد  �سورة  على  احل�س�س 

امل�رّشع حمايتها وهي م�سلحة املكتتبني امل�ساهمني وامل�ستثمرين يف عدم وقوعهم 

فري�سة هذه البيانات والتقييم اخلاطىء مما يلحق بهم اأبلغ ال�رشر.

اللبناين يف جترمي ال�سلوكيات كّمًا ونوعًا، فيما خ�س . 7 اأو�سع من  امل�رّشع الكويتي 

لديه يف مراحله  يزال مفهوم جترمي خمالفات احلوكمة  الأخري ل  احلوكمة، فهذا 

الأوىل بالن�سبة لقانون اأ�سواق املال.
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303 من القانون الكويتي الأ�سخا�س املّجرمني . 8 5 من املادة  لقد حّددت الفقرة 

اأع�ساء جمل�س  ال�سورية -على �سبيل احل�رش- وهم  الأرباح  بجرمية توزيع 

الإدارة واملدير ومراقب احل�سابات وامل�سّفي فاأقفلت الباب اأمام جترمي �سواهم 

ممن يثبت تورطه كم�ساهم يف هذه اجلرمية اإما ك�رشيك اأو متدخل اأو حمّر�س 

اأو جمّنىء.

عليها . 9 ن�ست  التي  الأ�رشار  اإف�ساء  بجرمية  التجرمي  الكويتي  امل�رشع  ح�رش  لقد 

الرقابة  جمل�س  وع�سو  واملدير  الإدارة  جمل�س  بع�سو   ،303 املادة  6من  الفقرة 

بذلك  فمنع  بالتفتي�س،  اإليه  يعهد  �سخ�س  اأي  اأو  ال�رشكة  يف  واملوظف  واملراقب 

املحكمة  من  واملكلف  واخلبري  الق�سائي  كاحلار�س  اآخر  �سخ�س  اأّي  جترمي 

مثاًل.                                                                                         كاحلجوزات  موؤقتة  احتياطية  للحقوق  حافظة  اأو  حامية  تدابري  بتنفيذ 

كما اأنه �سيق جمال التجرمي اأي�سًا يف جرمية الإفال�س الحتيايل.

ب�سورة . 10 حت�سل  التي  احلالت  بع�س  جترمي  اأحيانًا  الكويتي  امل�رّشع  اأغفل  لقد 

الهدف من  املايل لل�رشكة، فاأهدر بذلك  املركز  اإخفاء  اخلطاأ، كما ح�سل يف جرمية 

و�سع الن�س وهو الطالع على حقيقة و�سع ال�رشكة املايل.

كانت . 11 مهما  امل�ساحلة  مبجرد  اجلزائية  الدعوى  باإ�سقاط  الكويتي  امل�رّشع  اأخطاأ 

اجلرمية واأيًا كان املجرم، وترك حتديد مهلة ا�ستيفاء �رشوط ال�سلح ل�ستن�سابية 

هيئة اأ�سواق املال.

مل ميّيز يف التجرمي بني ال�سخ�س الطبيعي واملعنوي.. 12

اأعطى املحكمة حق وقف تنفيذ العقوبة اأية كانت.. 13

اأوىل النائب العام حق اتخاذ تدبري الإيقاف عن العمل وجعله ملزمًا بقوة القانون . 14

لدى اإحالة امل�ستبه به اإىل املحكمة اجلزائية.

منح النائب العام حق منع امل�ستبه به من الت�رشف باأمواله واإدارتها.. 15
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يف املقرتحات: 

اأقرتح ما يلي:

الأخذ باملفهوم الوا�سع للحوكمة بحيث تعترب الأ�سلوب الأمثل يف حتقيق الإدارة . 1

القت�سادية،   الكيانات  وكل  واخلا�سة  العامة  واملوؤ�س�سات  لل�رشكات  الر�سيدة 

مبا يوؤمن م�سلحة هذه الكيانات وامل�ساهمني فيها واملتعاملني معها وامل�ستهلكني 

والقت�ساد الوطني واخلزينة العامة.

بناء جترمي ال�سلوكيات املخالفة لقواعد احلوكمة على اأ�س�س تتمايز عن ق�ساوة الن�س . 2

العام فيما خ�س الأ�سخا�س املعنويني �سواء ال�رشكات اأو املوؤ�س�سات القت�سادية، 

�سندًا  باملطلق  ولي�س  ا�ستثناء  اإل  جزائيًا  وم�ساءلتهم  هوؤلء  جترمي  يتّم  ل  بحيث 

جزائيًا   م�سوؤولني  تعتربهم  والتي  العامة  الن�سو�س  يف  املكر�سة  العامة  للقاعدة 

وامل�سوؤولون  وموظفوهم  وعمالهم  مديروهم  بها  يقوم  التي  الأعمال  جميع  عن 

فيهم با�سمهم اأو باإحدى و�سائلهم؛ لأن من �ساأن ذلك اأن يقو�س اأ�س�س احلوكمة 

واأهدافها، بل يجب الجتاه نحو ت�سييق نطاق جترمي هوؤلء الأ�سخا�س مع التمييز 

بني اجلرائم العمدية وغري العمدية، واجلرائم اخلطرية واجل�سيمة وتلك الب�سيطة، 

�ساأنها  من  لي�س  التي  العقوبات  بفر�س  اإليهم  بالن�سبة  الكتفاء  احلالت  اأبعد  ويف 

اأن توؤثر على ن�ساطهم القت�سادي اأو ت�سّيق اخلناق عليهم اأو ت�سّل حركتهم. كل 

بامل�سوؤولية  العتباريني  ال�سخا�س  على  بالرتداد  املت�رشر  حق  حفظ  مع  ذلك 

اإدخالهم كم�سوؤولني باملال مع الت�سدد يف معاقبة الأ�سخا�س الطبيعيني  اأو  املدنية 

اأو عن خطاأ. وكل ذلك حتقيقًا لغاية من غايات  الإدارة �سواء عمدًا  اأ�ساوؤوا  الذين 

الداء  على  الق�ساء  يجب  اإذ  الوطني،  والقت�ساد  ال�رشكات  حماية  وهي  احلوكمة 

الق�ساء  ولي�س  وال�سّيئون،  الفا�سدون  وامل�سوؤولون  واملوؤ�س�سون  املديرون  وهو 

واملوؤ�س�سات.  ال�رشكات  به  عنيت  لالقت�ساد  الأ�سا�سي  وال�رشيان  املري�س  على 

وتاليًا تعديل الن�سو�س حيث يلزم حتقيقًا ملا ذكر �سابقًا.

اإقرار جترمي �سلوكيات اخلطاأ ولي�س الق�سد فقط بالن�سبة جلرائم البيانات الكاذبة . 3

والتالعب يف تقييم     احل�س�س، و�سياغة الن�س مبا يتالءم مع ذلك.
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اأو �ساهم . 4 5 بحيث ي�سمل كل من فعل  303 فقرة  تو�سيع نطاق التجرمي يف املادة 

)فاعل، �رشيك، متدخل، حمّر�س( يف عملية توزيع الأرباح ال�سورية ممن له �سفة 

واأّي   ، وكالًة  اأو  اأ�سالة  اإ�سافيًا  اأو  اأ�سليًا  م�سوؤوًل  مديرًا  كان  �سواء  �سالحية  اأو 

�سخ�س اآخر منحه نظام ال�رشكة اأو جمعية ال�رشكاء هذه ال�سالحية حتى ولو مل 

يكن مديرًا اأو جمل�س اإدارة اأو حتى ع�سوًا فيه.

تو�سيع نطاق التجرمي يف املادة 303 فقرة 6 ، بحيث ت�سمل جرمية اإف�ساء الأ�رشار . 5

بالإ�سافة اإىل من ذكر  فيها  كل من يّطلع على هذه الأ�رشار بحكم عمله اأو و�سعه 

املراجع  من  بها  املكّلف  املهمة  مبوجب  اأو  مهنته  اأو  اخت�سا�سه  اأو  وظيفته  اأو 

املخت�سة، وذلك �سواء ب�سكل دائم اأو موؤقت، عر�سي اأو م�ستمّر مّما يوؤمن حماية 

اأكرب لل�رشكة ويح�ّسن اإدارتها.

جترمي �سورة اخلطاأ يف جرمية اإخفاء املركز املايل وعدم ح�رشه بالعمد فقط. . 6

اإعادة �سياغة ن�س املادة 131 بحيث ل تعترب امل�ساحلة م�سقطة للدعوى اجلزائية . 7

دون  املعنوي  لل�سخ�س  بالن�سبة  الأحوال  مطلق  ويف  الب�سيطة،  اجلرائم  يف  اإل 

الطبيعي م�سيء الإدارة.

يقت�سي حتديد احلالت التي يجوز فيها للمحكمة منح وقف تنفيذ العقوبة دون . 8

تركهاعلى اإطالقها، واإقرانها ب�رشط عدم العود.

الإيقاف . 9 تدبري  باتخاذ  العام  النائب  132، وح�رش حق  املادة  اإعادة �سياغة ن�س 

العمدية  املعنوي، بحالت �سيقة جدًا، ويف اجلرائم  لل�سخ�س  بالن�سبة  العمل  عن 

اجل�سيمة واخلطرة،  وبقرار معّلل مع اإقرار جواز الطعن بالقرار املذكور دون اأن 

اإلغاء  يقت�سي  كما  اأمامها.  املطعون  اجلهة  من  حدة  على  بقرار  اإل  التنفيذ  يوقف 

الإيقاف احلتمي عن العمل  بحكم الإحالة اإىل املحكمة.

يتوجب حتديد حالت اتخاذ تدبري منع الت�رشف بالأموال واإدارتها، من قبل النائب . 10

العام، واملن�سو�س عليه  يف املادة 133 وو�سع �سوابط لذلك، اإذ ل يجوز تعميمه 
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التحفظية«  »الإجراءات  عبارة  تو�سيح  يجب  كما  ورد.  كما  اجلرائم  جميع  على 

احلقوق  حلماية  ال�رشوري  على  تقت�رش  بحيث  وحتديدها  الن�س  يف  الواردة 

وك�سمانة للدائنني. وكذلك بالن�سبة لعبارة »من تكون له م�سلحة« الواردة اأي�سًا، 

وباملت�رشر  املال  اأ�سواق  وبهيئة  العام  احلق  حامية  العامة  بالنيابة  حت�رش  بحيث 

�رشرًا �سخ�سيًا مبا�رشًا واأكيدًا دون ال�رشر غري املبا�رش اأو املحتمل.

اأي تدبري . 11 اتخاذ  الوالد والأولد والزوجة بحيث ل يجوز  املالية بني  الذمة  ف�سل 

على اأموالهم ب�سبب اجلرمية املن�سوبة للوالد املتهم، خالفًا ملا جاء يف املادة 133، 

اإل اإذا ظهرت �سبهة قوية باأنه ا�ستعملهم كاأ�سخا�س م�ستعارين لتهريب الأموال، 

وخ�سو�سًا واأن القانون ي�سعى اإىل حماية القا�رش.

تعديل ن�س املادة 135 لناحية اإلغاء احلّق بال�ستعانة بهيئة اأ�سواق املال يف تقدير . 12

قيمة املنفعة التي ح�سل عليها املتهم ، اأقله بعد اإحالة امللف اإىل املحكمة، اإذ ل ي�سّوغ 

اأن تكون خ�سمًا وحكمًا يف اآٍن معًا.

للمحاولة، . 13 جترمي  اأّي  من  اجلرائم  من  للعديد  بالن�سبة  الكويتي  القانون  خال 

ويقت�سي اإعادة النظر بهذا اخل�سو�س.

لئحة املراجع:  

اأوًل : باللغة العربية:  

اإبراهيم على �سالح، امل�سوؤولية اجلنائية لالأ�سخا�س املعنوية، ل ذكر للطبعة، . 1 د. 

ول لتاريخ الن�رش، دار املعارف، القاهرة.

د. اأمري فرج يو�سف، حوكمة ال�رشكات، ل ذكر للطبعة، دار املطبوعات اجلامعية، . 2

الإ�سكندرية، ل ذكر لتاريخ الن�رش.

الثانية، ل ذكر . 3 الطبعة  املال،  القانوين لأ�سواق  النظام  املال،  د. بدر حامد يو�سف 

لدار الن�رش،    الكويت، 2012 .

الأوىل، . 4 الطبعة  القت�سادية،  اجلرائم  يف  املعنوي  الركن  مكانة  طعمه،  جرج�س  د. 

املوؤ�س�سة احلديثة للكتاب، طرابل�س – لبنان ، 2005.
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دول . 5 قوانني  يف  التجارية  ال�رشكات  جرائم  الكريد�س،  من�سور  علي  بن  �سعيد  د. 

جمل�س التعاون اخلليجي،  اأطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

الريا�س، 1430ه� - 2009 م.

ال�سوري . 6 الت�رشيع  يف  القت�سادي  العقوبات  قانون  �رشح  ال�رّشاج،  عّبود  د. 

واملقارن، ل ذكر للطبعة، من�سورات جامعة دم�سق، 2010.

7 . – – بنك ال�ستثمار القومي  حمّمد ح�سن يو�سف، حمّددات احلوكمة ومعايريها 

م�رش، يونيه 2007.

د. م�سطفى العوجي،. 8

- الأمن الجتماعي، الطبعة الأوىل، موؤ�س�سة نوفل، بريوت، 1983.

نوفل،  موؤ�س�سة  الثانية،  الطبعة  القت�سادية،  املوؤ�س�سة  يف  اجلنائية  امل�سوؤولية   -

بريوت، 1992.
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ثانيًا: يف اللغتني الفرن�سية والإنكليزية .

- ALamgir,( M) Corporate Governance : A Risk Perspective, paper pre-
sented to : Corporate Governance and Reform : Paving the way to 
Financial stability and development, a conference organized by 
the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7-8-2007 .

- Freelands (C ) : basel Comitte Guidance or Corporate Governance 
For banks, paper presented to : Corporate Governance and Reform 
: Paving the way to Financial stability and development, a confe-
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ال�سفحةاملــو�ســوع

529املقدمة
لقواعد  املخالفة  العامة  الن�سو�س  يف  ال�رشكات  جرائم  الأول-  املبحث 

احلوكمة

533

533املطلب الأول- جرائم مرحلة الن�سوء
533الفقرة الأوىل- جرائم التاأ�سي�س والكتتاب

535الفقرة الثانية- جرائم التالعب
538املطلب الثاين- جرائم الن�ساط والت�سفية

538الفقرة الأوىل- جرائم الن�ساط
ال�سورية الأرباح  توزيع  جرمية   -1539

الأ�رشار اإف�ساء  جرمية   -2540
احل�سابات مراقب  عمل  اإعاقة  جرمية   -3541

الغ�س جرمية   -4542
544الفقرة الثانية- جرائم الت�سفية

لل�رشكة املايل  املركز  حقيقة  اإخفاء  جرمية   -1545
الإفال�س جرمية   -2546

546اأ- الإفال�س الحتيايل 
547ب- الإفال�س التق�سريي

549املبحث الثاين- اجلرائم املخالفة لقانون هيئة اأ�سواق املال
549املطلب الأول- عر�س اجلرائم

549الفقرة الأوىل- اجلرائم املتعلقة بالن�ساط



د. جرج�س طعمه

573ملحق خاص بأبحاث املؤتمر السنوي الثالث - الحوكمة والتنظيم القانوني ألسواق املال - العدد )1( - الجزء األول

ال�سفحةاملــو�ســوع

ترخي�س  دون  ن�ساط  مزاولة  جرمية   -1549
ال�ستحواذ قواعد  خمالفة  جرمية   -2551

خمالفة اأخرى  معاملة  اأي  اأو  عام  طرح  باأي  القيام  جرمية   -3552
امل�سالح عن  الإف�ساح  قواعد  خمالفة  جرمية   -4553

5554- جرمية التاأخر اأو المتناع عمدا عن تقدمي اأي تقرير دوري اأو م�ستند
555الفقرة الثانية- اجلرائم املخالفة لل�سفافية

املطلع ا�ستغالل  اأو  انتفاع  جرائم   -1555
الأ�رشار اإف�ساء  جرمية   -2556

اجلوهرية  املعلومة  منع  اأو  حجب  اأو  اإغفال  جرمية   -3556
الت�رشف الذي ينطوي على مظهر اأو اإيحاء زائف اأو م�سلل  جرمية   -4

اأو التالعب يف التعامل بالأوراق املالية 

556

مقابل  مالية  ورقة  �رشاء  اأو  بيع  على  الإي�ساء  اأو  الت�سجيع  جرمية   -5
م�سلحة غري معلنة

557

6- جرمية الدعاء باأن الهيئة قامت باتخاذ اإجراء اأو قرار يف حني اأنها مل 
تتخذه يف الواقع

557

الرقابي الن�ساط  اإعاقة  اأو  التحقيقات  اإعاقة  جرمية   -7558
558الو�سع القانوين يف لبنان

560املطلب الثاين- تقومي الن�سو�س
560الفقرة الأوىل- يف الإ�سقاط والعقاب

560البند الأول- يف الإ�سقاط
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ال�سفحةاملــو�ســوع

561البند الثاين- يف العقاب
561الفقرة الثانية- يف التدابري 

562البند الأول- تدبري الإيقاف عن العمل
563البند الثاين- تدبري منع الت�رشف بالأموال واإدارتها

البند الثالث- ال�ستعانة بالهيئة يف تقدير قيمة املنفعة التي ح�سل عليها 

املتهم

564

565اخلامتة
570املراجع


