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السياسة التشريعية الجزائية حيال الصورية
في قانون الشركات اإلماراتي الجديد
دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والكويتي
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امللخص
تتفق جريمة تضخيم احلصص العينية وجريمة توزيع األرباح الصورية بتجريمهام
فع ا
ل ينطوي عىل غش وخداع غلف بغلف نشاط أسايس من نشاطات الرشكات،
ونظر اا ألمهيتهام نظم املرشعان اإلمارايت والكويتي هاتني اجلريمتني بقانوين الرشكات
لدى كل منهام ،و تعنى هذه اجلريمة بأمور مهمة حول انطباق اجلريمة عىل حاالت
تقويم حقوق املسامهة ،واإلشكال األسايس هو مدى انطباق التجريم يف ضوء املادة
( )11من قانون الرشكات الكويتي التي تبيح التضخيم إن مل يصل لنسبة  %10حسب
تعبري بعض الفقه ،ومدى وجود تناقض بني التجريم ونص املادة ( ،)11كام سنتعرض
إلشكالية جتريم توزيع األرباح إذا كانت ختالف "الوضع املايل للرشكة" وما حقيقة
هذا النص ومفهومه وأمهيته ،ومدى قيام املسؤولية اجلنائية يف حال قرار اجلمعية العامة
باملوافقة والتصديق عىل الفعل اإلجرامي.

 أجيز للنشر بتاريخ .2016/10/18
 عضو هيئة التدريس -كلية احلقوق -جامعة الكويت
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املقدمة
يف إطار سعي املرشعني للحد من الترصفات غري املرشوعة داخل قطاع االعامل
والرشكات للحد من الترصفات الصورية املنطوية عىل غش وخداع ،تم تنظيم جريمة
توزيع االرباح الصورية وجريمة تضخيم احلحص العينية ،وتعنى اجلريمة االوىل بأمور
مهمة حول انطباق اجلريمة عىل حاالت تقويم حقوق املسامهة ،واإلشكال األسايس الذي
يورده الفقه التجاري هو مدى انطباق التجريم يف ضوء بعض النصوص التي تبيح
التضخيم إن مل يصل لنسبة  ، %10كام سنتعرض إلشكالية جتريم توزيع األرباح إذا كانت
ختالف "الوضع املايل للرشكة" وما حقيقة هذا النص ومفهومه وأمهيته وحدود الركن
املادي هلذه اجلريمة ،ومدى قيام املسٔوولية اجلنائية يف حال قرار اجلمعية العامة باملوافقة
والتصديق عىل الفعل اإلجرامي.
زاوية املوضوع وسبب اختياره :
إن حتقيق اهلدف املرجو من البحث لن يتحقق إال بالدراسة املقارنة بام عليه املرشع
الفرنيس كونه يمثل املصدر التارخيي للنظام القانوين يف دولنا وهلذا القانون حتديد اا ،وهو
ما قد يساعد املرشعني اإلمارايت والكويتي لإلجابة عىل جمموعة من التسأوالت
واإلشكاالت ،حيث تدور إشكالية البحث حول مدى أحوال انطباق اجلريمة عىل
حاالت تقويم حقوق املسامهة؟ واإلشكال األسايس الذي يطرح بشأن جريمة تضخيم
احلصص العينية هو مدى انطباق التجريم يف ضوء املادة ( )11من قانون الرشكات
الكويتي التي تبيح التضخيم إن مل يصل لنسبة  %10حسب تعبري بعض الفقه ،وما انتهى
إليه من وجود تناقض بني التجريم ونص املادة ()11؟
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وهو ما يوجب علينا ابتدا اء أن نقوم بتحديد ماديات التجريم وبسط البحث حول

مفهوم فعل التقويم ،والتنظيم القانوين له ،واملقصود باحلصة العينية ،كام سنبني طرق
النشاط اإلجرامي ،و مقصود املرشع بمصطلح "الغش" وكيفية القول بتوافره لبيان
تطلب القصد اخلاص لقيام هذه اجلريمة من عدمه؟ كام سننتقل لطرح إشكاالت حول
جريمة توزيع أرباح صورية ،تتمثل فيام انفرد به املرشع الكويتي من جتريم توزيع األرباح
إذا كانت ختالف "الوضع املايل للرشكة" وما حقيقة هذا النص ومفهومه وأمهيته؟ وهو ما
يوجب أن نحدد املقصود باألرباح ونحدد نطاقها ،لننتقل لبيان معيار الصورية فيها الذي
تقوم اجلريمة عليه بشكل أسايس ،كام سنبحث عن مدى توافر املسؤولية اجلنائية يف حال
قرار اجلمعية العامة باملوافقة والتصديق عىل الفعل اإلجرامي؟ ونظر اا حلداثة هذه
النصوص فلم نجد تطبيقات قضائية عليها ،وهو ما تبدو احلاجة له واضحة ،كام أن
االستعانة بالفقه الفرنيس ورشوحه وتعليقاته وأحكام القضاء الفرنيس هلا دور كبري يف
تسهيل هذه املهمة.
إعلن خطة البحث :
إن اإلحاطة بموضوع البحث يقتيض بيان اجلريمة بركنها املادي لبيان النشاط
اإلجرامي ومدى استلزام حتقق نتيجة لقيامه ،ثم التعرض للركن املعنوي للنتهاء بتحديد
العقوبة عىل كل جريمة ،وطبق اا لذلك سنعرض أوالا جلريمة تضخيم احلصص العينية ،ثم
سننتقل جلريمة توزيع األرباح الصورية لنختم بجريمة إخفاء حقيقة الوضع املايل للرشكة،
وذلك كله موصول بخامتة ألهم النتائج املرجوة.
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املبحث األول
جريمة تضخيم احلصص العينية
يصبح تدخل القانون اجلنائي طبيعي اا من حيث إن هذا
يف حال حدوث االحتيال،
ُ
ٍ
ترصفات توحي باالحتيال
مصالح اآلخرين املالية ،وعىل هذا فإننا هنا أمام
اخلداع هيدد
َ
جتر نحو الرشكة رٔووس أموال
والنصب إذ إن تلك التأكيدات غري الصحيحة من شأهنا أن ّ
غري مستحقة وأن ختدع أولئك الذين يقدموهنا ،أضف إىل ذلك أن هذه األكاذيب يمكن
ٍ
ٍ
بشكل يرتك
تلعبات من قبل أحد الرشكاء تؤدي إىل اإلرضار بالرشكاء اآلخرين
أن ختفي
ٍ
اختلس يف املستقبل ألموال ُيدّ عى بأهنا قد ُس ّلمت إىل الرشكة( ،)1ويرى
جماالا للتخوف من

ويرى الفقه

()2

أن أمهية هذه اجلريمة تكمن يف عدم انطباق التكييف القانوين جلريمة

النصب عليها لغياب عنرص االستيلء عىل مال الغري من قبل اخلبري الذي قام بعملية
تضخيم احلصة العينية أو الفاعل الذي قام بتضخيم هذه احلصة كالشخص املسؤول
بالدولة ،كام يرى عدم انطباق وصف التزوير ألن التقدير إذا كان مقدم اا من صاحب
احلصة العينية فإنه يشكل نوع اا من اإلقرارات الفردية وإن كان مقدم اا من اخلبري املحاسبي
فإنه ال يعدو أن يكون رأي اا يف تقدير حصة وال يعترب تعدي ا
ل للحقيقة ،وهو ما يعني أن
جريمتي النصب والتزوير ال تنطبقان عىل هذا النوع من السلوكيات غري املرشوعة .واألثر
األسايس للتجريم هو عدم اشرتاط حتقق رشوط عيوب الرضا حتى يمكن مساءلة مقدم
احلصة العينية املبالغ يف تقديرها ،كام يسقط احلق بالفسخ بالتغرير والغبن باملوت
والترصف واهللك بالنسبة للمرشع اإلمارايت ( ،)3علوة عىل أن القانون اجلنائي وكام هو
(1) Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, Droit pénal des sociétés commerciales, juris classeur,
lexisnexis, édition 2004, p41.

) (2د .غنام حممد غنام ،جتريم الكذب عىل املسامهني يف رشكات املسامهة يف قوانني دول جملس التعاون ،جلنة
التأليف والتعريب والنرش بمجلس النرش العلمي بجامعة الكويت ،الطبعة االوىل  ،1996ص.73
) (3د .الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،مصادر االلتزام اإلرادية يف قانون املعاملت املدنية اإلمارايت – العقد
والترصف االنفرادي ،إثراء للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2008 ،ص.135-134
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معلوم ،ال يشرتط حتقق الرضر حتى يمكن تعويض املترضر ( ،)4ولدراسة هذه اجلريمة
فإهنا تقتيض منا التعرض للرشط املفرتض فيها وهو احلصص العينية حمل اجلريمة وذلك
يف الفرع األول ،ثم ننتقل لدراسة الركن املادي يف الفرع الثاين لبيان ماهية النشاط
اإلجرامي وكيفية قيامه وأهم املسائل املتصلة به ،ثم نختم بدراسة الركن املعنوي يف الفرع
الثالث من هذا املبحث.

الفرع األول
الرشط املفرتض (حمل اجلريمة)
مفهوم تقييم احلصص العينية:
لقيام الرشكات جيب أن يقدم الرشيك حصة وهذه احلصة أما أن تكون مبلغ اا نقدي اا أو
حصة عينية أو عم ا
ل يؤديه للرشكة ( ،)5ومن أشكال احلصة العينية أهنا قد تكون عقار اا كقطعة
أرض أو منقوالا مادي اا كآالت أو سيارات حتتاجها الرشكة يف نشاطها ،وجيب أن تقيم هذه
احلصة بام يساوهيا من النقود كي حتتسب ضمن مكونات رأسامل الرشكة والذي ال دحدد إال
()7
()6
أقر
بالنقود  ،كام قد تكون منقوالا معنوي اا كرباءة االخرتاع أو العلمة التجارية  ،وقد ّ
رشع الفرنيس إجراء متلئ اام وذلك بتدخل مدقق لإلسهامات (للحسابات) لديه اخلربة
املُ ّ

الرضورية ،أي أنه مدقق حسابات أو خبري مسجل عىل قائمة اخلرباء ،ويكون هذا اإلجراء
اختياري اا إذا مل تتعدَّ املبالغ حد اا معين اا وذلك بموجب ٍ
اتفاق باإلمجاع بني الرشكاء املقبولني يف
رشكة ذات مسؤولية حمدودة (قانون التجارة الفرنيس املادة  1املادة  ،)8()9 /223ويكون
) (4املادة  227من القانون املدين الكويتي.
) (5د .ثروت عيل عبد الرحيم ،رشح القانون التجاري الكويتي ،بدون نارش ،ص.262
) (6د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،1الطبعة الثانية ،دولة الكويت،
2014م ،ص.111

) (7د .حسني يوسف غنايم ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة الثانية1989 ،م ،ص.33

(8)Article L223-9 de c.c Modifié par LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 11
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un
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اللجوء إليها إلزامي اا يف الرشكات املسامهة سواء يف حال إجراء عرض عمومي للتوفري أو يف
عدمه (قانون التجارة الفرنيس املادة  8/225واملادة  ،)14/225ولكن ليست هذه ضامنة
تامة ألن يكون تقييم احلصة عادالا ،وذلك ألسباب عديدة ،من جهة فإن الرشكاء
واملسامهني غري ملزمني بنصوص بأحكام تقاريره ،ومن جهة أخرى يمكن أن يقع املدقق
ضحية خطأ أو بسوء نية إذا كان قد كذب حول القيمة احلقيقية لإلسهام عن قصد أو أحيان اا
باالتفاق مع الرشيك صاحب العلقة ،وأخري اا بام أنه من املتفق عليه أنه ينبغي اعتامد اليوم
الذي حصل فيه اإلسهام فإن طريقة التقييم ليست بدهيية إذ إنه من املمكن تصور العديد
من الطرق وإن قانون الرشكات ال دحدد أهيا األصلح(.)9
ويعترب األساس القانوين لتقديم احلصص العينية يف القانون اإلمارايت هو نص املادتني
 18 ،17من القانون ( ،)10كام تعد املواد  8/64 ،6/96 ،6/121األساس القانوين الذي
سمح بموجبه املرشع الكويتي بتقديم احلصص العينية يف الرشكات التجارية ( ،)11وهناك
أنواع للحصص العينية التي تقدم كحصة يف الرشكات ،كاحلصة العينية عىل وجه
التمليك ،وهي األصل أو األكثر شيوع اا ،بأن يقدم الرشيك حصته العينية للرشكة،

rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné
à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur
associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux
apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant
fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation
d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné
par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les
conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de
celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables
pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la
constitution de la société.
(9) Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p41.

) (10املادة  18 ،17من قانون الرشكات اإلمارايت  2لسنة .2015
) (11د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،1مرجع سابق ،ص.101
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فتتملكها الرشكة وتدخل يف ذمتها املالية( ،)12واحلصة العينية عىل سبيل االنتفاع(،)13

واحلصة العينية كحق يف ذمة الغري( ،)14وحقوق امللكية املعنوية (.)15
التنظيم القانوين لتقويم احلصص العينية:

بالنسبة جلميع أنواع احلصص العينية ،يتعني أن يتم تقييم هذه احلصة بام يساوهيا من
النقود ليحصل الرشيك عىل ما يعادهلا من أسهم أو حصص ،ويتم احتساب هذه احلصة
العينية ضمن مكونات رأسامل الرشكة الذي جيب أن دحدد بالنقود ( ،)16وقد فرق املرشع
اإلمارايت بني تقويم احلصص العينية املقدمة يف الرشكات ذات املسؤولية املحدودة
والرشكات املسامهة ( ،)17كام نظم املرشع الكويتي القواعد القانونية يف تقويم احلصص
العينية ( .)18وال يوجد رشط مفرتض كصفة للفاعل يف هذه اجلريمة ،فمسؤولية املقيّم
وجلنة املؤسسني املنظمة بعجز املادة  118من قانون الرشكات اإلمارايت ال تعني وجود
رشط مفرتض هلذه اجلريمة ( ،)19وهو ما ينطبق كذلك عىل قانون الرشكات الكويتي ،فإذا
كان تقييم احلصة العينية يتم عن طريق إدارة حكومية أو جهة قضائية فإن املسؤولية اجلنائية
يمكن أن تقع عىل عاتق ذلك اخلبري التابع للجهة احلكومية إذا ثبت أن تقييمه كان مبالغ اا
فيه وعن قصد ،ومل يأخذ يف اعتباره حقيقة الوضع القانوين للحصة من حيث إغفاله ألمور

) (12د .ثروت عيل عبد الرحيم ،مرجع سابق ،ص.274
) (13د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،1مرجع سابق ،ص.115
) (14د .ثروت عيل عبد الرحيم ،مرجع سابق ،ص.264
) (15د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،1مرجع سابق ،ص.118
) (16د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،1مرجع سابق ،ص.111
) (17املادة  78من قانون الرشكات اإلمارايت  2لسنة .2015
) (18املادة  11من قانون الرشكات الكويتي رقم  25لسنة  2012واملعدل بموجب القانون رقم  97لسنة
.2013
) (19املادة  118من قانون الرشكات اإلمارايت رقم  2لسنة .2015
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جوهرية كوجود رهن عىل احلصة( .)20ويشيد الفقه يف فرنسا باالجتهاد القضائي الذي
سبق أن أثبت جرأته يف حتدي وخرق النصوص وال يرتدد باعتباره مذنب اا باجلريمة مثله يف
ذلك مثل املساهم أو الرشيك وليس فقط كمتواطئ(،)21
وتتفق األنظمة القانونية الثلثة املقارنة عىل أن تكون احلصة حمل اجلريمة حصة
عينية( ،)22وتتميز املسامهة العينية عن املسامهة النقدية أو الصناعية (القانون املدين الفرنيس
املادة  ،)3/1843يمكن أن تتعلق األمور بأموال حسية أو غري حسية ،منقولة أو غري
منقولة :أراض أو أبنية أو علمات أو دائنية الخ

()23

تقييم حقوق املسامهني:
مل يقرص املرشع الكويتي تطبيق قواعد تقييم احلصص ( )24عىل عملية تقديم حصة عينية
لتأسيس الرشكات أو زيادة رأسامهلا إنام مد تطبيقها لتشمل أي ترصف يستوجب تقييم
حقوق الرشيك ألن حتديد حصة الرشيك بالرشكة يعتمد عىل بحث أصول وخصوم
الرشكة ومن ثم ُت َقيم حقوقه وذلك يف ست حاالت ( ،)25وبالنسبة هلذه احلاالت وإن
طبقت عليها قواعد تقييم احلصص العينية إال أن وصفها القانوين هو حقوق مسامهني أو
حصص مالية وال تعترب حصص اا عينية ،لذلك فإن التجريم ال يشمل حاالت تقييم هذه
احلقوق بأكثر من قيمتها احلقيقية.

( )20د .حممد عيل كومان ،رضا السيد عبد احلميد ،جرائم الرشكات يف النظام السعودي ،دار النهضة العربية،
1996م ،ص.111
(21) Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p45.

) (22املادة  303من قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنة  2016واملادة  362من قانون الرشكات اإلمارايت
رقم  2لسنة .2015
(23)Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p42-43.

) (24الفقرة األوىل من املادة  11من قانون الشركات الكوييت رقم  1لسنة .2016
) (25د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،1مرجع سابق ص.123
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[د .حسين بوعركي]

الفرع الثاين  :الركن املادي
 النشاط اإلجرامي املكون للركن املادي :كان املرشع اإلمارايت ينص عىل هذه اجلريمة بنص البند الثالث من املادة  322من قانون
الرشكات اإلمارايت القديم ( ،)26والتي كانت تنص عىل":مع عدم اإلخلل بأية عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثلثة أشهر وال تتجاوز سنتني
وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف درهم وال جتاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني -3:كل من َق َّيم بسوء قصد احلصص العينية املقدمة من الرشكاء بأكثر من قيمتها
احلقيقية" ،كام جرم املرشع اإلمارايت هذه اجلريمة بقانون الرشكات اجلديد بنصه عىل ":
تقييم احلصص العينية :بأكثر من قيمتها يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز
ثلث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مخسامئة ألف درهم وال تزيد عىل مليون درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من ق ّيم بسوء قصد احلصص العينية املقدمة من املؤسسني أو
الرشكاء بأكثر من قيمتها احلقيقية" ( ،)27كام ينص البند  3من املادة  303من قانون الرشكات
الكويتي عىل ":مع عدم اإلخلل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب باحلبس
مدة ال تزيد عىل ثلث سنوات وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف دينار وال تزيد عىل مائة ألف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني:
 -3كل من ق َّيم ،بطريق الغش حصص اا عينية بأكثر من قيمتها احلقيقية".

()28

وأما املرشع الفرنيس فإنه يقسم اجلرائم بحسب نوع الرشكة ،فنص عىل هذه اجلريمة
بموجب املادة  1/3-241من قانون التجارة بنصها عىل ":يعاقب بخمس سنوات حبس
وبغرامة  375000يورو  -1 :كل شخص أعطى عن طريق الغش حصة عينية قيمة أعىل
) (26البند الثالث من املادة  322من قانون الرشكات اإلمارايت القديم رقم  8لسنة  1984وتعديلته.
) (27املادة  362من قانون الرشكات اإلمارايت رقم  2لسنة .2015
) (28املادة  303من قانون الشركات الكوييت رقم  1لسنة .2016
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من قيمتها احلقيقية ،)29( ".وجرمها بالنسبة للرشكات املسامهة املقفلة بموجب املادة
2/2-242من قانون التجارة الفرنيس ،والتي تنص عىل ":يعاقب بخمس سنوات حبس
وبغرامة  9000يورو كل شخص :
" ُ -4 ..يعطي عن طريق الغش حصة عينية قيمة أعىل من قيمتها احلقيقية ،)30( ".والتي
حتيل إليها املادة  1/243بالنسبة للرشكات ذات التوصية باألسهم واملادة 1/244
بالنسبة للرشكات املسامهة العامة وبالنسبة للرشكات املسامهة املقفلة ذات جملس إدارة،
( )31باإلضافة إىل ذلك يمكن أن ترتكب هذه اجلريمة عند زيادة رأس املال (القانون
التجاري املادة  ،)21/242وهو ما أسامه املرشع اإلمارايت بـ"تقييم احلصص العينية
()32
ُعرف بنفس العبارات" :إضفاء تقييم أعىل من
اللحق"  ،وأي اا كان النص فإن اجلريمة ت ّ
()33
املجرمة ،التي تُسمى
القيمة احلقيقية عىل مسامهة عينية عن طريق الغش ، ".واملامرسة ّ
غالب اا تضخيم اإلسهامات  ،Wateringتقوم عىل زيادة تقييم احلصة أو املسامهة العينية،

وعىل هذا فإن اإلنقاص ،حتى ولو كان مقصود اا ،ال خيضع هلذه املادة -ولكن يمكن أن
خيضع ألحكام التزييف( ،)34وبالنظر للنصوص املاثلة يتبني أنه يشرتط لقيام النشاط
اإلجرامي املكون للركن املادي هلذه اجلريمة اجتامع العنارص الثلثة اآلتية:

(29) L'Article L241-3 de code de commerce Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013
- art. 30dispose que:" Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000
euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une
évaluation supérieure à sa valeur réelle ".
(30) L'Article L242-2 al.2 code de commerce Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19
septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002dipose que
:" Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour toute
personne :1°, 2° et 3° (supprimés) ; 4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature
"une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
(31) Michel Véron, Droit pénal des affaires, dalloz, 10e édition, 152-153.

) (32املادة  119من قانون الرشكات اإلمارايت  2لسنة .2015

)33( Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p42-43.
)34(Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p43.
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[د .حسين بوعركي]

العنرص األول  :عملية التقييم :
يلحظ أن النشاط اإلجرامي يقوم أساس اا عىل وجود عملية تقويم أو تقييم للحصة
العينية ،واملقصود بتقويم ( تقييم ) احلصة هو حساب القيمة الفعلية واحلقيقية هلا وقت
تقديمها أي يف حلظة نقل امللكية أو نقل حق االنتفاع ( ،)35وبالطبع من أجل إقرار وجود
تضخيم قيمة مثل هذا اإلسهام ال بد من البدء باالتفاق عىل قيمته احلقيقية ،وإن مشكلة
مثل هذا التقييم مشكل ٌة خطرة أو معقدة ( ،)36ويقصد بتقويم احلصة العينية حساب القيمة
احلقيقية هلا إال أن هذه القيمة بحد ذاهتا هي حمل خلف ،ويرى البعض أن العربة بالتقييم
وقت تقديم احلصة أي حلظة نقل امللكية أو حق االنتفاع ،دون النظر إىل ما يطرأ عليها من
انخفاض أو ارتفاع بعد ذلك ( ،)37ويرى بعض الفقه أن تقييم احلصة العينية جيب أن يأخذ
بعني االعتبار القيمة التجارية املعتربة باالعتامد عىل مصالح دائني الرشكة ،مع ذلك فإن
رأي اا آخر يف الفقه الفرنيس يرى أن هذا احلل ليس بمأمن من اجلدل الذي ال يأخذ بعني
االعتبار وجهة نظر الرشكاء ،ليس فقط ألن مصاحلهم هم بالذات تكون مهددة ولكن
أيض اا ألن هذه القيمة التجارية يمكن أال تكون متطابقة مع قيمة املال بالنسبة للرشكة التي
ربام كانت أعىل ،وعىل هذا يغدو من األفضل أالّ تطرح هذه املشكلة بالضبط عىل هذا
عام
الشكل :بام أنه ثابت أن حتديد قيمة احلصة ال يعتمد عىل علم أكيد ،ينبغي أيض اا البحث ّ
إذا كان الفرق ،يف حالة التقييم املتفائل ،يظهر نية سيئة للفاعل أو ال ،ودون شك فإن
تفَّس هكذا حتى لو حصل أن يرجع القضاة إىل القيمة التجارية للامل
احللول القضائية َّ

املسهم به .وعىل هذا يمكن القول إن الركن املعنوي هو الذي يقوم بتوضيح الغموض
َ
الذي ينطوي عليه الركن املادي( ،)38وال نتفق متام اا مع هذا القول األخري الذي يربط حتديد
( )35د .حسني اجلندي ،القانون اجلنائي للمعاملت التجارية ،ج ،1القانون اجلنائي للرشكات ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،1989 ،ص.227
(36) Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p44.

) (37د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.227

)38( Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p44-45.
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الركن املادي للجريمة بوجود القصد اجلنائي بل بدرجة القصد اجلنائي.
العنرص الثاين  :أن يكون هناك تضخيم يف قيمة احلصة:
ويتم عرب رفع أو تضخيم قيمة احلصة العينية عن القيمة احلقيقية ،وليس هناك وسيلة
أو صورة حمددة لوقوع الركن املادي هلذه اجلريمة بام أن النصوص ال حتدد العمليات التي
،

قادت إىل مثل هذا التضخيم يف التقييم ،فإن جمرد كذبة تكفي ،عىل سبيل املثال الكذبة التي
تؤدي إىل إخفاء حقيقة أن املال ا ُملقدّ م مستخدم كتأمني أو كرهن مما ُينقص قيمته إىل حدٍّ
كبري هلذه اجلريمة ( ،)39فاجلريمة ال تتم لو اختذ مكتب التدقيق العدة لتضخيم قيمة احلصة
وأتى أفعال غش وانتهى إىل سعر مساو أو أقل من سعر احلصة احلقيقي ،فاجلريمة تقوم
عىل تضخيم احلصة العينية بزيادة قيمة تلك احلصة ،وأما إنقاص قيمة تلك احلصة ولو
كان مقصود اا فل خيضع هلذه املادة (ولكن يمكن أن خيضع ألحكام التزوير)( ،)40ويذكر
بعض الفقه أن حتديد القيمة احلقيقية أمر ال خيلو من صعوبة يف بعض األحيان ،ولكنها
تتسهل يف الواقع العميل بالنظر لبعض املعطيات يف كل واقعة( ،)41ومن األحكام التي كان
فيها تضخيم احلصة مفضوح اا عندما أدانت حمكمة فرساي شخص اا قدم حصة اشرتاها قبل
فرتة قصرية بمبلغ سبعني ألف فرنك عىل أن قيمتها أربعة مليني فرنك( )42وقد ثار اخللف
حول بيان املعيار الذي يمكن أن تستند إليه املحكمة يف حتديد املبالغة يف تقويم احلصة
العينية ،فذهب رأي إىل وجوب تقدير احلصص العينية عىل أسس موضوعية تتمثل يف
القيم السائدة يف السوق ،وذهب آخرون إىل االستناد ملعايري شخصية ،بينام ذهب رأي
ثالث إىل االعرتاف للمحكمة بسلطة تقديرية يف هذا الشأن ( ،)43وهذه السلطة الواسعة
(39) Cass. Crim., 22 janv. 1990: Bull. Crim. N°35; Rev. Sociétés 1990, p. 456, obs. B. Bouloc.
)40( Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p43.
(41) Fasc. 156-30: AUGMENTATION DU CAPITAL CA Versailles, 26 févr. 2003: JurisData
n° 2003-231736NATURE, Renaud Mortier, 4 avril 2012.
(42) CA Versailles, 26 févr. 2003: JurisData n° 2003-231736

) (43د .شمسان ناجي صالح اخلييل ،احلامية اجلنائية للرشكات التجارية ،دار النهضة العربية2013 ،م ،ص.114
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[د .حسين بوعركي]

للمحكمة تستعني فيها بأهل اخلربة لتقدير وجود التضخيم من عدمه ( ،)44وبمعنى آخر
متى يكون تقدير احلصة العينية مبالغ اا؟ ويرجح هذا الرأي حتديد قيمة احلصة العينية عىل
أساس القيمة السوقية بأن تقدر احلصة وفق السعر الذي سنحصل عليه لو طبقنا قواعد
العرض والطلب ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ينظر لألمهية التي متثلها هذه احلصة
()45
مر بنا سالف اا فإن الفقه يف
بالنسبة لنشاط الرشكة واحتياجاهتا والعادات املهنية  ،وكام َّ

فرنسا يرى أن تقييم احلصة العينية جيب أن يأخذ بعني االعتبار القيمة التجارية املعتربة
باالعتامد عىل مصالح دائني الرشكة .مع ذلك فإن رأي اا آخر يف الفقه الفرنيس يرى أن هذا
احلل ليس بمأمن من اجلدل الذي ال يأخذ بعني االعتبار وجهة نظر الرشكاء .ليس فقط
ألن مصاحلهم هم بالذات تكون مهددة ولكن أيض اا ألن هذه القيمة التجارية يمكن أال
تكون متطابقة مع قيمة املال بالنسبة للرشكة التي ربام كانت أعىل( ،)46ونعتقد بأن هذا
اخللف ال يمتد ليطبق بالنظام القانوين الكويتي ،وذلك أن املادة  11من قانون الرشكات
سالفة الذكر رصدحة بوجوب تقويم احلصص العينية من قبل أحد مكاتب التدقيق املعتمدة
من هيئة أسواق املال ،وهو ما يعني أن عملية تقويم احلصة ستخضع للمعايري املحاسبية
الدولية املعتمدة ،ألن مكتب التدقيق ملزم بتلك املعايري .ومما تقدم ،نود أن نخلص إىل
حتديد مقدار الفعل اإلجرامي الذي يقع به فعل التضخيم ،بمعنى :هل كل زيادة يف تقييم
حلصة عينية تعترب جمرمة وفق اا لنص البند الثالث من املادة 304؟ يرى بعض الفقه أنه
بالرغم من أن األصل يف عملية التقييم أن تكون سليمة ودقيقة إال أن ذلك ال يعني اإللزام
بتحري الدقة املحاسبية والرياضية ،ألن القيمة احلقيقية تكون من الصعب الوصول إليها
هبذه الوسيلة ،وإنام ينبغي الرتكيز عىل املبادئ األساسية التي تستخدم كأساس للتقويم
املحاسبي ،وينتهي بالقول إىل وجوب دمج املعايري املوضوعية مع التقدير الشخيص
) (44د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.232
) (45د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.233
)46( Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p44-45.
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للمدققني املناط هبم عملية التقويم ( ،)47وال نتفق مع هذا القول عىل إطلقه ،ذلك أن حتري
الدقة املحاسبية هي أهم أصول املحاسبة ،ومن دونه تضحي عملية جزافية ال حتظى بثقة
أحد ،فمن أهم ما تنص عليه املعايري املحاسبية مبدأ "مبدأ الدقة والتقويم" وهو أن تتم
العملية املحاسبية بشكل دقيق

()48

كام أن األرقام املحاسبية التي ينتهي إليها التقرير هي

وليدة معايري دولية اتفق عليها أهل املهنة ،ويف عدم اإللزام بالوصول للنتيجة املحاسبية
الدقيقة إهدار لكل قيمة تشكلها تلك املعايري ،وأما وقوع اجلريمة فل نظن بأن املعيار هو
أن مقدار الزيادة يف النسبة أكثر من القيمة احلقيقية ،وأنه جيب أن تكون نسبة مؤثرة ،إنام
نرى بوقوع التجريم مهام كانت نسبة التضخيم ومهام كان مقداره طاملا كان التضخيم
نتيجة ألفعال غش ،وهو يتفق مع ما يذكره جانب من الفقه أن الفقه والقضاء يف فرنسا مل
يضعا ك اام حمدد اا لتضخيم احلصة العينية كي تدخل يف نطاق التجريم ،وأنيطت تلك املسألة
بقايض املوضوع لريى إذا ما كان هناك تضخيم يف احلصة من عدمه( ،)49وذلك خلف اا ملن
يرى أن عملية التضخيم أو املبالغة يف تقييم احلصة العينية جيب أن تكون واضحة حتى
ينطبق النص التجريمي( ،)50مع ملحظة أنه لو فرضنا صحة القول بالنظر لنسبة أو مقدار
التضخيم ،فإنه ال يمكن االعتداد بنسبة التضخيم بقدر املبلغ املرتتب عىل اجلريمة ،بمعنى
قد يتم تضخيم أصل بنسبة  %5وتكون هذا النسبة تعادل مبلغ اا كبري اا كامئة مليون دينار
مث ا
ل ،فهنا يقع التجريم رغم ضآلة النسبة ،وهنا تدق مسألة أساسية ،وهي أن املرشع
الكويتي يف املادة  11من قانون الرشكات قد اعترب أن تضخيم احلصة العينية بنسبة %10
عن سعرها احلقيقي يستوجب معه ختفيض رأس مال الرشكة هبذا القدر ،ما يعني أنه
يتسامح مع عمليات التضخيم التي تقل عن نسبة  %10وذلك بقوله ":إذا اتضح أن تقويم
احلصص العينية ينقص بأكثر من العرش عن القيمة التي قدمت من أجلها ،وجب عىل
( (47د .حسين اجلندي ،مرجع سابق ،ص.234-233
) (48علي الذنيبات ،معايري التدقيق الدولية ،مركز تدريب صرح العاملية ،األردن2016 ،م ،ص.62
( )49د .حممد علي كومان ،د .رضا السيد عبد احلميد ،مرجع سابق ،ص.109-108
) (50د .حسين اجلندي ،مرجع سابق ،ص.232
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الرشكة ختفيض رأس املال بام يعادل هذا النقص ،وجاز ملقدم احلصة العينية أن يؤدي
الفرق نقد اا ،كام جيوز له أن يعدل عن االكتتاب باحلصة العينية ،".وهو ما جعل بعض
الفقه ( )51يذكر أن هناك تناقض اا بني التجريم الوارد بنص الفقرة الثالثة من املادة  304من
قانون الرشكات واخلاص بتجريم تضخيم احلصص العينية أي اا كانت نسبتها ودون وجود
نسبة متسامح فيها مع نص الفقرة الثالثة من املادة  11من قانون الرشكات سالفة الذكر
التي ال تتطلب اختاذ أية إجراءات إذا كان تقييم احلصة العينية ال يصل لنسبة  ،%10وهذا
يعني أنه يمكن التسامح مع عمليات التضخيم التي التصل لنسبة  ،%10وهو أمر جرى
العرف التجاري عليه ،كحالة اختلف كمية البضاعة عن الكمية املتفق عليها ،واستبعاد
حق الفسخ ،وقرص حق املشرتي عىل جمرد إنقاص الثمن مع اإلبقاء عىل العقد ( ،)52وهذا
اإلشكال بشأن ما تنص عليه القوانني التجارية عادة من إجراءات ملواجهة حالة تضخيم
احلصة العينية ،فإنه وإن كان له وجه من زاوية نظر القانون التجاري ،إال أنه غري موجود
من زاوية نظر القانون اجلنائي ،وذلك لسببني ،األول أن نص اجلريمة يتطلب أن يكون
التضخيم بطريق (الغش) أي أن يكون لدى اجلاين قصد جنائي ،وأن يؤيت أفعاال من شأهنا
غش الغري ،ومهام كانت النسبة يف التضخيم .والسبب الثاين أن نص الفقرة الثالثة سالفة
الذكر ينظم عملية اختلف تقييم احلصة العينية عن قيمة احلصة يف الرشكة أو األسهم التي
قدمت ألجلها احلصة العينية ،أما النص التجريمي فإنه جيرم نشاط التضخيم بطريق الغش
بغض النظر عن قيمة احلصة أو األسهم وبغض النظر عن وجود التحديد هلذه احلصة يف
الرشكة أو األسهم من عدمه ،ما يعني أن اجلريمة تقوم ولو كانت النسبة  %1دون
االستفادة من نص املادة  11ألن األخرية تنظم التضخيم غري املبني عىل غش .والفقه يرى
وجود هذه السلطة التقديرية للمق ّيم بمناسبة أدائه لعمله مما جعل املرشع يقبل االختلف
) (51د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الشركات الكوييت واملقارن ،ج ،1مرجع سابق ،ص.125
) (52د .يعقوب يوسف صرخوه ،العقود التجارية يف القانون التجاري الكوييت رقم  68لسنة  1980دراسة مقارنة،
الطبعة االوىل ،1986 ،ص.50
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بني تقويم احلصة العينية والقيمة التي قدمت من أجلها إذا كان ال يزيد عن عرش القيمة
التي قدمت من أجلها ( ،)53وهو أمر مشابه ملا يطرحه بعض الفقه الفرنيس ( ،)54إذ إن قانون
التجارة الفرنيس وبالنسبة للرشكات املسجلة منذ أقل من سنتني وحتت بعض الرشوط
مراقب للحسابات بشكل قضائي من أجل القيام بتقييم املال وأن
فإنه جيب أن ُيعني
ٌ
اجلمعية العمومية العادية ينبغي أن تراقب وتنظر لعمله الذي يكون حتت طائلة
اإللغاء(القانون التجاري املادة  )101/225و أحكام قديمة اعتربت أن هذا الغش يقع
حتت طائلة نصوص جريمة تضخيم احلصص العينية.
العنرص الثالث  :تضخيم قيمة احلصة بطريق الغش :
وقد عرب املرشع الكويتي عن هذا العنرص بقوله -3 ":كل من قيّم ،بطريق الغش
حصص اا عينية بأكثر من قيمتها احلقيقية ،".وقد حدد املرشع يف هذا النص وجوب أن
يكون التضخيم بطريق الغش ،ما يعني انتفاء التجريم حال وقوع التضخيم بحسن نية من
قبل الفاعل ،ولو كان التضخيم ظاهر اا وثابت اا ،ذلك أن املادة استلزمت وقوع التضخيم
بطريق الغش بقوهلا .. ":بطريق الغش" ،إال أن السؤال حمل البحث يف هذا املقام هو ما
معنى الغش يف هذه املادة؟ وماهي طريقة وقوعه؟
الغش لغ اة :أن خيدع الشخص (الغشاش) فرد اا آخر أو دحرمه من حق أو منفعة عمد اا
بطرق وأساليب احتيالية ( ،)55فهو يف هذا املقام مصطلح واسع يشمل مجيع األفعال التي
من شأهنا غش وخداع الغري ،وهو ما يقرتب كثري اا من مصطلح التدليس املتعارف عليه يف
نطاق القانون املدين بأنه التحايل والتغرير بالغري ( ،)56وهو ما يعرف يف نطاق القانون
) (53د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الشركات الكوييت واملقارن ،ج ،1مرجع سابق ،ص.122-121
)54( Cass. Crim., 9 mai 1885: D. 1886, jurispr. p. 89.: Cet arrêt a considéré que cette fraude
tombait sous le coup des textes incriminant la majoration des apports en nature, mentionné dans
P. Conte et W. Jeandidier, Droit pénal des sociétés commerciales. op.cit.p43.
(55) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4

) (56املادة  151من القانون املدين الكوييت
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اجلنائي بأنه تشويه احلقيقة يف شأن واقعة يرتتب عليه الوقوع يف الغلط وجوهره الكذب
بشأن وقائع معينة ( ،)57وعىل ذلك فإن هذه اجلريمة تقع بمجرد إعطاء بيانات غري صحيحة
عن احلصة العينية أي اا كانت وسيلتها (.)58
ويرى الفقه

()59

أن التدليس هنا يقصد به جمرد الكذب البسيط لذلك فهو خيتلف عن

التدليس باستخدام الطرق االحتيالية املعروف يف جريمة النصب ،وهو الرأي الذي
نؤيده ،وذلك ألن املادة  231من قانون اجلزاء الكويتي حتدد طرق التدليس عىل سبيل
احلرص( ،)60وقد أوردهتا املادة وفصلتها ،وهذا الذكر لتلك الوسائل غري موجود يف نص
الفقرة الثالثة من املادة  304من قانون الرشكات ،لذلك يكون الغش مصطلح اا واسع اا.
وقد نص املرشع اإلمارايت عىل مصطلح الغش يف جرائم اإلفلس إذ يعاقب املرشع
اإلمارايت باحلبس أي شخص قدم يف التفليسة بطريق الغش ديون اا ومهي اة وهو الفعل الذي
ينطوي عىل تقديم ديون ومهية وغري حقيقية ( ،)61وذات األمر ينطبق عىل الترشيع اإلمارايت
الذي يشرتط يف السلوك اإلجرامي جلريمة االحتيال املجرمة بموجب نص املادة  399من
قانون العقوبات اإلمارايت أن يتخذ أحد ثلث صور؛ الصورة األوىل وهي الطرق
االحتيالية ،والصورة الثانية هي استخدام اسم كاذب أو صفة غري صحيحة ،والصورة
الثالثة هي الترصف يف عقار أو منقول مملوك للغري أو ليس له حق الترصف فيه (.)62
) (57د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات (القسم اخلاص) ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
ص.993
) (58د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.235
) (59د .شمسان ناجي صالح اخلييل ،مرجع سابق ،ص.116
) (60د .فيصل عبد اهلل الكندري و د .غنام حممد غنام ،رشح قانون اجلزاء الكويتي (القسم اخلاص) ،الطبعة
الثانية ،دولة الكويت2011 ،م .ص.537
) (61د .بشار حكمت ملكاوي ،اإلفلس التجاري يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة ،اإلمارات العربية
املتحدة ،الطبعة األوىل2013 ،م ،ص.296
) (62د .حممد السعيد عبد الفتاح ،و د .حممد أمني اخلرشة ،رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة (القسم اخلاص)  ،الطبعة األوىل ،اإلمارات العربية املتحدة2015 ،م ،ص.157-156
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وعىل نحو آخر ،يساوي جانب آخر من الفقه اجلنائي بني الغش والتدليس ،حيث يرى
أن املقصود فيه االنحراف عن العدالة بقصد وسوء نية العتبارات خاصة تتناىف مع حسن
النية ،كتحقيق مصالح شخصية (.)63
ويرى الباحث أن مجيع هذه التعاريف هي تعاريف تقربنا من معنى مصطلح الغش
ولكن ال حترصه يف هذا النطاق ،فيظل مصطلح الغش واسع اا وهو أكرب من جمرد التدليس
القائم عىل الكذب ،فقد يتم تقييم حصة معينة بدون كذب ولكن بأفعال يمكن وصفها
بأهنا أفعال غش .وأكرب وأوضح صورة هو حالة ختيري املحاسب بني أكثر من معيار
حماسبي ،فيستخدم املعيار الذي من شأنه رفع قيمة احلصة ،ففي هذه احلالة نعتقد بقيام
حالة الغش رغم عدم الكذب .وهنا تدق مسألة هامة ،وهي مسألة إرجاع احلصة العينية
لقيمتها بعد اكتشاف وجود تضخيم هلا أي اا كانت صورة هذا االكتشاف ،سواء بقرار
اجلمعية العامة أو باالتفاق بني الرشكاء أو حتى عن طريق اجلهات الرقابية .وصورة ذلك
بالنسبة للمرشع الكويتي يف املادة  11من قانون الرشكات قد اعترب أن تضخيم احلصة
العينية بنسبة  %10عن سعرها احلقيقي يستوجب معه ختفيض رأس مال الرشكة هبذا
القدر ،ما يعني أنه يتسامح مع عمليات التضخيم التي تقل عن نسبة  %10وذلك بقوله":
إذا اتضح أن تقويم احلصص العينية ينقص بأكثر من العرش عن القيمة التي قدمت من
أجلها ،وجب عىل الرشكة ختفيض رأس املال بام يعادل هذا النقص ،وجاز ملقدم احلصة
العينية أن يؤدي الفرق نقد اا ،كام جيوز له أن يعدل عن االكتتاب باحلصة العينية ،".وهو
ما جعل الفقه يذكر أن هناك تناقض اا بني التجريم الوارد بنص الفقرة الثالثة من املادة 304
من قانون الرشكات واخلاص بتجريم تضخيم احلصص العينية أي اا كانت نسبتها ودون
وجود نسبة متسامح فيها مع نص الفقرة الثالثة من املادة  11من قانون الرشكات سالفة
) (63د .عبدالوهاب حومد ،األستاذ الدكتور/عبدالوهاب حومد  2002-1915دراساته وحبوثه املنشورة يف جملة احلقوق
جبامعة الكويت ،إصدار خاص عن جملس النشر العلمي جبامعة الكويت ،الطبعة األوىل  ،2014حبث الرشوة يف التشريع
الكوييت ،ص.94
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الذكر التي ال تتطلب اختاذ أية إجراءات إذا كان تقويم احلصة العينية ال يصل لنسبة .%10
وهذا يعني أنه يمكن التسامح مع عمليات التضخيم التي التصل لنسبة  ،%10وهذا
اإلشكال وإن كان له وجه من وجهة نظر القانون املدين ،إال أنه غري موجود من زاوية نظر
القانون اجلنائي ،وذلك أن نص اجلريمة يتطلب أن يكون التضخيم بطريق (الغش) أي أن
يكون لدى اجلاين قصد جنائي وأن يؤيت أفعاالا من شأهنا غش الغري ،ومهام كانت النسبة
يف التضخيم ،وأما عجز الفقرة الثالثة من املادة  11من قانون الرشكات فتفرتض أن يكون
هناك تقويم حقيقي دون نية التضخيم وكانت نتيجته بسعر أعىل من القيمة احلقيقية ،وهنا
نرجع لألصل العام بأن األصل أن تكون األعامل بحسن نية ،ما يعني أن هذا التقويم الذي
حتى وإن وصل لنسبة  %10فإنه مبني عىل حسن نية ومل يكن وليد اا ألفعال غش أتاها
اجلاين ،مما خيلص بنا إىل تأكيد رجاحة رأينا بوقوع التجريم مهام كانت نسبة التضخيم ومهام
كان مقداره إن كان نتيجة ألفعال غش.
حتديد الفعل الذي يتم به الركن املادي:
وبمناسبة احلديث عن الركن املادي فإن ثمة مسألة أساسية تدق ،وهي حتديد الفعل
الذي يتم به الركن املادي للجريمة ،فالفقه يف فرنسا يرى أن اجلريمة تتم يف وقت املوافقة
عىل قيمة احلصة العينية ،وهو وقت موافقة اجلمعية العامة أو باقي الرشكاء عىل احلصة
العينية ( ،)64والباحث يعتقد بالنسبة للنصني اإلمارايت والكويتي أن النشاط اإلجرامي يتم
بمجرد متام العنارص الثلثة السابقة ،حتى لو مل تقبل تلك احلصة العينية بل ولو مل تعرض،
خصوص اا وقد حدد املرشع النشاط اإلجرامي بكلمة (ق ّيم) ومل يتكلم عن املرحلة اللحقة
للتقييم وهي مرحلة اعتامد التقييم يف رأس املال ،كام أن هناك حاالت تتم هبا اجلريمة بغري
حالة تأسيس الرشكة كام ذكرنا وهي زيادة رأس املال ،ومثال عىل ذلك فإن املصادقات

(64) Fasc. 156-30: AUGMENTATION DU CAPITAL CA Versailles, 26 févr. 2003: JurisData
n° 2003-231736NATURE, Renaud Mortier, 4 avril 2012.
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اإلجيابية التي ترد للمدقق ( )65يمكن اعتبارها أحد وسائل ارتكاب هذه اجلريمة ،وذلك
عىل سند من أن الفقه الفرنيس يكتفي بوجود أكاذيب لقيام هذه اجلريمة ،كام أن بعض
،

جمرد اإلحجام (أو الصمت أو السكوت عن تقديم البيانات)
املؤلفني يعتربون أن ّ
التدلييس يكون كافي اا (.)66
الرشوع يف جريمة تضخيم احلصص العينية:
إن الفكرة األساسية يف الرشوع هي عدم إمتام تنفيذ اجلريمة بسبب أن التنفيذ أوقف أو
خاب( ،)67ويف فرنسا تعترب هذه اجلريمة من اجلنح( ،)68والرشوع يف هذه اجلريمة غري
معاقب عليه يف فرنسا( ،)69حيث ال يعاقب القانون الفرنيس عىل الرشوع يف اجلنح إال بنص
خاص( ،)70لذلك فإن الرشوع يف اجلريمة غري معاقب عليه ،إال أن ذلك ال يعني أن
الرشوع غري متصور ،فالرشوع كفعل إجرامي ممكن الوقوع يف هذه اجلريمة وفق اا للقواعد
العامة يف الرشوع ،إال أنه غري معاقب عليه يف فرنسا وإن أراد املرشع الفرنيس العقاب عىل
،

الرشوع يف هذه اجلريمة يمكنه فعل ذلك فقط بالنص عىل جتريمه دون أي أمر آخر ،كام
فعل بالنسبة للعقاب عىل جريمة املطلعني يف جمال أسواق املال ،إذ كان كافي اا جتريم الرشوع
يف اجلريمة( ،)71وذات األمر ينطبق بالنسبة للترشيع اإلمارايت الذي ال يعاقب عىل الرشوع
يف اجلنح إال إذا نص القانون عىل ذلك وفق نص املادة  36من قانون العقوبات االحتادي
والتي تنص عىل ":دحدد القانون اجلنح التي يعاقب عىل الرشوع فيها وكذلك عقوبة هذا
) (65د .عيل الذنيبات ،مرجع سابق ،ص.66
(66) Fasc. 156-30: AUGMENTATION DU CAPITAL CA Versailles, 26 févr. 2003: JurisData
n° 2003-231736NATURE, Renaud Mortier, 4 avril 2012.

) (67د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات (القسم العام) ،الطبعة السابعة ،دار النهضة العربية،
القاهرة2012 ،م .ص.385

(68) Article 131-1 de code pénalfrancais
(69) M.-C.Sordino, Droit pénal des affaires, bréal, 2012, p71
)70) Alinéa 4 de l’article 121du code pénal français.
)71) R. Lorrain, « Délit d’initié: la répression de la tentative ou la tentative de la répression ? »,
Bull. Joly Bourse 1er Mars 2014, n° 3, p. 191.
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الرشوع" ( ،)72فاملرشع اإلمارايت يقرر مبد اأ عام اا وهو عدم العقاب عىل الرشوع إال بنص
خاص كام فعل ذلك بعقابه عىل الرشوع يف جنحة الَّسقة املقررة باملادة  392من قانون
العقوبات اإلمارايت ،ويعاقب عىل املخالفات ويسوي بني العقوبة عىل الرشوع سواء كان
تام اا أم ناقص اا ( )73وأما بالنسبة للترشيع الكويتي فإن العقاب عىل الرشوع متصور ألنه
يعاقب عىل الرشوع سواء كان يف اجلنايات أم اجلنح ،ما دام اجلاين قد دخل مرحلة البدء
يف التنفيذ كاشف اا عن نيته نحو إحداث النتيجة اإلجرامية ،وسواء كانت صورة اجلريمة
جنحة أم جناية ألن املرشع الكويتي يعاقب عىل الرشوع يف اجلنح يف مجيع األحوال ومن
دون احلاجة لنص خاص كام هو احلال عليه عند املرشعني الفرنيس واإلمارايت ،وهذا يفهم
من عموم لفظ نص املادة  46من قانون اجلزاء (.)74

الفرع الثاين :الركن املعنوي
يتفق الفقه عىل أن هذه اجلريمة هي جريمة عمدية( ،)75ويكفي لقيامها القصد اجلنائي
العام بعنرصيه العلم واإلرادة ( ،)76فالغش يفرتض العمد بطبيعته ( ،)77وقد جاء يف حكم
ملحكمة النقض املرصية ":ملا كانت جريمة خداع املشرتي ،هي من اجلرائم العمدية التي
جيب لتوافر أركاهنا ثبوت القصد اجلنائي لدى املتهم ،وهو علمه بالغش احلاصل يف
البضاعة وإرادته إدخال هذا الغش عىل املتعاقد ،فإن احلكم وإن كان مل يتحدث مطلق اا عن
) (72املادة  36من قانون العقوبات االحتادي رقم  3لسنة  1987وتعديلته.
) (73د .مؤيد حممد عيل القضاة ،رشح قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت (القسم العام) ،اإلمارات العربية
املتحدة2014 ،م ،ص.142
) (74د .عادل عيل املانع ،جتريم إساءة املطلع للمعلومات اجلوهرية ،جملة احلقوق العدد  1السنة  36مارس
 ،2012ص.87
(75) Agathe Lepage, Patrick Maistre du Chambon et Renaud Salomon, Droit pénal des affaires,
LexisNexis, 3e édition, 2013,309

) (76د .شمسان ناجي صالح اخلييل ،مرجع سابق ،ص ،117د .حسني اجلندي ،مرجع سابق236 ،

Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p44-45.

) (77د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات (القسم اخلاص) ،مرجع سابق ،ص.145
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توافر ذلك الركن املعنوي ... ،يكون قارص اا ومعيب اا ومتعين اا نقضه"( ،)78وال يعني ذلك
املصطلح تطلب قصد اا خاص اا لقيام هذه اجلريمة ،ألن إيراد مصطلح الغش مل ِ
ينبن عليه
تطلب أمر زائد عىل العلم واإلرادة ،فأصبح القصد اخلاص تكرار اا للقصد العام ،فل
يستقيم أن تطلب قصد خاص هلذه اجلريمة ،ألنه يتطلب العلم واإلرادة بوقائع ال تعد
طبق اا للقانون من أركان اجلريمة( )79أو كام يعرب عن ذلك البعض بأنه يتطلب أن تنرصف
إرادة اجلاين إىل حتقيق نتيجة أبعد ،وحتقيق غاية أخرى بخلف ما يتحقق من توافر القصد
العام ( ،)80فينبغي أن يعلم اجلاين بتضخيم تقويم احلصة العينية ،وأن يعلم بأن هذا
التضخيم كان نتيجة ألفعال غش استعملت يف تقويم احلصة ،كام ينبغي أن تنرصف إرادته
لتضخيم احلصة بطريق الغش ،وهذه اإلرادة تنتفي لو كان التقدير قد صدر بحسن نية ،أو
عن خطأ (.)81
ويرى جانب من الفقه( )82بأن إثبات عنرص القصد ال يشكل عبئا ثقي ا
ل عىل جهة االدعاء
إلثبات قيام القصد اجلنائي لدى الشخص الذي قدم احلصة العينية أو املدقق الذي دقق عىل
هذه احلصة العينية عىل سند من القول بأن هذين الشخصني يصعب أن يكونا جاهلني
للحقيقة ،وهو األمر املستوحى من أحد أحكام القضاء ( )83ويؤكد جانب آخر من الفقه أن
القصد يتوفر عند العلم بوجود التضخيم والسكوت عن اإلبلغ عنه(.)84

) (78نقض مصري بتاريخ  1950-11-27مشار إليه لدى :جرجس يوسف طعمه ،مكانة الركن املعنوي يف اجلرائم
االقتصادية ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،2005 ،ص.176
( )79د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.702
) (80د .ممدوح خليل البحر ،اجلرائم الواقعة على األشخاص يف قانون العقوابت اإلمارايت وفقاً آلخر التعديالت ،إثراء
للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2009 ،ص.40
) (81د .حسين اجلندي ،مرجع سابق ،ص.237-236

(82) Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p44-45.
)(83
(84) FREDERIC STASIAK, Droit pénal des affairs, 2em édition, éditions L.G.D.J, 2009, p204.
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الفرع الثالث :العقاب
تتفق الترشيعات الثلثة املقارنة عىل العقاب عىل هذه اجلريمة بعقوبة اجلنحة حيث
تصل عقوبتها احلبس بام ال جياوز ثلث سنوات يف القانون الكويتي( ،)85وأما املرشع
اإلمارايت الذي يعرف التقسيم الثلثي للجرائم( ،)86فقد شدد عقوبة احلبس يف القانون
اجلديد لتكون ال تقل عن ستة أشهر (يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز
ثلث سنوات)87()...بعد أن كانت مدة ال تقل عن ثلثة أشهر وال تتجاوز سنتني يف قانون
الرشكات القديم( ،)88ويقصد باحلبس الذي ال تقل مدته عن شهر وال تزيد عىل ثلث
سنوات ما مل يقض القانون بخلف ذلك( ،)89بينام تصل للحبس ملدة مخس سنوات يف
القانون الفرنيس ،ونرى أن ضآلة عقوبة احلبس لدى املرشعني الكويتي واإلمارايت ترجع
إىل حداثة معرفتهم هبذه اجلريمة وقد يتجهان للتشديد بالعقاب عليها يف املستقبل.
وأما بشأن عقوبة الغرامة عىل هذه اجلريمة فقد نص القانون اإلمارايت عىل أال تقل عن
مخسامئة ألف درهم وال تزيد عىل مليون درهم( ،)90بعد أن كانت ال تقل عن عرشة آالف
درهم وال جتاوز مائة ألف درهم بالقانون القديم( ،)91وأما القانون الكويتي فقد نص عىل
غرامة ال تقل عن عرشة آالف وال تزيد عىل مائة ألف دينار( ،)92وأما القانون الفرنيس فقد
فرق يف عقوبة الغرامة عىل هذه اجلريمة ،فإذا كانت بشأن رشكة ذات مسؤولية حمدودة فإن
) (85املادة  304من قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنة .2016
) (86د .خليفة راشد الشعايل ،رشح قانون العقوبات اإلمارايت ،الكتاب األول-النظرية العامة للجريمة ،بدون
طبعة  ،2006ص.50
) (87املادة  362من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (88املادة  322من قانون الرشكات التجارية اإلمارايت القديم رقم  8لسنة  1984وتعديلته.
) (89املادة  68من قانون العقوبات اإلمارايت رقم  3لسنة  1987واملعدل بالقانونني .2006-52 ،2005-34
) (90املادة  362من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة 2015
) (91املادة  322من قانون الرشكات التجارية اإلمارايت القديم رقم  8لسنة  1984وتعديلته.
) (92املادة  304من قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنة .2016
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الغرامة ال جتاوز ( )375000يورو( )93بينام إذا ارتكبت يف رشكة مسامهة مغفلة فإهنا تنزل
إىل ( )9000يورو (املادة  .)94()4-2/242وهو أمر منتقد من حيث التفرقة بني أنواع
الرشكات وقد اعترب الفقه الفرنيس هذه التفرقة شاهد اا جديد اا عىل إخفاق التغيريات
واإلصلحات املتتالية وفشلها ،تلك التي تتم من قبل الربملان لوجود تناقض كبري غري
مربر بني نوعي الرشكات املذكورين(.)95
وأما العقاب عىل الرشوع يف هذه اجلريمة ،فإن املرشع الكويتي دحدد نصف احلد
األقىص املقرر لعقوبتي احلبس والغرامة بنص املادة  46والتي تنص عىل أنه " :يعاقب عىل
الرشوع بالعقوبات التالية ،إال إذا قىض القانون بغري ذلك:
 -...احلبس مدة ال جتاوز نصف احلد األقىص املقرر لعقوبة اجلريمة التامة.
 -الغرامة التي ال جتاوز نصف احلد األقىص للغرامة املقررة للجريمة التامة".

()96

وامللحظ أن املرشع اإلمارايت قد أورد نص اا خاص اا ينظم كل جريمة من جرائم قانون
الرشكات عىل حدة ،وهو ما من شأنه إفراد كل جريمة بعقاب يناسبها ،حيث رصد لكل جريمة
العقوبة التي يراها مناسبة ( ،)97بخلف املرشع الكويتي الذي مجع جرائم قانون الرشكات االثني
عرش يف مادتني فقط ،وهو ما من شأنه التأثري يف مدى تناسب العقوبة مع اجلريمة .ومن ذلك
(93) L'article L241-3 alinéa 1 de code de commerce Modifié par LOI n°2013-1117 du 6
décembre 2013 - art. 30dispose que :"Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende
de 375 000 euros: 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport
"en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle
(94) L'article L242-2 code de commerce Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre
"2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002dispose que:
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour toute
personne:4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure
à sa valeur réelle".
(95)Philippe Conte et Wilfrid Jeandidier, op.cit. p45.

( )96املادة  46من قانون اجلزاء الكويتي رقم  16لسنة .1960
) (97املواد  373-339الواردة يف الباب احلادي عرش (العقوبات) من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة
.2015
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التسوية بني أهم اجلرائم التي احتواها هذا القانون كجريمة تضخيم احلصص العينية حمل
البحث ،أو جريمة توزيع األرباح الصورية ،أو جريمة إساءة استعامل أموال الرشكة ،وهي
مجيعها جرائم تعترب خطرة وهلا قدر من األمهية بجرائم أخرى تقل عنها أمهية ،كجريمة خمالفة
رشوط الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة( ،)98فنرى أن يأخذ املرشع الكويتي بذات طريقة التنظيم
التنظيم القانوين الوارد يف قانون الرشكات اإلمارايت واملقارب ملا هو عليه الوضع يف الترشيع
الفرنيس.
ونشري أخري اا إىل أن العقاب يمتد يف فرنسا ليشمل األشخاص املعنويني ،وذلك وفق اا
للحكم القضائي الذي كان يربهن بوضوح إرادة القضاء الفرنيس التخيل عن مبدأ
املرشع ،يف القانون الصادر يف
التخصص ،فقد ألغاه املرشع برصيح العبارة .ففي الواقع ،قام ّ
9مارس ،)99(2004بحذف عبارة "يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون واللوائح".

()100

وصدر بعد ذلك تعميم لتوضيح اجلرائم التي تكتسب فيها مسؤولية األشخاص االعتباريني
اجلنائية أمهية خاصة( ،)101عىل سبيل املثال ،جريمة إساءة استخدام أموال رشكة ،أو حتى
جريمة اإلفلس .ومنذ ذلك احلني ،أصبح ممكن اا اعتبار األشخاص االعتباريني مسؤولني
املجرمة بالقانون اجلنائي كأصل عام ،إال يف حال عدم وجود نصوص
جنائي اا عن كافة اجلرائم ّ
خمالفة ( ،)102كام يعرف املرشع اإلمارايت املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنويني منذ قانون
الرشكات القديم رقم  8لسنة  1984يف املادة  327والتي أكد عليها قانون الرشكات اجلديد
بنص املادة  372عىل":توجه الدعوى اجلنائية عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون
) (98البند  8من املادة  304من قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنة .2016
)99) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, autrement appelée Loi PERBEN avec une application au 31 décembre 2005, J.O n°
59 du 10 mars 2004, p 4567.
)100) H. Matsopoulou “les conséquences de la responsabilité pénale des personnes morales”, Dr
et patr. Juin 2006, p 48 et suiv.
)101) Circulaire du 13 février 2006, (Crim -06-3/E8).

) (102د .حسني بو عركي ،احلامية القانونية ألسواق املال يف الترشيعني الفرنيس والكويتي ،دار النهضة العربية،
 ،2016الطبعة األوىل ،ص.55
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والتي ترتكبها الرشكة إىل من يمثل الرشكة قانون اا ،)103( ".إال أن املرشع الكويتي ال يعرتف
باملسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنويني يف قانون الرشكات ،وهو نقص أسايس جيب تداركه،
وهو األمر الذي أحدث إشكاالا كبري اا بصدد العقاب يف إحدى قضايا قانون أسواق املال
الكويتي ( ،)104إذ إن املحكمة قد أثبتت املسؤولية اجلزائية ملتهم ارتكب جريمة املطلعني ،إال
أهنا مل تعاقبه بالعقوبة املحددة يف النص التجريمي عىل سند من القول بأن الفائدة مل تتحقق له
إنام لشخص معنوي وال يمكنها عقاب شخص معنوي (.)105

املبحث الثاين
جريمة توزيع األرباح الصورية
جترم القوانني الثلثة املقارنة توزيع األرباح الصورية عىل مسامهي الرشكة وإدارهتا
التنفيذية إن كانت تلك األرباح صورية وليست حقيقية ،حيث إن هذا الفعل يضلل
الرشكاء واملستثمرين ألنه يعطي انطباع اا خاطئ اا عن ازدهار الرشكة ،علوة عىل أنه يمس
يف الصميم حق الضامن للمسامهني ألن األرباح الصورية  -كام سنرى الحق اا – أرباح
مقتطعة من رأس املال أو من االحتياطيات( .)106وقد نظم املرشع الفرنيس هذه اجلريمة
باملادة ( )1-6/242من قانون التجارة بنصه عىل( :يعاقب بالسجن ملدة مخس سنوات
وبغرامة مالية تقدر بـ  375.000يورو عن األفعال اآلتية -1:قيام الرئيس أو اإلداريني
أو املدراء العامني يف رشكة مغفلة ()107حني القيام بتوزيع أرباح صورية عىل املسامهني يف
غياب قائمة حقيقية (غياب جرد) أو بواسطة قائمة مزيفة(جرد مغشوش)( ،)108وكذلك
) (103املادة  372من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (104وذلك عىل الرغم من أن الباحث يتبنى رأي اا يرى وجود املسؤولية اجلزائية لألشخاص االعتباريني يف
قانون هيئة أسواق املال الكويتي ،للمزيد انظر :د .حسني بو عركي ،مرجع سابق.74-58 ،
) (105انظر :د .حسني بو عركي ،مرجع سابق.64-59 ،
(106)Alex MIHMAN, DROIT Penal des affaires, economica, 2009, p412.

) (107الرشكة املغفلة هي من رشكات األموال وهي من أنواع الرشكات املسامهة يف القانون الفرنيس.

(108) L`article Article L. 242-6-1° du Code de commerce (pour les SA): « Est puni d’un
emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € le fait pour :
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املادة ( )1/242واملادة ( )2-3/241واملادة ( )1/243واملادة ( )1-11/231والتي
خيص كل منها نوع اا معين اا من أنواع الرشكات التي يعرفها املرشع الفرنيس .وأما املرشع
اإلمارايت فقد عرف هذه اجلريمة يف قانون الرشكات القديم وجرمها بالبند الرابع من
املادة( ":322 )109مع عدم اإلخلل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب باحلبس
مدة ال تقل عن ثلثة أشهر وال تتجاوز سنتني وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف درهم وال
جتاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني -4 .... :كل مدير أو عضو جملس إدارة
وزع عىل الرشكاء أو عىل غريهم أرباح اا أو فوائد عىل خلف أحكام هذا القانون أو عقد
الرشكة أو نظامها وكذلك كل مراجع حسابات صدق عىل هذا التوزيع مع علمه
باملخالفة ،".كام أعاد النص عىل هذه اجلريمة باملادة ( )363من قانون الرشكات اإلمارايت
اجلديد والتي تنص عىل( :يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز ثلث
سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن  50000درهم وال تزيد عن  500000درهم أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل مدير أو عضو جملس إدارة يوزع عىل الرشكاء أو عىل غريهم
أرباح اا أو فوائد عىل خلف أحكام هذا القانون أو عقد الرشكة أو نظامها ،وكذلك كل
مدقق حسابات صدق عىل هذا التوزيع مع علمه باملخالفة) ،وأما يف الترشيع الكويتي فقد
نُظمت هذه اجلريمة وألول مرة – كحال املرشع اإلمارايت – بنص الفقرة اخلامسة من املادة
 304من قانون الرشكات التجارية بقوهلا ":يعاقب-5 :كل عضو جملس إدارة أو مدير أو
مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق عىل توزيع أية مبالغ بوصفها أرباح اا ،مع علمه
بأن الوضع املايل للرشكة ال يسمح بذلك أو باملخالفة ألحكام هذا القانون أو عقد
الرشكة ،".وهذا النص تناول عدة عنارص ،فهو أوالا قد احتوى عىل رشط مفرتض ال
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer
entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen
» d’inventaires frauduleux.

) (109عدلت بالقانون االحتادي رقم ( )13الصادر بتاريخ 1988/12/26واملنشور بالعدد ( )196من
اجلريدة الرسمية الصادر بتاريخ .)1989/1/8
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تقوم هذه اجلريمة بدونه ،ومن ناحية ثانية احتوى عىل أركان اجلريمتني املادية واملعنوية،
لذلك سنتناول هذه اجلريمة يف ثلثة مطالب ،يف األول نعرض الرشط املفرتض للجريمة،
حيث نبني فيه الرشوط املفرتضة التي ترد عىل هذه اجلريمة ،وانفراد الترشيع الفرنيس
برشط خاص ورد النص عليه بالقانون الفرنيس ومل يرد بالقانونني اإلمارايت والكويتي ،ثم
ننتقل لدراسة ركنيها املادي واملعنوي باملطلب الثاين ،ونختم بدراسة العقاب عىل هذه
اجلريمة باملطلب الثالث.

املطلب األول
الرشط املفرتض
خيتلف النص التجريمي لدى املرشع الفرنيس عنه لدى املرشعني اإلمارايت والكويتي
يف أن األول قد نص وربط قيام الفاعل بتوزيع أرباح صورية يف غياب ميزانية حقيقية أو
يف ظل تزييف امليزانية بقوله ":يعاقب  ...يف غياب قائمة حقيقية أو بواسطة قائمة مزيفة"
( ،)110بينام مل يتطرق املرشعان اإلمارايت والكويتي لوجود ميزانية أو تزييفها عىل خلف

املرشع الفرنيس .إال أن احلقيقة بأن توزيع األرباح الصورية قد ينتج عنه كأثر مادي
الرتكاب اجلريمة تغيري يف القوائم املالية أو ميزانية الرشكة ،وبنا اء عىل ذلك فإن النطاق

التجريمي للمرشع الفرنيس يبدو أضيق منه لدى املرشعني اإلمارايت والكويتي ،فهذان
املرشعان مل ينصا عىل حمل معني يرد عليه ارتكاب اجلريمة ،وهذا التحديد من قبل املرشع
الفرنيس قد فَّس عىل أنه رشط مفرتض الرتكاب اجلريمة ورشط أسايس ال تقوم بدونه
اجلريمة ( ،)111وعىل ذلك يكون هذا الرشط قائ اام بالنسبة للمرشع الفرنيس دون املرشعني
اآلخرين.

) (110املادة ( )1-6/242من قانون التجارة الفرنيس.
(111) Cass. crim., 9 mai 1988, n° 87-85.245: JurisData n° 1988-001435.
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الفرع األول
غياب القائمة املالية أو تزوير وتزييف القائمة املالية
لدى املرشع الفرنيس
غياب القائمة املالية أو امليزانية يعد رشط اا مفرتض اا لدى املرشع الفرنيس ،وتعترب كل
وثيقة تديل بقيمة املدخوالت واملرصوفات قائمة فعلية يمكن أن تكون حم ا
ل هلذه اجلريمة،
غري أن الفقه يرى أن الواقع يظهر أن غياب القائمة أو امليزانية ال يفي بتحقيق هذا الرشط
املفرتض مما يعني أن امللحقة اجلنائية يف ظل غياب هذه القوائم أو امليزانيات يبقى شبه
منعدم ( ،)112وأما بشأن القائمة أو امليزانية املزيفة حينام تشوهبا ممارسات تدفع باجتاه تغيري
النتائج من أجل حتقيق ربح مصطنع فإن هذه الصورة تكون واضحة كرشط مفرتض
الرتكاب هذه اجلريمة .ويف الواقع العميل فإن هذا النوع من التزييف يتم إما بتضخيم
املدخوالت أو تقليل املرصوفات ( ،)113وتبدو أمهية هذا الرشط بأنه يستلزم أن تكون
األرباح ناجتة عن تزييف وتغيري لنتائج مالية وردت يف ميزانية الرشكة أو أحد بياناهتا
املالية ،ما يعني خروج توزيع األرباح الصورية إن مل يرتبط بميزانية ،وهذا التحديد غري
وارد لدى املرشعني اإلمارايت والكويتي ،فلم ينصا عىل ورود اجلريمة عىل قائمة أو ميزانية
مالية ،لذلك فإن هذا الرشط ال يمتد هلذين الترشيعني ،كام أننا ال نتفق مع ما يورده جانب
من الفقه املرصي من اشرتاط هذا الرشط لقيام هذه اجلريمة يف الترشيع املرصي (.)114

الفرع الثاين
األرباح الصورية
ينفرد الترشيع الكويتي بوصف األرباح الصورية بأهنا تلك التي ختالف الوضع املايل
للرشكة ،كام أن النص التجريمي لدى املرشع اإلمارايت يشمل خمالفة األرباح لنظام الرشكة
(112) Alex MIHMAN,op.cit,p413
(113) Alex MIHMAN,op.cit,p413

) (114د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص 247و د .شمسان ناجي صالح اخلييل ،مرجع سابق ،ص.137
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أو عقدها عىل حد سواء ،بينام يقف عند خمالفة عقد الرشكة يف الصورة التجريمية لدى
املرشع الكويتي ،وعىل ذلك فإننا سنتعرض ملعنى األرباح الصورية أوالا ،ثم ننتقل لرشح
املفهوم اخلاص لألرباح الصورية لدى املرشع الكويتي ،والفقه ينقسم يف رشحها إىل
اجتاهني ،فمنهم من يوردها من ضمن الرشوط املفرتضة للجريمة ( ،)115ومنهم من يوردها
يف نطاق رشحه للركن املادي هلذه اجلريمة ( ،)116إال أننا سنأخذ باالجتاه األول ،وهو
اختلف تنوع ال تضاد.

الغصن األول
مفهوم األرباح الصورية
يرى الفقه الفرنيس ( )117أن األرباح الصورية تتمثل يف كل إيراد عىل أرباح غري حقيقية
أو كل إيراد وزع خرق اا ملقتضيات املادة ( ،)3-12/232من قانون التجارة الفرنيس
واعترب بأن كل إيراد خيالف هذه املادة يعترب إيراد اا صوري اا ،واألرباح الفعلية هي الناجتة عن
العمليات التي بارشهتا الرشكة ،بعد خصم كافة التكاليف اللزمة لتحقيق هذه األرباح
وبعد حساب وجتريد كافة االستهلكات واملخصصات وفق األصول املحاسبية املعتمدة،
فيجب أن تكون ناجتة عن أعامل بارشهتا الرشكة ( ،)118وذلك بأن يكون هناك نشاط أو
عمل جتاري منتظم ومستمر حقق ربح اا ()119وقد حدد الفقه ثلث حاالت يمكن فيها
إمجال صور األرباح الصورية:
احلالة األوىل :األرباح املوزعة من رأس املال:
بام أن رأس مال الرشكة ال يمكن املساس به ،فل يمكن إعادة توزيع رأسامل الرشكة
(115) Alex MIHMAN, op.cit, p413.

) (116د .شمسان ناجي صالح اخلييل ،مرجع سابق ،ص.130
وما بعدها(117) AlexMIHMAN, op.cit, p413.
) (118د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.260-259
) (119د .حسني املرصي ،القانون التجاري الكويتي-دراسة مقارنة ،مؤسسة دار الكتب ،ط ،1996-1995 ،2ص.183
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عىل املسامهني ،وال جيوز أن ُيعاد توزيعه عىل املسامهني عرب توزيع أرباح ومهية ،وهلذا
السبب ،تنص املادة  3-11/232من قانون التجارة الفرنيس عىل أنه ،فيام عدا حالة
خفض رأس املال ،ال يمكن إجراء أي توزيع عىل املسامهني عندما تكون رٔووس األموال
أدنى من مبلغ رأس املال مضاف اا إليه االحتياطيات التي ال يسمح القانون أو األنظمة
بتوزيعها ( ،)120فرأس املال غري قابل للمساس به ألنه يكون ضامن اا عام اا للدائنني ،وطاملا أن
الرشكة مل حتقق أرباح اا فإن توزيع األرباح باالقتطاع من رأس املال يكون ُجمَرم اا (.)121
احلالة الثانية :األرباح املوزعة من االحتياطيات:
وهذه جيدر بنا أن نميز بخصوصها بني نوعني ،األول هو االحتياطيات القانونية أو
اإلجبارية ،والثاين االحتياطيات االختيارية:
 -1 -2النوع األول  :االحتياطيات القانونية أو اإلجبارية ،ال جيوز منح أرباح اعتامد اا
عىل هذه االحتياطيات بسبب الغرض من هذه االحتياطيات ،وإذا ُو ّزعت األرباح منها
فإهنا تكون ومهية ،حيث هيدف االحتياطي القانوين–بشكل أسايس -لتقوية ضامن
الدائنني إذ إن رأس مال الرشكة قد يكون أحيان اا أضعف من أن يضمن حقوقهم .وهذا
االحتياطي إلزامي وال يمكن املساس به إذ ينبغي أن يصل إىل  %10من رأس مال الرشكة
الذي يتامثل معه ،وعىل هذا ال يمكن توزيعه ،مثله يف ذلك مثل رأس مال الرشكة (،)122
ومن أظهر صور هذه اجلريمة االقتطاع من االحتياطي القانوين اإلجباري للرشكة وهو ما
تنص عليه املادة ( )239من قانون الرشكات االحتادي رقم ( )2لسنة ،)123( 20150
واملادة ( )222من قانون الرشكات الكويتي ( ،)124وملا كان الفقه القانوين يعترب االحتياطي

) (121د .حسين اجلندي ،مرجع سابق ،ص.260

) (123املادة  239من قانون الشركات االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (124املادة  222من قانون الشركات الكوييت رقم  1لسنة 2016
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اإلجباري جزء اا من مكونات رأس املال فقد حظر املرشع توزيعه عىل املسامهني ( ،)125إال
أنه جيوز للرشكة استعامل االحتياطي القانوين لغرضني ومها عىل النحو اآليت:
 -3الغرض األول :لتأمني توزيع أرباح عىل املسامهني ،رشيطة توافر رشطني :األول،
أال تسمح أرباح الرشكة التي حققتها يف السنة املالية املعنية بتوزيع أرباح تصل إىل  %5من
رأس املال ،والرشط الثاين :استعامل ما زاد عىل نصف االحتياطي اإلجباري لتأمني توزيع
أرباح تصل إىل  %5من رأس املال .وقد نص املرشع عىل أن استعامل االحتياطي اإلجباري
لتوزيع أرباح تصل إىل  %5من رأس املال هو أمر جوازي للجمعية العامة للمسامهني ،فقد
جيري قرار اجلمعية العامة إىل تفضيل عدم توزيع أرباح يف سنة معينة من أجل تعزيز
احتياطيها اإلجباري ،وهذا فيام خيص الترشيع الكويتي( ،)126وأما يف الترشيع اإلمارايت
فيجوز توزيع االحتياطي القانوين كأرباح عىل املسامهني يف السنوات التي ال حتقق الرشكة
فيها أرباح اا صافي اة كافي اة للتوزيع عليهم وفق النسبة املئوية املحددة يف النظام األسايس
للرشكة عىل أن يكون استخدام اجلزء الزائد منه عىل  %50من رأس مال الرشكة( ،)127وهو
ما يعني خروج هذه الصور من النطاق التجريمي املنصوص عليه لدى املرشعني اإلمارايت
والكويتي.
 -4الغرض الثاين :بالنسبة للترشيع الكويتي جيوز تغطية خسائر الرشكة مما زاد عىل
نصف رأس املال املصدر من االحتياطي القانوين عىل سند من إجازة املادة ( )222من
قانون الرشكات الكويتي للجمعية العامة العادية للمسامهني وقف االقتطاع إذا زاد
االحتياطي اإلجباري عىل نصف رأس املال ،بيد أنه إذا زادت الرشكة رأس ماهلا ،فعليها
استئناف االستقطاع مرة أخرى ،حتى يصل االحتياطي اإلجباري إىل نصف رأس املال،
وجيب أن يعاد إىل االحتياطي اإلجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات
) (125د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الشركات الكوييت واملقارن ،ج ،2مرجع سابق ،ص.645
) (126د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الشركات الكوييت واملقارن ،ج ،2مرجع سابق ،ص.645
) (127البند الثالث من املادة  239من قانون الشركات االحتادي رقم  2لسنة .2015
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التالية ،ما مل يكن هذا االحتياطي يزيد عىل نصف رأس املال املصدر ( ،)128كام أجاز املرشع
اإلمارايت للجمعية العمومية وقف هذا االقتطاع متى بلغ االحتياطي القانوين نسبة ()%50
من رأس مال الرشكة املدفوع ما مل ينص النظام األسايس للرشكة عىل نسبة أعىل( ،)129وهو
ما يعني خروج هاتني الصورتني من االقتطاع من االحتياطي القانوين اإلجباري للرشكة
وحتويله إىل أرباح عن دائرة النص التجريمي لدى املرشعني اإلمارايت والكويتي ،لعدم
إمكان إسباغ وصف األرباح الومهية عىل تلك األموال.
 -5النوع الثاين  :االحتياطيات النظامية واالحتياطيات االختيارية ( ،)130فثمة فرق
بني هذين النوعني من االحتياطيات ،ففيام خيص األوىل فإنه ينص عليها يف عقد تأسيس
الرشكة أو نظامه األسايس ( ،)131فهي ليست إلزامية من حيث إن أساسها ينص عليه النظام
الداخيل ،وبالنظر إىل األرباح القابلة للتوزيع تتامثل هذه االحتياطيات مع االحتياطي
القانوين بموجب املادة  1 § 11/232و  ،3فيكون جمرم اا توزيعها بالنسبة للترشيع
الفرنيس ( ،)132وأما االحتياطي االختياري فيتكون بناء عىل قرار اجلمعية العامة وهلا مطلق
احلرية يف الترصف فيه ،لذلك يسمى أيض اا باالحتياطي احلر ،وليس يف ذلك رضر عىل
الدائنني ألنه ال يلحق برأس املال ( ،)133والقاعدة بشأن هذه األرباح هو جواز توزيعها
ألهنا متحققة من أرباح فعلية حققتها الرشكة ( ،)134إال أن ذلك مرشوط بتوزيعها وفق
النظم والقوانني بحيث تكون موافقة لقانون الرشكات ونظام الرشكة وعقدها عىل
اختلف التنظيم القانوين لدى كل مرشع عىل حدة ،وقد نصت املادة ( )225من قانون
الرشكات الكويتي عىل أنه "جيوز أن يقتطع سنوي اا بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية،
) (128د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الشركات الكوييت واملقارن ،ج ،2مرجع سابق ،ص.646-645
) (129البند الثاين من املادة  239من قانون الشركات االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (130ونعرب عنها ابلتشريع الكوييت واإلمارايت ابالحتياطي االختياري.
) (131د .مصطفى كمال طه ،الشركات التجارية ،دار املطبوعات اجلامعية ،2005 ،ص.362
) (133د .مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص.362
) (134د .حسين اجلندي ،مرجع سابق ،ص.263
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بناء عىل اقرتاح جملس اإلدارة ،نسبة ال تزيد عىل عرشة باملائة من األرباح الصافية لتكوين
احتياطي اختياري ،خيصص لألغراض التي حتددها اجلمعية" ( .)135وهو ما يعني أن
تكوين االحتياطي االختياري هو أمر جوازي للرشكة ،وذلك بالنسبة إىل تقريره من
اجلمعية العامة ،بناء عىل اقرتاح جملس اإلدارة ،أو بالنسبة إىل مقدار ما يستقطع ،لذلك
الغرض ،وملا كان هو أمر اا جوازي اا ،فإنه بمقدور اجلمعية العامة ،تقريره يف سنة وإلغأوه يف
سنة أخرى ( ،)136وقد نص عليه املرشع اإلمارايت يف املادة  240من قانون الرشكات
االحتادي والتي جيري نصها عىل" :جيوز أن ينص النظام األسايس ألية رشكة مسامهة عىل
ختصيص نسبة معينة من األرباح الصافية إلنشاء احتياطي اختياري خيصص لألغراض
املنصوص عليها يف النظام األسايس ،وال جيوز استخدامه ألية أغراض أخرى إال بموجب
قرار صادر عن اجلمعية العمومية للرشكة"( ،)137وهو ما يعني اتفاق املرشعني اإلمارايت
والكويتي عىل جواز استخدام االحتياطي االختياري يف أغراض أخرى غري األغراض
التي خصص من أجلها ،ومن تلك األغراض توزيع األرباح ،إال أن املرشعني قد نصا عىل
اشرتاط موافقة اجلمعية العامة للرشكة عىل استخدامه لغري الغرض املخصص له ،وهو ما
يعني جواز استخدامه وتوزيعه كأرباح للرشكة برشط موافقة اجلمعية العامة للرشكة عىل
استخدامه بغرض التوزيع كربح للرشكة ( ،)138وأما استخدام االحتياطي االختياري
وتوزيعه كأرباح حمققة للرشكة من دون موافقة اجلمعية العامة فإنه يسبغ عىل األموال صفة
الربح الومهي ،وأما إذا وافقت اجلمعية العامة للرشكة عىل استخدامه يف أحد األغراض
بخلف توزيعه كأرباح ثم تم أخذ مبلغ من هذا الغرض األخري الذي صدر به قرار من
اجلمعية العامة فإن جتريمه يتوقف عىل حسب مدى جواز حتويل املبلغ من الغرض األخري
أو البند األخري إىل أرباح ومدى حتديد السلطة املختصة هبذا األمر ،فلو افرتضنا أن اجلمعية
) (135املادة ( )225من قانون الشركات الكوييت رقم  1لسنة .2016
) (136د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الشركات الكوييت واملقارن ،ج ،2مرجع سابق ،ص.646
) (137املادة  240من قانون الشركات االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (138د .حسين اجلندي ،مرجع سابق ،ص.262
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العامة قد حولت نسبة من االحتياطي االختياري إىل احتياطي خمصص للعامل وكان
احتياطي العامل ينص عىل جواز الرصف منه بقرار اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جملس
اإلدارة وأصدرت هذه األخرية قرار اا بتحويل جزء من املبلغ الذي خصص للعامل إىل
أرباح فإن هذا العمل جائز ،وال نعتقد بامتداد النص التجريمي؛ له ألن من يملك األكثر
يملك األقل ،وما دامت اجلمعية العامة أو النظام األسايس قد أعطيا للجنة التنفيذية
املنبثقة عن جملس اإلدارة سلطة الترصف هبذا املخصص فيكون ترصف هذا األخري
مرشوع اا وال جيوز االحتجاج عليه بأنه قد جتاوز سلطاته ودخل يف دائرة املحظور اجلنائي.
إال أنه مما قد دحصل يف الواقع العميل هو اقرتاح اللجنة التنفيذية أو إدارة الرشكة عىل
اجلمعية العامة لتخصيص جزء من االحتياطي االختياري لغرض معني ليس الستخدامه
يف هذا الغرض األخري ولكن للتحايل عىل اجلمعية العامة وااللتفاف عىل سلطاهتا ومن
ثم حتويل هذه املبالغ إىل أرباح ،خصوص اا أن الدارج يف الواقع العميل هو ارتفاع مكافآت
اإلدارة التنفيذية بازدياد أرباح الرشكة ووجود علقة طردية بني األخريين ،ففي هذه
احلالة بالرغم من أن التحايل قد كان واضح اا من حيث حتويل االحتياطي االختياري إىل
أرباح ،وقد يقال إن النص التجريمي ال يمتد هلذه احلالة ألن االحتياطي االختياري يف
حقيقته قد تشكل من نسبة معينة من األرباح الصافية ،واجلريمة تقوم أساس اا عىل صورية
وزيف هذه األرباح ،إال أن النص التجريمي الوارد لدى املرشعني اإلمارايت والكويتي قد
كان واضح اا بتجريم توزيع األرباح باملخالفة لعقد الرشكة أو نظامها األسايس ( ،)139وملا
كانت هذه األفعال التي أوردناها باملثل السابق تشكل خمالفة للنظام األسايس للرشكة
ولعقدها ،فإن اجلريمة تقوم باعتبار ورودها عىل خمالفة لنظام الرشكة ،وكذلك لو أعدت
الرشكة ميزانية زائفة أثبتت فيها حتقيقها لألرباح وقامت بتوزيعها عىل املسامهني يف حني
أهنا قد استقطعت جزءا من االحتياطي ووزعته باعتباره ربح اا فإهنا تكون قد ارتكبت
) (139وخمالفة النظام األساسي حالة خاصة يستوعبها النص التجرميي يف التشريع اإلمارايت دون التشريع الكوييت.
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جريمة توزيع أرباح ومهية ( ،)140ويذكر الفقه بأن توزيع األرباح بحسب قانون الرشكات
االحتادي اجلديد جيب أن يكون متفق اا مع الضوابط التي تصدر بقرار من هيئة األوراق
املالية والسلع( ،)141وهو ما يعني جتريم توزيع األرباح إن كانت باملخالفة لقرار هيئة
األوراق املالية والسلع بالنسبة للرشكات اخلاضعة هلذا القرار.
احتياطيات إعادة التقييم :تسمح احتياطيات إعادة التقييم برتمجة زيادة قيمة مال–أصل ما  -يف املحاسبة (مث ا
ل فضل قيمة مرتبطة بتطور السوق) مع اإلبقاء عىل تسجيل
هذا املال بقيمته األصلية ،فإعادة التقييم هذه يعتربها القانون الرضيبي مماثلة لألرباح
اخلاضعة للرضيبة ،ولكنها ال تؤدي إال لتصحيح قيمة األصول التي كانت مقدرة بأقل
من ثمنها ،إذن هي ال تتطابق مع أرباح حتققت بشكل فعيل ،هلذا السبب تُرصح املادة
 4-11/232من قانون التجارة الفرنيس بأن فرق التقييم غري قابل للتوزيع ،وأنه يمكن
أن ُيدمج كلي اا أو جزئي اا يف رأس مال الرشكة ،ما يعني إسباغ وصف الربح الومهي عىل هذه
األموال يف الترشيع الفرنيس عند التوزيع من احتياطيات إعادة التقييم ،ويف إطار القانون
اجلنائي فإن هذه املراجعات تعد أرباح اا رضيبية إال أن دورها يتجىل يف إعادة تثمني
احلاصل التجاري الذي كان غري مثمن؛ لذا فهي ليست أرباح اا حمققة فعلي اا ،هلذا فاملادة
( )4-11/232من قانون التجارة الفرنيس تفصح عن أن الفارق يف املراجعة":غري قابل
للتوزيع" ،ويمكن إدراجه كلي اا أو جزئي اا ضمن رأسامل الرشكة"( ،)142فهذه األموال تعترب
من رأس املال والتوزيع منها يعترب استقطاع اا من رأس املال ألهنا ناشئة عن إعادة تقييم
فهي ال تعترب أرباح اا حمقق اة بالفعل ،كام أهنا تعترب ناجتة عن زيادة يف قيمة األصول وليست
أرباح اا حمقق اة فعلي اا ،لذلك يرى جانب من الفقه أهنا تعترب أرباح اا ومهية إال إذا حتولت هذه
األصول إىل نقود ،فإهنا بذلك تكون أرباح اا حقيقية باعتبار قابليتها للتوزيع ( ،)143إال أننا
) (140د .حسين اجلندي ،مرجع سابق ،ص.263-262
) (141د .سوزان علي حسن ،مرجع سابق ،ص.231-230
) (143د .حسين اجلندي ،مرجع سابق ،ص.264
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ال نسلم لذلك الرأي عىل إطلقه ،حيث إن قابلية الربح للتوزيع أمر منفصل عن مدى
حتققه الفعيل وصوريته ،إذ إن الربح قد يكون قاب ا
ل للتوزيع رغم صوريته كام مر بنا باألمثلة
السابقة وسيمر بنا الحق اا ،وقد يكون غري قابل للتوزيع بالرغم من أنه ربح حقيقي ومتولد
عن نشاط فعيل للرشكة ،كحالة بيع أصل مع تأجيل استحقاق قيمة هذا األصل املبيع،
ففي هذه احلالة وهي كثرية احلدوث تكون الرشكة قد حققت ربح اا فعلي اا ولكن هذا الربح
قد يتزامن مع شح يف السيولة ،فهذا ال يعني إسباغ وصف الربح الومهي عىل هذا الربح
املتحقق يف هذا املثل ،ما دام حتصيل هذا اإليراد الناتج عن بيع هذا األصل مؤكد اا بصفة
معقولة وفق اا للمامرسة املحاسبية املعتمدة ( ،)144كام جتدر اإلشارة إىل أن عملية إعادة التقييم
هي عملية حماسبية معتمدة وقانونية ،لذلك يعترب ما يتحقق منها ربح اا ،وال يصح النظر هلا
عىل أهنا وسيلة لتضخيم األرباح وحتقيق ربح ومهي ،فيجب الفصل بني العملية بصورهتا
الصحيحة وبني اختاذها كوسيلة للتلعب وحتقيق أرباح ومهية.
احلالة الثانية:


االحتياطيات احلرة أو االحتياطيات اخلفية (املسترتة) املخبأة:

 – 1االحتياطيات احلرة :تتكون االحتياطيات احلرة من األرباح التي حتققت خلل
السنة املالية السابقة والتي قررت اجلمعية العمومية عدم توزيعها لسبب أو آلخر (مث ا
ل
تشكيل مؤونة أو عجز يف اخلزينة) ،واألرباح املوزعة من االحتياطيات احلرة مرشوعة
وغري جمرمة طاملا أن هذا التوزيع ال يرتبط باألرباح الصافية عن السنة املالية املاضية عن
طريق احتيال حماسبي ،فإن مثل هذا الربط يمكن أن يوهم بتحقيق أرباح مل تتحقق يف
الواقع خلل السنة املالية ،وهذا احلل الذي كرسته الغرفة اجلنائية يف عام  1937يف
حكمها املسمى حكم ليونار ( ،)145والذي أصبح منصوص اا عليه يف املادة 2 -11/232
) (144د .سامح حممد رضا ،اكتشاف الغش والتالعب يف القوائم املالية ،مركز البحوث مبعهد اإلدارة العامة جبامعة
امللك فهد ،2010 ،ص.121

(145) Alex MIHMAN, op.cit, p415.
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من القانون التجاري والتي تنص عىل أنه ":يمكن للجمعية العمومية أن تقرر طرح مبالغ
مقتطعة من االحتياطيات التي هي حتت ترصفها للتوزيع ويف هذه احلالة جيب أن يشري
القرار رصاحة إىل بنود االحتياط التي سوف جترى عليها االقتطاعات .وعىل كل حال فإن
األنصبة تقتطع بحسب أولويتها من الربح القابل للتوزيع يف السنة املالية ،)146(".وهذا
األمر مشابه حلد كبري للوضع يف الترشيعني اإلمارايت والكويتي ،فمن صور األرباح
الومهية ما نصت املادة ( )224من قانون الرشكات الكويتي عىل أنه "جيب عىل اجلمعية
العامة العادية أن تقرر اقتطاع جزء من األرباح ملواجهة االلتزامات املرتتبة عىل الرشكة
بموجب قوانني العمل والتأمينات االجتامعية .وجيوز أن ينص عقد الرشكة عىل إنشاء
صندوق خاص ملساعدة عامل الرشكة ومستخدميها" ( .)147وقد ترك املرشع أمر حتديد
النسبة املستقطعة إىل اجلمعية العامة العادية للمسامهني ،ألهنا ختتلف من رشكة إىل أخرى
وفق أغراض الرشكة ،فثمة رشكة يزداد لدهيا العامل ،كالرشكات الصناعية ،يف حني قد
يقل هذا العدد يف رشكات أخرى ،كالرشكات االستثامرية ( ،)148وهذه املبالغ أيض اا ال
يمكن حتويلها إىل أرباح .
ومن صور األرباح الومهية توزيع األرباح باالقتطاع من املبالغ املخصصة الستهلك
موجودات الرشكة املنظمة باملادة ( )223من قانون الرشكات الكويتي (.)149
 - 2االحتياطيات اخلفية أو املستورة :
قد يعمد جملس اإلدارة إىل تكوين احتياطي مسترت عن طريق الضغط عىل أصول الرشكة
(146) L'article L232-11, al.2 de code de commerce Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
- art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003 dispose que:"En outre, l'assemblée générale peut décider la
mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la
décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
"Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

) (147املادة  224من قانون الشركات الكوييت رقم  1لسنة .2016
) (148د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الشركات الكوييت واملقارن ،ج ،2مرجع سابق ،ص.643
) (149املادة  223من قانون الشركات الكوييت رقم  1لسنة .2016
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وتقديرها بأقل من قيمتها احلقيقية ،أو باملبالغة يف تقييم اخلصوم ،وذلك لدرء خسارة قد
تلحق بالرشكة يف املستقبل أو إلخفاء أرباح حققتها الرشكة حتى ال تقوى حركة املضاربة
عىل أسهمها ،أو للتهرب من الرضائب ،أو ألي غرض آخر ،وهذا االحتياطي هبذه الصورة
غري مرشوع ،ملا يتضمنه من حرمان للمسامهني من أرباحهم املستحقة هلم وللرضر الذي
يلحق باملسامهني الذين خيرجون من الرشكة إذ ال متثل أسهمهم قيمتها احلقيقية ،ومن ثم
جيوز هلم املطالبة بتوزيعها عليهم( ،)150وال تظهر االحتياطيات املستورة يف املوازنة ويمكن
أن تنتج مث ا
ل من كون أحد األموال بلغ قيمة أعىل من القيمة املذكورة يف املوازنة وذلك إثر
انخفاض قيمة النقد ،ويمكن أن تنتج أيض اا عن زيادة إرادية يف أحد بنود األصول أو ختفيض
لبند يف اخلصوم ،وبحسب حكم صادر يف  1942يمكن هلذه االحتياطيات أن توزع طاملا
أن رأس املال مل ُيمس وأن األرباح موجودة فعلي اا .وهذا احلل االجتهادي أدانته بعد ذلك
املادة  )151( 2-12/232التي تتطلب أن ُدحدَّ د البند الذي أجري عليه اقتطاع األرباح (،)152
وهو نص خاص بالقانون الفرنيس ليس له نظري بالقانونني اآلخرين ،ما ينتهي بنا إىل عدم
جتريم توزيع هذا النوع من األرباح.
احلالة الثالثة :أرباح ممنوحة عىل أرباح غري حمققة :
لكي تكون األرباح قابلة للتوزيع ينبغي أن تكون نتيجة لعمليات منجزة أو حمققة،
) (150د .مصطفى كامل طه ،ص363
(151)Article L232-12 de code de commerce dispose que: ".Après approbation des comptes
annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la
part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire
aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après
constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes
antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et
compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur
dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut
excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant
les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
(152)Alex MIHMAN, op. cit, p415.
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو ]2018

[السنة الثانية والثالثون]

139

[السياسة التشريعية الجزائية حيال الصورية في قانون الشركات اإلماراتي الجديد]

وعىل هذا فإن توزيع أرباح مستقبلية غري حمققة بعد ُيعترب هو أيض اا أحد مكونات توزيع
األنصبة الومهية ،مع ذلك فإن املادة  )153( 2-12/232تبيح توزيع ُسلف عىل أنصبة قبل
املصادقة عىل حسابات السنة املالية ،وهذه اإلباحة تُعطى ضمن رشوط صارمة ،ويف

الواقع ،ينبغي أن تُظهر املوازنة املوضوعة واملصدقة خلل السنة املالية أو يف هنايتها من
قبل مدقق احلسابات ،إذ إن الرشكة قد حققت ربح اا منذ اختتام السنة املالية السابقة بعد
خصم االستهلكات واملؤونات اللزمة وحسم اخلسائر السابقة إن وجدت ،وكذلك
املبالغ الواجب قيدها كاحتياطي تطبيق اا للقانون أو لألنظمة الداخلية –النظام األسايس-
مع أخذ األرباح املدورة بعني االعتبار ( ،)154وتعترب من األرباح الومهية املبالغ التي توزع
كأرباح باملخالفة للضوابط الصادرة بقرار من هيئة األسواق املالية والسلع يف دولة
اإلمارات ( ،)155وبالنظر إىل قانوين الرشكات يف الكويت واإلمارات نرى أن ذات األمر
الوارد يف فرنسا ينطبق من حيث جتريم بعض صور األرباح الومهية أو الصورية والتي
يمكن تعدادها بالنظر إىل نصوص القانونني املشار إليهام ،إال أننا ال نعتقد أن هذا التعداد
ليس عىل سبيل احلرص ،إذ إن يف حتديد الرشط املفرتض يف صور معينة تقييد اا للنص
اجلنائي بل مقيد ،والشاهد عىل ذلك أن املامرسات املحاسبية التي يمكن لإلدارة من
خلهلا الولوج للميزانية والتلعب يف بعض بنودها عديدة ،واليمكن حرصها يف
االختلس من بعض بنود امليزانية وحتويرها إىل صورة أرباح حمققة ( ،)156ويتضح ذلك
أكثر فيام يتعلق بتوزيع األرباح اخلاصة بحملة األسهم املمتازة( ،)157فيجب أن تؤدى من
(153) Alex MIHMAN, op. cit, p415.
(154) Alex MIHMAN, op. cit, p415.

) (155البند الثاين من املادة  241من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة 2015
) (156للمزيد حول صور الغش والتلعب يف القوائم املالية انظر :د .سامح حممد رضا ،مرجع سابق ،د .أمني
السيد أمحد لطفي ،مسؤوليات وإجرائيات املراجع يف التقرير عن الغش واملامرسات املحاسبية اخلاطئة ،الدار
اجلامعية ،بدون رقم طبعة.2005 ،

) (157وهي األسهم التي ختول حاملها امتيازات مالية أو امتيازات يف إدارة الرشكة ،انظر :د .أمحد امللحم األسهم املمتازة
يف قانون الرشكات الكويتي والقانون املقارن ،جملس النرش العلمي ،الطبعة االوىل  ،2000ص.18-13
140

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

[د .حسين بوعركي]

األرباح الصافية ال اإلمجالية ،فتقوم اجلريمة بتأدية هذه األرباح من األرباح اإلمجالية ،أما
إن كان عقد تأسيس الرشكة أو نظامها األسايس يسمح بأداء تلك األرباح من األرباح
اإلمجالية فإن القضاء يقر ذلك األمر ويسمح به( ،)158وهو ما يرجح تعدد حاالت األرباح
الصورية وعدم حرصها يف احلاالت الثلث التي يوردها جانب من الفقه الفرنيس كام
تقدم ،خصوص اا وقد أقرت األسهم املمتازة يف دولتي الكويت( ،)159واإلمارات( ،)160ومما
قد يدخل يف هذا النوع بشكل عام ما يراه بعض الرشاح( )161من أنه يلزم لقيام هذه اجلريمة
ركن مفرتض هو توزيع أرباح باملخالفة للوضع املايل للرشكة أو باملخالفة لقانون
الرشكات التجارية ،أو عقد الرشكة ،ما يعني لزوم مطابقة عملية توزيع األرباح مع قانون
الرشكات وعقد تأسيس الرشكة وبالنسبة للقانون اإلمارايت فيجب أيض اا أن تتوافق عملية
توزيع األرباح مع النظام األسايس للرشكة ( ،)162والقانون الكويتي عىل خلف ذلك،
فنص البند اخلامس من املادة  304من قانون الرشكات الكويتي مل يورد خمالفة األرباح
ُ
للنظام األسايس للرشكة ،إنام اقترص عىل أن تكون خمالفة ألحكام قانون الرشكات أو عقد
تأسيس الرشكة بخلف املرشع اإلمارايت( ،)163وعقد التأسيس خيتلف عن النظام األسايس
للرشكة يف أن األول يعترب مناط قيام الرشكة ،وقد جعلت الرسمية يف إبرامه ركن اا النعقاد
عقد تأسيس الرشكة يف القانون الكويتي( ،)164يف حني أن النظام األسايس يشتمل عىل
األحكام التفصيلية التي يتفق عليها الرشكاء إلدارة الرشكة وهو عىل هذا النحو اختياري
وغري ملزم بالنسبة للرشكاء ،فمن اجلائز عدم وضع نظام أسايس أو دجمه ضمن عقد
) (158د .أمحد امللحم ،األسهم املمتازة يف قانون الرشكات الكويتي والقانون املقارن ،مرجع سابق ،ص.35-34

)(159
)(160
)(161
)(162
)(163
)(164

قرار  67لسنة  2014بشأن القواعد اخلاصة بإصدار األسهم املمتازة.
املادة  206من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
د .شمسان ناجي صالح اخلييل ،مرجع سابق ،ص133
املادة  363من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
تنظم املادة ( )14من قانون الرشكات اإلمارايت اجلديد عقد الرشكة.
د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،2مرجع سابق ،ص.21
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التأسيس بخلف عقد التأسيس الذي يتعني وجوده يف مجيع األحوال ،ويعترب عقد
التأسيس أعىل مرتبة من النظام األسايس ،وإىل جانب ذلك فإنه للرشكاء الرجوع عىل
بعضهم ورفع الدعاوى من رشيك عىل آخر للمطالبة باحلقوق النابعة سواء من عقد
التأسيس أو النظام األسايس بدون التفرقة بينهام قياس اا عىل ما ينتهجه القضاء يف اململكة
املتحدة يف بعض أحكامه (.)165

الغصن الثاين
الصورة اخلاصة لألرباح الصورية لدى املرشع الكويتي
لقد انفرد املرشع الكويتي بنص خاص يصف به األرباح الصورية أو باألحرى جيرم به
توزيع األرباح "باملخالفة للوضع املايل للرشكة" ،حيث يثري التسأول مقصود املرشع الكويتي
مما نص عليه من وصف األرباح املوزعة عىل أهنا وزعت بالرغم من العلم بأن الوضع املايل
للرشكة ال يسمح بذلك .ونعتقد بأن املصطلح الذي أورده املرشع الكويتي املعيار فيه
موضوعي ،فإسباغ صفة الربح الومهي يكون عىل كل ربح وزع أو متت املصادقة عىل توزيعه
وكان يف ذلك إرضار بالوضع املايل للرشكة ،وهو ما يتعلق بالوضع االقتصادي للرشكة (،)166
وهو ما يعني أن األموال املوزعة ولو مل ينطبق عليها وصف الربح الومهي فإهنا تصلح حم ا
ل
للجريمة إذا ما كان الوضع املايل للرشكة ال يسمح بتوزيع تلك األموال ،كحالة أخذ متويلت
وتكبيد الرشكة لديون حمملة بفوائد لتوزيع أرباح عىل املسامهني .وأظهر مثل لذلك هو عند
التحول من إحدى السياسات املحاسبية املتعارف عليها إىل سياسية حماسبية أخرى ،كتغيري
القسط السنوي لإلهلك نتيجة التغري يف تقديرات العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة ( ،)167كام
قد يكون توزيع األرباح بصورة خمالفة لوضع الرشكة مرتبط اا بتحريفات ناشئة من تقارير مالية
) (165د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،2مرجع سابق ،ص.21
) (166د .حممود كبيش ،املسؤولية اجلنائية ملراقب احلسابات يف الرشكات املسامهة ،مؤمتر مسؤولية املهنيني،
النرش العلمي-جامعة الشارقة ،2006 ،ص.321
) (167د .سامح حممد رضا ،مرجع سابق ،ص.127-126
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مضللة كحالة التلعب أو االصطناع أو التغيري يف السجلت املحاسبية أو املستندات أو
احلذف العمدي لألحداث والعمليات املالية واملعلومات اجلوهرية ،وكذلك سوء التطبيق
العمدي للمبادئ املحاسبية املرتبطة بالقيم والتبويب وأسلوب العرض واإلفصاح ،أو تلك
التحريفات الناشئة من اختلس األصول ،أو استخدام األصول يف غري الغرض املخصص
سواء كان ذلك قد تم عن طريق اإلدارة والعاملني يف الرشكة أو من خلل التواطؤ مع طرف
ثالث( )168كام ينطبق ذات األمر يف حالة قيام الرشكة بتوزيع أرباح رغم شح السيولة فيها ،أو
مواجهة مصاعب يف توفري السيولة خصوص اا إذا ما اقرتن هذا التوزيع بقيام إدارة الرشكة بأخذ
قرض لتمويل توزيع تلك األرباح ،وينبغي عدم اخللط بني حقيقة األرباح وسيولتها،
فالرشكة قد حتقق ربح اا دون أن تتوفر سيولة يف خزينتها يمكن توزيعها كربح( ،)169ففي هذه
احلالة نرى امتداد وصف الربح الومهي.

الفرع الثالث
صفة الفاعل
وقد اتفقت الترشيعات الثلثة املقارنة عىل إيراد رشط مفرتض يتمثل يف صفة الفاعل
يف هذه اجلريمة ،وقد حدد املرشع الفرنيس صفة الفاعل باملادة ( )1-6/242من قانون
التجارة بنصه عىل( :يعاقب بالسجن  -1: ...قيام الرئيس أو اإلداريني أو املدراء العامني"
( ،)170ما يعني أن النص التجريمي حرص األشخاص املعاقبني يف ثلثة طوائف ،وهم
رٔوساء الرشكات ،ويقصد هبم طائفة الرئيس اإلداري العام وهو ما يعادل لدينا فئة
الرٔوساء التنفيذين ،والطائفة الثانية أعضاء جملس اإلدارة ،واألخرية هي مجيع املدراء
) (168د .أمني السيد أمحد لطفي ،مرجع سابق ،ص.142-140
) (169د .حسني اجلندي ،مرجع سابق.265 ،
(170)L`article Article L. 242-6-1° du Code de commerce dispose que:" Est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour: 1° Le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires
la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires
; frauduleux
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بداخل الرشكة ( ،)171كمدير املوارد البرشية ومدير اخلزينة ومدير اإلدارة املالية .وأما
بالنسبة للمرشع اإلمارايت فقد انفرد بالتفرقة يف صفة الفاعل بحسب النشاط اإلجرامي
املرتكب ،فبالنسبة للنشاط اإلجرامي األول وهو توزيع األرباح الصورية فقد حدد صفة
الفاعل يف أن يكون أحد املدراء أو أحد أعضاء جملس اإلدارة بنصه عىل( :يعاقب  ...كل
مدير أو عضو جملس اإلدارة يوزع عىل الرشكاء أو عىل غريهم أرباح اا أو فوائد ،)172( )...
وأما بالنسبة للنشاط اإلجرامي الثاين وهو املصادقة ،فقد قرص صفة الفاعل فيه عىل مدقق
احلسابات بقوله( ":يعاقب ....وكذلك كل مدقق حسابات صدق عىل هذا التوزيع مع
علمه باملخالفة) ( ،)173وهو ما يعني أن مدقق احلسابات ال يصح أن يكون فاع ا
ل يف اجلريمة
بنشاطها اإلجرامي األول ،مع إمكانية مساءلته عن املسامهة التبعية يف هذه اجلريمة إذا
توافرت بحقه عنارص االشرتاك خصوص اا وأن دوره غالب اا ما يكون تسهيل ارتكاب هذه
اجلرائم ( ،)174بعكس املدراء وأعضاء جملس اإلدارة .وأما بالنسبة لصفة الفاعل يف الترشيع
الكويتي فقد نصت الفقرة اخلامسة من املادة  304من قانون الرشكات التجارية عىل أنه
 ":يعاقب -5كل عضو جملس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي" ،وهو ما
يعني أن املرشع الكويتي قد حدد صفة للفاعل يف هذه اجلريمة ،فخاطب هبا فئات معينة
وقرص تطبيق النص التجريمي عليهم دون غريهم .وهذه الفئات أربع ،أوهلا عضو جملس
إدارة ،وهو كل من يشغل منصب عضوية يف جملس إدارة الرشكة ،حتى ولو كان ممثلا
لشخص طبيعي أو اعتباري ،وثانيها " أو مدير" ،وهنا نتساءل حول املقصود بمصطلح
مدير الوارد يف هذه املادة ،وإذا ما كان ينرصف إىل املدير األعىل للرشكة أو أي مدير من

(171) M.-C.Sordino, Droit pénal des affaires, bréal, 2012, p116.

) (172املادة  363من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (173املادة  363من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (174د .حممود كبيش ،املسؤولية اجلنائية ملراقب احلسابات يف الرشكات املسامهة ،مؤمتر مسؤولية املهنيني،
النرش العلمي-جامعة الشارقة ،2006 ،ص.313
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املدراء داخل الرشكة؟ ( ،)175واحلقيقة فإننا نعتقد بأن لفظ مدير ينطبق عىل كل من دحمل
هذه الصفة ،ويرى البعض أن الصفة هنا متتد لكل األشخاص املديرين للرشكة فعلي اا ولو
مل يظهروا بالصورة ألي سبب( )176وهو مذهب القضاء الفرنيس( .)177وأما ثالث فئة فهي
فئة مراقب احلسابات ،فنعتقد بامتداد هذه الصفة لتشمل كل من يامرس أعامل الفحص
والتدقيق املحاسبي حتى ولو مل يمتلك صفة مراقب احلسابات وفق اا للقانون ،ومثال ذلك
من قد تعينهم هيئة أسواق املال للقيام بأعامل الفحص والتدقيق .والفئة الرابعة هي فئة
"املصفي" ،والتصفية هي املرحلة التي تدخلها الرشكة بمجرد حلها ألحد األسباب (،)178
أو هي املرحلة التي تدخلها الرشكة بمجرد انقضائها (.)179

املطلب الثاين :أركان اجلريمة
الفرع األول :الركن املادي
إن النشاط اإلجرامي هلذه اجلريمة يقوم بشكل أسايس يف حالة توزيع األرباح الومهية،
وهو ما انفرد به الترشيع اإلمارايت من جتريم التوزيع بالنسبة فقط للمدراء وأعضاء جملس
اإلدارة ( ،)180ويعد النشاط اإلجرامي الثاين هو املصادقة عىل توزيع األرباح الومهية ،وقد
قرص القانون اإلمارايت هذا النشاط اإلجرامي عىل مدقق احلسابات( ،)181بينام متتد لتشمل
كل الفاعلني بالنسبة للترشيعني الفرنيس والكويتي(.)182
) (175انظر عىل سبيل املثال :املواد  111إىل  114واملواد 277-273-249من قانون الرشكات الكويتي رقم
 1لسنة  ،2016واملادتني  43-42من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
( )176د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.118
( )177راجع د .شمسان ناجي صالح اخلييل ،مرجع سابق ،ص.144
) (178املادة  278من قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنة .2016
) (179د .مصطفى كامل طه ،مرجع سابق ،ص.390
) (180املادة  363من القانون االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (181املادة  363من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015
) (182املادة  5/304من قانون الرشكات الكويتي  1لسنة .2016
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النشاط اإلجرامي األول :توزيع األرباح:
األرباح الفعلية فقط هي التي يمكن توزيعها وهي األرباح الناجتة عن مبارشة الرشكة
لعمليات اإلنتاج واالستثامر بعد خصم كافة التكاليف واالستهلكات واالحتياطات
اللزمة وفق اا لألصول املحاسبية املطبقة( ،)183ومن ذلك ما قضت به الدائرة اجلنائية من
إدانة بالسجن سنتني وغرامة  15ألف يورو للسيدة /جان ( )...لقيامها بتلعبات
بالبيانات املالية ،وترتب عىل ذلك ختفيض املبلغ املستحق دفعه للدولة كرضيبة القيمة
املضافة  TVAبنحو  14094353مليون فرنك مستحقة عىل رشكتها لتتمكن من توزيع
 500293فرك فرنيس عىل املسامهني ،بالرغم من أن الرشكة يف حقيقتها كانت تعاين من
خسائر ،واعتربت املحكمة أن تلك األرباح يف حقيقتها تعترب أرباح اا ومهية ( ،)184كام جيب
أن يتوافر يف األرباح أو املبالغ املوزعة صفتان :األوىل أن يكون هناك ربح فعيل نتيجة
مبارشة الرشكة عملياهتا ،والثانية أن تكون هذه األرباح حمققة أي عن عمليات متت بالفعل
أو أموال مستقبلة مؤكد احلصول عليها ،فاألمل يف ارتفاع األسعار مستقب ا
ل ال يكفي
للقول بتحقق األرباح ،واعتبار مثل هذه األموال أرباح اا يعترب توزيع اا ألرباح صورية،
وكذلك األمر بالنسبة لألرباح غري القابلة للترصف فيها بسبب ختصيصها ألمر معني فل
يصح التوزيع منها ،عىل أن ذلك ال يعني لزوم وجود سيولة لدى الرشكة وال يلزم متام
قبضها لألموال( ،)185واملسألة األساسية هنا تكمن يف حتديد فعل التوزيع أو التحديد الذي
يتشكل به الركن املادي للجريمة ،وهو حتديد حلظة متام اجلريمة ،ويقصد بالتوزيع وضع
األرباح حتت ترصف املسامهني بالرشوط التي جتعل هلؤالء املسامهني حق اا هنائي اا عليها،
فيكفي وضع األرباح حتت ترصف املسامهني وال يشرتط التسليم الفعيل ،أي أن اجلريمة
تتم من حلظة إمتام املقاصة أو ختصيص األرباح لصالح املسامهني ،وليس من إقرار األرباح
( )183د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.259
(184) Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 Septembre 2004 - n° 03-83.107.

( )185د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.266 -265
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باجلمعية العامة( ،)186بيد أن رأي اا آخر يف الفقه يرى أنه وعىل سند مما انتهى إليه القضاء
الفرنيس ،ال يشرتط متام التوزيع الفعيل لألرباح الصورية عىل املسامهني ،بل يكفي صدور
قرار التوزيع( ،)187وهو األرجح ،إذ إن يف اشرتاط متام املقاصة أو ختصيص األرباح اقرتاب اا
من اشرتاط نتيجة إجرامية وهو ما ال يصح ،والفقه يف فرنسا يقرر بأن القانون يعالج
بشكل دقيق جد اا فعل ختصيص (حتديد) احلصص( ،)répartitionوهذا ما جيعل من هذه
اجلريمة جريمة عمدية ،ترتكب عن قصد وليس عن طريق السهو أو اإلغفال ،كام أهنا
مادية وحلظية .وهناك رأي آخر يرى أن اجلريمة ال تتم إال إذا قبض الرشكاء األنصبة

()188

(الربح الومهي) بشكل فعيل ،وعىل خلف ذلك ،هناك رأي آخر متشدد ُيرجع تاريخ
ارتكاب اجلريمة إىل ما قبل ذلك ،أي إىل تصويت اجلمعية العمومية ،ومل دحصل هذان
املفهومان عىل تأييد الفقه أو القضاء ،إذ إن أحد هذين املفهومني يف الواقع ليس متفق اا مع
نص القانون فكلمة التوزيع ( )distributionليست مرادفة بالضبط لكلمة حتديد احلصص.
أما املفهوم الثاين ،فإن اخللل فيه يقوم عىل إدخال التجريم يف أوضاع ال يكون فيها املساهم
قد متتع بعد بأي حق مانع ،وهذا أمر فيه إجحاف واضح ،لذلك فقد استقر االجتهاد
تم
القضائي الذي وافق عليه الفقه عند مفهوم وسطي ،يعترب فعل حتديد احلصص أنه قد ّ
عندما دحصل املسامهون عىل "حق مانع" يتصف بطابع "ثابت وغري عريض" مانح اا إياهم
حق دائنية عىل الرشكة ،وبعبارات أخرى ،ينبغي عىل القرار املعترب أن يو ّفر هلم حق اا مانع اا
لصاحلهم ،تدخل قيمته مبارشة يف أمواهلم ،وهذا احلق ،بموجب املادة  10-232الفقرة
 1من قانون التجارة الفرنيس ( ،)189ويتم احلصول عليه بقرار من اجلمعية العمومية يف حال
( )186د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.255
) (187د .غنام حممد غنام ،مرجع سابق ،ص.94
) (188يقصد بكلمة األنصبة أو النصيب :مبلغ الربح الومهي.
(189) L'Article L232-10 de c.c dispose que:"A peine de nullité de toute délibération contraire,
dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de
l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au
moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ".
"Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
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صوتت هي بالذات عىل طرق تسديد األنصبة ،أو يف أغلب األحيان بقرار من جملس
ّ
اإلدارة يقيض بتوزيع احلصص التي صوتت عليها اجلمعية العمومية .وعىل هذا ،ال تقوم
اجلريمة إذا مل ين ّفذ جملس اإلدارة قرار حتديد احلصص يف نصيب كانت اجلمعية العمومية
قد صوتت عليه ،وطاملا أن تنفيذ دفع النصيب مل يصدر به أمر من قبل جملس اإلدارة ،فإنه
يمكن للجمعية العمومية الرجوع عن قرارها السابق أو عىل األقل تأجيل تاريخ الدفع.
املرصح بتوزيع
ومن أهم ما يقرره الفقه الفرنيس :أنه ال تصويت اجلمعية العمومية
ِّ
األنصبة ،وال الرباءة أو ما يسمى بإبراء الذمة احلاصلة بخصوص إدارهتا ،يمكنها إعفاء
املدير من مسؤوليته اجلنائية التي يتعرض هلا ،وكذلك احلال يف حالة إلغاء التوزيع املخالف
بشكل الحق من قبل القضاء املدين .أخري اا ،فإن املوافقة عىل توزيع األموال من قبل جملس
الرقابة ( )190ليس له أي مفعول أكرب (.)191
النشاط اإلجرامي الثاين :املصادقة عىل توزيع األرباح:
يقصد باملصادقة مصادقة مراقب احلسابات عىل البيانات املالية للرشكة ،وبشكل
خاص موافقته عىل تلك البيانات املالية ومدى اتفاقها مع ما نص عليه القانون ونظام
الرشكة يف ضوء املعلومات واإليضاحات التي قدمت له ،وما إذا كانت امليزانية تعرب
بوضوح عن حقيقة املركز املايل للرشكة( ،)192واملصادقة تتم بمجرد إبداء مراقب احلسابات
رأي اا إجيابي اا عىل األرباح التي ستوزع ( ،)193وما إذا كانت قائمة املركز املايل وقائمة الدخل
وحقوق امللكية صحيحة أم ال؟ ،والتحقق من صحة كافة عنارص القوائم املالية للرشكة
) (190ليس ملجلس الرقابة سلطات تنفيذية إنام له دور رقايب ،وال يكون موجود اا إال يف أنواع معينة من
الرشكات وبرشوط حمددة ،وقد نظمه املرشع اإلمارايت يف املواد  90 ،89 ،88من قانون الرشكات االحتادي رقم
 2لسنة  ،2015كام عرفه املرشع الكويتي باملادتني  71 ،70من قانون الرشكات رقم  1لسنة .2016
(191) W. Jeandidier, Délit de distribution de dividendes fictifs, Fasc 1613, Décembre 2012.

( )192د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.225
) (193د .حممود كبيش ،املسؤولية اجلنائية ملراقب احلسابات يف الرشكات املسامهة ،مؤمتر مسؤولية املهنيني،
النرش العلمي-جامعة الشارقة ،2006 ،ص.325
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من أموال وخصوم وحقوق ملكية وإيرادات ومكاسب ومرصوفات وخسائر
ومسحوبات وصايف الدخل وصايف اخلسارة( ،)194فيجب أن تكون هذه القوائم املالية
خالية من األخطاء والغش والتحريف والبد أن تعرب عن الصورة العادلة لنتيجة نشاط
الرشكة ومركزها املايل ،وال شك أن إدارة الرشكة هي املسؤولة عن العرض املحايد
للقوائم املالية وأن تعكس نتيجة عملياهتا بصورة صادقة( .)195وكام يف النشاط اإلجرامي
األول ،تبدو النقطة األكثر أمهية وهي حتديد فعل املصادقة أو التصديق الذي يتشكل به
الركن املادي للجريمة ،فجانب من الفقه يرى وجوب أن يصدر القرار بشكله النهائي،
وأن يكون معد اا للتنفيذ ،فإذا أصدرت اجلمعية العامة قرار اا بالتوزيع ورفض جملس اإلدارة
تنفيذ هذا القرار بعد اكتشافه عملية التضخيم فإن اجلريمة عىل هذا النحو ال تقع ( ،)196إال
أننا نعتقد خلف ذلك ،خصوص اا يف ضوء نص القانون الكويتي الذي جيرم فعل املصادقة
عىل األرباح الومهية من املدراء وأعضاء جملس اإلدارة واملصفي باإلضافة ملراقب
احلسابات ،ألن اجلريمة تتم يف حالة تصديق أحد املدراء عىل توزيع تلك األرباح ولو
اعرتض عليه جملس اإلدارة ،ففي هذه الفرضية يكون فعل التصديق عىل األرباح الومهية
بني اإلدارة التنفيذية ومراقب احلسابات ،وذلك بخلف القانون اإلمارايت الذي يقرص
فعل املصادقة عىل مراقب احلسابات .ولذلك نعتقد أن القانون اإلمارايت كان أكثر تشدد اا
أو تضييق اا بصدد تنظيمه للركن املادي هلذه اجلريمة ،وذلك عندما قرص النشاط اإلجرامي
هلذه اجلريمة عىل مدقق احلسابات بقوله  ":وكذلك كل مدقق حسابات صدق عىل هذا
التوزيع مع علمه باملخالفة" ( ،)197وخلف اا لذلك ،كان النص التجريمي يف القانون
الكويتي موافق اا للنص الفرنيس الذي جيرم هذا النشاط اإلجرامي بالنسبة جلميع الفاعلني،
( )194د .سامح حممد رضا ،مرجع سابق ،ص.20-19
( )195د .سامح حممد رضا ،مرجع سابق ،ص.46-33
) (196د .غنام حممد غنام ،مرجع سابق ،ص.95-94
) (197املادة  363من القانون االحتادي رقم  2لسنة .2015
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وهو ما جيدر باملرشع اإلمارايت األخذ به ،إذ إنه وبحسب النص احلايل للقانون اإلمارايت
ال يمكن للجريمة أن تقوم إال إذا كان مدقق احلسابات فاع ا
ل أصلي اا فيها فيستعري اآلخرون
الصفة اإلجرامية من أفعال االشرتاك (.)198
وأما ما يذهب له البعض من تقرير عدم مسؤولية اجلمعية العامة عن فعل التصديق(،)199
فنعتقد أن هذا الرأي غري دقيق ،إذ إنه ال يوجد ما يمنع من اشرتاك أعضاء اجلمعية العامة
يف اجلريمة بعلمهم وإرادهتم التصديق عىل األرباح الصورية ،وهو أمر متصور يف رشكات
األموال ورشكات األشخاص والرشكات ذات الطبيعة املختلطة( ،)200عىل ٍ
حد سواء،
وخصوص اا وأن اجلمعية العامة قد تكون حمصورة يف عدد ضيق من األعضاء ،كام يتصور أن
يكون بعضهم مشرتك اا يف اجلريمة دون البعض اآلخر ،وال يصح االستناد إىل تطلب خربة
فنية للشرتاك هبذه اجلريمة ،إذ إن مسألة صعوبة اإلثبات ال يصح أن تكون سببا لتغيري
البنيان القانوين للجريمة ،واألمر املهم هنا أن مصلحة أعضاء اجلمعية العامة يف توزيع تلك
األرباح قد يكون إرضار اا بدائني الرشكة ،فاملساس برأس مال الرشكة ال يقترص عىل
املسامهني إنام يمتد لدائنيها ،وهو ما جيد سنده باملادة  30من قانون الرشكات االحتادي (،)201
ونص املادة  20من قانون الرشكات الكويتي ( ،)202فالثابت أن دائني الرشكة قد يترضرون
من هذه اجلريمة أكثر من مسامهيها لذلك كانوا هم الفئة األوىل املعنية باحلامية اجلنائية التي
يوردها هذا النص(.)203

) (198د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.483
) (199د .شمسان ناجي صالح اخلييل ،مرجع سابق ،ص.137
) (200للمزيد حول الرشكات املختلطة بقانون الرشكات اإلمارايت :سوزان عيل حسن ،الرشكات التجارية يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة طبق اا للقانون االحتادي رقم ( )2لسنة 2015م ،الطبعة األوىل ،ص.259
) (201املادة  30من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (202املادة  20من قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنة .2016
) (203د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.225
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الفرع الثاين :الركن املعنوي
يتفق الفقه عىل وصف هذه اجلريمة بأهنا جريمة عمدية )204( ،وأهنا تتطلب القصد
اجلنائي العام ( ،)205بأن يعلم اجلاين بالصفة الصورية لألرباح وأن تتوافر لديه إرادة توزيع
تلك األرباح الصورية أو املصادقة عليها ،أي يتوافر لديه سوء النية ( ،)206وال يشرتط أن
يمتد هذا األمر الشرتاط قصد خاص كنية التملك يف جريمة الَّسقة ( ،)207إذ إن اجلريمة
تقوم كام تقدم بمجرد املصادقة ،وال يوجد ما يمتد للعلم بوقائع ليست من ذاهتا من أركان
اجلريمة حتى نتطلب قصد اا خاص اا ( ،)208وال أثر لألسباب التي دعت الفاعل يف اجلريمة
لتوزيع األرباح الومهية أو املصادقة عليها ألهنا تعد من قبيل البواعث التي ال تأثري هلا يف
قيام املسؤولية اجلزائية (.)209ويرى البعض أن إثبات العلم بصورية األرباح يكتنفه بعض
الصعوبات ،لذلك تعتمد املحاكم عىل املعايري اآلتية :طبيعة وظيفة املتهم ،ووقت مبارشته
للوظيفة ،ودوره يف اختاذ القرار ،وطبيعة وجسامة الغش ،ومدى وضوحه وظهوره،
ومدى خفائه وغموضه ،واملعلومات املحاسبية املتوافرة أو التي كان جيب أن تتوافر،
واملركز املايل للرشكة ،وعدم كفاية املستندات ( .)210واحلقيقة أننا ومن واقع عميل ،ال نرى
الصعوبة املشار إليها يف إثبات الركن املعنوي خصوص اا يف ظل هذه املعايري التي هي يف
(204) M.-C.Sordino, Droit pénal des affaires, op.cit, p120.

) (205د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.650
) (206د .حممد عيل كومان ،د .رضا السيد عبد احلميد ،مرجع سابق ،ص ،135 – 134د .شمسان ناجي
صالح اخلييل ،مرجع سابق ،ص138
) (207د .خليفة بن راشد الشعايل ،قانون العقوبات اإلمارايت(-القسم اخلاص)-جرائم االعتداء عىل
األموال ،ط ،2010 ،1ص.43
) (208د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.702
) (209الطعن رقم  2002/124جزائي ،جلسة  ،2003/1/7جملة القضاء والقانون الصادرة عن حمكمة
التمييز بدولة الكويت ،عن الفرتة من  2003/1/1إىل  ،2003/3/31السنة احلادية والثلثون ،اجلزء األول،
ص.623
) (210د .حسني اجلندي ،مرجع سابق ،ص.268-267
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حقيقتها قرائن تستخدم الستخلص الركن املعنوي ،فإثبات علم موظف بتقييم أصل
من أصول الرشكة عىل سبيل املثال يكفي إلثبات اشرتاكه يف هذه اجلريمة ،وهو خيضع
ملبدأ حرية القايض اجلزائي يف اإلثبات وحريته يف القانون التي هي من أصول اإلثبات
اجلزائي وهو ما يسري عليه املرشع اإلمارايت ()211بقوله ":دحكم القايض يف الدعوى حسب
القناعة التي تكونت لديه ،)212( "..واملرشع الكويتي أيض اا الذي أكد عىل أن القايض حر
يف عقيدته إال إذا نص القانون عىل خلف ذلك (.)213

املطلب الثالث :العقاب
تتفق الترشيعات الثلثة املقارنة عىل العقاب عىل هذه اجلريمة بعقوبة اجلنحة ،و بينام
تصل للحبس ملدة مخس سنوات يف القانون الفرنيس ،فإهنا تصل عقوبتها للحبس بام ال
جياوز ثلث سنوات يف القانون الكويتي( ،)214وأما املرشع اإلمارايت و بعد أن كانت مدة
ال تقل عن ثلثة أشهر وال تتجاوز سنتني يف قانون الرشكات القديم( ،)215فقد شدد عقوبة
احلبس يف القانون اجلديد لتكون(:يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز
ثلث سنوات.)216()...
وأما بشأن عقوبة الغرامة عىل هذه اجلريمة فقد نص القانون اإلمارايت عىل ّأال تقل عن
) (211د .فتيحة حممد قوراري و د .غنام حممد غنام ،املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي
لدولة اإلمارات معلق اا عليه بأحكام املحكمة االحتادية العليا وحمكمة متييز ديب وفق اا آلخر التعديلت بالقانون
رقم  29لسنة  ،2005اآلفاق املرشقة ،بدون رقم طبعة ،2010 ،ص.400
) (212املادة  209من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي رقم  35لسنة  1992واملعدل بالقانون رقم 29
لسنة .2005
) (213د .مبارك عبدالعزيز النويبت ،رشح املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي،
الطبعة األوىل ،1998 ،ص430
) (214املادة  304من قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنة .2016
) (215املادة  322من قانون الرشكات التجارية اإلمارايت القديم رقم  8لسنة  1984وتعديلته.
) (216املادة  363من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
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مخسني ألف درهم وال تزيد عن مخسامئة ألف درهم( ،)217بعد أن كانت ال تقل عن عرشة
آالف درهم وال جتاوز مائة ألف درهم بالقانون القديم( ،)218وهو ما يعني أن املرشع
اإلمارايت بعد أن كان يساوي يف مقدار العقوبة بني جريمتي تضخيم احلصص العينية
وتوزيع األرباح الصورية يف قانون الرشكات اإلمارايت القديم( ،)219عدل عن ذلك وزاد
من عقوبة غرامة اجلريمة األوىل نظر اا خلطورهتا ،وهو ما يؤكد رأينا بشأن أفضلية إفراد
نص خاص لكل جريمة عىل حدة ،وأما بشأن عقوبة الغرامة عىل هذه اجلريمة يف القانون
الكويتي فقد نص عىل الغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف وال تزيد عىل مائة ألف
دينار( ،)220وأما القانون الفرنيس فخلف اا جلريمة تضخيم احلصص العينية ،فإنه مل يفرق يف
عقوبة الغرامة عىل هذه اجلريمة أي اا كان نوع الرشكة مغفلة أو ذات مسؤولية حمدودة
وجعلها واحدة وهي الغرامة ال جتاوز ( )375000يورو(.)221

) (217املادة  363من قانون الرشكات االحتادي رقم  2لسنة .2015
) (218املادة  322من قانون الرشكات التجارية اإلمارايت القديم رقم  8لسنة  1984وتعديلته.
) (219املادة  322من قانون الرشكات التجارية اإلمارايت القديم رقم  8لسنة  1984وتعديلته.
) (220املادة  304من قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنة .2016
(221)L'article L. 242-6-1° du Code de commerce (pour les SA) dispose que: « Est puni d’un
emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer
entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen
» d’inventaires frauduleux.
Et l'article L. 241-3-2° du Code de commerce (pour les SARL) dispose que: « Est puni d’un
emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € :
2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en
» l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux.
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اخلامتة
قد كان لنا بعد هذا االستعراض املقارن جمموعة من النتائج عىل النحو اآليت:
 .1ال يوجد حتديد ترشيعي ملفهوم القيمة احلقيقية التي جيب قياس التضخيم
عليها ،فالتجريم ينشأ باالتفاق عىل القيمة احلقيقية ،والفقه يؤكد وجود
مشكلة يف مثل هذا التقييم وأهنا مشكلة خطرة ،وقد اختلف الفقه والقضاء
عىل أكثر من معيار حتسب به القيمة احلقيقية ،ونعتقد أهنا مسألة موضوع
ختضع لتقدير املحكمة يف ضوء تلك املعايري واالجتهادات.
 .2مل دحدد أحد من املرشعني الثلثة طرق اا معينة وصور اا لذلك النشاط اإلجرامي،
مما وسم النشاط اإلجرامي بأنه عام وغري حمدد ،وهو أمر مهم ومن شأنه حتقيق
اإلمعان يف احلامية القانونية ملحل اجلريمة .
 .3إن ما أورده املرشع الكويتي من لزوم ختفيض قيمة احلصة من رأس مال
الرشكة إذا وصل التضخيم لنسبة  %10ال يناقض جتريمه لفعل تضخيم
احلصة العينية كام ال يلزم معه أن تتحدد اجلريمة بتلك النسبة ،وذلك أن
اجلريمة تقوم عىل قصد جنائي بإتيان أفعال من شأهنا غش الغري بقيمة احلصة
العينية املقدمة ،أما احلالة التي أوردهتا املادة  11من قانون الرشكات فالفرض
فيها وجود تضخيم لقيمة احلصة العينية لكنه مل يكن وليد نية إجرامية وقصد
جنائي يتمثل بالغش.
 .4نويص املرشع الكويتي بتنظيم املسؤولية اجلزائية لألشخاص االعتباريني،
حيث إنه نقص يف مسألة أساسية جيدر تداركها.
 .5ال يشرتط أن يكون هناك قائمة مالية أو ميزانية مزيفة لقيام جريمة توزيع
األرباح الصورية يف القانونني اإلمارايت والكويتي ،بخلف املرشع الفرنيس،
وهو أمر من شأنه اإلمعان يف حتقيق احلامية القانونية ألموال الرشكة ونويص
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املرشع الفرنيس األخذ بمنهج املرشعني الكويتي واإلمارايت.
 .6موافقة اجلمعية العامة للرشكة عىل توزيع األرباح الصورية ال تؤثر يف قيام
التجريم.
 .7وضع املرشع الكويتي وصف اا خاص اا لألرباح الصورية حمل اجلريمة وانفرد
بذلك عن القانونني الفرنيس واإلمارايت ،وهي حالة إذا ما كان الوضع املايل
للرشكة ال يسمح بمنح األرباح ،وهو أمر نويص املرشعني الفرنيس واإلمارايت
باألخذ به.
 .8نويص املرشع اإلمارايت بالعدول عن حتديد صفة الفاعل للنشاط اإلجرامي
الثاين وهو التصديق عىل األرباح الومهية بشخص مدقق احلسابات ،إذ إن فعل
التصديق وارد اشرتاك غري مدقق احلسابات القيام به كام تقدم معنا من أن فعل
التصديق ممكن أن يقع من باقي الرشكاء أو من اجلمعية العامة.
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قائمة املراجع
 .1د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،1الطبعة الثانية،
دولة الكويت2014 ،م.
 .2د .أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،ج ،2الطبعة الثانية،
دولة الكويت2014 ،م.
 .3د .أمني السيد أمحد لطفي ،مسؤوليات وإجراءات املراجع يف التقرير عن الغش
واملامرسات املحاسبية اخلاطئة ،الدار اجلامعية ،بدون رقم طبعة2005 ،م
 .4د .بشار حكمت ملكاوي ،اإلفلس التجاري يف قانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل2013 ،م.
 .5د .ثروت عيل عبد الرحيم ،رشح القانون التجاري الكويتي ،بدون نارش.
 .6د .مجال حسني السميطي ،قانون الرشكات التجارية يف ضوء أحكام حمكمة متييز ديب
واملبادئ القانونية الصادرة عنها ،مطبوعات معهد ديب القضائي.2009 ،
 .7د .حسني اجلندي ،القانون اجلنائي للمعاملت التجارية ،ج ،1القانون اجلنائي
للرشكات ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1989 ،
 .8د .حسني يوسف غنايم ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة
الثانية1989 ،م.
 .9د .خليفة بن راشد الشعايل ،قانون العقوبات اإلمارايت-القسم اخلاص-جرائم
االعتداء عىل األموال ،ط2010 ،1م.
 .10د .خليفة راشد الشعايل ،رشح قانون العقوبات اإلمارايت ،الكتاب األول-النظرية
العامة للجريمة ،بدون رقم طبعة2006 ،م.
 .11د .سامح حممد رضا ،اكتشاف الغش والتلعب يف القوائم املالية ،مركز البحوث
بمعهد اإلدارة العامة بجامعة امللك فهد2010 ،م.
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 .12د .سوزان عيل حسن ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة طبق اا
للقانون االحتادي رقم ( )2لسنة 2015م ،الطبعة األوىل.
 .13د .شمسان ناجي صالح اخلييل ،احلامية اجلنائية للرشكات التجارية دار النهضة
،

العربية2013 ،م.
 .14د .الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،مصادر االلتزام اإلرادية يف قانون املعاملت املدنية
اإلمارايت – العقد والترصف االنفرادي ،إثراء للنرش والتوزيع ،الطبعة االوىل،
2008م.
 .15د .عادل عيل املانع ،جتريم إساءة املطلع للمعلومات اجلوهرية ،جملة احلقوق العدد 1
السنة  36مارس 2012م.
 .16أ.د .عبدالوهاب حومد  2002-1915دراساته وبحوثه املنشورة يف جملة احلقوق
بجامعة الكويت ،إصدار خاص عن جملس النرش العلمي بجامعة الكويت ،الطبعة
األوىل بحث الرشوة يف الترشيع الكويتي2014 ،م.
،

 .17د .عيل الذنيبات ،معايري التدقيق الدولية مركز تدريب رصح العاملية ،األردن،
،

2016م.
 .18د .غنام حممد غنام ،جتريم الكذب عىل املسامهني يف رشكات املسامهة يف قوانني دول
جملس التعاون ،جلنة التأليف والتعريب والنرش بمجلس النرش العلمي بجامعة
الكويت ،الطبعة االوىل 1996م.
 .19د .فايز عايد الظفريي ،حممد عبدالرمحن بو زبر ،املبادئ العامة يف قانون اجلزاء
الكويتي ،الطبعة الرابعة2013 ،م.
 .20د .فتيحة حممد قوراري و د .غنام حممد غنام ،املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات
اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات معلق اا عليه بأحكام املحكمة االحتادية العليا
وحمكمة متييز ديب وفق اا آلخر التعديلت بالقانون رقم  29لسنة  ،2005اآلفاق
املرشقة ،بدون طبعة2010 ،م.
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 .21د .فيصل عبد اهلل الكندري ،غنام حممد غنام ،رشح قانون اجلزاء الكويتي القسم
اخلاص ،الطبعة الثانية ،دولة الكويت2011 ،م.
 .22د .مؤيد حممد عيل القضاة ،رشح قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت (القسم العام)،
اإلمارات العربية املتحدة2014 ،م.
 .23د .مبارك عبدالعزيز النويبت ،رشح املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات واملحاكامت
اجلزائية الكويتي ،الطبعة األوىل1998 ،م.
 .24د .حممد السعيد عبد الفتاح ،و د .حممد أمني اخلرشة ،رشح قانون العقوبات االحتادي
لدولة اإلمارات العربية املتحدة (القسم اخلاص) ،الطبعة األوىل ،اإلمارات العربية
املتحدة2015 ،م.
 .25د .حممد عيل كومان ،د .رضا السيد عبد احلميد ،جرائم الرشكات يف النظام
السعودي ،دار النهضة العربية1996 ،م.
 .26د .حممود كبيش ،املسؤولية اجلنائية ملراقب احلسابات يف الرشكات املسامهة ،مؤمتر
مسؤولية املهنيني ،النرش العلمي-جامعة الشارقة2006 ،م.
 .27د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات (القسم اخلاص) ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.
 .28د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات (القسم العام) ،الطبعة السابعة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة2012 ،م.
 .29د .مصطفى كامل طه ،الرشكات التجارية ،دار املطبوعات اجلامعية2005 ،م.
 .30د .ممدوح خليل البحر ،اجلرائم الواقعة عىل األشخاص يف قانون العقوبات اإلمارايت
وفق اا آلخر التعديلت ،إثراء للنرش والتوزيع ،الطبعةاالوىل2009 ،م.
 .31د .يعقوب يوسف رصخوه ،العقود التجارية يف القانون التجاري الكويتي رقم 68
لسنة  1980دراسة مقارنة ،الطبعة االوىل.1986 ،
 .32الطعن رقم  2002/124جزائي ،جلسة  ،2003/1/7جملة القضاء والقانون
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الصادرة عن حمكمة التمييز بدولة الكويت ،عن الفرتة من  2003/1/1إىل
 ،2003/3/31السنة احلادية والثلثون ،اجلزء األول ،ص.623
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