
 

 الفساد في القطاع الخاص: أساليبه ووسائل الحد منه

 
 أ.د. فيــاض القضــاة

 عضو مجلس هيئة مكافحة الفســـاد

 

ظهر مؤخرا على السطح حديث قوي حول ماا يسا ى لالفسااد فاق القطااا البااذ تلالاااا ماا ا ا 

 لفااا ال ة لقاة كان مثل هااا الحاديث ياؤعر علاى ال يئاة ااراةث ا ية ام ا. ك اا أن عحويال ل ا  ال

لالفساد فق الشركاا ال ساه ة ال امة الى مدعق عام هيئة مكافحة الفساد أعا  هو اآلخر ارئلة فاق 

 هن ال واطن ال ادي تل   ال سةث رين عن الوراالل ال ساةبدمة ت عكااذ هااا الفسااد تفي اا ا ا 

 كان لإمكانهم ح اية ارةث ا اعهم من ان عكون محال تف ال الفساد هاه. 

 

 أوال: إختصاص هيئة مكافحة الفساد.

ي ةقد ال    لأن إخةصاذ هيئة مكافحة الفساد مقةصر فقا  علاى الوقاياة مان الفسااد فاق القطااا 

ال ام أت إكةشافه تالةحقيق فيه تعحويل مرعك يه الى النيالة ال امة صاح ة ااخةصااذ فاق إصادا  

يجة الاى القضااص صااح ة الكل اة الفصال فاق قرا ا منع ال حاك ة أت الظن أت ااعهام تصوا لالنة

اتدانة من عدمها. تمع  لك فال لد من الةن يه الى أن "الجرالم األقةصادية" هاق مان الجارالم الةاق 

ج( من قانونهاا. تعشا ل الجارالم ااقةصاادية /5عبةص هيئة مكافحة الفساد ل كافحةها رندا لل ادة )

ا لل اادة الثانياة مان قاانون الجارالم ااقةصاادية ي ة ار أي جري ة يكاون محلهاا "ال اال ال اام". تتفقا

"ال ااال ال  لااوو" أت "البادااع تدا ة" أت "تاااراا" الشااركاا ال ساااه ة ال امااة "ماااا عامااا"  

م ا يج ل من الجرالم الواق ة عليه "جرالم إقةصادية" عدخل فق إخةصااذ هيئاة مكافحاة الفسااد. 

ذ /2أيضا )إدافة الى الجهاا األخار  ال  اددة فاق ال اادة تي ةد هاا الة ريف لل ال ال ام ليش ل 

من قانون الجرالم ااقةصادية( ال ال ال  لوو ات البادع تدا ة أت ااراا "مؤرسااا ااقاراض 

 ال ةبصصة". 

تي ة ر لحكام "ال وظاف ال اام" لاايااا عط ياق أحكاام قاانون الجارالم ااقةصاادية  لايس تأعضااص 

موظف ات مسةبدم ات عامل م ين فيها تكال مان كلاف  ة ال امة تكل مجلس إدا ة الشركة ال ساه

لبدماة عامااة فيهااا رااواص لااأجر ام ا. تلااالك فااان الجاارالم ال رعك ااة ماان ق اال اي ماان هااؤاص ع ة اار 

 جرالم مرعك ة من ق ل موظف عام لااياا عحقق ارتط ال سؤتلية الجزالية. 

 

 ثانيا: الفساد في مرحلة تأسيس الشركة.

شركة ال ساه ة ال امة من عدد من ال ؤرسين ا يقل عن اعناين يكةة اون فيهاا لاراهم قاللاة عةالف ال

م احكاام هااا القاانون تاي عشاري اا  لالد اج فق اراوا  لاالت ا  ال الياة تللةاداتل تالةحويال تفقاا

اخر  م  ول لها. تمع  لك يجوز لوزير الصناعة تالةجاا ة لنااص علاى عنساير م ار  مان مراقار 

م تاحادام ات عام ال شركاا ال وافقة على ان يكون مؤرس الشركة ال ساه ة ال امة ال حدتدة ابصاا

ان عؤتل ملكية الشركة الى مساهم تاحاد فاق حاال ااراله كامال اراه ه ا. كاالك ي كان أن عةحاول 

( من قانون الشركاا 8مؤرسة ما م لوكة لالكامل للحكومة الى اركة مساه ة عامة رندا لل ادة )

 خصبصةها تعكون م لوكة من ابص تاحد هو الحكومة.  عن طريقة

يقدم طلر عأريس الشركة ال سااه ة ال اماة فاق الاالار مان ق ال مج وعاة مان ااااباذ يسا ون 

ملاه عقاد عارايس الشاركة  "مؤرسق الشركة" الى ال راقر على الن و ج ال قر  لهااا الاارض مرفقا

 ؤرسين الاي يةض ن انةباذ لجنة منهم تنظامها اارارق تار اص ال ؤرسين تمحضر اجة اا ال

عس ى "لجنة ال ؤرسين" عةولى ااااراا علاى اجاراصاا الةارايس تعحدياد صاالحية الةوقياع عان 

الشركة خالل مدة الةارايس. ك اا يجار ايضاا ان ياةم انةبااذ مادقق الحساالاا مان ق ال ال ؤرساين 

ه ة تنظامهاا ااراراق ارام ل راق ة نفقاا الةأريس. تيجر ان يةض ن عقد عارايس الشاركة ال ساا



الشااركة تمركزهااا الرليسااق تااياعهااا تاراا اص مؤرسااق الشااركة تجنسااياعهم تعناااتينهم ال بةااا ة 

لياان للة ليغ تعدد اارهم ال كةةر لها ت أس مال الشركة ال صرح له تالجازص ال كةةار لاه ف اال ت

ة تال فودين لالةوقيع عنهاا تكيفية ادا ة الشرك لال قدماا ال ينية فق الشركة )ان تجدا( تقي ةها

م مان  فق الفةرة ما لين عأريسها تاجة اا الهيئة ال اماة ااتل الااي يجار ان ي قاد خاالل راةين يوماا

 عا يخ عاريس الشركة تأمو  أخر  ت دا فق نصوذ قانون الشركاا.

 

تيجاار أن يوقااع عقااد عاراايس الشااركة ال ساااه ة ال امااة تنظامهااا اارارااق ماان كاال مؤرااس امااام 

م لااالك. تيجاااوز عوقي ه اااا امااام الكاعااار ال اادل ات أحاااد ال حاااامين ال ر اقاار ات مااان يفودااه خطياااا

ال جااازين. تيصااد  تزياار الصااناعة تالةجااا ة )لناااص علااى عنسااير ال راقاار( قاارا ه لق ااول عسااجيل 

م مان عاا يخ عنساير ال راقار تعلاى  الشركة ات  ف  هاا الةسجيل خالل مادة اقصااها عالعاين يوماا

م مان ال ؤرساين  ال راقر ان يجري م مان عاا يخ عقاديم الطلار الياه موق اا الةنسير خالل عالعين يوماا

تمسةك الم للشرتط القانونية  فا ا لم يصاد  الاوزير قارا ه خاالل علاك ال ادة ي ة ار الطلار مق اوام. 

تل ؤرسق الشركة فق حالة  فا  الاوزير عساجيل الشاركة الط ان فاق قارا ه لاد  محك اة ال ادل 

 ال ليا.

 

هم الشركة ال ساه ة ال امة نقدية  تعسدد قي ة اارهم ال كةةر لها دف اة تاحادة   تيجاوز عكون أر

ان عكون ارهم الشركة عينية  ع طى مقالل مقدماا عينية مقوماة لالنقاد تفقاا احكاام هااا القاانون  

افاق تع ة ر حقو  اامةياز تحقو  ااخةراا تال  رفة الفنية تايرها من الحقو  ال  نوية الةق يو

ال ؤرسون على اعة ا ها مقدماا عينية ااريطة عقاديم عقاا ير فاق عحدياد قي ةهاا مان  تي الب ارة 

 تااخةصاذ مع مراعاة ما يلق:

. ا ا لام يلةاازم اصااحاذ ال قاادماا ال ينيااة لةساالي ها ات نقاال ملكيةهااا الااى الشااركة خااالل اااهر ماان 1

لس ر الااي اعة اده ال ؤرساون فاق طلار عا يخ عسجيلها فيكونوا ملزمين حك ا لدفع قي ةها نقدا تلا

 عاريس الشركة تلل راقر طلر ما يث ت صحة عقدير قي ة ال قدماا ال ينية.

. ا ا لاام يقةنااع ال راقاار لصااحة عقاادير اارااهم ال ينيااة ال قدمااة ماان ق اال ال ؤرسااين ف لااى الااوزير 2

عقوي اه لالنقاد عشكيل لجناة علاى نفقاة الشاركة مان  تي الب ارة تااخةصااذ لةقادير الحاق ال اراد 

على ان يكون احاد ال ؤرساين مان اعضااص اللجناة تعقادم اللجناة عقريرهاا خاالل مادة ا عزياد علاى 

عالعاين يومااا ماان عااا يخ عشااكيلها الااى ال راقاار  تلل ؤرسااين ااعةااراض عليااه لااد  الااوزير خااالل 

 عشرة ايام من عا يخ اعة اده من ق ل ال راقر. 

ل ارا وعين مان عقدي اه  فاا  اق ال ااعةاراض ياارف  ذ. علاى الاوزير ال ات فاق ااعةاراض خاال

عسجيل الشركة اا ا ا عاد ال ؤرسون تتافقوا على الةقدير ف ندها عسةك ل اجاراصاا الةساجيل تا 

يحق اي من ال ؤرسين ات ال ساه ين الالحقين ااعةراض على قي ة ااراهم ال ينياة ال قدماة فاق 

 مرحلة الةاريس.

 

قة فإن عقاديم الحصاص الةأريساية ال ينياة تعقيي هاا ي كان ان عكاون تاحادة تفق دوص القواعد السال

من ال ناطق البص ة أل عكاذ أف ال الفساد ما لم عقم الجهااا الرقالياة تعلاى  أراها دالارة مراق اة 

الشركاا ل  لها على الوجه األك ل. تلالك يجر الةأكد من قرا اا ال ؤرساين فاق ق اول مقادماا 

 ة هاه ال قدماا حةى تلو عم عقديم عقا ير م ن اااباذ م ان ي لكاون الب ارة عينية تفق عقدير قي

فق الةقدير ألن هؤاص اااباذ لن يكونوا فق منأ  عن ااعهام.كالك فان على مراق اة الشاركاا 

أن ا عركن الى موافقة ال ؤرسين على عقدير الحصص ال ينية ألنه قاد يكاون لهاؤاص مصالحة فاق 

خاصة إ ا كانات مقدماة مان ج ياع أت أالار ال سااه ين الااين ي لكاون حاق  عضبيم هاه ال قدماا

الةصويت لاجازة الةقدير. لاا فان مراق ة هاا الةقدير من ق ال مراقار الشاركاا تعادم ااكةفااص ل اا 

 يرد من عقا ير مكةولة هو أمر درت ي ل نع تقوا الفساد. 

 



ال ينياة تعقادي ها للشاركة مان الناحياة تا ي فق ال راقر مان مساؤتليةه فاق عادقيق قي اة الحصاص 

الف لية القول لان لجنة مؤرساق الشاركة ال كلفاين لاادا ة الشاركة راوا عةقادم لةقريار مفصال عان 

ج يع أع ال الةاريس الى الهيئة ال امة فق أتل إجة اا لها لحيث يةضا ن هااا الةقريار ال  لومااا 

مع الوعالق ال ؤيادة لهاا. تيجار الةأكاد علاى  تال ياناا الكافية عن ج يع أع ال الةأريس تاجراصاعه

تجاه البصاوذ ماان صاحة نفقاااا الةأرايس تلااان مادقق حساالاا الشااركة عحات الةأراايس قاد قااام 

لةدقيقها تصاد  عليها تأتصى الهيئة ال امة لال وافقة عليها حيث يلازم قاانون الشاركاا ال راقار 

سويةه ا ا تقاع م ان يح لاون ماا ا لالةحقق من صحة إعةراض ال ساه ين على نفقاا الةاريس تع

 ( من اارهم ال  ثلة فق إجة اا الهيئة ال امة األتل للشركة. %20يقل عن )

 

كالك ف لى مراق ة الشركاا أن عدقق فق عادم حصاول حاااا مان اتكةةااذ الاوه ق أت اتكةةااذ 

أن عراقاار  لاراا اص ته يااة ألن قااانون الشااركاا ي ة اار مثاال هاااا اتكةةاااذ لاااطال. تعليهااا ايضااا

لالة اتن مع هيئة اات ا  ال الية ع لياة اعاادة ال  االغ الزالادة علاى قي اة اراهم الشاركة ال سااه ة 

م مان عاا يخ  ال امة ال طرتحة لالكةةااذ تالةاق يجار إعادعهاا خاالل مادة ا عزياد علاى عالعاين يوماا

ليهاا عحسار مان ااال  ااكةةاذ ات اقرا  عبصيص ااراهم ايه اا ارا ق عحات طاللاة دفاع فالادة ع

م ال نصوذ عليها فق هاه ال ادة تل  ادل اعلاى را ر  لداية الشهر الةالق م اارة ل دة الثالعين يوما

 للفالدة السالد لين ال نوو اا دنية على الودالع اجل خالل  لك الشهر.

 

 

 ثالثا: الفساد في اإلدارة ومسؤولية مجالس اإلدارة.

فاإن الشاركة ال سااه ة ال اماة عادا  مان ق ال مجلاس ادا ة ا تفقا ألحكام قانون الشركاا اا دنق 

م ل ااا يحاادده نظااام  م تفقااا يقاال عاادد اعضاااله عاان عالعااة ااااباذ تا يزيااد علااى عالعااة عشاار ابصااا

الشركة  ياةم انةباالهم مان ق ال الهيئاة ال اماة للشاركة لاااقةراا الساري ليةولاوا مهاام تمساؤتلياا 

ع اادا ماان عاا يخ انةبااالهم. تا يجاوز ان يةراااح ل ضااوية ادا ة اع اال الشااركة ل ادة ا لااع رانواا 

مجلااس ادا ة الشااركة ال ساااه ة ال امااة ات يكااون عضااوام فيااه اي ااابص حكاام عليااه ماان محك ااة 

مبةصاة لاااي عقولااة جنالياة ات جنحيااة فااق جري اة مبلااة لالشاارا كالرااوة تااخااةالس تالساارقة 

ي جري اة اخار  مبلاة لااآلداذ تااخاال  تالةزتير تروص ارة  ال ااماناة تالشاهادة الكا لاة ات ا

ال امة  ات ان يكون فاقدام لالهلية ال دنية ات لاافالس ما لم يرد له اعة ا ه. ك ا ا يجاوز أن يكاون 

م فق الحكومة ات اي مؤرسة  ر ية عامة ( 21تأن ا يقل ع ره عان ) -ما لم يكن م ثال لها-موظفا

م  عاماا. تينةبار مجلاس ادا ة الشاركة ال سااه ة ال اماة مان لاين اعضااله لاااقةراا الساري  ليساا

م له يقوم ل هام تصالحياا الارليس عناد ايالاه ك اا ينةبار مان لاين اعضااله تاحادام ات اكثار  تنال ا

م ل ا يقار ه ال جلاس لهااا الشاان  يكون له ات لهم حق الةوقيع عن الشركة منفردين ات مجة  ين تفقا

م. تياازتد مجلااس ادا ة الشااركة ال راقاار لنسااخ عاان تفااق حاادتد الصااالحياا الةااق يفودااها الاايه

قرا اعاااه لانةبااااذ الااارليس تنال اااه تااعضااااص ال فوداااين لاااالةوقيع عااان الشاااركة تلن اااا ج عااان 

عواقي هم  ت لك خاالل را  ة اياام مان صادت  علاك القارا اا. تل جلاس ادا ة الشاركة عفاوي  اي 

 لةق يفودها اليه.موظف فق الشركة لالةوقيع عنها  ت لك فق حدتد الصالحياا ا

 

تع زيزا للشفافية فق إدا ة الشركاا ال ساه ة ال امة فيجر على كل مان  لايس تاعضااص مجلاس 

ادا ة الشركة ال ساه ة ال امة  تعلى كل من مديرها ال ام تال ديرين الرليسيين فيها  ان يقدم الى 

م ل ااا ي  لكااه هااو تكاال ماان زتجةااه مجلااس اادا ة فااق اتل اجة اااا ي قااده ل ااد انةبالااه اقاارا ام خطيااا

تاتاده القاصاارين ماان ارااهم فااق الشااركة  تاراا اص الشااركاا ااخاار  الةااق ي لااك هااو تكاال ماان 

م فيهااا ا ا كاناات الشااركة مساااه ة فااق علااك الشااركاا  م ات ارااه ا زتجةااه تاتاده القاصاارين حصصااا

م ماان ااخار  تان يقاادم الااى ال جلااس اي عاييار يطاارا علااى هاااه ال ياناااا خاالل خ سااة عشاار يوماا ا

عا يخ تقوا الةايير. تيلةزم مجلاس ادا ة الشاركة لاان يازتد ال راقار لنساخ عان ال يانااا ال شاا  



اليها أعاله تلالةايير الاي يطرأ على اي منها خالل ر  ة ايام من عقدي ها ات عقاديم اي عاييار طارأ 

للشاركة تنةاال  عليها. تيلةزم مجلس اادا ة لةقديم عقريار كال راةة اااهر يةضا ن ال ركاز ال االق 

اع الها تحساذ اا لااح تالبساالر تقال اة الةادفق النقادي تاايضااحاا ال ة لقاة لال يانااا ال الياة 

مصادقا عليه من مدقق حساالاا الشاركة علاى أن يقادم نسابة مان هااا الةقريار ل راقار الشاركاا 

 خالل رةين يوما من انةهاص ال دة.

 

ية للشركة ال ساه ة ال امة ل وجار انظ اة داخلياة خاصاة عنظم اامو  ال الية تال حار ية تاادا 

ي دها مجلس ادا ة الشركة  تيحدد فيها لصو ة مفصلة تاج اا ال جلس تصالحياعه تمساؤتلياعه 

على ان ا ينص فيها علاى ماا يباالف احكاام قاانون الشاركاا تاانظ اة الصااد ة ل قةضااه ات اي 

نظ ة لل راقار. تلاوزير الصاناعة تالةجاا ة )لنااص عشريع آخر م  ول له. تعررل نسخ من هاه اا

م ل اااا يحقاااق مصاااالح الشاااركة  علاااى عنساااير ال راقااار( ادخاااال اي ع اااديل عليهاااا ياااراه دااارت يا

( مااان قاااانون 151تهااااه الصاااالحية للاااوزير ال نصاااوذ عليهاااا فاااق ال اااادة )تال سااااه ين فيهاااا. 

لشركة لطلر ع اديل اي منهاا الشركاا عس ح للوزير لناص على عنسير ال راقر الةدخل فق أنظ ة ا

ا ا تجد ان النص ي كان ان يساهل ا عكااذ اي ف ال مان أف اال الفسااد. تمان أمثلاة  لاك الانص فاق 

انظ ة اللوازم على منح مجلس إدا ة الشركة صالحياا تارا ة تايار مقيادة فاق علازيم ال طااصاا 

ل نصوذ إنظ ةهاا حيث يسةطيع الوزير ان يطلر من الشركاا ع دي لدا من طرحها لكل افافية

 لحيث ع كس قواعد م ينة مطلولة ع زز م اديص الشفافية فق طرح ال طاصاا تعرريةها.

 

( من قانون الشركاا ي ة ر  ليس مجلاس إدا ة الشاركة ال سااه ة ال اماة  ليساا 152تفقا لل ادة )

ه ان يفاوض لها تي ثلها لد  الاير تامام ج يع الجهاا ل ا فق  لك الجهاا القضالية ال بةصة. تل

من ي ثله امام هاه الجهاا. ك ا تي ا س  لايس ال جلاس الصاالحياا ال بولاة لاه ل وجار احكاام 

هاا القانون تاانظ ة الصاد ة ل قةضاه تاانظ ة ااخر  ال   ول لهاا فاق الشاركة تيةاولى عنفياا 

س مجلاس قرا اا مجلس اادا ة لالة اتن مع الجهاز الةنفياي فاق الشاركة. تيجاوز ان يكاون  لاي

م اع ااال الشااركة ل وافقااة علثااق اعضاااص ال جلااس. تفااق هاااه الحالااة يحاادد مجلااس  الشااركة مةفراااا

اادا ة الصالحياا تال سؤتلياا الةق يحاق لاه م ا راةها لوداوح  ك اا يحادد اع الاه تال االتاا 

م ل جلااس ادا ة اااركة مساااه ة عامااة  م مةفراااا الةااق يسااةحقها تيشااةرط فااق  لااك ان ا يكااون  ليسااا

م اي ااركة مسااه ة عاماة اخار . تقاد أجاازا الفقارة )ج( مان نفاس ال اادة اخ ر  ات مديرام عاماا

م للشااركة ات  ع يااين  لاايس مجلااس ادا ة الشااركة ال ساااه ة ال امااة ات اي ماان اعضاااله مااديرام عامااا

م له لقرا  يصد  عن اكثرية علثاق اصاواا اعضااص ال جلاس ااريطة ان ا يشاةرو  مساعدام ات نال ا

م للشاركة ال سااه ة ال اماة صاحر ال  القة فق الةصويت. تيقوم مجلس اادا ة لة ياين ماديرام عاماا

من  تي الكفااصة تيحادد صاالحياعه تمساؤتلياعه ل وجار ع لي ااا يصاد ها ال جلاس لهااه الااياة  

تيفوداه لاااادا ة ال امااة لهااا لالة اااتن مااع مجلاس اادا ة تعحاات اااارافه. تيحاادد ال جلااس  اعاار 

م اكثار ماان اااركة مسااه ة عامااة تاحاادة. ال ادير ال ااا م تيشاةرط فااق  لااك ان ا يكاون مااديرام عامااا

تيجوز ل جلس ادا ة الشركة ال سااه ة ال اماة انهااص خادماا ال ادير ال اام علاى ان ي لام ال راقار 

لاي قرا  يةبا لشاان ع ياين ال ادير ال اام للشاركة ات انهااص خدماعاه ت لاك حاال اعباا  القارا . تا ا 

ت ا  ال الية للشركة مد جة فق الساو  ال االق فياةم اعاالم الساو  لااي قارا  يةباا لشاان كانت اا

ع ياين ال اادير ال اام للشااركة ات انهاااص خدماعاه ت لااك حاال اعبااا  القاارا . تا يجاوز لاارليس مجلااس 

ادا ة الشركة ال ساه ة ال امة ات اي عضو من اعضاله ان يةولى اي ع ل ات تظيفة فق الشركة 

ر ات ع ااوي  ات مكافاااة لارااةثناص مااا نااص عليااه فااق هاااا القااانون اا فااق الحااااا الةااق مقالاال اجاا

عقةضاايها ط ي ااة ع اال الشااركة تيوافااق عليهااا مجلااس اادا ة لاال يااة علثااق اعضااا ه علااى ان ا 

 يشا و الشبص ال  نق فق الةصويت.

 

 



دا ة الشاركة ال سااه ة ل د أن يةم إنةباذ مجلس اادا ة تالجهااز الةنفيااي للشاركة فاان ل جلاس ا

ال امااة ات مااديرها ال ااام الصااالحياا الكاملااة فااق ادا ة الشااركة فااق الحاادتد الةااق ي ينهااا نظامهااا. 

تع ة ر ااع ال تالةصرفاا الةق يقوم لها تي ا رها ال جلس ات مادير الشاركة لارا ها ملزماة لهاا 

ياه لقي اة الة اوي  عاان فاق مواجهاة الايار الااي ية اماال ماع الشاركة لحسان نياة تلهااا الرجاوا عل

الضاار  الاااي لحااق لهااا ت لااك لااا  النظاار عاان اي قيااد ياارد فااق نظااام الشااركة ات عقااد عاريسااها. 

تي ة ر الاير الاي ية امل مع الشركة حسن النية ما لم يث ت اير  لك على اناه ا يلازم  لاك الايار 

لاى رالطةهم فاق لالةحقق من تجاود اي قياد علاى صاالحياا مجلاس اادا ة ات مادير الشاركة ات ع

الزام الشركة ل وجر عقدها فق نظامها. تعحقيقا للشفافية فاإن علاى مجلاس ادا ة الشاركة أن يقاوم 

لودع جدتل ي اين فياه صاالحياا الةوقياع عان الشاركة فاق مبةلاف ااماو  علاى اان او ج الااي 

لكل من  ي ة ده الوزير لناص على عنسير ال راقر  تكالك الصالحياا تالسلطاا ااخر  ال بولة

الرليس تال دير ال ام تخاصة ا ا كان الرليس مةفراا اع ال الشركة  ك ا ي اين  لاك الجادتل أي 

 امو  يراها ال جلس درت ية لةسيير اع ال الشركة تع املها مع الاير.

 

تقد فرض قانون الشركاا اا دنق تالقوانين  اا ال القة ل   االةزاماا على  ليس تأعضاص 

 شركة ال ساه ة ال امة من أه ها ما يلق:مجلس ادا ة ال

 

م مان اي ناوا  -1 م نقاديا ا يجوز للشركة ال ساه ة ال امة عحت طاللاة الا طالن ان عقادم قرداا

الى  ليس مجلس ادا ة الشركة ات الى اي من اعضاله ات الى اصول اي منهم ات فرتعه 

ان عقارض اي مان    تيسةثنى من  لك ال نوو تالشركاا ال الياة الةاق يجاوز لهااات زتجه

 اركاا(. 139اتلئك د ن ااياعها تلالشرتط الةق عة امل لها مع ع اللها اآلخرين )م/

يحظر على  ليس تاعضاص مجلس ادا ة الشاركة ال سااه ة ال اماة تماديرها ال اام ات اي  -2

ان يفشااق الااى اي مساااهم فااق الشااركة ات الااى ايااره اي م لوماااا ات موظااف ي  اال فيهااا 

قاد حصال عليهاا لحكام ركة تع ة ار  اا ط ي اة رارية لالنسا ة لهاا كاان لياناا عة لق لالش

ت لااك عحات طاللااة ال ازل تال طال ااة  منصا ه فاق الشااركة ات قياماه لاااي ع ال لهااا ات فيهاا

  تيساةثنى مان  لاك ال  لومااا الةاق عجياز لالة وي  عن اادرا  الةاق لحقات لالشاركة

موافقة الهيئة ال اماة علاى الاراص  لايس القوانين تاانظ ة ال   ول لها نشرها. تا عحول 

 اركاا(.158تاعضاص مجلس اادا ة من هاه ال سؤتلية )م/

يحظر على  ليس تاعضاص مجلس ادا ة الشركة ال ساه ة ال امة تال ادير ال اام للشاركة  -3

لناااص علااى تاي موظااف فيهااا ان ية اماال لارااهم الشااركة لصااو ة م اااارة ات اياار م اااارة 

ك ااا ا يجااوز ان ينقاال هاااه  حكاام منصاا ه ات ع لااه فااق الشااركةم لوماااا اطلااع عليهااا ل

ال  لوماااا اي ااابص آخاار لقصااد احاادا  عاااعير فااق اراا ا  ارااهم هاااه الشااركة ات اي 

اركة عال ة ات قالضاة ات حليفاة للشاركة الةاق هاو عضاو ات موظاف فيهاا ات ا ا كاان مان 

عنط اق عليهاا احكاام هااه  اان النقل احدا   لك الةاعير  تيقع لاطالم كال ع امال ات م املاة

ال ااادة تي ة اار الشاابص الاااي قااام لااالك مسااؤتام عاان الضاار  الاااي احدعااه لالشااركة ات 

 (.اركاا 166ل ساه يها ات لالاير ا ا اعير لشانها قضية )م/

يجر على  ليس تأعضاص مجلس ادا ة الشاركة ال سااه ة ال اماة تماديرها ال اام تمادقق  -4

ق حال ع رض الشاركة اتدااا مالياة ات ادا ياة رايئة ف حسالاعها ع ليغ مراقر الشركاا

ك ا ات فق حال ع ردها لبسالر جسي ة عؤعر فق حقو  ال ساه ين ات فق حقو  دالنيها. 

يجر على هؤاص أيضا ع ليغ ال راقار ا ا عل اوا لقياام مجلاس ادا عهاا ات أي مان اعضااص 

كانت لةحقيق منف ة لاه  ال جلس ات مديرها ال ام لارةاالل صالحياعه تمركزه لاي صو ة

تيسري هاا الحكم فاق حاال امةنااا اي مانهم عان ع ال - أت لايره  لطريقة اير مشرتعة

يسةوجر القانون القيام لاه ات قياماه لااي ع ال ينطاوي علاى عالعار ات ي ة ار اخةالراا ات 

احةيااااا ات عزتيااارا ات ارااااصة الة اااان تلشاااكل ياااؤدي الاااى ال سااااس لحقاااو  الشاااركة ات 



. تية اارض أي ماان اااااباذ ال طلااوذ منااه الة ليااغ الااى ال سااؤتلية ت الاياارمساااه يها ا

    1اركاا(. 168. )م/الةقصيرية فق حال عدم قيامه لالة ليغ

وا ا يجوز ل ضو مجلس إدا ة الشركة ال سااه ة ال اماة أت ماديرها ال اام أن يكاون عضا -5

ادا عهااا أت  فاق مجلااس ادا ة ااركة مشااالهه فاق أع الهااا للشااركة الةاق هااو عضاو مجلااس

ل مناافس م اعلة لها فق ااياعها أت عنافسها فاق أع الهاا ك اا ا يجاوز لاه أن يقاوم لااي ع ا

 ألع الها.

ظاف ا يجوز ان يكون لارليس مجلاس اادا ة ات أحاد اعضااله ات ال ادير ال اام ات اي مو -6

 ي  ال فاق الشاركة مصالحة م ااارة ات ايار م ااارة فاق ال قاود تال شاا يع تاا ع اطاااا

يساااةثنى مااان  لاااك اع اااال ال قااااتاا تالة هاااداا ت ق ع قاااد ماااع الشاااركة ات لحساااالها.الةااا

دم قاتال ناقصاا ال امة الةق يس ح فيها لج ياع ال ةنافساين ااااةراو فاق ال ارتض علاى 

م من  ليس مجلس اادا ة ات أحد  ال ساتاة. تفق هاه الحالة أ ا كان ال رض األنسر مقدما

 موظااف ي  اال فااق الشااركة فيجاار ان يوافااق علثااا اعضاااص اعضاااله ات ال اادير ال ااام ات اي

مجلس اادا ة على عرده دتن ان يكون له حق حضو  جلساة ال داتلاة فاق ال وداوا 

م مااان مجلاااس اادا ة ا ا كانااات علاااك ال قاااود  ال ة لاااق لاااه  تعجااادد هااااه ال وافقاااة رااانويا

 تاا ع اطاا  اا ط ي ة دت ية تمةجددة.

ح ال ساه ة ال امة أن يراعى الحد األعلى ال سا و يجر على عضو مجلس إدا ة الشركة -7

 ( ماان146لاه لةااولق ال ضاوية فااق الشاركاا ال ساااه ة ال امااة حياث يجااوز راندا لل ااادة )

قانون الشركاا للشبص ان يكون عضوام فق مجالس ادا ة عال  اركاا مساه ة عاماة 

لشاابص  علااى ااكثاار فااق تقاات تاحااد لصاافةه الشبصااية  ك ااا يجااوز لااه ان يكااون م ااثالم 

ل اعة ا ي فق مجالس ادا ة عال  اركاا مساه ة عامة على ااكثر. تفق ج ياع ااحاوا

ا يجوز للشابص ان يكاون عضاوام فاق اكثار مان مجاالس ادا ة خ اس ااركاا مسااه ة 

عامة لصفةه الشبصية فاق ل ضاها تلصافةه م اثالم لشابص اعة اا ي فاق ل ضاها ااخار 

م احكام هاه الفتع ة ر اي عضوية حصل عليها فق مجلس ادا قرة  ة اركة مساه ة خالفا

م.   لاطلة حك ا

ا يجااوز لاارليس مجلااس ادا ة الشااركة  ال ساااه ة ال امااة ات اي عضااو ماان اعضاااله ان  -8

ص نايةولى اي ع ل ات تظيفة فق الشاركة مقالال اجار ات ع اوي  ات مكافاأة لاراةثناص ماا 

يهاا علع ال الشاركة تيوافاق  عليه فق هااا القاانون اا فاق الحاااا الةاق عقةضايها ط ي اة

مجلس اادا ة لاال ية علثاق اعضاا ه علاى ان ا يشاا و الشابص ال  ناق فاق الةصاويت 

 د اركاا(./153)م/

( %10عحدد مكافأة  ليس تاعضاص مجلس اادا ة فق الشاركة ال سااه ة ال اماة لنسا ة ) -9

ر مااان الااارلح الصاااافق القالااال للةوزياااع علاااى ال سااااه ين ل اااد عنزيااال ج ياااع الضااارال

( خ سااة ااا دينااا  لكاال ماانهم فااق الساانة  تعااوزا 5000تاتحةياطاااا تلحااد اقصااى )

ال كافااأة علاايهم لنساا ة عاادد الجلساااا الةااق حضاارها كاال ماانهم  تع ة اار الجلساااا الةااق لاام 

 يحضرها ال ضو لس ر مشرتا يوافق عليه ال جلس من الجلساا الةق حضرها ال ضاو.

م يجاوز عوزياع مكافاأة رانوية  تا ا كانت الشركة فق مرحلة الةأريس تلم عحقق ل اد ا لاحاا

لاارليس تاعضاااص مجلااس اتدا ة ل  اادل ا يةجاااتز الااف دينااا  لكاال عضااو الااى ان ع اادأ 

الشركة لةحقيق اا لاح تعندها عبضاع تحكاام الفقارة )أ( مان هااه ال اادة. اماا ا ا لحقات 

م ل د  في طى لكل من  ليس لالشركة خسالر ل د عحقيق اا لاح ات لم عكن قد حققت ا لاحا

م عن جهدهم فاق ادا ة الشاركة ل  ادل ) ( ديناا ام عان 20تاعضاص مجلس اادا ة ع ويضا

                                                
الوزير فق اي من هاه الحااا لناص على عنسير ال راقر ل د الةحقق من صحة ما ت د فق الة ليغ لحل مجلاس  تفق هاه الحالة يقوم  1

م ل دة رةة اهو  قالادا ة الشركة تع  ارعين للة للة ديد شكيل لجنة من  تي الب رة تااخةصاذ ادا ة الشركة لال دد الاي يراه منار ا

م للرليس من لين اعضالها تعليها فق هاه الحالة دعوة الهيئة ال امة خالل عل م لها تنال ا ةباذ مجلس ك ال دة انعلى ااكثر تي ين  ليسا

م ل ا يقر ه الوزير.ادا ة جديد للشركة تي ن  ح  ليس اللجنة تاعضالها مكافاة على حساذ الشركة تفقا



كل جلسة من جلساا مجلس اتدا ة ات اي اجة اا للجان ال ن ثقة عنه على ان ا عةجاتز 

عحاادد لااداا ( دينااا  رااة الة دينااا  فااق الساانة لكاال عضااو. ت600هاااه ال كافاابا م لااغ )

لسفر لرليس تاعضاص مجلس اادا ة ل وجر نظام خاذ عصد ه الشركة لهاه اانةقال تا

 الااية.

لأحكااام قاااانون الشاااركاا تإج اااا ف لاااى مجلااس إدا ة الشاااركة ال سااااه ة ال امااة الةقياااد  -10

تمراعاة عقد عأريس الشركة تنظامها األرارق تنشرة اتصادا  تعط ياق القارا اا الةاق 

 ا(.اركا 273عةباها الهيئة ال امة. )م/

 

تي كن أن ية رض  ليس تأعضاص مجلس إدا ة الشركة تمادقق حساالاعها الاى ال ساؤتلية ال دنياة 

 تالجزالية ا ا لم يقوموا لالواج اا ال وكولة لهم. 

 

 ال سؤتلية ال دنية. -أ

 لاايس تاعضاااص مجلااس ادا ة الشااركة ال ساااه ة ( ماان قااانون الشااركاا فااان "157تفقااا لل ااادة )

ه الشاركة تال سااه ين تالايار عان كال مبالفاة ا عك هاا اي مانهم ات ج اي هم ال امة مسؤتلون عجاا

". تعكااون هاااه للقااوانين تاانظ ااة ال   ااول لهااا تلنظااام الشااركة تعاان اي خطااأ فااق ادا ة الشااركة

ال سؤتلية "إما ابصية عةرعر على عضو ات اكثر من اعضاص مجلاس ادا ة الشاركة ات مشاةركة 

ط ي ة ال بالفة تفي ا ا ا نةجت عن ع لهم مجة  ين أم ع ال  لين  ليس تاعضاص ال جلس" حسر

تاحاد ات أكثار مانهم. تعنادما عكااون ال بالفاة ناعجاة عان قاارا  مةباا لجلساة ل جلاس اادا ة فااإنهم 

يكونون ج ي هم فق هاه الحالة "مسؤتلين لالةضاامن تالةكافال" عان الة اوي  عان الضار  الااي 

م فااق محضاار نااة  عاان هاااه ال بالفااة. تا عشاا ل هاااه ا ل سااؤتلية اي عضااو اع اات اعةرادااه خطيااا

 اجة اا ال جلس على القرا  الاي عض ن ال بالفة ات البطأ. 

تا عحااول موافقااة الهيئااة ال امااة علااى إلااراص  مااة مجلااس اادا ة دتن ال الحقااة القانونيااة لاارليس 

 يخ تاعضااص ال جلاس. تلكاان دعاو  هاااه ال ساؤتلية ا عساا ع ل اد ماارت  خ اس راانواا علاى عااا

اجة اا الهيئة ال امة الاي صادقت فيه على ال يزانية السنوية تالحسالاا البةامياة للشاركة تالااي 

 اعباا فيه ال بالفة.

 

 ليس تاعضاص مجلاس ادا ة الشاركة ال سااه ة ال اماة مساؤتلون لالةضاامن تالةكافال كالك فإن "

اااركاا(. تعنااد صاادت   159" )م/عجاااه ال ساااه ين عاان عقصاايرهم ات اه ااالهم فااق ادا ة الشااركة

قاارا  لةصااافية ااااركة مسااااه ة عاماااة تظهاااو  عجاااز فاااق موجوداعهاااا لحياااث ا عساااةطيع الوفااااص 

لالةزاماعها تكان را ر هااا ال جاز ات الةقصاير ات ااه اال هاو ف ال أت أف اال  لايس مجلاس إدا ة 

عح يال كال  الشركة أت أعضاص ال جلس ات ال دير ال ام ات مدققق الحسالاا  فان لل حك ة ان عقر 

مسااؤتل عاان هاااا ال جااز ديااون الشااركة كلهااا ات ل ضااها حساار مقةضااى الحااال. تعحاادد ال حك ااة 

ال  الغ الواجر ادا هاا تماا ا ا كاان ال سا  ون للبساا ة مةضاامنين فاق ال ساؤتلية ام ا. تفاق هااا 

( مان قاانون الشاركاا هادم لةحصان مجلاس اادا ة ل  ادأ 159الحكم ال نصوذ عليه فق ال ادة )

 ل سؤتلية ال حدتدة للشركة عن ديونها.ا

 

تقد أجاز القانون للشركة أت لل راقر أت اي من مساه يها الحق لرفع دعاو  ال ساؤتلية هااه داد 

( ماان قااانون الشااركاا فانااه ا ي كاان ل جلااس اادا ة 161مجلااس إدا ة الشااركة. تتفقااا لل ااادة )

ر قه ليان حسالاا الشركة السنوية تاعاالن "ااحةجاج لاالراص الصاد  عن الهيئة ال امة" اا ا ا 

 عقرير مدققق الحسالاا. تا يش ل هاا االراص اا اامو  الةق ع كنت الهيئة ال امة من م رفةها.

 

 ال سؤتلية الجزالية. -ذ



ي كن أن  إدافة الى ال سؤتلية ال دنية  فإن  ليس تأعضاص مجلس إدا ة الشركة ال ساه ة ال امة

أعضااص تسؤتلية الجزالية. تتفقا لنصوذ قانون الجرالم ااقةصادية فإن  ليس ية ردوا الى ال 

ن عاامين. مجلس إدا ة الشركة ال ساه ة ال امة ي ة رتن لااياا عط يق أحكام هااا القاانون ماوظفي

د فاإن تحيث أن الجرالم ااقةصادية هق من الجرالم الةق عدخل فق إخةصااذ هيئاة مكافحاة الفساا

 ة سااد ع لاك صاالحية الةحقياق ماع  لايس تأعضااص مجلاس إدا ة الشاركة ال سااههيئة مكافحة الف

 . تمان أهامال امة إ ا ما نسر اليهم أي ف ل من ااف ال الةاق عادخل فاق نطاا  الجارالم ااقةصاادية

لجارالم الجرالم الةق ي كن أن ية رض لها  ليس تأعضاص مجلس ادا ة الشركة ال سااه ة ال اماة ا

 الةالية:

 .2( من قانون ال قولاا170-173ت ق ول أت عرض الراوة خالفا ألحكام ال واد )طلر أ -1

 . 3( من قانون ال قولاا174جري ة اتخةالس خالفا ألحكام ال ادة ) -2

 .4( من قانون ال قولاا175خالفا ألحكام ال ادة ) جري ة إرةث ا  الوظيفة -3

( مااان قاااانون  171  265-260واد )جري اااة الةزتيااار أت إراااة  ال مااازت  خالفاااا ألحكاااام ال ااا -4

 . 5ال قولاا

 الجرالم ال نصوذ عليها فق قانون الشركاا تأه ها: -5

 ( من قانون الشركاا.278الجرالم ال نصوذ عليها فق ال ادة ) -أ 

 "ي اقر كل اابص يرعكار أياا مان( من قانون الشركاا اا دنق 278تفقا لنص ال ادة )

ا عزياد تلى عال  رنواا تلارامة ا عقل عن ألف ديناا  لالح س من رنة إاألف ال الةالية 

 :على عشرة آاا دينا 

                                                
( من قانون ال قولاا  على ما يلق: "كل موظف تكل ابص ندذ الى خدمة عامة رواص لاانةباذ ات لاالة يين 170ال ادة ) عنص   2

  ل خر  ليقوم لايره هدية ات تعدام ات اية منف ة اتكل ابص كلف ل ه ة  ر ية كال حكم  تالب ير  تالسنديك طلر ات ق ل لنفسه ات ل

 عوقر لالح س مدة ا عقل عن رنةين تلارامة ع ادل قي ة ما طلر ات ق ل من نقد ات عين".حق لحكم تظيفةه 

سه  ل لنفقكل ابص من اااباذ ال اكو ين فق ال ادة السالقة طلر ات  -1( من قانون ال قولاا على ما يلق: "171تعنص ال ادة )

ااال   عوقر لاا ات لايره هدية أت تعدا ات اية منف ة اخر  لي  ل ع الم اير حق ات لي نع عن ع ل كان يجر ان يقوم له لحكم تظيفةه

 اه األف ال".هي اقر لال قولة نفسها ال حامق ا ا ا عكر  -2الشاقة ال ؤقةة تلارامة ع ادل قي ة ما طلر ات ق ل من نقد ات عين. 

دية ات ه( 170على ما يلق: "من عرض على ابص من األاباذ الوا د  كرهم فق ال ادة )  من قانون ال قولاا (173)تعنص ال ادة 

 - الوعد ق وام  إ ا لم يال  ال رض ات -منف ة أخر  ات تعده لها لي  ل ع الم اير حق ات لي ةنع عن ع ل كان يجر أن يقوم له عوقر 

 ة من عشرة دنانير الى مالةق دينا ".لالح س ا أقل من عالعة أاهر تلارام

 
كل موظف ع ومق ادخل فق  مةه ما تكل اليه لحكم الوظيفة أت ل وجر -1( من قانون ال قولاا على ما يلق: "174ال ادة ) عنص  3

اراماة ال ؤقةاة تل عكليف من  ليسه امر ادا عه ات ج ايةه ات حفظه من نقود تااياص اخر  للدتلة ات احد الناس عوقر لااااال الشاقة

 ع ادل قي ة ما اخةلس.

كاان مان ت الشركاا ال سااه ة ال اماةكل من اخةلس امواام ع ود لبزالن ات صناديق ال نوو ات مؤرساا ااقراض ال ةبصصة ات -2

 اااباذ ال املين فيها ) كل منهم فق ال ؤرسة الةق ي  ل لها ( عوقر لال قولة ال قر ة فق الفقرة السالقة.

ات  ات الادفاعر تقاع الف ال ال  اين فاق الفقارعين الساالقةين لةزتيار الشايكاا ات السانداا ات لادس كةالااا ايار صاحيحة فاق القياود ا ا -3

اكةشااا  السجالا ات لةحريف ات حاا ات اعالا الحسالاا ات اات ا  تايرها من الصكوو تلصو ة عامة لأية حيلة عرمق الى منع

 الشاقة ال ؤقةة مدة ا عقل عن خ س رنواا تلارامة ع ادل قي ة ما اخةلس. ااخةالس عوقر الفاعل لااااال

م لال قولة  اعها -4  ي اقر الشريك ات ال ةدخل ع  يا

 
( من قانون ال قولاا على ما يلق: "من تكل اليه ليع ات اراص ات ادا ة اموال منقولة ات اير منقولة لحساذ الدتلة 175) عنص ال ادة 4

م فق احد هاه ااع ال  ات لحساذ ادا ة ت اراعااة لفرياق مات خالف ااحكام الةق عسري عليها اما لجر مانم  اعق أت عامة  فاقةرا اشا

 ".ناجمتلارامة ع ادل قي ة الضر  العوقر لااااال الشاقة ال ؤقةة إدرا ام لاادا ة ال امة إدرا ام لالفريق اآلخر ات 

 
ي اقر لاألااال الشاقة ال ؤقةة خ س رنواا على األقل ال وظاف الااي  -1ا على ما يلق: "( من قانون ال قولا262)عنص ال ادة   5

م فق أعناص قيامه لالوظيفة   إما لاراصة ارة  ال إمضاص ات خةم ات لص ة أص ع ات إج اام لة مازت ام    وقي اه امضااصيرعكر عزتيرام ماديا

 ع راا عنقص ال قولة عن  -2دافة عايير فق مض ون صك ات مبطوط. تإما لصنع صك ات مبطوط  تإما ل ا يرعك ه من حاا ات إ

عالا السند إعالفا إعط ق أحكام هاه ال ادة فق حال  -3رنواا ا ا كان السند ال زت  من السنداا الةق ي  ل لها الى ان يدعى عزتيرها. 

م".  م ات جزليا  كليا

تهو عالم لأمره  "ي اقر ل قولة مرعكر الةزتير نفسها من ارة  ل ال زت  ( من قانون ال قولاا على ما يلق:261تعنص ال ادة ال ادة )

 اا إ ا نص القانون على عقولة خاصة".

اصة ق أت ا  خف( من قانون ال قولاا لالنس ة للةزتير فق اات ا  الباصة على ما يلق: "من ا عكر الةزتير 271تعنص ال ادة )

 ( ي اقر لالح س من رنة الى عال  رنواا".263ت  262لاحد  الورالل ال حددة فق ال ادعين )



اصدا  األرهم أت اهاداعها أت القياام لةسالي ها إلاى أصاحالها أت عرداها للةاداتل ق ال  -

عصاااديق النظاااام األراراااق للشاااركة  تال وافقاااة علاااى عأريساااها أت السااا اح لهاااا لزياااادة 

  لك فق الجريدة الرر ية.  أر الها ال صرح له ق ل ااعالن عن

 اجااراص اكةةالاااا صااو عه لورااهم أت ق ااول ااكةةالاااا فيهااا لصااو ة ته يااة أت اياار -

 حقيقية لشركاا اير قال ة أت اير حقيقية.

اصاادا  راانداا القاارض تعردااها للةااداتل ق اال أتانهااا لصااو ة مبالفااة ألحكااام هاااا  -

 القانون.

أت  تخسالرها لصو ة اير مطالقاة للواقاععنظيم ميزانية أي اركة تحسالاا أ لاحها  -

ص عض ين عقرير مجلس ادا عها أت عقرير مادققق حساالاعها ليانااا ايار صاحيحة تاألدا

ن إلى هيئةها ال امة ل  لوماا اير صحيحة أت كةم م لوماا تايضااحاا يوجار القاانو

  كرها ت لك لقصد اخفاص حالة الشركة الحقيقية عن ال ساه ين أت  تي ال القة.

 عوزيع أ لاح صو ية أت اير مطالقة لحالة الشركة الحقيقية. -

 

 ا.تعط ق ال قولاا ال شا  اليها أعاله على ال ةدخل فق الجرالم ال اكو ة تال حرض عليه

 

 ( من قانون الشركاا.279الجرالم ال نصوذ عليها فق ال ادة ) -ذ

ةاق عباالف أحكاام قااانون ( مان قاانون الشااركاا ع اقار الشاركة ال279تفقاا لانص ال اادة )  

لارامااة ا عقاال عاان ألااف دينااا  تا عةجاااتز عشاارة آاا دينااا  مااع ألطااال الةصاارا الشااركاا 

م لالك.  ال بالف إ ا  أا ال حك ة ال بةصة تجها

ك ا تي اقر مدير الشركة تمدقق حساالاعها لاالح س مادة ا عقال عان ااهر تا عزياد علاى  

 منظ ة ق ل عصفيةها.رنة إ ا لم عحفظ الشركة دفاعر حسالاا 

كالك فان الفقرة )ج( من ال ادة ال شا  اليها عقضاق لاناه "تماع عادم ااخاالل لاأي عقولاة  

أاد ينص عليهـا قانون آخر ي اقر لارامة ا عقال عان الاف ديناا  تا عةجااتز عشارة ااا ديناا  

زير ات كاال ماان ي ةنااع ع اادا عاان ع كااين ماادققق الحسااالاا ات اااااباذ ال كلفااين ماان ق اال الااو

ل وجر قانون الشركاا ات ااطالا علاى دفاعرهاا تتعالقهاا ات ال راقر  لالقيام لواج اعهم ال حددة 

 ي ةنع عن عقديم ال  لوماا تاايضاحـاا الالزمة لهم".

 

 ( من قانون الشركاا.282ال ادة )الجري ة ال نصوذ فق ج_ 

الشركاا أت أي نظام أت أمر صاد   ( فإن كل مبالفة ألي حكم من أحكام قانون282تفقا لل ادة )

ل قةضاه لم  ينص القانون على عقولة خاصة لها  ي اقر مرعك ها لارامة ا عقل عن مالة ديناا  ت 

 ا عزيد على ألف دينا .

 

 الجرالم ال نصوذ عليها فق قانون األت ا  ال الية. -6

لشاركاا ال سااه ة ال اماة فاان ا 2002ل اام  76ات ا  ال الية ال ؤقت  قم تفقا لنصوذ قانون 

لصاافةها مصااد ا لااالت ا  ال اليااة عبضااع لرقالااة هيئااة األت ا  ال اليااة تإااارافها. تيجيااز القااانون 

علاى تعالقهاا تقيودهاا تراجالعها مان الجهاة ال بةصاة للهيئة الةفةيش على هاه الشركاا تالةدقيق 

جهاة ال بةصاة فيهاا  اجاراص أي للهيئاة  مان خاالل التعحديادا فاإن  فق الهيئة ال بولة قانوناا لاالك.

عحقيااق ات عفةاايش ات عاادقيق لةحديااد مااا ا ا كااان أي ااابص قااد ا عكاار مبالفااة ات اعبااا اجااراصاا 

 تأالة لي اااا  تأاانظ ااة  تأ الهيئااة عحضاايرية عااؤدي الااى ا عكاااذ مبالفااة اي ماان احكااام قااانون

رتا ات م ا راااا الةحقيااق فااق أي م لوماااا ات ظااتلهااا صااالحية  القاارا اا الصاااد ة ل قةضاااه.

 تاانظ اة تالة لي ااا تالقارا اا الصااد ة ل قةضااه هااعراها درت ية تمالل ة لةنفيا احكام قانون

طلر حضو  الشهود تر اا اهاداعهم  عحت القسم  تعقديم أي تعالق تمساةنداا تمن د ن  لك 



جاراصاا ااراة انة لااتي الب ارة تااخةصااذ فاق اتلهاا الحاق ل  اا عالقة ل وداوا الةحقياق.

 أعاله.الةحقيق تالةفةيش تالةدقيق ال شا  اليها 

 تمن أهم ال بالفاا الةق ي كن أن عرعكر من الشركاا ال ساه ة ال امة تمجالس إدا اعها ما يلق:

ال صااد  الاااي يقاادم نشاارة اصاادا  عةضاا ن لياناااا اياار صااحيحة عة لااق ل  لوماااا جوهريااة ات   -

 حافا لةلك  ال  لوماا.

وقع على نشرة اصدا  عةض ن لياناا اير صحيحة مة لقاة ل  لومااا جوهرياة الشبص الاي ي -

 ات  حافا  لةلك ال  لوماا.

 الشبص الاي ا يلةزم ل ةطل اا  نشرة ااصدا  ال حددة من الهيئة. -

 الشبص الاي يقوم ل يع ات ا  مالية من خالل عرض عام لدتن نشرة اصدا  نافاة ال ف ول. -

 

 -احكام هاا القانون قيام ال رخص له ات ال  ة د لأي م ا يلق:ي ة ر مبالفة ك ا ت

 اراصة الةصرا لاموال ال  الص ات ال ساه ين ل ا فق  لك اراصة عوظيفها ات ارةبدامها. -

 م ا رة البداا تالةضليل تااع ال ال حظو ة. -

الةاق يةقادااها أي  الةأعير رل ا على ال نافسة ت لك لالةالعر لنسر ال  اواا ات ل ادل البادماا -

 منه ا من ال  الص ات الحد من البدماا ال قدمة رواص كان  لك لشكل منفرد ات لالةواطؤ مع الاير.

الةأعير رل ا ات محاتلة الةأعير رل ا تلأي اكل من اااكال على رو   أس ال ال رواص كان  لك  -

 لشكل منفرد ات لالةواطؤ مع الاير.

 

 الةصرفاا أه ها:كالك فقد منع القانون ل   

ا يجوز اي تري  مالق ات تري  لحساله ان يةداتل ات اقا مالياة ل صاد  عاام اا عان طرياق  -أ

 رو  مالق   ما لم عكن الو قة ال الية م فاة من هاا الشرط من ال جلس.

ا يجوز الةداتل فق السو  اا لوارطة عقود عداتل لين الورطاص   مدتنة فق راجالا الساو  -ذ

لحسااالهم ات لحساااذ ع اللهاام   تفقااا لالنظ ااة الداخليااة للسااو  تع لي اعااه ال لزمااة لج يااع تعااةم 

 ااطراا ال  نية لالةداتل.

 

 مبالفة ي اقر عليها القانون: قيام اي ابص لأي م ا يلق( 108) ال ادةكالك فقد أعة را 

 عداتل ات ا  مالية ات ح ل الاير على عداتلها لناص على م لوماا داخلية. -

ارةاالل م لوماا داخلية ات ررية لةحقيق مكارار مادياة ات م نوياة لاه ات لاياره   ل اا فاق  لاك  -

 اعضاص مجلس ادا ة السو  تال ركز تموظفو كل منه ا.

 افشاص ال  لوماا الداخلية لاير مرج ه ال بةص ات القضاص. -

 

 القيام لأي م ا يلق:( من القانون 109تقد حظرا ال ادة )

 اا ات عرتيجها ات اعطاص م لوماا ات لياناا ات عصريحاا مضاللة ات ايار صاحيحة لث الشال -

 قد عؤعر على ر ر أي ت قة مالية ات على ر  ة أي جهة مصد ة.

الةأعير على ال  امالا ال ة لقة لااات ا  ال الياة   راواص منفاردا ات لاالةواطؤ ماع اياره   لقصاد  -

الية ات حجم عداتلها ات عن ر ر ات حجام عاداتل اعطاص صو ة اير صحيحة عن ر ر أي ت قة م

 اي ات ا  مالية اخر   اا عالقة.

 

 :مبالفة عسةوجر ال قاذ ي ة ر أي م ا يلقكالك فان القانون 

 عقديم لياناا اير صحيحة ات مضللة فق أي من الوعالق الةق يةم عقدي ها الى الهيئة. -

 -ر صحيحة ات مضللة لشأن:عرض ات ا  مالية ات لي ها لناص على لياناا اي -

 لحقو  تال يزاا الةق ع نحها اات ا  ال الية الةق عم عردها ات لي ها.* ا 



ط ي ااة ااع ااال الةااق ي ا رااها ال صااد  ات مااد  نجاااح علااك ااع ااال ات ااتداااا * 

 ال الية لل صد  ات الةوق اا ال سةق لية له.

ات  ياة ايار صاحيحة ات مضاللة عصديق مدقق الحسالاا ات ال حارر على لياناا مال*  

يكااون كاال منه ااا  حيااث مبالفااة لل  ااايير ال حاراا ية ال  ة اادة تم ااايير الةاادقيق ال  ة اادة 

 حسر مقةضى الحال  مسؤتا عن ع وي  أي ابص علحق له خسا ة مالية نةيجة لالك.

أي خااداا ات عضااليل ية لااق لاااات ا  ال اليااة ات أي م ا رااة محظااو ة في ااا ية لااق * 

 ال ال رخصة تفقا احكام هاا القانون.لااع 

 

 

 تعاليا ليان ألهم الجرالم ال  كن ا عكالها خالفا ألحكام قانون اات ا  ال الية:

  

 (. 22الجرالم ال نصوذ عليها فق ال ادة ) -أ

على أي  ا يةجاتز مقدا ها خ سون الف دينا فرض اراماا مالية  هيئة األت ا  ال الية ل جلس

 -الحااا الةالية: ابص فق أي من

 تاانظ ة تالة لي اا تالقرا اا الصاد ة ل قةضاه. الهيئة ا عكاذ مبالفة احكام قانون -1

 القيام ع دا لال ساعدة ات الةحري  ات عقديم ال شو ة ات امر أي ابص لا عكاذ أي مبالفة. -2

ة لاااق ل  لومااااا ااداص ات الةسااا ر لاااااداص ات عقاااديم م لومااااا ايااار صاااحيحة ات مضاااللة ع -3

جوهرية ت لك فق أي طلر ات عقرير مقدم اليها ات اخفاص م لوماا عة لق ل  لوماا جوهرياة كاان 

 يةوجر عليه  كرها لالةقرير ات الطلر.

 

مةطل اا ال صلحة ال اماة  اخااا ل اين ااعة اا  عند فرض الارامة عحديد مقدا ها على ال جلس ت

 -اامو  الةالية:

ت خاداعا ات احةيااا ات عالع اا ات عجااهال مة  ادا ات اه ااا جساي ا لل ةطل ااا ان ال بالفة عض ن -

 ال نصوذ عليها فق هاا القانون.

 ان ال بالفة عرعر عليها ادرا  لأي ابص لصو ة م اارة ات اير م اارة. -

ان ال بالفة نجم عنها اعراص اير مشارتا ماع ااخاا ل اين ااعة اا  الة ويضااا الةاق ياةم دف هاا  -

 لل ةضر ين من ا عكاذ ال بالفة.

 أي امر اخر عسةوج ه مقةضياا ال دالة تاانصاا. -

 

 (. 110الجرالم ال نصوذ عليها فق ال ادة ) -ذ

( من قانون الهيئة "ي اقر كل من يبالف ايا من احكام هاا القاانون 110 ادة )فقرة )أ( من التفقا لل

( مالاة 100.000لاراماة ا عزياد علاى )ل قةضااه  ات اانظ اة ات الة لي ااا ات القارا اا الصااد ة

لاادااافة الااى ارامااة ا عقاال عاان داا ف الاارلح الاااي حققااه ات داا ف البسااا ة الةااق  الااف دينااا 

 عجن ها على ان ا عزيد على خ سة اد اا  لك الرلح ات البسا ة.

 

د ت د الانص مع عدم ااخالل لأي عقولاة اااكالك فقد نصت الفقرة )ذ( من هاه ال ادة على أنه "

عليها فق أي عشريع اخر تلاادافة الى الارامااا ال  يناة فاق الفقارة )أ( مان هااه ال اادة   ي اقار 

 -كل من يبالف ايا من احكام ال واد ال  ينة ادناه ل ا يلق:

( تالفقارعين )أ( 63الح س مدة ا عزيد على عال  رنواا ل بالفة احكام الفقرة )ج( مان ال اادة )-1

 ( من هاا القانون.109( تال ادة )108 ادة )ت )ذ( من ال

( تالفقرة )د( 34( من الفقرة )أ( من ال ادة )1الح س مدة ا عزيد على رنة ل بالفة احكام ال ند )-2

 ( من هاا القانون.47( تالفقرعين )أ( ت )ذ( من ال ادة )42من ال ادة )



لفااة لل اارة ااتلااى ات ا ا اتدا لل حك ااة ال بةصااة ان ا عحكاام ل قولااة الحاا س ا ا كاناات ال با-ج

ال بالف لصندت  ال حك ة ات للهيئة م لاا كافيا لدفع قي اة الارامااا الةاق قاد يحكام لهاا   ااريطة 

 دف ها ق ل اكةساذ الحكم الد جة القط ية.

 ي اقر الشريك تال ةدخل تال حرض لال قولة  اعها.-د

تالشااركاص ال ةضااامنون تال وظفااون ي ة اار اعضاااص مجااالس اادا ة تاعضاااص هيئااة ال ااديرين  -هااـ

ال  ينااون لااد  الشاابص ااعة ااا ي ال بااالف مسااؤتلين عاان ال بالفااة مااا لاام يث اات عاادم عل هاام 

 لا عكالها.

يكون ال حكاوم علياه لاأي مبالفاة راواص كاان  لاك عان قصاد ات عقصاير ات اه اال مساؤتا عان -ت

 ات الرلح الاي فاعه. ع وي  أي ابص عضر  جراص ال بالفة ل قدا  البسا ة الةق عك دها

لل حك ة ال بةصة القاص الحجز على موجوداا أي ابص يحاكم لديها د انا لساداد الارامااا -ز

 تالة ويضاا الةق قد يحكم لها تلها ان ع ين قي ا على هاه ال وجوداا.

 

( مان القاانون ع انح ال ةضار  الحاق لال طال اة 111تإدافة الى ال سؤتلية الجزالياة فاان ال اادة )

 الة وي  حيث نصت هاه ال ادة على ما يلق:ل

 

يحااق اي مسااةث ر ع اارض اداارا  ماليااة نةيجااة ليااع ات ا  ماليااة مطال ااة ال ااالع ات  -أ

ال صد    حسر مقةضى الحال   لالة وي  عان اادارا  الةاق لحقةاه ااريطة ان يث ات 

 -ما يلق:

لقااانون تاانظ اااة ان ليااع علااك اات ا  ال الياااة قااد عاام لصاااو ة مبالفااة احكااام هااااا ا-1

 تالة لي اا تالقرا اا الصاد ة ل قةضاه.

  0انه قد ع رض لبسا ة مالية نةيجة ل يع علك اات ا  ال الية -2

ك ااا يحااق اي مسااةث ر ع اارض اداارا  ماليااة نةيجااة عاادم صااحة ات دقااة ات كفايااة -ذ

ى الهيئااة اافصااح الاوا د فاق نشارة ااصادا  ات مرفقاعهااا ات الةقاا ير الواجار عقادي ها الا

تفق احكام هاا القاانون مطال اة أي اابص تقاع علاى أي منهاا لاالة وي  عان اادارا  

 -الةق لحقةه   اريطة ان يث ت ما يلق:

ان نشرة ااصدا  ات مرفقاعها ات الةقرير لم عةض ن م لوماا جوهرياة تدارت ية لاه -1

 .اعبا  القرا  ال نارر لشأن ليع ات اراص ات ااحةفاظ لأت ا  مالية

ان نشرة ااصدا  ات مرفقاعها ات الةقرير عض ن ليانااا ايار صاحيحة ات مضاللة كاان -2

 لها اعر على قرا  ال يع ات الشراص ات ااحةفاظ لاات ا  ال الية.

لل ةضاار  اقامااة دعااواه امااام ال حك ااة ال بةصااة خااالل ماادة ا عزيااد علااى راانةين ماان -ج

 -عا يخ:

 يع ات ا  مالية.لال يع   فق حال نج ت اادرا  عن -1

نفا  نشرة ااصدا    ات عا يخ عقديم الةقريار ات الةاا يخ الااي كاان ين ااق عقدي اه فياه   -2

 ت لك حسر مقةضى الحال.


