
 30/05/2021التاريخ  01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

28 

 

 املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية 
 دراسة مقارنه بني اململكة ومجهورية مصر 

 1الدكتور صالح أمحد فراج 
 العدالة واحلكمة أبمريكا  جامعة

 اجلامعة اإلسالمية مبنيسوت 
 املقدمة 

هبا العديد من األفراد الطبيعيني، الشخصية االعتبارية تقوم ابلعديد من املهام الكبرية اليت يعجز عن القيام  
وقد تقوم الشخصية االعتبارية ابلعديد من اجلرائم، كالسرقة والتزوير، واالعتداءات اجلسيمة وغري ذلك من 
لو ارتكبت من جانب أشخاص طبعيني، فهل من املمكن حماسبة  اجلرائم اليت تستحق املساءلة والعقوبة 

ن قد اعرتف ابلشخصية االعتبارية وجعل له العديد من احلقوق اليت الشخصية االعتبارية خصوصاً أن القانو 
 تطالب هبا اآلخرين، وكل حق يف القانون يقابله واجب. 

االحنرافات   من  ابلعديد  يقومون  قد  االعتبارية  الشخصية  أبعمال  يقومون  الذين  األعضاء  أو  واملمثلون 
أشخاص لو كانوا  عليها  حياسبون  اليت  اإلجرامية  جنائية   واألعمال  مسؤولية  هناك  يكن  مل  فلو  طبيعيني، 

للشخصية االعتبارية لكان هذا وسيلة هلؤالء الرتكاب اجلرائم وعدم حماسبتهم عليها، ومن هنا جاءت أمهية  
املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية: دراسة  املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية، فجاء هذا املوضوع: "  

 ". كة ومجهورية مصرمقارنه بني اململ
 : أمهية البحث وأسباب اختياره 

 شيوع وانتشار الشخصيات املعنوية، وهي هلا شخصيتها القانونية املستقلة. -1
 ارتكاب الشخصيات املعنوية جرائم تفوق يف بعض األحيان اجلرائم اليت يرتكبها األشخاص الطبيعيون. -2

 أهداف البحث:
 اجلنائية. بيان مفهوم املسؤولية -1
 بيان مفهوم الشخصية املعنوية وأنواعها.-2
 بيان مدى ثبوت املسئولية اجلنائية للشخصية االعتبارية.-3

 
 الدكتور صالح أمحد فراج  : املؤلف املرسل 1



 30/05/2021التاريخ  01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

29 

 

 بيان موقف املشرع املصري والسعودي من املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية. -4
 مشكلة البحث: 

ة املعنوية وحتميلها املسؤولية اجلنائية  املشكلة اليت يضطلع البحث بدراستها هو هل من املمكن جمازاة الشخصي
 عما ترتكبه من جرائم، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ما مفهوم املسؤولية اجلنائية؟ -1
 ما مفهوم الشخصية املعنوية وأنواعها؟ -2
 ما مدى ثبوت املسئولية اجلنائية للشخصية االعتبارية؟  -3
 ي من املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية؟ما موقف املشرع املصري والسعود-4

 منهج البحث: 
اتبعت يف دراسيت املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل مجع املعلومات، والبياانت، والنصوص القانونية  

 وحتليلها من أجل الوصول إىل نتائج حيادية موضوعية. 
 خطة البحث: 

 يتكون البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وهي:
 حث األول: مفهوم املسؤولية اجلنائية. املب

 املبحث الثاين: مفهوم الشخصية املعنوية وأنواعها.
 املبحث الثالث: ثبوت املسئولية اجلنائية للشخصية االعتبارية. 

املبحث الرابع: موقف القانون املصري والنظام السعودي والفقه اإلسالمي من املسؤولية اجلنائية للشخصية 
 املعنوية. 
 اخلامتة. 
 النتائج. 

 التوصيات. 
 املصادر واملراجع 

 فهرس املوضوعات.
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 املبحث األول: مفهوم املسؤولية اجلنائية: 

 املسؤولية اصطالحاً: 
 املسؤولية يف الفقه اإلسالمي: 

عرفها عبدالقادر عودة أبهنا: أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال احملرمة اليت أيتيها خمتاراً وهو مدرك ملعانيها  
 .(2) ونتائجها

 .(3)وعرفت أبهنا: املؤاخذة على فعل ضار
 .(4) وعرفت أبهنا: إلزام شخص بضمان الضرر الواقع ابلغري نتيجة لتصرف قام به

يقّدم عنها حسااب إىل غريه  الفرد مكّلفا أبن يقوم ببعض األشياء وأبن  وعرفها دراز أبهنا: املسئولّية كون 
الفرد امل أّن فكرة املسئولّية تشتمل على عالقة مزدوجة من انحية  الّتحديد  سئول أبعماله  وينتج عن هذا 

وعالقته مبن حيكمون على هذه األعمال، واملسئولّية قبل كّل شيء هي استعداد فطرّي، إهّنا هذه املقدرة 
 .(5)على أن يلزم اإلنسان نفسه أّوال، والقدرة على أن يفي بعد ذلك ابلتزامه بوساطة جهوده اخلاّصة 

ا الشعور أبداء  يراد ابملسئولية  اخلاقاين أبهنا:  املسئولية جمرد وعرفها  وليست  العمل  واإلخالص يف  لواجب 
اإلقرار فإن اجلزم ابلشيء ال يعطي صفة املسئولية وإمنا جيد املتحسس هبا أن هناك واجبات ال بد من االنقياد  
إليها بغض النظر عن النتائج، فإن إنقاذ الغريق مما يشعر الشخص ابملسئولية يف إنقاذه إذا كانت له القدرة 

اذ وإن دفع الظلم ممن له القدرة على دفع الظلم جيب على ذلك الشخص أن يدفع عن املظلوم  على اإلنق
 .(6)وهو مسئول عن الرتك، فاملسئولية ختتلف بلحاظ األفراد وبلحاظ اجملتمعات

 .(7)وعرفت أبهنا: املسئولية حالة يكون فيها اإلنسان صاحلا للمؤاخذة على أعماله وملزما بتبعاهتا املختلفة 
 

 . 392/ 1( عودة، عبدالقادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي، دار الكاتب العريب، بريوت، د.ت، 2)
رسالة  3) اإلسالمي،  الفقه  يف  القاضي  مسؤولية  حممد،  ماجد  عبدهللا  املكحل،  األردنيةـ (  اجلامعة  العليا،  الدراسات  منشورة، كلية  ماجستري غري 

 . 5م،  1995
 . 425م، 1988 -هـ  1408، 2حامد صادق قنييب، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط -(حممد رواس قلعجي 4)
الكرمي  5) الرسول  النعيم يف مكارم أخالق  مؤلفني، نضرة  والتوزيع، جدة، طصلى    -( جمموعة  للنشر  الوسيلة  دار  عليه وسلم،  /  8،د.ت،  4هللا 

3401 . 
 . 8/3401(جمموعة مؤلفني، نضرة النعيم، 6)
، سجاد أمحد بن حممد أفضل، املسؤولية واجلزاء يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  8/3401(جمموعة مؤلفني، نضرة النعيم،  7)

 . 13م،  2007إلسالمية العاملية، ابكستان، أصول الدين، اجلامعة ا
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 املسؤولية يف القانون: 
 .(8) املسؤولية: "التزام إبصالح اخلطأ الواقع على الغري طبقا للقانون"

وعرفت أبهنا: "وسيلة قانونية تتكون أساساً من تدخل إرادي ينقل مبقتضاه عبء الضرر الذي يدفع على 
السيكولوجيا، أو القوانني االجتماعية، إىل شخص شخص مباشرة بفعل قوانني الطبيعة، أو البيولوجيا، أو  

 .(9)آخر ينظر إليه على أنه الشخص الذي جيب أن يتحمل هذا العبء"
 وميكن تعريف املسؤولية أبهنا عبارة عن: حتمل تبعات األقوال واألفعال. 

 شرح التعريف:
 حتمل تبعات: أي أن اإلنسان يتحمل ما يرتتب على تصرفاته. 

واألفعال: املسؤولية ال تشمل حتمل تبعات األقوال أو األفعال فقط، بل هي شاملة لتبعات األقوال  األقوال 
 واألفعال معاً، واليت يرتتب بسببها ضرر على الغري. 

 
 املسؤولية اجلنائية اصطالحا: 

 املسؤولية اجلنائية يف الشرعية: 
اإلنسان نتائج األفعال احملرمة اليت أيتيها خمتاراً وهو مدرك  :"معىن املسئولية اجلنائية يف الشريعة أن يتحمل  

ملعانيها ونتائجها، فمن أتى فعالً حمرماً وهو ال يريده كاملكره أو املغمي عليه ال يسأل جنائياً عن فعله، ومن  
 .(10)أتى فعالً حمرماً وهو يريده ولكنه ال يدرك معناه كالطفل أو اجملنون ال يسأل أيضاً عن فعله"

 املسؤولية اجلنائية يف القانون: 
املسؤولية اجلنائية: "هي اليت تقوم عندما يقوم الشخص ابرتكاب فعل يشكل جرمية يعاقب عليها القانون، 
فاملسؤولية اجلنائية تقوم على أساس أن هناك ضرراً أصاب اجملتمع جراء ارتكاب هذا الشخص فعالً خيالف  

 . (11)اجملتمعية، ويرتتب على تلك املخالفة جزاء جنائي حمدد يف القانون"  القواعد القانونية اليت تنظم الشؤون

 
 . 12م،  1998( عوابدي عمار، نظرية املسؤولية اإلدارية: دراسة أتصيلية، حتليلية، ومقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 8)
 .12(عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، 9)
 (. 392/ 1ابلقانون الوضعي، )( عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً 10)
 (. 118م، )ص 2007، 1(بالل، فاطمة عبدالعزيز حسن أمحد، املسؤولية املدنية للطبيب: دراسة مقارنة، اجمللة القانونية والقضائية، عدد: 11)
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وتعرف املسؤولية اجلنائية يف النظام السعودي أبهنا: "حتمل اإلنسان نتائج تصرفاته الضارة، سواء ما يتعلق  
 . (12) منها مبعامالته، أو مبا جيرمه النظام ويصفه أبنه جرمية"

 شرح التعريف:
 التعريفات السابقة هو تعريف النظام السعودي للمسؤولية. املختار من 

 فتحمل اإلنسان: خيرج حتمل احليوان. 
 نتائج تصرفاته الضارة: أي كل ما ينجم عن تصرفاته من أضرار جتاه الغري. 

املعامالت املالية سواء ما يتعلق منها مبعامالته، أو مبا جيرمه النظام ويصفه أبنه جرمية: أي سواء كان يف ابب  
 وغريها، أو ابب اجلناايت، كأن ارتكب جرمية فإنه يكون مسؤول عنها.

 
 املبحث الثاين: مفهوم الشخصية املعنوية وأنواعها: 

 الشخصية املعنوية: 
الشخصية املعنوية :"هو الشخص القانوين الذي ينتج عن عقد الشركة الذي يلتزم مبقتضاه شخصان أو 

نهم يف مشروع مايل بتقدمي حصة من مال، أو من عمل الستثمار ذلك املشروع،  أكثر أبن يساهم كل م
 .(13)واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة"

جمموعة   فهي  املسؤولية،  وحتمل  احلق،  اللتزام  الصالحية  ذو  "الكائن  أبهنا:  املعنوية  الشخصية  وعرفت 
شخصية معنوية، فهي إذن كل جمموعة من األشخاص  األشخاص، أو جمموعة األموال، وهذا يطلق عليه  

تستهدف هدفاً مشرتكاً، أو جمموعة من األموال ترصده ملدة زمنية حمددة، لتحقيق غرض معني، حبيث تكون 
هذه اجملموعة من األشخاص شخصية مستقلة عن العناصر املالية هلا، فلها أهليتها القانونية يف اكتساب 

حبيث يكون هلذه اجملموعة من األشخاص أو األموال مصلحة مجاعية مشرتكة،  احلقوق، وحتمل االلتزامات  
 مستقلة عن املصلحة الذاتية، والفردية ألفراد اجملموعة. 

 
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية (املشيخي، عبد هللا راجح، املسؤولية عن التسرت على جرائم الفساد املايل يف النظام السعودي: دراسة أتصيلية12)

 (. 75م، )ص2013الدراسات العليا، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 
كرة،  (محالوي، سهيلة، املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية يف ظل التشريع اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بس13)

 . 22م،  2014اجلزائر، 



 30/05/2021التاريخ  01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

33 

 

وعرفت أبهنا: جمموعة من األشخاص أو األموال تتحد من أجل حتقيق غرض معني، ومعرتف هلا ابلشخصية  
معيناً، وينتج عن ذلك العديد من اآلاثر القانونية، جتعل   القانونية، وهو كيان له أجهزة خاصة، متارس عمالً 

 من هذا الشخص قادراً على عقد العقود، والذمة املالية اخلاصة، وأهلية التقاضي. 
كما عرفت الشخصية املعنوية أبهنا: جمموعة من األشخاص أو األعمال تتعاون وتتحد وتتكايف لتحقيق  

 .(14) لقانونية غرض معني مشروع، ومعرتف له ابلشخصية ا
 وعرفها القانون املدين املصري أبهنا:

الدولة وكذلك املديرايت واملدن والقرى ابلشروط اليت حيددها القانون واإلدارات واملصاحل وغريها من   1-
 املنشآت العامة اليت مينحها القانون شخصية اعتبارية. 

 اعتبارية.  اهليئات والطوائف الدينية اليت تعرتف هلا الدولة بشخصية  2- .

 األوقاف.  3- .
 الشركات التجارية واملدنية.  4- 
 اجلمعيات واملؤسسات املنشأة لألحكام اليت ستأيت فيما بعد.  5- 

 .(15) آل جمموعة من األشخاص أو األموال تثبت هلا الشخصية االعتبارية مبقتضى نص يف القانون .- 6
 املعنوية: الفرق بني الشخصية االعتبارية والشخصية 

الشخصية االعتبارية هلا وجود، وليس هلا وجود حسي، وذلك خبالف الشخصية الطبيعية، فإن هلا وجوداً -1
 حسياً مادايً. 

الشخصي املعنوية وجودها تبعي لوجود جمموعة من األشخاص الطبيعيني، أو األموال، أما الشخصية -2
 واالعتبار.الطبيعية، فوجودها مستقل يف الواقع 

 ليس كل ما يثبت من احلقوق والواجبات للشخص الطبيعي يثبت للشخصية املعنوية.-3
الشخصية القانونية تثبت للشخص الطبيعي مبجرد والدته، أما الشخصية املعنوية فال تثبت هلا الشخصية -4

 القانونية إال بعد االعرتاف القانوين هبا. 

 
 .9الوي، املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية يف ظل التشريع اجلزائري، ص(مح14)
 من القانون املدين املصري. 53( املادة: 15)
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خص معني، بل له كامل احلرية، ما مل خيالف النظام العام،  الشخص الطبيعي ال ينحصر نشاطه يف ش-5
 . (16)أو القانون، خبالف الشخصية املعنوية فإهنا مقيدة مبا أنشأت من أجله

 وبذلك يتضح الفرق بني الشخصية الطبيعية، والشخصية االعتبارية.  
 أنواع الشخصية املعنوية: 
 الشخصية املعنوية نوعان:

 ة: األول: شخصية معنوية عام
 واألشخاص املعنوية أنواع: 

األشخاص املعنوية اإلقليمية: وهي الشخصية اإلدارية اليت يكون اختصاصها حمدداً على أساس جغرايف -1
 إقليمي، ويتحدد هلا نشاطاً عاماً، ولكنه يكون يف حدود إقليم الدولة، حنو: اجلماعات احمللية واإلقليمية. 

املرافق اليت حتقق غرضاً معيناً، ويعرتف هلا ابلشخصية القانونية املعنوية،  أشخاص معنوية مرفقية: وهي  -2
 كاملرافق العامة، فهذه شخصية اعتبارية. 

 الثاين: شخصية معنوية خاصة: 
 هناك العديد من األشخاص املعنوية اخلاصة، ومن ذلك:

وهو الربح، وهذه  الشركات: الشركات هي جمموعة من األشخاص تتالقى جهودهم من أجل حتقيق معني  
الشركات تكون هلا الشخصية القانونية االعتبارية، وهذه الشركات قد تكون شركات جتارية، أو غري جتارية،  

 أما الشركات غري التجارية فهي:
الشركات  حنو  جتارية،  أعماالً  التجاري  القانون  تعد يف  ال  اليت  األعمال  من  ابلعديد  تقوم  اليت  الشركات 

 ى ابلشركات املدنية. الزراعية، وهي تسم
أما الشركات التجارية: هي الشركات اليت تزاول مهناً جتارية يف القانون التجاري، حنو البيع والشراء، والصناعة،  

 واألعمال املصرفية، وهي نوعان:
وهذا النوع من الشركات هو الذي قوامه احلصص املقدمة من الشركاء، فهي ميثلها رأس   شركات أموال: 

النظر عن األشخاص الطبيعيني أنفسهم، وهذه الشركات يكون هلا احلق يف إصدار األسهم    املال بصرف

 
(16) alifta.org-https://www.dar/.الشخصية االعتبارية ، 

https://www.dar-alifta.org/
https://www.dar-alifta.org/
https://www.dar-alifta.org/
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القابلة للتداول، وهذا النوع من الشركات بقاؤه ليس رهناً ببقاء األشخاص، بل هي ابقية ولو تويف الشريك،  
 وهذه الشركات تشمل شركة املسامهة، وشركة التوصية ابألسهم.

 :وشركات أشخاص
شخاص هي شركة تعتمد بصفة رئيسية على االعتبار الشخصي، وهي تشمل: شركة التضامن،  شركات األ

 وشركة التوصية البسيطة، وغري ذلك، وهذه الشركات يرتتب عليها النتائج التالية: 
ال ميكن للشريك أن يقوم ابلتنازل عن نصيبه من الشركة للغري إال إبمجاع الشركاء، وذلك بسبب أن من   

 يتنازل له قد ال ينال الثقة من الشركاء. 
يرتتب على وفاة أحد الشركاء، أو إفالسه، أو احلجز عليه، أو خروجه من الشركة، أو منعه من املزاولة للمهن  

 وذلك النعدام الثقة فيمن تؤول إليه الشركة بعد، وقد ال حيظى بقبول من الشركاء.    التجارية احنالل الشركة؛
 يف شركة األشخاص الشريك له صفة التاجر. 

 يرتتب على اخللط يف صفة جوهرية للشريك بطالن الشركة بطالانً نسبياً. 
يثبت  اجلمعيات أو اخلاصة من الشخصيات املعنوية، فهي  هلا احلقوق، وعليها : تعترب اجلمعيات األهلية 

 العديد من االلتزامات، وترفع ضدها الدعاوى القضائية ابمسها.
 : املؤسسات اخلاصة

املؤسسات اخلاصة عبارة عن القيام بتخصيص مال معينة ملدة حمددة أو غري حمددة، لغرض معني، أو للعديد  
نفع العام من غري قصد للرتبح،  من األغراض اإلنسانية، كالغرض الديين، أو الفين، أو االجتماعي، أو ال

وهي ختتلف عن اجلمعية، حيث إن اجلمعيات قد يكون هدفها شخصياً، أما املؤسسات اخلاصة، فهدفها  
 .(17) حتقيق عمل من أعمال الرب، أو الرعاية االجتماعية، أو النفع العام

وأخرى خاصة، وأن من ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن تنوع الشخصيات املعنوية إىل شخصيات عامة  
ضمن الشخصيات العامة املرافق العامة يف الدولة، مرفق الكهرابء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وغري 
ذلك من املرافق العامة، وأما الشركات اخلاصة، فيشمل شركات األشخاص، وشركات األموال، وشركات  

 اأِلشخاص متعددة ومتنوعة.
 جلنائية للشخصية االعتبارية:املبحث الثالث: ثبوت املسئولية ا

 
 . 18-16املعنوية يف ظل اجلزائري، ( محالوي، املسؤولية اجلزائية لألشخاص 17)
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 اختلف فقهاء القانون يف ثبوت املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية، على عدة مذاهب: 
إن  االعتبارية، حيث  للشخصية  اجلنائية  املسؤولية  إنكار  إىل  القانونيني  من  فريق  يذهب  األول:  املذهب 

توقع على الشركاء حسب أنصبائهم، وهم بريؤون   اإلضرار ينتقل إىل غري مرتكيب اجلرمية، حيث إن الغرامة 
 من ارتكاب اجلرمية، وهذا ظلم بني، حيث يتحمل املسؤولية من مل يرتكبها، وهو مناف للعدالة.

كما أن الشخصية املعنوية تفتقر لإلرادة اليت هي قوام الركن املعنوي يف النظرية العامة للجرمية، حيث إن  
ان، ألنه ميكن التحكم يف تصرفاته وأفعاله، وسلوكياته، وبذلك ال ميكن تكييف  القاعدة اجلنائية ختاطب اإلنس 

 القاعدة اجلنائية لوقائع ال تنسب إلنسان على أهنا سلوك.
له صفة اإلنسان، أو صفة الشخص   تثبت  أن  فلكي يدخل الشخص يف نطاق املسؤولية اجلنائية ال بد 

 الطبيعي.
 نسانية هو مناط التكليف يف املسؤولية اجلنائية. فثبوت الشخصية الطبيعية، أو الصفة اإل

 وعلى هذا فإنه ال ميكن نسبة اجلرمية إىل الشخصية املعنوية.
وقد أخذ هبذا املذهب القانون املصري، فالتشريع املصري ال يعرتف ابملسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية،  

إن القانون ال يقر هبا، وكلنها أقرت يف بعض حيث ال يوجد أي نص يف القانون يقر هبذه املسؤولية، حيث 
م، نص على: "دون اإلخالل  1994النصوص اخلاصة كاستثناء، ففي قانون قمع الغش والتدليس لسنة  

مبسؤولية الشخص الطبيعية املنصوص عليها يف القانون، يسأل الشخص املعنوي جنائياً، عن اجلرائم املنصوص 
سابه، أو ابمسه، أو بواسطة أحد أجهزته، أو ممثليه، أو احد العاملني  عليها يف هذا القانون إذا وقعت حل

 عليه، وحيكم على الشخص املعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة املعاقب هبا عن اجلرمية اليت وقعت".
م حيث نص القانون على املسؤولية التضامنية 2002لسنة    80ويف قانون مكافحة غسل األموال: رقم  

ية عن العقوابت املالية، والتعويضات احملكوم هبا على العاملني لديهم عند ارتكاب اجلرمية للشخصية املعنو 
 .(18)ابمسه، أو لصاحله

املذهب الثاين: ذهب فريق آخر إىل ثبوت املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية، وعليه فإن اجلرمية  تثبت 
للشخصية االعتبارية، وتوقع عليها العقوابت، حنو العقوابت االقتصادية على الدول أو الشركات، فهي عبارة  

 
 . 167م، ص2014( السن، عبد الناصر عبد العزيز، املسؤولية اجلنائية للقائمني أبعمال البناء، دار الفكر والقانون املنصورة، الطبعة األوىل، 18)



 30/05/2021التاريخ  01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

37 

 

االعتبارية ارتكاب جرمية ما، وأن عن عقوبة على جرمية لشخصية اعتبارية، فيمكن أن ينسب للشخصية  
 .(19)توقع عليها عقوبتها، كاجلرائم االقتصادية اليت يرتكبها القائمون على إدارة شركة من الشركات

( من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات املصري، وجاء فيها: "جيوز أن يكون  236وكذلك نصت املادة )
أن حيدد فو تعيينه، ممثالً له يف جملس اإلدارة من األشخاص   الشخص االعتباري عضواً مبجلس اإلدارة على

الطبيعيني، تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها يف أعضاء جملس اإلدارة، ويلتزم اباللتزامات اليت يلتزمون  
هبا، وبدون اإلخالص مبسؤولية الشخص االعتباري عن أعمال ممثله يف جملس اإلدارة يكون املمثل مسؤوالً 

 . (20)عن تلك األعمال"
 والذين اعرتفوا ابملسؤولية للشخصية االعتبارية، استدلوا مبا يلي:

وجود اإلرادة: على الرغم من وجود من ينفي اإلرادة عن الشخصية االعتبارية إال أن هناك من أثبتها هلا،  
و املسامهني يف هذه املؤسسة  ويرى أن الشخصية االعتبارية هلا إرادة متميزة عما متثله من جمموعة الشركاء، أ

اليت ثبت هلا قانوانً وصف الشخصية االعتبارية، فهناك مسلمة بني علماء االجتماع أبن التكتل البشري 
 تثبت له صفة ذاتية مستقلة. 

والعلة اليت   املسؤولية املدنية،  القانون بتحميل الشخصية االعتبارية  فقهاء  إقرار من  املسؤولية: هناك  احتاد 
ا املسؤولية املدنية هي ذات املسؤولية اليت تثبت هبا املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية، حيث  تصبت هب

إن الشخصية االعتبارية لديها إرادة متميزة صاحلة وكافية إلثبات املسؤولية املدنية، وإذا وجدت العلة اليت 
صية االعتبارية املسؤولية اجلنائية، فنفس تثبت املسؤولية املدنية، فإن ذات العلة يستند إليها لتحميل الشخ

الشخصية  اليت حتمل  نفسها  هي  املدنية  املسؤولية  االعتبارية  الشخصية  لتحميل  اليت كانت كافية  اإلرادة 
 االعتبارية املسؤولية اجلنائية. 

انً أن  العدالة: الشخص االعتباري جيوز له مقاضاة األشخاص الطبعيني، ملا له من حقوق، ومن املعلوم قانو 
واملساءلة   للدعوى  يكون جماالً  أن  فعليه  االدعاء،  احلق يف  له  فأن كان  وابلتايل  واجب،  يقابله  كل حق 

 القانونية حتقيقاً للعدالة. 
العقوابت البديلة: الكل يقر أبن اجلسمية منعدمة يف جانب الشخصية االعتبارية، ولكن هذا ال مينع من  
حتميله املسؤولية اجلنائية، فلقد محل املسؤولية املدنية مع انعدام اجلسمية، كما أن هناك العديد من العقوابت 

 
 . 23م، ص2014، 5ارية، عدد: ( القطري، حممد نصر حممد، املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري، جملة العلوم اإلنسانية، واإلد19)
 . 331م، ص2017محدان، تركي مصلح، الوسيط يف النظام القانوين جمللس إدارة الشركات املسامهة العامة، دار اخلليج،  (20)
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ت املالية، واالقتصادية، وإهناء الشخصية اليت ميكن توقيعها على الشخصية االعتبارية، ومن ذلك: العقواب
 املعنوية، إبهناء نشاطها. 

محاية املصاحل االجتماعية: إن توقيع العقوابت على الشخصية االعتبارية من غرامات مالية، أو جتميد النشاط  
شخصيات  لفرتة زمنية، أو اإلغالق املؤقت أو الدائم، وغري ذلك من العقوابت اليت من املمكن توقيعها على ال

االعتبارية عامل ردع لتلك الشخصيات من أن تتعدى حدودها، أو تظلم، حىت ال تكون سبيالً للفرار من  
العدالة، ووقوع الظلم يف اجملتمع، وهذا بدوره من أكرب العوامل اليت جتعل القائمني على أمر تلك املؤسسات 

 الرأس املدبر للقيام بتلك اجلرائم.حيرتمون القوانني، والتشريعات السائدة يف البالد؛ ألهنم هم 
عدم وجود إخالل مببدأ الشخصية املعنوية: ذهب املانعون من حتميل الشخصية االعتبارية املسؤولية اجلنائية  
االعتبارية   الشخصية  بتحميل  القائلون  وقال  االعتبارية،  الشخصية  مببدأ  إخالالً  يعترب  هلا  أن حتميلها  إىل 

ك ال ينايف الشخصية املعنوية، وال يوجب خالالً فيها حيث إن توقيع الغرامات أو  املسؤولية اجلنائية إن ذل
العقوابت املالية ال يعترب إخالالً هبا؛ إلن امتداد األثر للعقوبة إىل الغري أمر واقعي وليس من األحكام اليت  

 قضى هبا القانون. 
ح هلا املسؤولية اجلنائية وافقت عليه معظم  والقول أبن الشخصية االعتبارية ميكن تطبيق العقوبة عليها وتصب

التشريعات يف العديد من الدول، حيث إن كثرت اجلرائم اليت تقوم هبا الشركات متعددة اجلنسيات، فظهر 
اجتاه فقهي جلعل حتميل املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية كمبدأ عام، حيث قام بعض الفقهاء ابملساواة  

واالعتبارية أمام القانون اجلنائي مبا يتماشى مع طبيعة هذه الشخصية االعتبارية من  بني الشخصية الطبيعة  
عقوابت، واللجوء إىل العقوابت البدلية يف حالة استحالة تطبيق العقوبة اليت تطبق على الشخصية الطبيعية 

وال ميكن تطبيقها  على الشخصية االعتبارية، كعقوبة احلبس، فهذه العقوبة تتوافق مع الشخصية الطبيعية،  
على الشخصية االعتبارية، وابلتايل تستبدل تلك العقوبة ابلغرامة املالية، وممن أقر ابلعقوابت على الشخصية 

 االعتبارية وحتميلها املسؤولية اجلنائية املشرع الفرنسي، حيث أقر املنظم الفرنسي أربع عقوابت، وهي: 
 إغالق املؤسسة. -1
 طتها ومهنتها.حظر ممارسة املؤسسة ألنش-2
 مصادرة مملكات الشخصية االعتبارية. -3
 الغرامة املالية. -4
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فلقد قرر القضاء الفرنسي يف العديد من األحكام توقيع عقوابت على الشخصيات االعتبارية، ففي عام  
فيه مساءلة األشخاص االعتباريني 1994 قرر  العقوابت اجلديد، والذي  قانون  الفرنسي  م أصدر املشرع 

أن الشخص قانوانً  العربية السعودية على  التشريع العريب نص نظام الطريان املدين يف اململكة  ، ويف نظام 
املسؤول    142الطبيعي أو املعنوي ايل يقوم بتشغيل طائرة أو أكثري حلسابه وختضع هيئة قيادهتا ألوامره للمادة  

النظام، سواء    142ادة  عن الضرر يكون مشغل الطائرة مسؤول عن التعويض املشار إليه يف امل من هذا 
 .(21) أكان يستعمل الطائرة بنفسه، أو بواسطة اتبعيه ووكالئه

 
اجلنائية   املسؤولية  من  اإلسالمي  والفقه  السعودي  والنظام  املصري  القانون  موقف  الرابع:  املبحث 

 للشخصية املعنوية: 
 املعنوية: موقف املشرع املصري من املسؤولية اجلنائية للشخصية  

املشرع املصري أخذ ابلنطاق الضيق يف جانب املسؤولية اجلنائية، للشخص املعنوي، حيث إن األصل يف  
القانون  يوجد يف  بيانه ال  سبق  املعنوي جزائياً، حيث كما  الشخص  مسائلة  املصري عدم جواز  القانون 

يث إن الرأي السائد فقهاً املصري نص أو حكم يقضي صراحة ابملسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، ح
 وقانوانً أن الشخص املعنوي ال يسأل جنائياً، وقد أقرها يف أحوال استثنائية، ومن ذلك:

م، حيث أثبتت املادة  1994لسنة    288ما مت ذكره من قبل يف قمع الغش والتدليس، وذلك يف املادة:  
يسأل الشخص املعنوي جنائياً، عن اجلرائم  املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية، بصريح العبارة، ففيها: "

املنصوص عليها يف هذا القانون إذا وقعت حلسابه، أو ابمسه، أو بواسطة أحد أجهزته، أو ممثليه، أو احد 
 العاملني عليه، وحيكم على الشخص املعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة املعاقب هبا عن اجلرمية اليت وقعت". 

 ؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية، وهي:وحددت املادة شروط املس
 أن تكون اجلرمية منصوص عليها يف القانون، فهي موصفة قانوانً أبهنا جرمية. -1
 أن تقع حلساب الشخصية املعنوية. -2
 أو أن تكون اجلرمية واقعة ابسم الشخصية املعنوية.-3
 أو أن تكون اجلرمية واقعة من أحد أجهزة الشخصية املعنوية.-4

 
-230اجمللة القانونية، ص( العاصي، حممد حممد عبدهللا، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية: دراسة يف ضوء التشريعات املصرية والفرنسية،  21)

233 . 
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 أن تقع ممن ميثل الشخصية املعنوية، ويتحدث ابمسها.  أو-5
 أو أن تكون اجلرمية واقعة من أحد العاملني املنتمني للشخصية املعنوية.-6

وبذلك يكون القانون املصري يقر بصورة مباشرة وصرحية مسؤولة الشخصية املعنوية عن اجلرائم اليت تركتب 
 و العاملني فيها، أو من أحد أجهزهتا.ابمسها، أو حلساهبا، أو من أحد ممثليها، أ

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنيه " م :"2010من قانون الطريان املدين املصري لعام    176ويف املادة:  
القانون هذا  أحكام  من  آخر  حكم  أي  خالف  من  كل  جنيه  ألف  مخسني  جتاوز   .وال 

اإلجراءات اجلنائية جيوز التصاحل يف أي من  مكررًا( من قانون    18ومع عدم اإلخالل بتطبيق أحكام املادة ) 
اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة ويقوم بعرض التصاحل وبتحرير حماضره أحد مأموري الضبط القضائي  

 .)22("( من هذا القانون135املختصني ويطبق على هذا التصاحل ذات األحكام املنصوص عليها يف املادة )
 املسؤولية اجلناية موجه إىل مجيع الشخصيات الطبيعية واملعنوية.ومن خالل هذا النص فإن 

يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف  "من ذات القانون: "   172ويف املادة:  
من كل  العقوبتني  هاتني  إبحدى  أو  جنيه  ألف  مائة  جتاوز  وال   :جنيه 

ة التسجيل أو شهادة الصالحية أو شهادة النوع أو دون  قام بتشغيل طائرة قبل احلصول على شهاد 1- 
أو تصريح الطريان من سلطة 57محل الواثئق والسجالت املنصوص عليها يف املادة ) القانون  ( من هذا 

 الطريان املدين.
 .قاد طائرة دون احلصول على اإلجازات أو األهليات املقررة له 2-
مهبطًا أو منشأة من منشآت خدمات مالحة جوية أو قام بتشغيل أي  أنشأ مطارًا أو أرض نزول أو   3-

 .منها دون ترخيص بذلك وفًقا ألحكام هذا القانون
قام ابلطريان خارج املناطق والطرق احملددة ىف غري احلاالت االضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من   4-

 .سلطة الطريان املدين
مه، دون قصد، ابلتحليق ابلطائرة فوق منطقة حمرمة أو مقيدة أو مل ينفذ األوامر الصادرة له عند قيا 5-

 .خطرة أن تواجده ابلطائرة فوق هذه املنطقة 

 
 م. 2010من قانون الطريان املدين، لعام  176( املادة: 22)
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تواجد دون تصريح يف منطقة حتركات الطائرة احملظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيواانت بداخلها  6-
 ."(23) تؤدى إىل تعريض سالمة الطريان للخطر

من املادة األوىل   10فاملشرع خياطب األشخاص الطبيعيني واملعنويني على حد سواء، حيث بينت الفقرة:  
 .(24) القانون، حيث قضت أبن املشغل قد يكون شخصاً طبيعياً، أو معنوايً من ذلك 

ة  وبذلك يكون املشرع وجه خطابه لألشخاص الطبيعيني، واملعنويني على حد سواء، حيث إن مشغل الطائر 
يتيح مساءلة  قانون الطريان املدين  أو معنوية على حد سواء، وبذلك يكون  قد يكون شخصية طبيعية، 

 الشخصية الطبيعية واملعنوية جنائياً سواء بسواء، وال يغري يف هذا كون املسؤولية جاءت بصورة ضمنية. 
سئوال مع مديره أو  نصت على: " يكون صاحب احملل م 10، املادة: 1945لسنة  96ويف القانون رقم: 

القائم على إدارته عن كل ما يقع ىف احملل من خمالفات ألحكام هذا املرسوم بقانون ويعاقب ابلعقوابت  
املقررة هلا. فاذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة املراقبة مل يتمكن من منع وقوع املخالفة اقتصرت العقوبة 

 .25" .هذا املرسوم بقانونمن  8و 7على الغرامة املبينة يف املادتني 
 فهذا النص يتضمن تطبيقاً للمسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية 

 ومن خالل ما سبق يتبني التايل: 
املشرع املصري وإن خالل نصوص قانون العقوابت من النص صراحة على مساءلة الشخصية املعنوية  -1

العديد من القوانني األخرى، وذلك منه استجابة جزائياً ومعاقبتها، إال أنه عدل عن هذا املوقف وقررها يف  
 لالعتبارات العملية. 

وعلى الرغم من هذا اإلقرار من قبل القانون املصري ابملسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية، إال أنه لن  -2
املعنوي، تثار هذه املسؤولية إال بعد صدور حكم مبسؤولية الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى الشخص  

فمسؤولية الشخص املعنوي ليست مستقلة عن مسؤولية الشخص الطبيعي، بل هي اتبعة له، وتدور معه  
 حيث دار. 

 
 

 
 م. 2010من قانون الطريان املدين،  172( املادة: 23)
 . 239( العاصي، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، ص24)

 . 1945لسنة  96من القانون رقم:  10املادة رقم:  25
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 :موقف النظام السعودي من املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية
ا السعودي ابملسؤولية  النظام  أقر  وقد  املعنوية،  تعرتف ابلشخصية  اليت  النظم  من  السعودي  جلنائية  النظام 

: "يُعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة 165للشخصية االعتبارية، ومن ذلك ما جاء يف املادة:  
طائرة أو شركة أو وكالة   ال تزيد على مائة ألف رايل أو إبحدى هاتني العقوبتني، كل من قام بتشغيل أي

ال أو أبي النظام دون احلصول على  هذا  أو اإلجازة عمليات جوية ختضع ألحكام  التصريح  أو  رتخيص 
أو   أو اإلجازة أو سحبها  التصريح  أو  التشغيل بعد وقف هذا الرتخيص  أو استمر يف  الالزمة من اهليئة، 

 .(26) إلغائها"
فها النص ساوى بني الشخصية الطبيعة والشخصية املعنوية يف حتمل املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املرتكبة 

شغل للطائرة قد يكون شخصاً طبيعياً، وقد يكون شخصاً معنوايً، وهذا ما نص  يف حق الغري، حيث إن امل
، وفيها: "مشغل الطائرة: أي شخص طبيعي، أو معنوي  1/21عليه قانون الطريان املدين السعودي يف م

 .27يقوم بتشغيل الطائرة، أو جزء منها"
ائية للشخصية املعنوية عما ترتكبه من فهذا النص مع النص السابق هو نص صريح يف حتميل املسؤولية اجلن

 جرائم وخمالفات. 
 ويف املادة: املادة الثانية واألربعون بعد املائة: املسؤول عن الضرر

املشار إليه يف املادة )احلادية واألربعني بعد املائة( من هذا   التعويض مسؤوال عن مشغل الطائرة يكون1 -
بنفسه أو بواسطة اتبعيه ووكالئه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حىت ولو كان  الطائرة النظام سواء أكان يستعمل

اختصاصاهتم نطاق  يف  داخل  غري   .ذلك 
التزاماته يف  خيلفه  من  مواجهة  يف  املسؤولية  هذه  تسري  املستثمر  تويف   .فإذا 

ال إذا أثبت مشغال هلا ويكون مسؤوال بصفته هذه، إ الطائرة يعد املالك أو املستأجر املسجلة ابمسه 2- 
، وعليه يف هذه احلالة أن يبادر بقدر ما   املشغل خالل إجراءات حتديد مسؤوليته أن شخصا آخر غريه هو

 .(28) تسمح به إجراءات التقاضي ابختاذ اإلجراءات الالزمة إلدخال هذا األخري طرفا يف الدعوى"

 
 الطريان املدين السعودي. من قانون  165( املادة: 26)

 هـ. 7/1426/ 18(، واتريخ 44من نظام الطريان املدين السعودي رقم )م/ 1/21املادة:  27
 من قانون الطريان املدين السعودي.  142( املادة: 28)
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قانون مل يفرق بني الطبيعي واملعنوي يف  سبق بيان أن مشغل الطائرة قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوايً، وال
 حتمل تبعات األفعال الضارة ابلغري، حىت أنه يف حالة الوفاة تنتقل املسؤولية إىل من خيلفه يف التزاماته. 

من نظام غسيل األموال السعودي: جيوز حبكم بناء على ما ترفعه اجلهة املختصة أن توقع   19ويف املادة:  
النظام 3- 2على املؤسسات املالية، أو غري املالية اليت يثبت مسؤوليتها وفقاً ألحكام املادتني) ( من هذا 

 . 29ادل قيمة األموال حمل اجلرمية" ألف رايل سعودي، وال تزيد على ما يع  100000غرامة مالية ال تقل عن  
فهذا النص صريح يف توقيع العقوبة اجلزائية على الشخصية املعنوية، ولكنها اكتفت بفرض الغرامة عليها، 

 دون أي عقوابت أخرى.
وبذلك يكون النظام السعودي قد استقر على مبدأ جوازية جترمي الشخصية املعنوية، وأهنا مسؤولة جنائياً  

 اليت ترتكب من قبل ممثليها، أو ابمسها، ومعاقبتها.عن اجلرائم 
ويتضح مما سبق أن املشرع السعودي يقر ابملسؤولية اجلناية للشخصية املعنوية، وأهنا تتحمل ما يرتكب من  

 جرائم ابمسها.
 

 :موقف الفقه من املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية
سبق بيانه تعين أن اإلنسان يتحمل تبعات أفعاله احملرمة اليت أيتيها املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي كما  

خمتاراً مدركاً ملعانيها، ونتائجها، وبذلك يكون شرط قيام املسؤولية اجلنائية: اإلدراك، وهذا يعين أنه يشرتط 
 يف الشخص أن يكون شخصاً طبيعياً، وانقسم املعاصرون إىل قسمني:

جلنائية ابلشخصية املعنوية، حيث إهنا غري مدركة، وغري خمتارة، فاالختيار واإلدراك األول: عدم قيام املسؤولية ا
الشخصية   الشريعة اإلسالمية عرفت  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  املعنوية،  الشخصية  تلك  من  غري ممكن 

 املعنوية، فعرفت بيت املال، والوقف وغري ذلك من الشخصيات العامة املعنوية. 
سالمية ال تعرتف ابلشخصية املعنوية ابتداء، وأن فكرة الشخصية املعنوية ميكن االستعاضة الثاين: الشريعة اإل

 عنها بفكرة ختصيص الذمة املالية. 
ويلخص مما سبق أن الفقه اإلسالمي القدمي، ومن هنج هنجه من املعاصرين ال يعرتف ابملسؤولية اجلنائية  

وجود نظرية للشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي ال  للشخصية املعنوية، لكن بعض الفقهاء يرى أن عدم  

 
 من نظام مكافحة غسيل األموال السعودي 19املادة:  29



 30/05/2021التاريخ  01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

44 

 

حيول دون وجود تطبيقات هلا يف جمال املسؤولية اجلنائية، حنو حاالت حتميل بيت املال دية وكفارة من يقتله  
 .(30)خطأاإلمام 

خيلو من  وليس معىن أن عدم ذكر الشخصية املعنوية يف املدوانت الفقهية القدمية، بل إن الفقه اإلسالمي ال  
تطبيقات حتاسب الشخصية املعنوية عما ترتكب من جرائم، ويدل على اعرتاف الشريعة اإلسالمية ابملسؤولية 

 اجلناية للشخصية املعنوية العديد من األدلة، ومن ذلك: 
الوليد إىل بين جذمية، فدعاهم إىل  النيب صلى هللا عليه وسلم خالد بن  قال: بعث  أبيه،  عن سامل، عن 

، فلم حيسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأان صبأان، فجعل خالد يقتل منهم وأيسر،  اإلسالم
ودفع إىل كل رجل منا أسريه، حىت إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسريه، فقلت: وهللا ال أقتل  

وسلم فذكرانه، فرفع النيب  أسريي، وال يقتل رجل من أصحايب أسريه، حىت قدمنا على النيب صلى هللا عليه  
، ويف رواية: "وبعث علي بن  31صلى هللا عليه وسلم يده فقال: »اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد مرتني« 

 . 32أيب طالب فودى هلم قتالهم وما ذهب منهم مث انصرف إىل رسول هللا فأخربه"
رار، وهذا دليل على أن اإلسالم فالدولة هنا وهي شخصية معنوية حتملت تبعات ما ارتكب ابمسها من أض

 يقر ابملسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية. 
وقال يزيد بن مذكور: "أن الناس ازدمحوا يف املسجد اجلامع ابلكوفة يوم اجلمعة، فأفرجوا عن قتيل فوداه  

 . 33علي بن أيب طالب من بيت املال"
ام، ومل جيعل دمه هدراً، وهذا خطأ وقع من دفع دية من قتل يف الزح -رضي هللا عنه –فعلي بن أيب طالب 

 جانب بعض املسلمني، فتحملته الشخصية املعنوية، وهي بيت املال. 
وذهب احلنابلة إىل أنه إذا جىن الوقف جناية توجب القصاص، وجب سواء كانت اجلناية على املوقوف  

 . 34ا لو تلف بفعل هللا تعاىل عليه أو على غريه. فإن قتل بطل الوقف فيه، وإن قطع كان ابقيه وقفا، كم

 
 . 79م، ص2019، 1للشخصية املعنوية، جملة جامعة شندي، العدد: ( املدين، اببكر صاحل، املسؤولية اجلنائية 30)

 . 4339، ح رقم: 160/ 5أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، ابب بعث النيب صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد إىل بين جذمية،  31
بريوت، الطبعة:   –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  هـ(، الطبقات الكرى، حتقيق: حممد  230ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع)املتوىف:    32

 . 112/  2م، 1990 -هـ  1410األوىل، 
 . 27856، ح رقم: 446، ص 5أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، ج 33
 . 6/31م،  1968 -هـ 1388ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي، املغين، مكتبة القاهرة،  34
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ويتضح مما سبق أن الشريعة اإلسالمية وإن مل تصرح ابحلديث عن الشخصية املعنوية وحتمليها املسؤولية  
اجلنائية، لكن التطبيقات تدل على أن اإلسالم يتعرف ابلشخصية املعنوية، ويقر حتمليها املسؤولية اجلنائية  

 أعلم.يف حالة توفر شروطها. وهللا 
 

 اخلامتة 
 النتائج: 

الشخصية املعنوية هي: الشخص القانوين الذي ينتج عن عقد الشركة الذي يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر 
أبن يساهم كل منهم يف مشروع مايل بتقدمي حصة من مال، أو من عمل الستثمار ذلك املشروع، واقتسام  

 ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 
املسؤولية اجلنائية: هي االلتزام بتحمل العقوبة اليت يقررها النظام ملن خيالف أحكامه، ابرتكاب جرمية مما  

 نص عليه. 
القول أبن الشخصية االعتبارية ميكن تطبيق العقوبة عليها وتصبح هلا املسؤولية اجلنائية وافقت عليه معظم 

 التشريعات يف العديد من الدول. 
ابلنطاق الضيق يف جانب املسؤولية اجلنائية، للشخص املعنوي، حيث إن األصل يف    املشرع املصري أخذ

 القانون املصري عدم جواز مسائلة الشخص املعنوي جزائياً.
 اعتمد املشرع السعودي حتميل الشخصية املعنوية املسؤولية اجلنائية عن جرائمها. 

 يعرتف ابملسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية،  أن الفقه اإلسالمي القدمي، ومن هنج هنجه من املعاصرين ال
لكن بعض الفقهاء يرى أن عدم وجود نظرية للشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي ال حيول دون وجود  

 تطبيقات هلا يف جمال املسؤولية اجلنائية. 
 التوصيات: 

 عمل دراسات حول الشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمية. 
 املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف النظام السعودي.عمل دراسة حول 

 عمل دراسة حول املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف القانون املصري.
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