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صدز عٔ املؤضط ١احلدٜج ١يًهتاب يف يبٓإ عاّ  9104نتابا يف َفسد َُ٘ٗ ٠جدا ٚ
َؤثس ٠عً ٢عًُ ١ٝايتحه ِٝايتجاز ٟاال َ ٖٞ ٚطأي ١افصاح احملهِ عٔ ا ٟتأثري ا ٚعالق٘
َع احد طسيف ايٓصاع عٓد اختٝاز ٙيفض املٓاشع.١
ٚعاجل املؤيف ٖرا املٛضٛع َٔ خالٍ فصًني ،جا ٤ايفصٌ األ ٍٚحتت عٓٛإ5
(َفٗ ّٛايتصاّ احملهِ باإلفصاح) اذ بدأ املؤيف ببٝإ تعسٜف االيتصاّ باإلفصاح َٚربزات٘
ٚأضاض٘ ايكاْٚ ْٞٛبٝإ َٛقف ايتػسٜعات َٔ ذيو.
 ٚجا ٤املبحح ايجاْ ٞيف حتدٜد طبٝع ١االيتصاّ باإلفصاح فٌٗ ٖ ٛتابع أّ ايتصاّ
ببرٍ عٓا١ٜ؟
اذ إ االفصاح ٖٓا َٔ احملهِ ٜتُجٌ باإلعالٕ عٓد اختٝازٚ ٙقبٌ بد ٤إجسا٤ات
ايتحهٚ ِٝتٛقٝع٘ يكب ٍٛاملُٗ ١عٔ نٌ ايعسٚف ٚايٛقا٥ع اييت ميهٔ إٔ تجري غبٗ ١حٍٛ
حٝادٚ ٙاضتكالي٘ ٚإ ٖرا االيتصاّ ٜطًل عً ٘ٝأٜطا االيتصاّ بايػفاف ١ٝأ ٚاملهاغف.١
) )1تأليف :االستاذ الدكتور حسين عبد القادر معروف /كليه القانون جامعه البصرة.
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ٚبني املؤيف األحهاّ ايكاْ ١ْٝٛاخلاص ١باملٛضٛع ٚفكا يكاْ ٕٛاملسافعات
املدْ ١ٝايعساق ٞزقِ  38يطٓٚ 0494 ١قاْ ٕٛايتحه ِٝاملصس ٟزقِ  92يطٓٚ 0441 ١قإْٛ
اإلجسا٤ات املدْ ١ٝايفسْط ٞيعاّ  0430املعدٍ  ٚقاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات املدْ ١ٝايًبٓاْٞ
زقِ  41يطٓٚ 0438 ١قاْ ٕٛايتحه ِٝايفٝدزاي ٞاألَسٜه ٞيعاّ َ 0491ع اإلغاز ٠يًكطا٤
املصسٚ ٟايًبٓاْٚ ٞاالَسٜهٚ ٞايفسْط ٞبٗرا ايػإٔ.
ٚبريو فإ ايتصاّ احملهِ باإلفصاح ميجٌ ايتصاَا عكدٜا اضاضٝا ًٜصّ احملهِ أٚ
ٖ ١٦ٝايتحه ِٝامله َٔ ١ْٛأنجس َٔ حمهِ ٚاحد ببرٍ عٓا ١ٜايػدص املعتاد َٔ خالٍ
ايهػف عٔ أ ٟظسٚف َٔ غأْٗا إثاز ٠ايػهٛى بػإٔ احلٝاد ٚاالضتكالٍ اخلاص ب٘ عٓد
ْعس ايٓصاع ٚالبد عً ٘ٝابالغ االطساف املتٓاشع ١بريو بػهٌ ضسٜع ٚاعالَِٗ أثٓاْ ٤عس ايٓصاع
مبا ٜطتجد َٓٗا.
ٚبٓا ّ٤عًَ ٢ا ضبل ٜطػ ٢األضاع ايعكد ٟياليتصاّ باإلفصاح بطبب ٚجٛد عكد
خاص بني ايطسفني ُٖٚا( 5احملهِ  ٚأطساف ايٓصاع) ٚايرٜ ٟطًل عً ٘ٝعكد ايتحهِٝ
ايتجازٜٚ ٟعد االيتصاّ باإلفصاح مبٛجب ٖرا ايعكد َطتكال ٚغري تابع أل ٟغ ٤ٞآخس.
ٚجا ٤ايفصٌ ايجاْٚ ٞحتت عٓٛإ ( 5ايكٛاعد ايٓاظُ ١اليتصاّ احملهِ باإلفصاح) اذ
جا ٤املبحح األ ٍٚببٝإ االَٛز املتعًك ١بايتصاّ احملهِ باإلفصاح ٚحتدٜد اجلصا ٤املرتتب
عً ٘ٝعٓد اإلخالٍ ب٘.
فٝتُجٌ ايتصاّ احملهِ باإلفصاح َٔ حٝح ايٓطام يف بٝإ ايٛقا٥ع اييت ال بد إٔ
ٜفصح  ٚنريو املد ٠اييت ال بد إٔ ٜبكٖ ٢را االيتصاّ قاُ٥ا ف.٘ٝ
ٚإٕ احلٝاد ٚاالضتكالٍ َستبطني باإلفصاح َٔ جاْب احملهِ عٓد قبٛيُ٘ ايتَ ِحهِِِٝ
بايٓصاع  ٖٛٚغسط َطتُس َٔ قب ٍٛايتَ ِحهِ ِِٝبايٓطب ١يًُحهِ إىل اْتٗا ٤ايتَ ِحهِ ِِٝبإصداز
احلهِ.
ًَ ٖٛٚصّ بإٔ ٜسفل باإلقساز بٝاْاً ٜفصح ف ٘ٝعٔ أ ٟعالقات َٗٓ ١ٝأ ٚجتاز ١ٜأٚ
أ ٟعالقات أخس ،٣ضابك ١أ ٚحاي ،١ٝبٚ ٘ٓٝبني األطساف َٔ غأْٗا إٔ تػهٌ أحد األطساف
يف إَهاْ ١ٝايتع ٌٜٛعً ٢اضتكالي ١ٝزأ ٟاحملهِٚ ،مبٛجب ايتٛقٝع عً ٢اإلقساز ٜكس احملهِ
بأْ٘ ضٝعٌ ًَتصَاً طٛاٍ ضري ايدع ٣ٛباإلفصاح عٔ تًو األَٛز.
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فاحملهِ اضتٓادا هلرا االيتصاّ غري ًَصّ باإلفصاح عٔ األَٛز املعسٚفٚ ١ايػا٥ع١
نُا ي ٛنإ احملهِ َجال زٝ٥ظ مجع ١َٝٓٗ ١ٝا ٚاحد اعطاٗ٥ا َٔ أحد أطساف ايٓصاع يف
ايدع ٣ٛايتحه.١ُٝٝ
ٚنريو احملهِ غري ًَصّ باإلفصاح عٔ ايعالقات ذات األُٖ ١ٝايكً ١ًٝاييت ال ميهٔ
إ تصٌ اىل اثاز ٠ايػهٛى ح ٍٛاالضتكالي ١ٝبعٌُ احملهِ  ٚحٝاد ٙنُا ي ٛغازى احملهِ َع
حماَ ٞأحد أطساف ايٓصاع مبؤمتس عًُ ٞيف حبح َػرتى عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ.
َٚع ذيو تعٗس االَٛز االضاض ١ٝيف ايتصاّ احملهِ باإلفصاح اذ ٜكع االيتصاّ عً٢
ْفط٘ بطسٚز ٠اإلفصاح عٔ ذيو َٔ تًكاْ ٤فط٘ٚ ،تتُجٌ ٖر ٙاألَٛز املًصّ باإلفصاح عٓٗا
يف االَٛز ايػدص ١ٝنايكساب ١أ ٚاملصاٖس ٠املباغسَ ٠ع احد اخلص ّٛا ٚعالقات ايعداَ ٠ٚع
احدِٖٚ ،تًو اخلاص ١بايعٌُ ا ٚاالَٛز املاي ١ٝا ٚاَ ٟصاحل َباغس ٠أ ٚغري َباغس ٠عَُٛا.
ٜٚستبط َع ايتصاّ احملهِ باإلفصاح َطايْ ١طام االفصاح َٔ حٝح األغداص
فٝجاز تطاؤٍ ح ٖٛ َٔ ٍٛاحملهِ املًصّ باإلفصاح؟ فري ٣ايبعض إٔ احملهِ ايرٜ ٟتِ
اختٝازِٖ َٔ نٌ طسف غري ًَصّ يصاحب٘ باإلفصاحٖٓٚ ،اى َٔ ٜس ٣إ االفصاح ٜهٕٛ
ف ٘ٝتػدد عٓدَا ٜتِ اختٝاز حمهِ َفسد ا ٚزٝ٥ظ هل ١٦ٝايتحهٚ ،ِٝآخسٜ ٕٚرٖب ٕٛإىل إٔ
احملهِ ًَصّ باإلفصاح بػض ايٓعس عٔ طسٜك ١تعٜٚ ،٘ٓٝٝس ٣املؤيف زجاحٖ ١را ايسأ، ٟ
َٚا ْؤٜد ٙاٜطا يه ٞته ٕٛعًُْ ١ٝعس ايٓصاع ضً ١ُٝقاْْٛا ٚال تجري أ ٟطع ٕٛباإلبطاٍ
َطتكبال ا ٟاعرتاضات بٗرا اخلصٛص.
ٚأغاز املؤيف يف املبحح ايجاْ ٞاىل ايكٛاعد ايٓاظُ ١ياليتصاّ باإلفصاح َٔ حٝح
اجلصاٚ ،٤اييت تتُجٌ بايدزج ١االضاع بسد احملهِ ٚبطالٕ حهُ٘  َٔ ٖٞٚاالثاز اخلطري٠
جدا اييت تؤد ٟاىل عسقًَ ١طري ٠ايتحهٚ ِٝحطِ ايٓصاع ٚضٝاع اجلٗٛد ٚايٛقت بال ا ٟفا٥د٠
يًطسفني املتٓاشعني.
ٚقد حبجت ايتػسٜعات املدتًف ١نُا يف ايكاْ ٕٛاملصسٚ ٟايفسْطٚ ٞايعساق ٞيف
إجسا٤ات ايسد ٚأحهاَٗا ايكاْٚ ١ْٝٛحاالت بطالٕ حهِ ايتحه ِٝبطبب حٝاد احملهِ
ٚاضتكالي٘.
ٚاْٗ ٢املؤيف نتاب٘ يف احلدٜح عٔ َٛضٛع غا ١ٜيف األُٖٚ ١ٝال ٜصاٍ ٜجري
ايتطاؤالت ايعدٜد ٠اال  ٖٛٚحصاْ ١احملهِ َٚد ٣تٛفسٖا اض ٠ٛحبصاْ ١ايكاضٚ ٞفل
اعتبازات َع ٘ٓٝخاص٘ٚ ،عً ٢ايسغِ َٔ اختالف ايفك٘ مبٓح احلصاْ ١يًُحهِ يهٔ ايعدٜد
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َٔ ايتػسٜعات َٓحتٗا صساح ١ي٘ نُا يف ايكاْ ٕٛاإلدمًٝص ٟيًتحه ِٝيعاّ  ٚ 0449ايعدٜد
َٔ َسانص ايتحه ِٝايتجاز ٟايدٚي ٞنُا يف حمهُ ١ايتحه ِٝايتابع ١يػسف ١ايتجاز ٠ايدٚي ١ٝيف
بازٜظ  ٚحمهُ ١يٓدٕ يًتحه ِٝايدٚيٚ ٞغريٖا.
ٚتتٓٛع احلصاْ ١بني َطًك٘ ال ٜطأٍ فٗٝا احملهِ عٔ ا ٟغٚ ،٤ٞبني حصاْ٘
ْطبٜ ١ٝطأٍ فٗٝا عٔ غػ٘ أ ٚخطأ ٙاجلط ِٝفكطٖٚ ،را َا اضتكست عً ٘ٝايعدٜد َٔ
ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛايٛازد ٠يف قٛاعد َسنص ايتحه ِٝايتجاز ٟايدٚي ٞضابك ١ايرنس.
َٚع نٌ َا ضبل قٛي٘ ح ٍٛتكسٜس احلصاْ ١يًُحهِ دمد اْ٘ ميهٔ إ تكاّ
َطؤٚي ١ٝاحملهِ ٜٚطأٍ عٔ االضساز اييت ازتهبٗا حبل احد طسيف ايٓصاع ا ٚنالُٖاٚ ،ذيو اذا
اخٌ بايتصاَات٘ االضاض ١ٝعٓد ْعس ايٓصاع ناَتٓاع٘ عٔ ادا ٤املُٗ ١اييت قبًٗا ا ٚخمايفت٘
يًُبادئ االضاض ١ٝاخلاص ١حبكٛم االطساف ،فاْ٘ ضٝهَ ٕٛطؤٚال عٔ تعٜٛض االضساز اييت
تستبت عٔ ٖرا االخالٍ ٚفكا يًكٛاعد ايعاَ ١يًُطؤٚي ١ٝايعكد.١ٜ
ٚمما ضبل دمد إٔ ايهتاب زنص عًْ ٢كط٘ جٖٛسٚ ٜ٘هلا تأثري نبري عً ٢حهِ
ايتحه ِٝبعد صدٚز ٙالٕ اثبات عدّ اضتكالي ١ٝاحملهِ ٚعدّ تٛافس احلٝد ٠عٓد عًُ٘ ٜؤدٟ
اىل بطالٕ حهِ ايتحه ِٝايتجاز ٟمما ٜتطبب بايطسز عً ٢نٌ أطساف ايٓصاع َٚصاحلِٗ
ٚايتأخري يف حطِ ْصاعِٗ بٗرا ايػإٔ َٚع ٚجٛد ايكٛاْني املكازْ ١يف ايهتاب َا بني االجتاٙ
ايالتٝين ٚاالجتا ٙاالدمًٛضهط ْٞٛانطب املٛضٛع اُٖ ١ٝخاص ١يالطالع عً ٢املٛاقف
ايتػسٜعٚ ١ٝايكطا ١ٝ٥يتحكٝل املعسف ١ايتحه ١ُٝٝايهبري ٠بٗرا املٛضٛعَ ٖٞٚ ،طاُٖ١
ثكاف ١ٝعًُ َٔ ١َُٗ ١ٝاملؤيف يف ْػس عًِ ايتحه ِٝايتجازٚ ٟيف َٛضٛع اضاضَٔ ٞ
َٛضٛعات٘ يًتعسف عً ٘ٝعٔ قسب ٚاالضتفاد َٔ ٠املعًَٛات ايكاْ ١ْٝٛاملُٗ ١اييت تطُٓٗا
ايهتاب.
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