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 ىيئة ادلراقبة ودورىا يف إدارة الشركة ادلسامهة  
 أ. دمحم عبدهللا عبدالعايل

 مقدمة 
تلعب الشركات عموما والشركات اؼبسامهة خصوًصا دورًا مهًما وابرزًا يف النشاط االقتصادي 

الدوؿ, لذلك أحاطها اؼبشرع ابىتماـ خاص وأفرد القواعد القانونية لتنظيمها بشكل والتجاري يف صبيع 
آمر, ضباية  لبلدخار العاـ ورعاية للمصاحل الوطنية, وأصبح مفهـو الشركة خيتلف عن اؼبفهـو التقليدي 

رت على لفكرة العقد, حيث ضاقت اؼبساحة اؼبًتوكة لئلرادة الفردية ابلنسبة للشركات اؼبسامهة واقتص
 إرادة االنضماـ أو عدـ االنضماـ للشركة .

وبذلك َغدْت الشركة عند البعض دبثابة نظاـ أو تنظيم قانوين معُت, أو أهنا مزيج بُت فكريت 
العقد والنظاـ, مع ترجيح فكرة النظاـ ابلنسبة للشركات اؼبسامهة فهذه الشركات زبضع لنصوص قانونية 

ل كبَت, األمر الذي جيعل ىذه الشركات يف وضع يصح معو القوؿ آمرة قيدت إرادة اؼبتعاقدين بشك
 أبهنا تنشأ وسبارس نشاطها وفًقا لنظاـ قانوين موضوع ال وفًقا إلرادة اؼبتعاقدين .

ومن ضمن التنظيم الذي وضعو اؼبشرع للشركة اؼبسامهة, ربديد اؽبيئات اليت تتوىل إدارة 
 -الشركة والرقابة عليها, وىذه اؽبيئات ىي:

  وسبثل صبيع اؼبسامهُت يف الشركة وىي السلطة العليا يف إدارة الشركة  –اعبمعية العمومية للشركة
 ورسم سياساهتا وفبارسة الرقابة على أعماؿ وتصرفات ؾبلس اإلدارة .

 . ؾبلس اإلدارة ويتوىل إدارة الشركة وسبثيلها القانوين 
  وىي األداة الرقابية داخل الشركة اؼبسامهة . –ىيئة اؼبراقبة 

وإذا كانت الرقابة على إدارة الشركة اؼبسامهة ىي يف األساس حق أصيل للمسامهُت فيها, 
ديارسونو من خبلؿ اعبمعية العمومية للشركة, اليت تطلع على ميزانية الشركة وتناقشها, وتطلع على 

وؽبا اغبق يف إقالة ؾبلس اإلدارة وتوجيهو واعتماد نشاط الشركة وأعماؿ تصرفات ؾبلس اإلدارة, 
تصرفاتو ورفضها, إال أف رقابة اعبمعية العمومية ألعماؿ وتصرفات ؾبلس اإلدارة ومتابعة نشاط الشركة, 
قد ال يكوف ابؼبستوى اؼبطلوب من حيث الدقة واعبدية, فمن انحية فإف عدد اؼبسامهُت قد يكوف  

م على اغبضور واؼبناقشة واالطبلع, ابإلضافة إىل عدـ توفر الوقت الكايف كبَتًا, وال حيرص الكثَت منه
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لدى الكثَت من اغباضرين والذين يكونوف يف عجلة من أمرىم فبا دينع من عقد مناقشة مفصلة ودقيقة 
 ؼبيزانية الشركة وأمورىا اؼبالية, وتصرفات وقرارات ؾبلس اإلدارة .

األحياف فإف جانب الرقابة حيتاج إىل التخصص واؼبهنية وابإلضافة إىل ذلك فإنو يف كثَت من 
مثل مراجعة حساابت الشركة وميزانياهتا  وأمورىا اؼبالية, وكذلك مناقشة األمور الفنية اؼبتعلقة بنشاط 
الشركة, كما أف القياـ أبعماؿ الرقابة حيتاج إىل متابعة مستمرة وليس على فًتات دورية, كما ىو اغباؿ 

 اعبمعية العمومية للشركة .يف اجتماعات 
األمر الذي يتطلب وجود ىيئة متخصصة داخل الشركة لتتوىل أعماؿ الرقابة وتعرض نتائج 
أعماؽبا على اعبمعية العمومية, وىو ما يسهل عملية ازباذ القرار داخل اعبمعية العمومية, وأف تكوف 

 عملية ازباذ القرارات مبنية على أسس مهنية متخصصة.
, قد نص على ىيئة 2010( لسنة 23اؼبشرع يف قانوف النشاط التجاري رقم ) لذلك فإف 

( 196اؼبراقبة يف الشركة اؼبسامهة واعتبارىا من ضمن ىيئات ىذه الشركة, ونظم ىذه اؽبيئة ابؼبواد من )
( وذلك من حيث تكوين ىذه اؽبيئة وشروط تعيُت اؼبراقبُت وعزؽبم وبياف سلطاهتم 207إىل )

 وبياف مسؤوليتهم اؼبدنية واعبنائية . واختصاصاهتم
 وسنتناوؿ يف ىذا البحث اؼبتواضع, ىيئة اؼبراقبة يف الشركة اؼبسامهة ودورىا يف إدارة الشركة .

 -وسيتم تناوؿ موضوع البحث وفقا ػبطة البحث اآلتية :
 -ادلطلب األول :

 تكوين ىيئة ادلراقبة يف الشركة ادلسامهة وأىم خصائصها .
 تعيني ىيئة ادلراقبة يف الشركة ادلسامهة واجلهة ادلختصة بذلك .أوًًل / 

 التنظيم اذليكلي ذليئة ادلراقبة يف الشركة ادلسامهة . -أ 
 اجلهة ادلختصة بتعيني ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -ب
 تعيني ىيئة ادلراقبة ألول مرة . -1
 تعيني ىيئة ادلراقبة يف ادلرات الالحقة . -2
وضع اخلاص لتعيني ىيئة ادلراقبة يف حالة مسامهة أحد األشخاص اًلعتبارية يف ال -3

 الشركة .
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 الشروط ادلطلوبة فيمن يعني عضًوا هبيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة  -ج
 إقالة ادلراقبني واستقالتهم واستبداذلم . -د 
 إقالة ادلراقبني . -1
 استقالة ادلراقبني . -2
 ادلراقبني .استبدال  -3
 الطبيعة القانونية لعالقة عضو ىيئة ادلراقبة ابلشركة . -ىـ 
استبعاد فكرة العامل التابع الناشئة عن عقد العمل يف تكييف عالقة ادلراقب  -1

 ابلشركة .
 تكييف عالقة ادلراقب ابلشركة على أساس فكرة الوكالة . -2
 ركة .الطبيعة اخلاصة لعالقة عضو ىيئة ادلراقبة ابلش -3

 اثنًيا / خصائص ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة وأمهية وجودىا .
 وجود ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة وأمهيتو . -أ

 القاعدة وجوب وجود ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -1
 اإلعفاء من وجود ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة على سبيل اًلستثناء . -2
 ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة .أمهية وجود  -3
 مقومات جناح ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة يف أداء مهامها . -4

 حياد ونزاىة واستقالل ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -ب 
 الطبيعة الفنية ادلتخصصة ذليئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -ج 
 دلسامهة ومراجع احلساابت اخلارجي .ادلقارنة بني ىيئة ادلراقبة ابلشركة ا -د 

 -ادلطلب الثاين :
 واجبات وسلطات ومسؤوليات ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة ونظامها اإلجرائي .

 واجبات وسلطات ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -أوًل:
 واجبات وسلطات ىيئة ادلراقبة ذات الطبيعة القانونية . -أ 

 ىيئة ادلراقبة ذات الطبيعة ادلالية واحملاسبية .واجبات وسلطات  -ب 
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 مسؤولية ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -اثنيا:
 ادلسؤولية ادلدنية ألعضاء ىيئة ادلراقبة . -أ 
 مسؤولية أعضاء ىيئة ادلراقبة أمام الشركة . -1
 . درجة التزام ادلراقب .1 -1
  قبل الشركة .. شروط قيام ادلسؤولية ادلدنية للمراقبني2 -1
 . حاًلت إعفاء ادلراقب من ادلسؤولية ادلدنية اجتاه الشركة .3 -1
 .التضامن يف ادلسؤولية ادلدنية ألعضاء ىيئة ادلراقبة .4 -1
 . رفع دعوى ادلسؤولية ادلدنية من قبل الشركة ضد أعضاء ىيئة ادلراقبة .5 -1
 مسؤولية أعضاء ىيئة ادلراقبة قبل ادلسامهني . -2
 مسؤولية أعضاء ىيئة ادلراقبة قبل الغري . -3

 ادلسؤولية اجلنائية ألعضاء ىيئة ادلراقبة . -ب 
 ادلسؤولية التأديبية ألعضاء ىيئة ادلراقبة . -ج 

 النظام اإلجرائي ألداء مهام ىيئة ادلراقبة يف الشركة ادلسامهة . -اثلثا:
 اجتماعات ىيئة ادلراقبة وقراراهتا. -أ 

 أعضاء ىيئة ادلراقبة يف جلسات رللس اإلدارة واجلمعية العمومية للشركة .اشرتاك  -ب 
حق أعضاء ىيئة ادلراقبة يف طلب ادلعلومات والبياانت من رللس اإلدارة أو  -ج 

 ادلدرين العامني .
 حق ىيئة ادلراقبة يف القيام أبعمال التفتيش والتأكد وادلطابقة . -د 
 الشكاوى والتحقيق فيها .حق ىيئة ادلراقبة يف تلقي  -ىـ 

 -ادلطلب األول :
 تكوين ىيئة ادلراقبة يف الشركة ادلسامهة وأىم خصائصها .

بُت اؼبشرع كيفية تكوين ىيئة اؼبراقبة يف الشركة اؼبسامهة واعبهة اؼبختصة بذلك, والشروط 
بعض اػبصائص اليت تربز وجودىا اؼبطلوبة لتعيُت اؼبراقبُت وكيفية إقالتهم واستبداؽبم, كما أف ؽبيئة اؼبراقبة 

 -ونشاطها, ىذه النقاط ستكوف ؿبور النقاش يف ىذا اؼبطلب وعلى النحو التايل :
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 أوًًل / تعيني ىيئة ادلراقبة يف الشركة ادلسامهة واجلهة ادلختصة بذلك .
 التنظيم اذليكلي ذليئة ادلراقبة يف الشركة ادلسامهة . -أ 

امهُت حرية تشكيل ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة, وربديد مل يًتؾ اؼبشرع للمؤسسُت أو اؼبس
بناءىا اؽبيكلي, بل إف اؼبشرع بُت كيفية تكوين ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة وذلك بنصوص آمرة ال 

 جيوز االتفاؽ على ـبالفتها وإال كاف عقد أتسيس الشركة ابطبلً .
, فإف ىيئة 2010( لسنة 23ري رقم )( من قانوف النشاط التجا196ووفقا لنص اؼبادة )

 -اؼبراقبة يف الشركة اؼبسامهة تتكوف من ثبلث أعضاء عاملُت :
 . عضو حيمل مؤىل جامعي يف احملاسبة 
 . عضو حيمل مؤىل جامعي يف القانوف 
 . عضو مل حيدد النص زبصصو 

ة, ونرى أنو من األفضل أف يتم ربديد زبصص العضو الثالث دبا يتناسب مع نشاط الشرك
حىت تكتمل عناصر التخصص يف ىيئة اؼبراقبة, لتشمل اعبانب احملاسيب واعبانب القانوين واعبانب الفٍت 

 الذي يتناسب مع نشاط الشركة .
 وابإلضافة إىل األعضاء الثالثة العاملُت فإنو جيب تعيُت عضوين احتياطيُت .

 يف األعضاء العاملُت .وجيب أف تتوافر يف العضوين االحتياطيُت نفس الشروط اؼبطلوبة 
وىذا يعٍت ابلضرورة أف يكوف أحد العضوين االحتياطيُت حيمل مؤىل جامعي يف احملاسبة 

حىت ديكن ملء الفراغ يف التخصص اؼبفقود يف ىيئة اؼبراقبة, نتيجة  (1)واآلخر مؤىل جامعي يف القانوف,

                                                 

عػػاملُت, ( مػػن قػػانوف النشػػاط التجػاري علػػى ي تتكػػوف ىيئػػة اؼبراقبػػة )يف الشػركة اؼبسػػامهة( مػػن ثبلثػػة أعضػػاء 196نصػت اؼبػػادة ) -1
يكوف أحدىم حاصبل على مؤىػل جػامعي يف احملاسػبة, وآخػر متحصػل ل ل علػى مؤىػل جػامعي يف القػانوف, كمػا جيػب تعيػُت 

 عضوين احتياطيُت للهيئة تتوافر فيهما الشروط اؼبذكورة يف الفقرة السابقة .
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وأعضاء ىيئة اؼبراقبة سواء  (1)عدـ وجود أحد أعضاء ىيئة اؼبراقبة العاملُت لسبب من األسباب,
  (2) العاملُت أو االحتياطيُت ديكن أف يكونوا من بُت اؼبسامهُت يف الشركة أـ من غَتىم.

ويبلحظ وجود تطور يف نصوص قانوف النشاط التجاري اغبايل, فيما يتعلق بتنظيم ىيئة 
, فقد مت حصر عدد 1953نة اؼبراقبة يف الشركة اؼبسامهة, مقارنة بنصوص القانوف التجاري السابق لس

أعضاء ىيئة اؼبراقبة بثبلثة أعضاء عاملُت بينما كاف العدد يف القانوف السابق؛ ثبلثة أو طبسة أعضاء 
 . 1953( من القانوف التجاري لسنة 547اؼبادة )

وكذلك اشًتط القانوف اغبايل أف يكوف أحد أعضاء ىيئة اؼبراقبة متحصل على مؤىل جامعي 
 عضو آخر متحصل على مؤىل جامعي يف القانوف .يف احملاسبة و 

بينما مل يشًتط القانوف التجاري السابق ىذا الشرط, وردبا يرجع ذلك إىل ظروؼ اجملتمع 
 اللييب يف تلك الفًتة, حيث ينذر وجود اؼبؤىبلت اعبامعية يف تلك الفًتة .

رة أف يكوف أحد ( ضرو 13, اؼبادة )1970( لسنة 65وقد اشًتط اؼبشرع يف القانوف رقم )
أعضاء ىيئة اؼبراقبة فبن تتوافر فيهم شرط اػبربة يف الشؤوف اؼبالية أو احملاسبية, واكتفى ىذا التعديل 
بشرط اػبربة دوف شرط اغبصوؿ على مؤىل جامعي, كما اقتصر فقط على اعبانب اؼبايل أو احملاسيب ومل 

 (3)يشمل اعبانب القانوين . 
لتجاري اللييب اغبايل أيًضا, أنو اعتمد الًتكيبة اعبماعية ؽبيئة وفبا حيسب لقانوف النشاط ا

اؼبراقبة, ؼبا يف ذلك من توفَت ضمانة أكثر لدقة عمل ىيئة اؼبراقبة, حيث يتيح الفرصة ألعضاء ىيئة 
اؼبراقبة لبحث األمور واؼبسائل اؼبتعلقة بنشاط الشركة وسَت العمل هبا وتبادؿ اآلراء بينهم بشأهنا, فتأيت 
تقارير وأعماؿ ىيئة اؼبراقبة نتيجة خربة متعددة متنوعة, وبعد مناقشة وحبث صباعي من أعضاء ىيئة 
اؼبراقبة بدال من صدورىا بناًء على تفكَت وحبث فرد واحد, فبا جيعلو عرضة للخطأ وسوء التقدير وعدـ 

 تبصر األمور واؼبواقف من صبيع جوانبها .
                                                 

 بشأف النشاط التجاري . 2010( لسنة 23( من القانوف رقم )199اؼبادة ) -2
 –( من القانوف اؼبذكور . فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبكتبػة الوطنيػة بنزػازي 02( فقرة )199دة )اؼبا -3

  .   355, صػػ 1973
 – 246, صػػػ 1997 – 1مسعود دمحم مادي, فاضل الزىاوي, الشركات التجارية يف القانوف اللييب, جامعة اعببل الزػر,, ط/ -1

247 . 
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ة يبعث يف نفوس أعضائها الطمأنينة ومواجهة اؼبؤثرات كما أف تعدد أعضاء ىيئة اؼبراقب
 (1)اػبارجية, كما أف التعدد يبعد عن أعضاء ىيئة اؼبراقبة مظنة التحيز واالكبراؼ عن اغبياد والنزاىة . 

 اجلهة ادلختصة بتعيني ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -ب 
زبتلف اعبهة اؼبختصة بتعيُت ىيئة اؼبراقبة أوؿ مرة عن اعبهة اؼبختصة بتعيينها يف اؼبرات 
البلحقة, كما أنو يف حالة مسامهة أحد األشخاص االعتبارية يف الشركة فإف اختيار ىيئة اؼبراقبة أيخذ 

 شكبل خاًصا . 
 تعيني ىيئة ادلراقبة ألول مرة . -1

                                                 

, إبصػػػدار قػػػانوف شػػػركات اؼبسػػػامهة وشػػػركات التوصػػػية ابألسػػػهم 1981( لسػػػنة 159( مػػػن القػػػانوف رقػػػم )103ت اؼبػػػادة )نصػػػ -1
والشػػػركات ذات اؼبسػػػؤولية احملػػػدودة اؼبصػػػري, علػػػى ي يكػػػوف لشػػػركة اؼبسػػػامهة مراقػػػب حسػػػاابت أو أكثػػػر فبػػػن تتػػػوافر فػػػيهم الشػػػروط 

( مػػػن البلئحػػػة التنفيذيػػػة للقػػػانوف اؼبػػػذكور 265راجعػػػة ... ي . ونصػػػت اؼبػػػادة )اؼبنصػػػوص عليهػػػا يف قػػػانوف مزاولػػػة مهنػػػة احملاسػػػبة واؼب
, على ي يف حالة تعدد مراقيب اغبساابت, فيجوز لكل 1982( لسنة 96الصادرة بقرار وزير شؤوف االستثمار والتعاوف الدويل رقم )

ق اؼبوجػودات وااللتزامػات علػى انفػراد, ومػع ذلػك منهم أف يقوموا ابالطػبلع علػى دفػاتر الشػركة وطلػب البيػاانت واإليضػاحات وربقيػ
جيب أف يقدـ صبيع مراقيب اغبساابت تقريرا موحدا, ويف حالة االخػتبلؼ فيمػا بيػنهم, يوضػح التقريػر أوجػو اػبػبلؼ ووجهػة نظػر كػل 

 منهم . ي  
( 231تجػارة اػبارجيػة اؼبصػري رقػم )( من منوذج عقد أتسيس الشركة اؼبسامهة اؼبعتمد بقرار وزير االقتصاد وال53وقد نصت اؼبادة )

 , على ي تعيُت مستشار قانوين للشركة اؼبسامهة من بُت احملاميُت . ي1995لسنة 
فاؼبشػػرع اؼبصػػري مل يشػػًتط تعػػدد تشػػكيلة ىيئػػة اؼبراقبػػة, واختصػػرىا علػػى مراقػػب اغبسػػاابت, فيجػػوز أف يكػػوف منفػػرًدا أو متعػػدًدا, ويف 
حالػػة التعػػدد فيكػػوف عملهػػم منفصػػبل, وألػػزمهم إبعػػداد تقريػػر موحػػد, وإذا تعػػددت آراءىػػم فيبػػُت التقريػػر وجهػػة نظػػر كػػل مػػنهم وأوجػػو 

كػػز علػػى اعبانػػب احملاسػػيب يف عمليػػة الرقابػػة علػػى الشػػركة اؼبسػػامهة, ونػػص منػػوذج العقػػد اؼبعتمػػد للشػػركة اػبػػبلؼ, فاؼبشػػرع اؼبصػػري ر 
اؼبسػػامهة علػػى تعيػػُت مستشػػار قػػانوين للشػػركة اؼبسػػامهة مػػن بػػُت احملػػاميُت, وعمػػل اؼبستشػػار القػػانوين ىػػو إبػػداء الػػرأي والنصػػح القػػانوين 

فصل عن عمل مراقيب اغبساابت, ونعتقد أف تركيبة ىيئػة اؼبراقبػة كمػا ورد يف نػص اؼبػادة للشركة وال يعترب عملو رقابيا كما أف عملو من
, تعتػػػرب أفضػػػل فبػػػا ذىػػػب إليػػػو اؼبشػػػرع اؼبصػػػري يف اؼبػػػادة رقػػػم 2010( لسػػػنة 23( مػػػن قػػػانوف النشػػػاط التجػػػاري الليػػػيب رقػػػم )196)
لًتكيبػػة اؼبتعػػددة ؽبيئػػة اؼبراقبػػة, والػػيت تضػػم اعبانػػب ( مػن قػػانوف الشػػركات اؼبػػذكور, فػػالنص الليػػيب بعكػػس الػػنص اؼبصػري أخػػذ اب103)

احملاسيب واعبانب القانوين مع وجود إمكانية لضم اعبانب الفٍت حسب نشاط الشركة, األمر الذي ديكػن ىيئػة اؼبراقبػة مػن أداء دورىػا 
 اؼبنوط هبا على أكمل وجو . 
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( من قانوف النشاط التجاري على ي يتم تعيُت رئيس 198نصت الفقرة األوىل من اؼبادة )
وأعضاء ىيئة اؼبراقبة ألوؿ مرة من قبل صبعية اؼبكتتبُت, إذا مل يتم تعيينهم يف عقد أتسيس الشركة ... ي 

 وىذا النص حيدد اعبهة اؼبختصة بتعيُت ىيئة اؼبراقبة ألوؿ مرة, أي عند أتسيس الشركة .
( من قانوف 110( و )109اتساقو مع نص اؼبادتُت ) ويبلحظ على النص اؼبذكور عدـ

 النشاط التجاري .
( فقرة أوىل أسندت االختصاص بتعيُت رئيس وأعضاء وعبنة اؼبراقبة ألوؿ مرة 198فاؼبادة )

عبمعية اؼبكتتبُت إذا مل يتم تعيينهم يف عقد أتسيس الشركة, وعقد أتسيس الشركة يرـب من قبل اغباضرين 
( قد حددت األمور 109( كما أف اؼبادة )110ؼبكتتبُت وفقا ؼبا تنص عليو اؼبادة )الجتماع صبعية ا

 اليت تبث فيها صبعية اؼبكتتبُت واليت من ضمنها اختيار ىيئة اؼبراقبة .
( إال على أساس أف اؼبقصود أف صبعية اؼبكتتبُت 198لذلك فإنو ال ديكن تفسَت نص اؼبادة )

مل يتم تعيينها من قبل اؼبؤسسُت, ابعتبار أف برانمج التأسيس يشتمل على تتوىل تعيُت ىيئة اؼبراقبة إذا 
األحكاـ الرئيسية لعقد التأسيس واليت من ضمنها تعيُت ىيئة اؼبراقبة, أما القوؿ أبف صبعية اؼبكتتبُت 

الزمٍت, تتوىل تعيُت ىيئة اؼبراقبة ألوؿ مرة إذا مل يتم تعيينها يف عقد التأسيس فيو عدـ مراعاة للًتتيب 
ابعتبار أف اجتماع صبعية اؼبكتتبُت وبتها يف ؿبتوايت عقد التأسيس, واختيار أعضاء ؾبلس اإلدارة 
وىيئة اؼبراقبة, يسبق عملية إبراـ العقد, كما أف إبراـ العقد يكوف من قبل اغباضرين الجتماع صبعية 

ؼبكتتبُت, بل توجد مرحلة التأسيس اؼبكتتبُت, فبل توجد مرحلة إلبراـ العقد منفصلة عن اجتماع صبعية ا
مث أتيت مرحلة صبعية اؼبكتتبُت دبن فيهم اؼبؤسسوف وتوقيع  (1)وإعداد برانمج التأسيس من قبل اؼبؤسسُت,

 عقد التأسيس .
                                                 

أوؿ مراقػػػب حسػػػاابت للشػػػركة اؼبسػػػامهة عنػػػد أتسيسػػػها,  , يػػػتم تعيػػػُت1981( لسػػػنة 159يف قػػػانوف الشػػػركات اؼبصػػػري رقػػػم )  -1
االسػكندرية  –( من القانوف اؼبذكور. دمحم فريد العريٍت, الشركات التجارية, دار اؼبطبوعات اعبامعية 103بواسطة اؼبؤسسُت, اؼبادة )

يف عقػد التأسػػيس ... ي ( ذبػاري سػابق, علػى ي يعػُت مراقبػو اغبسػاابت ألوؿ مػرة 550. وقػد نصػت اؼبػادة )458, صػػػ 2002 -
( مػن قػانوف النشػاط التجػاري اغبػايل, ابعتبػار أف عقػد التأسػيس يػرـب مػن 198ونعتقد أف نص ىذه اؼبادة كاف أدؽ من نص اؼبادة )

 قبل اغباضرين الجتماع صبعية اؼبكتتبُت دبن فيهم اؼبؤسسوف ووفقا لربانمج التأسيس .
( 298وذجي للشػػركات اؼبسػػامهة اؼبعتمػػد بقػػرار )أمػػُت االقتصػػاد والتجػػارة( رقػػم )( مػػن النظػػاـ األساسػػي النمػػ46وقػػد نصػػت اؼبػػادة )

 , على ي أف أتسيس ىيئة اؼبراقبة ألوؿ مرة يكوف من قبل اؼبؤسسُت .2005لسنة 
 لذلك فإف تعيُت ىيئة اؼبراقبة يف الشركة اؼبسامهة ألوؿ مرة, يكوف من قبل اؼبؤسسُت أو من قبل صبعية اؼبكتتبُت . 
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 والتعيُت ألوؿ مرة يشمل تعيُت رئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة العاملُت والعضويُت االحتياطيُت . 
جاري على مدة خاصة هبيئة اؼبراقبة اليت تشكل ألوؿ مرة, بل إف ومل ينص قانوف النشاط الت

( من ىذا القانوف حدد مدة تعيُت ىيئة اؼبراقبة بثبلث سنوات قابلة للتجديد وىذا 198نص اؼبادة )
النص جاء عاًما ليشمل ىيئة اؼبراقبة اليت تعُت ألوؿ مرة عند أتسيس الشركة وىيئة اؼبراقبة اليت تعُت يف 

   (1)لبلحقة . اؼبرات ا
 تعيني ىيئة ادلراقبة يف ادلرات الالحقة . -2

بعد مرحلة أتسيس الشركة وبزوغ كياهنا على أرض الواقع, تؤوؿ السلطة العليا يف الشركة إىل 
اعبمعية العمومية للشركة وىو الوضع الطبيعي والعادي, وما كاف يسبقو يف مرحلة التأسيس يعترب استثناًء 

 من األصل العاـ .
لك فإف اعبهة اؼبتخصصة بتعيُت ىيئة اؼبراقبة يف الشركة اؼبسامهة بعد تعيينها ألوؿ مرة أثناء لذ

 فًتة التأسيس, ىي اعبمعية العمومية العادية للمسامهُت .
 ويشمل التعيُت رئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة العاملُت والعضوين االحتياطيُت . 

وقرار اعبمعية العمومية العادية بتعيُت  (2)يد وتكوف مدة تعيينهم ثبلث سنوات قابلة للتجد
رئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة للشركة اؼبسامهة يؤخذ وفقا لنظاـ التصويت وأخذ القرارات اؼبنصوص عليو يف 

 ( من قانوف النشاط التجاري .165( و )164اؼبادتُت )
 
 

                                                 

قػػانوف الشػػركات اؼبصػػري يتػػوىل مراقػػب اغبسػػاابت الػػذي يعػػُت ألوؿ مػػرة عنػػد أتسػػيس الشػػركة, مهمتػػو إىل حػػُت انعقػػاد أوؿ  يف -1
 . 458جلسة صبعية عمومية للشركة. دمحم فريد العريٍت, الشركات التجارية, اؼبرجع السابق, صػػ 

( من قانوف النشاط التجاري على ي تنحصر اختصاصػات اجملمعيػة العموميػة العاديػة يف اؼبسػائل التاليػة:   ي 163نصت اؼبادة ) -2
 اختيار ؾبلس اإلدارة ورئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة ... ي .  -4... 

... ي فتػوح عبػدالرضبن دومػا, شػرح القػانوف ( علػى ي وزبػتص اعبمعيػة العموميػة بتعيػُت ىيئػة اؼبراقبػة 03( فقػرة )196ونصت اؼبػادة )
. مسعود دمحم مادي, فاضل الزىاوي, الشركات التجارية يف القانوف اللييب, اؼبرجع السابق, 355التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ 

 – 438ػػػػػ , ص2010 – 1بنزػػازي, ط/ –. سػػعد سػػامل العسػػبلي, شػػرح قػػانوف النشػػاط التجػػاري الليػػيب, دار الفضػػيل  246صػػػػ 
439     . 
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وبعد صدور قرار اعبمعية العمومية للشركة اؼبسامهة بتعيُت رئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة, جيب 
على ؾبلس إدارة الشركة أف يقـو بقيد قرار تعيُت ىيئة اؼبراقبة يف السجل التجاري اؼبختص, خبلؿ 

 (1)عشرة أايـ من اتريخ القرار . 
 أحد األشخاص اًلعتبارية يف الشركة .الوضع اخلاص لتعيني ىيئة ادلراقبة يف حالة مسامهة  -3

إذا كاف من ضمن اؼبسامهُت يف الشركة أحد األشخاص االعتبارية, سواء كاف شخصا 
اعتباراي عاما أو خاصا, فإف اؼبشرع قد أعطى للشخص االعتباري دورًا يف عملية تعيُت ىيئة اؼبراقبة, 

بُت أو اعبمعية العمومية للشركة, حيث يتوىل وذلك استثناًء من الدور اؼبسند للمؤسسُت أو صبعية اؼبكتت
الشخص االعتباري اؼبساىم يف الشركة تعيُت مندوبو يف ىيئة اؼبراقبة, وجيب أف تتوافر يف ىذا اؼبندوب 

 الشروط اؼبطلوبة فيمن يعُت يف ىيئة اؼبراقبة .
دنية كما أف مندوب الشخص االعتباري يف ىيئة اؼبراقبة, يعترب مسؤوال من الناحية اؼب

 واعبنائية .
 (2)ويضمن الشخص االعتباري مندوبو يف ىيئة اؼبراقبة يف أداء مهامو يف ىذه اؽبيئة ابلشركة . 

                                                 

( من قانوف النشاط التجاري على ي وجيب على ؾبلػس إدارة الشػركة أف يقػـو بقيػد تعيػُت 198نصت الفقرة األخَتة من اؼبادة ) -1
ىيئػة اؼبراقبػة وانتهػاء مهمتهػا, يف السػجل التجػاري اؼبخػتص خػبلؿ عشػرة أايـ مػن اتريػخ القػرار . ي ويثػور التسػاؤؿ عػن األثػر اؼبًتتػػب 

عػػدـ قيػػاـ ؾبلػػس اإلدارة بقيػػد قػػرار اعبمعيػػة العموميػػة بتعيػػُت ىيئػػة اؼبراقبػػة خػػبلؿ اؼبػػدة احملػػددة   ال نعتقػػد أف ذلػػك سػػيؤدي إىل علػػى 
بطبلف قرار اعبمعية العمومية ابلتعيُت وإال لتحكم ؾبلس إدارة الشػركة يف قػرارات اعبمعيػة العموميػة وذلػك عػن طريػق إمهػاؿ قيػدىا يف 

اًن, أو إمهػػاؿ قيػػدىا بشػػكل كامػػل, ونػػرى أف أثػػر عػػدـ قيػػد قػػرار اعبمعيػػة العموميػػة يكػػوف وفقػػا ؼبػػا تػػنص عليػػو اؼبػػادة اؼبػػدة احملػػددة قػػانو 
( مػػن القػػانوف اؼبػػذكور, والػػيت أوجبػػت علػػى اؼبػػديرين أف يطلبػػوا يف ظػػرؼ عشػػرة أايـ مػػن مكتػػب السػػجل التجػػاري اؼبخػػتص قيػػد 61)

األخػرى الواجػب قيػدىا, ومػن ضػمنها بطبيعػة اغبػاؿ قيػد قػرار ل ل اعبمعيػة العموميػة التزَتات الطارئة على عقػد التأسػيس, والوقػائع 
بتعيػػُت ىيئػػة اؼبراقبػػة, ويًتتػػب علػػى عػػدـ قيػػد التزػػَتات الطارئػػة علػػى عقػػد التأسػػيس والوقػػائع األخػػرى الػػيت جيػػب قيػػدىا, أهنػػا ال تكػػوف 

 انفذة يف حق الزَت ما مل يتم قيدىا .
أثر عدـ قيد قرار تعيُت ىيئة اؼبراقبة يف اؼبوعػد احملػدد يًتتػب عليػو أف ىػذا القػرار ال ينفػذ يف حػق الزػَت,  وبناًء على ذلك فإننا نرى أف

ُت أما ابلنسبة للشركة فهو قرار انفذ ويرتب صبيع آاثره القانونية, ويًتتب على عدـ قياـ ؾبلس اإلدارة بقيد قرار اعبمعية العمومية بتعي
 ( من قانوف النشاط التجاري . 402ياـ مسؤولية اجمللس اعبنائية وفقا ؼبا ىو منصوص عليو يف اؼبادة )رئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة ق

 ( من القانوف اؼبذكور .04( فقرة )196اؼبادة ) -2
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ففي ىذه اغبالة فإف تعيُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة ال يكوف ابلكامل من اختصاص اعبمعية 
اعبمعية العمومية للشركة العمومية للشركة, بل إف الشخص االعتباري سواء كاف عاًما أو خاًصا يشارؾ 

 يف ىذا االختصاص, ويتوىل تعيُت مندوبو يف ىيئة اؼبراقبة.
ىذا اغبق منحة القانوف للشخص االعتباري اؼبساىم, حىت ولو مل يتم النص عليو يف عقد 
التأسيس, وجيوز أف يتم النص يف عقد التأسيس على منح الشخص االعتباري تعيُت أكثر من مراقب, 

تعيُت مراقب واحد أعطاه القانوف مباشرة للشخص االعتباري, أما اغبق يف تعيُت أكثر من ابعتبار أف 
 (1)مراقب فتكوف مسألة اتفاقية جيب النص عليها يف عقد التأسيس أو وجود نص خاص هبا . 

وإذا كانت الدولة أو أحد مؤسساهتا أو ىيئاهتا أو مصاغبها العامة ؽبا حق تعيُت مراقب أو 
النظر عن اؼبسامهة أو عدـ اؼبسامهة يف الشركة ( فإف رئيس ىيئة اؼبراقبة جيب أف خيتار فبن أكثر )بزض 

 (2)عينتهم الدولة أو أحد مؤسساهتا أو ىيئاهتا أو مصاغبها . 
 
 
 
 
 

                                                 

( ذبػػاري سػػابق أجػػازت أف يػػنص يف عقػػد أتسػػيس الشػػركة اؼبسػػامهة علػػى زبويػػل الدولػػة أو إحػػدى مؤسسػػاهتا حػػق 605اؼبػػادة ) -1
 قب أو أكثر إذا كانت من ضمن اؼبسامهُت يف الشركة .تعيُت مرا

( فقرة أخَتة من قانوف النشاط التجاري اغبايل, فقد منحت اغبق للشخص االعتباري اؼبساىم يف الشركة سواء كاف 196أما اؼبادة )
صػػبح بقػػوة الػػنص أمػػا أكثػػر مػػن عاًمػػا أو خاًصػػا أف يعػػُت مندوبػػو يف ىيئػػة اؼبراقبػػة, فتعيػػُت اؼبنػػدوب الػػذي ديثػػل الشػػخص االعتبػػاري أ

( ذبػػاري سػػابق كػػاف يقتصػػر علػػى 605منػػدوب فيحتػػاج إىل اتفػػاؽ يػػدوف يف العقػػد أو يقػػرره نػػص خػػاص ويبلحػػظ أف نػػص اؼبػػادة )
 ( فقرة أخَتة اغبايل فيشتمل األشخاص االعتبارية )العامة واػباصة( .196الدولة واألشخاص االعتبارية العامة, أما نص اؼبادة )

( من قانوف النشاط التجػاري علػى ي وعنػدما تعػُت الدولػة مراقبػا أو أكثػر, جيػب أف خيتػار 196لفقرة األخَتة من اؼبادة )نصت ا -2
رئيس اؽبيئة فبن عينػتهم الدولػة ي. وقػد جػاء ىػذا الػنص عاًمػا ليشػمل اغبػاالت الػيت يكػوف فيهػا للدولػة أو أحػد مؤسسػاهتا حػق تعيػُت 

ىػذا اغبػق, سػواء كػاف انشػًئا عػن اؼبسػامهة يف الشػركة أو كػاف القػانوف يعطػي اغبػق للدولػة يف  مراقب أو أكثر بزض النظػر عػن مصػدر
 تعيُت مراقب أو أكثر ابلنسبة لبعض الشركات ابلنظر للطبيعة اػباصة ؽبا .

  . 355( ذباري سابق . فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ 606اؼبادة )    
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 الشروط ادلطلوبة فيمن يعني عضًوا هبيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -ج 

بُت القانوف الشروط اؼبطلوبة فيمن يعُت عضًوا هبيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة وىذه الشروط 
 -: (1)ىي 

أف يكوف عضو ىيئة اؼبراقبة كامل األىلية, دبعٌت أنو قد بلغ سن الرشد وىي شباين عشرة سنة  -1
يف حكم  ومل يعًتيو عارض من عوارض األىلية وىي اعبنوف  والعتو والزفلة والسفو, ويكوف

القاصر اؼبفقود والزائب واؼبمنوع من التصرؼ حبكم القانوف واؼبريض مرض اؼبوت ومن أحاط 
 (2)الدين دبالو ومن يف حكمهم الذين ربددىم احملكمة اؼبختصة . 

فبل جيوز أف يعُت عضًوا هبية اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة عدًن األىلية مثل الصزَت غَت اؼبميز 
أو انقصها مثل الصزَت اؼبميز والسفيو وذي الزفلة, ومن يف حكمهم, ألف ىؤالء حباجة  واجملنوف واؼبعتوه

إىل من يقـو بشؤوهنم فمن ابب أوىل يكونوف عاجزين عن القياـ بشؤوف الزَت, وخاصة القياـ أبعماؿ 
 اؼبراقبة ابلشركة واليت تتطلب رجاحة عقل وفطنة وخربة وكفاءة وثقة وحسن تصرؼ وتبصر ابألمور,
يفتقدىا من كاف عدًن األىلية أو انقصها, وإذا عُت أحد من ىؤالء عضًوا يف ىيئة اؼبراقبة يعترب تعيينو 

 (3)ابطبل بنص القانوف. 
يشًتط فيمن يعُت عضًوا هبيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة أال يكوف من األشخاص الذين أشهر  -2

عن دفع ديونو, وعجز عن الوفاء هبا إفبلسهم, ما مل يرد إليو اعتباره, فاؼبفلس شخص توقف 
وثبت عدـ قدرتو على القياـ ابلتزاماتو بصفة منتظمة فبا اضطر دائنيو أو النيابة العامة إىل 
طلب شهر إفبلسو, وىذا دليل على سوء تصرفو وتدبره لؤلمور وإمهالو وعدـ حرصو, بل قد 

  تصل أفعالو اليت تؤدي إىل إفبلسو إىل حد اعبردية اعبنائية .

                                                 

( من قانوف النشاط التجاري على ي ويشًتط يف عضو ىيئة اؼبراقبة سػواء أكػاف مسػامها أـ 196( من اؼبادة )02نصت الفقرة ) -1
( مػػن القػػانوف اؼبػػذكور الشػػروط اؼبطلوبػػة 173( مػػن اؼبػػادة )02غػػَت مسػػاىم مػػا يشػػًتط يف أعضػػاء ؾبلػػس اإلدارة . ي وبينػػت الفقػػرة )

 ( من القانوف اؼبذكور على موانع التعيُت يف ىيئة اؼبراقبة .197الشركة اؼبسامهة, ونصت اؼبادة ) فيمن يعُت عضًوا دبجلس إدارة

 , بشأف القاصرين ومن يف حكمهم .  1992( لسنة 17( من القانوف رقم )17اؼبادة ) -2
 . 333فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجع, صػػ  -3



 العدد العاشر -رللة البحوث األكادميية 
 ىيئة ادلراقبة ودورىا يف إدارة الشركة ادلسامهة  

 

020 

 

وىو ما يعٍت قطًعا عدـ صبلحيتو ومناسبتو لعضوية ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة, وإذا مت 
 (1)تعيينو فإف ىذا التعيُت يقع ابطبل بنص القانوف . 

يشًتط فيمن يعُت عضًوا هبيئة اؼبراقبة أال يكوف قد حكم عليو يف جناية أو جنحة ـبلة  -3
 ابلشرؼ أو األمانة .
يعُت شخص يف ىيئة اؼبراقبة ارتكب جردية جناية أو جنحة ـبلة ابلشرؼ  فقد منع اؼبشرع أف

أو األمانة, وصدر عليو حكم هنائي بشأهنا, فقد افًتض اؼبشرع أف كل من تصدر يف حقو ىذه 
األحكاـ ىو شخص ليس فقط سيء السمعة والسلوؾ بل إنو ابإلضافة إىل ذلك شخص لو نزعة 

ما تقتضيو عضوية ىيئة اؼبراقبة من كرامة وشرؼ وأمانة وحسن ظبعة  إجرامية معينة, وىو ما يتناىف مع
 (2)وسلوؾ لذلك فإف تعيُت فبن ذكر يف ىيئة اؼبراقبة يعترب ابطبل بنص القانوف . 

ويثور التساؤؿ عن مدى إمكانية تعيُت الشخص الذي صدرت ضده أحكاـ وفًقا ؼبا ذكر 
شرع أشار إىل رد االعتبار عندما نص على شهر اإلفبلس, يف ىيئة اؼبراقبة عندما يرد إليو اعتباره, اؼب

ولكنو مل يذكره عندما نص على منع تعيُت من حكم عليو يف جناية أو جنحة ـبلة ابلشرؼ واألمانة . 
(3) 

ولكن إذا نظران إىل أثر رد االعتبار والذي يؤدي إىل زواؿ صبيع اآلاثر اؼبًتتبة على اغبكم 
, فإنو ديكن القوؿ أبف من رد إليو اعتباره بعد صدور حكم جنائي ضده جيوز اعبنائي ابلنسبة للمستقبل

  (4)تعيينو يف ىيئة اؼبراقبة وىو األمر اؼبعموؿ بو يف الوظيفة العامة . 
 يشًتط فيمن يعُت عضًوا هبيئة اؼبراقبة أف يكوف حاصبل على اؼبؤىل العلمي اؼبطلوب .  -4

ئة اؼبراقبة ابلشركة وخاصة ابلنسبة لؤلمور اؼبالية ابلنظر إىل فنية العمل الذي تقـو بو ىي
واحملاسبية, وموافقة تصرفات ؾبلس إدارة الشركة لنصوص القانوف, والوقوؼ على ىذه األمور ومراقبتها 

                                                 

 . 356ري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجا -4

. فتػوح عبػدالرضبن دومػا, 232مسعود دمحم مادي, فاضل الزىاوي, الشركات التجاريػة فػػػي القانػػػوف الليػيب, اؼبرجػع السابػػػق, صػػػ  -1
-481, صػػػػػ 2006 -القػػػاىرة -نفػػػس اؼبرجػػػع والصػػػفحة. ضبػػػدس دمحم ضبػػػدس, الوسػػػيط يف القػػػانوف التجػػػاري, درا النهضػػػة العربيػػػة

482. 

 ( من قانوف النشاط التجاري .02( فقرة )173اؼبادة ) -2
 .  31, صػػ 2, ج/1995 –طرابلس  –دمحم عبدس اغبراري, أصوؿ القانوف اإلداري اللييب, منشورات اعبامعة اؼبفتوحة  -3
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يتطلب خربة ودراية وزبصص, لذلك اشًتط اؼبشرع يف أعضاء ىيئة اؼبراقبة, أف يكوف أحدىم حاصبل 
 واآلخر حاصل على مؤىل جامعي يف القانوف .على مؤىل جامعي يف احملاسبة 

 
كما أوجب أف تتوافر يف العضوين االحتياطيُت ذات الشروط دبعٌت أف يكوف أحد العضويُت 

 (1)االحتياطيُت حاصبل على مؤىل جامعي يف احملاسبة واآلخر حاصل على مؤىل جامعي يف القانوف. 
اؼبؤىل اعبامعي يف احملاسبة ويف القانوف, ويبلحظ أف اؼبشرع اللييب قد اشًتط اغبصوؿ على 

دوف أف يشًتط توفر خربة معينة فيمن حيمل ىذه اؼبؤىبلت, ابعتبار أف اغبصوؿ على مؤىل جامعي 
فقط قد ال جيعل من عضو اؼبراقبة قادرا على القياـ بدوره على أكمل وجو ابعتبار أف فهم بعض 

ؽ اؼبؤىل العلمي خربة عملية, وخاصة ابلنسبة لبعض التصرفات واإلجراءات واؼبراقبة عليها حيتاج فو 
  (2)الشركات ذات النشاط الكبَت.

يشًتط فيمن يعُت عضًوا هبيئة اؼبراقبة أال يكوف لو صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة أو مصاىرة  -5
 (3)مع رئيس أو أحد أعضاء ؾبلس اإلدارة أو اؼبديرين العامُت ابلشركة. 

ا الشرط إىل ضماف حياد ونزاىة واستقبلؿ عضو ىيئة اؼبراقبة, ويهدؼ اؼبشرع من خبلؿ ىذ
ابعتبار أف الطبيعة البشرية ذبعل الشخص دييل إىل ؿباابة وؾباملة أقرابئو وأصهاره, فإذا وجدت بُت 
عضو ىيئة اؼبراقبة وأحد أعضاء ؾبلس اإلدارة أو اؼبديرين العامُت ابلشركة صلة القرابة أو اؼبصاىرة, 

ن أف يقـو اؼبراقب دبهمة ربت أتثَت مشاعر العاطفة أو اجملاملة أكثر من خضوعو لواعز فهناؾ خوؼ م
الضمَت وحكم القانوف, ومن مث يفقد حياده نزاىتو واستقبللو, وأييت ذلك ضد مصلحة الشركة 

ل ومصلحة اؼبسامهُت هبا, وحىت على افًتاض عدـ أتثر اؼبراقب أبواصل القرابة واؼبصاىرة فإنو سيكوف ؿب
شك وشبهة وىو ما يؤثر على مكانة ىيئة اؼبراقبة ابلشركة, واليت جيب أف تكوف ؿبايدة ونزيهة ومستقلة 
وبعيدة عن مظنة الشبهة والريبة, وإذا عُت عضو اؼبراقبة ابؼبخالفة ؽبذا الشرط فإف تعيينو يقع ابطبل بقوة 

  (4)القانوف . 
                                                 

 ( من قانوف النشاط التجاري .01( فقرة )196اؼبادة ) -1
 . 357عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ يف ىذا اؼبعٌت, فتوح  -2
 ( من القانوف اؼبذكور .01( فقرة )197اؼبادة ) -3
 . 256فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجع, صػػ  -4
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( قد نػػػػص على صلة القرابة واؼبصاىرة 01)( فقرة 197ويبلحظ أف اؼبشرع اللييب يف اؼبادة )
ومل يذكر عبلقة الزوجية, ومن الناحية اللزويػػػػة فإف عبارة ))األقارب واألصهار(( ال تشمل األزواج ولكن 

( تفسَتًا غائيًّا, فإف وجود عبلقة الزوجية بُت عضو ىيئة اؼبراقبة وعضو 197إذا فسران نص اؼبادة )
ابؼبنع, ألف أتثَت عبلقة الزوجية ومشاعر العاطفة واجملاملة الناذبة عنها تفوؽ  ؾبلس اإلدارة يكوف أوىل

 أتثَت صلة القرابة أو اؼبصاىرة .
لذلك فإف اؼبنع من التعيُت يف ىيئة اؼبراقبة يشمل من تربطو عبلقة زوجية أبحد أعضاء ؾبلس 

( 1( فقرة )197اقتصر يف اؼبادة )كما نبلحظ أف اؼبشرع قد   (1)اإلدارة أو اؼبديرين العامُت للشركة. 
اؼبشار إليها على صلة القرابة واؼبصاىرة اليت ذبمع بُت عضو ىيئة اؼبراقبة وعضو ؾبلس اإلدارة أو اؼبدير 
العاـ للشركة, ولكنو مل يتناوؿ صلة القرابة واؼبصاىرة وعبلقة الزوجية اليت ذبمع بُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة 

عضاء ىيئة اؼبراقبة كما ذكران ىو تبادؿ اآلراء ومناقشتها بُت األعضاء أنفسهم, فاغبكمة من تعدد أ
للوصوؿ لرأي السليم, وكذلك إبعادىم عن مظنة التحيز واالكبراؼ عن طريق اغبياد والنزاىة وإبعادىم 

 عن شبح الًتغيب والًتىيب .
م عبلقة وىذه اغبكمة من التعدد تضيع إذا كانت ىيئة اؼبراقبة متكونة من أعضاء تربطه

القرابة أو اؼبصاىرة أو الزوجية, فيفقد العضو حياده ونزاىتو واستقبللو يف إبداء رأيو, لوقوعو ربت أتثَت 
عاطفة القرابة أو اؼبصاىرة أو الزوجية, ليوافق على رأي قد ال يكوف مقتنعا بو أصبل, فبا يذىب 

 رأيو .ابغبكمة من نظاـ تعدد أعضاء ىيئة اؼبراقبة واستقبلؿ كل منهم ب
( يشمل صلة القرابة أو اؼبصاىرة أو 02( فقرة )197لذلك نرى أف اؼبنع الوارد يف اؼبادة )

عبلقة الزوجية اليت تربط بُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة أنفسهم, حىت يكوف لتعدد أعضاء ىيئة اؼبراقبة معٌت 
  (2)وفائدة . 

                                                 

فػة واعتبػارات اجملاملػة, تػنص يوجد ارباد يف علة اؼبنع بُت األقارب واألصهار وبُت عبلقػة الزوجيػة وىػي اػبػوؼ مػن التػأثَت ابلعاط -1
 ( من قانوف النشاط التجاري, يشمل حكمها األزواج حىت ولو مل يتم النص عليو صراحة .01( فقرة )197اؼبادة )

, والػيت نصػت علػى ي ال 2006( لسػنة 6( مػن قػانوف نظػاـ القضػاء رقػم )65نص اؼبشػرع الليػيب علػى ىػذه القاعػدة يف اؼبػادة ) -2
 رة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاىرة لزاية الدرجة الرابعة . يجيوز أف جيلس يف دائ

وىذا الػنص وإف ورد خبصػوص القضػاة, إال أنػو حسػب رأينػا يقػرر قاعػدة عامػة تنطبػق علػى أيػة ىيئػة أوجػب عليهػا القػانوف أف تػؤدي 
 عملها يف إطار اغبياد واالستقبلؿ والنزاىة .
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مرة أبجر مع الشركة نفسها, ال جيوز تعيُت شخص يف ىيئة اؼبراقبة, مرتبط بعبلقة عمل مست -6
 (1)أو شركات أخرى خاضعة إلشرافها, وإذا مت تعيُت أحد ىؤالء فإف تعيينو يقع ابطبل . 

من اؼبعروؼ أف عبلقة العمل ينتج عنها خضوع اؼبرؤوس ألوامر وتعليمات رئيسو وسعيو 
ا يتناىف مع ما جيب أف إلرضائو, وىو ما جيعل اؼبرؤوس يف مركز التابع لرئيسو وغَت اؼبستقل عنو, وىذ

 يتصف بو عضو ىيئة اؼبراقبة من حياد ونزاىة واستقبللية .
لذلك فإف اؼبشرع قد منع تعيُت من يرتبط بعبلقة عمل مستمرة أبجر أف يعُت يف ىيئة اؼبراقبة 
يف الشركة ذاهتا اليت يعمل فيها أو شركة أخرى تكوف خاضعة إلشرافها, ألنو يف ىذه اغبالة لن يكوف 

درًا على متابعة أعماؿ ؾبلس اإلدارة واؼبديرين والرقابة على تصرفاهتم, ابعتباره اتبًعا ؽبم وليس قا
مستقبًل, فبل تكوف لو اغبرية يف الكشف عن أخطائهم ونقد أعماؽبم, فقد خيشى إهناء عملو وفصلو 

كة, وتعطيل دور ىيئة نتيجة لذلك, فبا يدعوه إىل ؿباابهتم وؾباملتهم, وىو ما يؤدي إىل اإلضرار ابلشر 
  (2)اؼبراقبة هبا, وإذا مت تعيُت العضو يف ىيئة اؼبراقبة دوف مراعاة ىذا الشرط فيكوف تعيينو ابطبًل.

 ال جيوز للشخص أف جيمع بُت عضوية  ىيئة اؼبراقبة يف أكثر من ثبلث شركات . -7
أعضاء  ( من قانوف النشاط التجاري خبصوص175ىذا الشرط أورده اؼبشرع يف اؼبادة )

ؾبلس إدارة الشركة اؼبسامهة, وؼبا كاف اؼبشرع قد اشًتط يف عضو ىيئة اؼبراقبة ما يشًتط يف أعضاء 
فإننا نعتقد أف ىذا الشرط ينطبق على أعضاء ىيئة اؼبراقبة فبل جيوز للشخص أف  (3)ؾبلس اإلدارة 

                                                 

 لنشاط التجاري .( من قانوف ا02( فقرة )197اؼبادة ) -3
. مسػعود دمحم مػادي, فاضػل الزىػاوي, الشػركات 357فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػػ  -1

 .482. ضبدس دمحم ضبدس, الوسيط يف القانوف التجاري, اؼبرجع السابق, صػػ  247التجارية يف القانوف اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ 
ويبلحظ أف عضو ىيئة اؼبراقبة جيوز أف يكوف مسامها يف الشركة, فاؼبساىم ال يعتػرب عػامبل ابلشػركة ومػن مث تنتفػي حبقػو عبلقػة التبعيػة 

( فقػػرة 196وتلقػػي األوامػػر واالرتبػػاط اؼبصػػلحي مػػع ؾبلػػس إدارة الشػػركة أو اؼبػػدراء هبػػا, وىػػو مػػا يػػؤثر علػػى حيػػاده واسػػتقبللو, اؼبػػادة )
ف النشاط التجاري, كما ال يعترب من موانع التعيُت يف ىيئة اؼبراقبة أداء عمل بشكل عرضي سواء كاف عمبل إداراي أو ( من قانو 02)

( من القانوف اؼبذكور, قد اشًتطت يف العمل الذي دينع من التعيػُت يف ىيئػة اؼبراقبػة, 2( فقرة )197فنيا استشاراي, ألف نص اؼبادة )
.  460بصػػفة مسػػتمرة ولػػيس عرضػًيا . دمحم فريػػد العػػريٍت, الشػػركات التجاريػة, اؼبرجػػع السػػابق, صػػػػ  أف يكػوف عمػػبل أبجػػر وأف يكػوف

 ( .    02ىامش )
 ( من القانوف اؼبذكور.02( فقرة )196اؼبادة ) -2
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يكوف عضًوا يف ىيئة اؼبراقبة يف أكثر من ثبلث شركات, وتبطل العضوية اليت تتم ابؼبخالفة وينصرؼ 
 البطبلف إىل العضوية األحدث .

 عدد من اؼبؤىلُت وقد قصد اؼبشرع من ىذا الشرط إاتحة الفرص وإفساح اجملاؿ أماـ أكرب
لتويل مهاـ اؼبراقبة يف الشركات اؼبسامهة, حبيث ال يكوف ىذا العمل ؿبتكرًا على فئة قليلة من األفراد, 
ىذا من انحية ومن انحية أخرى فإف اؼبشرع قد نظر إىل اعبهد البشري وما يستطيع الشخص بذلو من 

ليت يتوىل فيها الشخص مهمة اؼبراقبة على جهد ليؤدي عملو ابلشكل اؼبطلوب فإذا زاد عدد الشركات ا
ثبلث شركات, فإف جهده سيتوزع بينها, وال يستطيع زبصيص وقت كاٍؼ ألي منها, فتكوف النتيجة 
سوء أدائو يف صبيع ىيئات اؼبراقبة اليت يشزل عضويتها, وىو ما ينعكس سلًبا على دور ىيئة اؼبراقبة يف 

 (1)الشركة وفشلها يف أداء مهمتها . 
 قالة ادلراقبني واستقالتهم واستبداذلم .إ -د 
 إقالة ادلراقبني . .1

 يقصد إبقالة اؼبراقب, فصلو من عضوية ىيئة اؼبراقبة قبل انتهاء اؼبدة احملددة لتعيينو .
واعبهة اؼبختصة إبقالة اؼبراقب ىي اعبمعية العمومية للشركة ولكن حق اعبمعية العمومية 

بة ليس مطلًقا بل إنو مقيد بشروط وإجراءات معينة, وضعها اؼبشرع للشركة يف إقالة أعضاء ىيئة اؼبراق
تفاداًي لئلقالة الكيدية غَت اؼبربرة, واليت قد يكوف وراءىا أعضاء ؾبلس إدارة الشركة وأصحاب النفوذ يف 

صد الشركة, والذين يكوف ؽبم أتثَت على قرارات اعبمعية العمومية للشركة, فيعملوف على إقالة اؼبراقبُت بق
إزاحتهم والتخلص منهم بدوف مربر جملرد أف عضو أو أعضاء ىيئة اؼبراقبة اؼبراد إقالتهم, قاموا بعملهم 
وأداء واجبهم بشكل ال يليق مع رغبات ؾبلس اإلدارة وأصحاب النفوذ يف الشركة, وىو ما ديثل ضزطًا 

                                                 

شػاط التجػاري . مل يشػًتط اؼبشػرع يف قػانوف الن 336فتوح عبدالرضبن دومػا, شػرح القػانوف التجػاري الليػيب, اؼبرجػع السػابق, صػػػ  -1
( 65( مػػن القػػانوف رقػػم )13اغبػػايل أف يكػػوف أغلػػب أعضػػاء ىيئػػة اؼبراقبػػة العػػاملُت مػػن الليبيػػُت, كمػػا كػػاف منصوًصػػا عليػػو يف اؼبػػادة )

, بتقريػػر بعػػض األحكػػاـ اػباصػػة ابلتجػػار والشػػركات التجاريػػة واإلشػػراؼ عليهػػا, لػػذلك جيػػوز أف يكػػوف أعضػػاء ىيئػػة 1970لسػػنة 
بيُت مع مبلحظة أنو يف اغبالة اليت يكوف فيها للدولة حق تعيُت مراقب أو أكثر فإف رئيس اؽبيئة جيػب أف يكػوف فبػا اؼبراقبة من غَت لي

, أف يكػػػوف مراقػػػب اغبسػػػاابت يف الشػػػركة اؼبسػػػامهة 1981( لسػػػنة 159عينػػتهم الدولػػػة, ومل يشػػػًتط قػػػانوف الشػػػركات اؼبصػػػري رقػػم )
. ويبلحػظ أف  460لوظيفة . دمحم فريد العريٍت, الشركات التجارية, اؼبرجػع السػابق, صػػػ مصراًي, فيجوز تعيُت غَت اؼبصريُت يف ىذه ا

 ( منو .44, ينص على ىذا الشرط يف اؼبادة )2005( لسنة 298منوذج النظاـ األساسي اؼبعموؿ بو حالًيا والصادر ابلقرار رقم )
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ب النفوذ على حساب مصاحل على أعضاء ىيئة اؼبراقبة ودفًعا ؽبم جملاملة ؾبلس إدارة الشركة وأصحا
 الشركة وبقية اؼبسامهُت وإذا عارض اؼبراقب أو قاـ بعملو حبياد وذبرد ونزاىة فيكوف مصَته اإلقالة .

وربسًبا من اؼبشرع من أف تكوف إقالة اؼبراقب كيدية وغَت مبنية على أساس قانوين, وابلنظر 
شاط الشركة, فقد أحاط إقالتو بضماانت للطبيعة اػباصة لعمل اؼبراقب, وارتباط عملو حبسن سَت ن

 (1)قانونية . 
فبل جيوز إقالة رئيس أو عضو ىيئة اؼبراقبة إال لسبب مربر, وقصد اؼبشرع من ىذا الشرط ىو 
سبكُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة من أداء عملهم يف جو من الطمأنينة منًعا من التنكيل هبم وعزؽبم من وظيفة 

ة من تصرفات شخصية هتدؼ إىل ربقيق مصاحل خاصة تتعارض مع مصاحل اؼبراقبة ألسباب كيدية انبع
الشركة, أو يقصد منها إغباؽ الضرر أبعضاء ىيئة اؼبراقبة, وبدوف ىذه الضمانة ال ديكن لعضو ىيئة 
اؼبراقبة أف يقـو بعملو بشكل سليم وأف يطبق ما يعتقد أنو اإلجراء الصحيح اؼبوافق لنصوص القانوف, 

 سو على قارعة الطريق, معزوال ببل سبب مقنع ومربر .وإال لوجد نف
لذلك اشًتط اؼبشرع أف تكوف إقالة اؼبراقب لسبب مربر, وىذا يعٍت أف اؼبراقب ال يبقى يف 
ىيئة اؼبراقبة طوؿ حياتو, حبيث دينح ربصينا مطلًقا من العزؿ, فهذا القوؿ غَت مقبوؿ, بل إف كل ما 

ؼبراقب دوف وجود سبب يربر إقالتو, وعلى ذلك إذا وجد سبب يربر قصده اؼبشرع ىو عدـ جواز إقالة ا
 اإلقالة, فإف اعبمعية العمومية للشركة حيق ؽبا إقالة اؼبراقب أو اؼبراقبُت .

والسبب الذي يربر اإلقالة, قد يكوف لو طبيعة قانونية مثل فقد عضو ىيئة اؼبراقبة لشرط من 
أو جنحة ـبلة ابلشرؼ أو األمانة, أو فقد أىليتو بسبب مثل اغبكم عليو يف جناية  –شروط تعيينو 

عارض من عوارض األىلية, كما لو مت اغبجر عليو لسفو أو جنوف, وقد يكوف السبب الذي يربر 
مثل مرض عضو ىيئة اؼبراقبة مرًضا دينعو من مباشرة مهامو أو غبقت بو إصابة  –اإلقالة لو طبيعة مادية 

 ىل درجة ال يستطيع معها القياـ بعملو .سبنعو من ذلك أو كربت سنو إ
مثل عدـ قدرة اؼبراقب أداء  –وقد يرجع السبب اؼبربر لئلقالة إىل سوء أداء عمل اؼبراقب 

عملو ابؼبهنية اؼبطلوبة لعدـ كفاءتو, أو إمهالو الفاحش يف أداء عملو وخطأه اعبسيم, أو تبلعبو وغشو 

                                                 

جيوز إقالتهم ))أي اؼبراقبُت(( إال لسبب مربر. ويتطلب لصحة ( من قانوف النشاط التجاري على ي ... وال 198نصت اؼبادة ) -1
 يالقرار القاضي إبقالتهم موافقة احملكمة االبتدائية اؼبختصة, بقرار تصدره بعد ظباع أقواؿ رئيس أو عضو ىيئة اؼبراقبة اؼبراد فصلو . 
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ده ونزاىتو, فإذا توافر سبب مربر إلقالة عضو ىيئة اؼبراقبة يف أداء عملو وتواطئو, بشكل يتناىف مع حيا
 (1)فيحق للجمعية العمومية للشركة إقالة اؼبراقب . 

وقرار اعبمعية العمومية للشركة إبقالة اؼبراقب أو اؼبراقبُت حبجة وجود سبب يربر ىذه اإلقالة, 
ال يعترب صحيحا وانفًذا إال بعد موافقة احملكمة االبتدائية اؼبختصة, بقرار تصدره بعد ظباع أقواؿ رئيس 

 (2)أو عضو ىيئة اؼبراقة اؼبراد إقالتو . 
ىناؾ سبب يربر اإلقالة أضاؼ اؼبشرع ضمانة أخرى, وىي  فباإلضافة إىل اشًتاط أف يكوف

ضرورة موافقة احملكمة االبتدائية على قرار إقالة اؼبراقب, وىذه الضمانة ؽبا أمهية ابلزة, وبدوهنا فإف 
اشًتاط وجود السبب اؼبربر لئلقالة ال معٌت لو, ألف اعبمعية العمومية قد تقدـ على قرار اإلقالة مدفوعة 

ضاء ؾبلس اإلدارة أو أصحاب النفوذ يف اعبمعية العمومية, وتدعي وجود أسباب تربر فصل بتأثَت أع
 اؼبراقب أو اؼبراقبُت, مع أف الواقع عكس ذلك سباًما فتكوف ىي اػبصم واغبكم .

لذلك قرر اؼبشرع عرض قرار اعبمعية العمومية إبقالة اؼبراقب أو اؼبراقبُت على احملكمة 
للتأكد من صحة األسباب اليت استندت إليها اعبمعية العمومية يف قرارىا إبقالة  (3)االبتدائية اؼبختصة, 

اؼبراقب أو اؼبراقبُت, وتصدر احملكمة قراراىا بصحة أو عدـ صحة قرار اعبمعية العمومية بعد ظباع أقواؿ 
 رئيس أو عضو ىيئة اؼبراقبة اؼبراد فصلو .

فصلو, تقرر إما صحة قرار الفصل أو عدـ صحتو  واحملكمة بعد أف تسمع أقواؿ اؼبراقب اؼبراد
 (4)وبطبلنو وابلتايل يبقى اؼبراقب أو اؼبراقبُت يف ىيئة اؼبراقبة . 

وبذلك فإف قرار اإلقالة ال يعترب صحيحا من الناحية القانونية ومنتجا آلاثره القانونية إال بعد 
رانىا, ويف ىذا ضمانة كبَتة وفعالة لصحة قرار موافقة احملكمة االبتدائية عليو, إبتباع اإلجراءات اليت ذك

 اإلقالة وبنائو على أسباب تربر صدوره وأف ىذه األسباب موجودة فعبل وليست ـبتلقة ومفتعلة .

                                                 

. مسعود دمحم مادي, فاضل الزىػاوي, الشػركات  258فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ  -1
 . 247التجارية يف القانوف اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ 

 ( من قانوف النشاط التجاري .02( فقرة )198اؼبادة ) -2
 ( مرافعات .56يقصد بذلك االختصاص احمللي وىي احملكمة االبتدائية اليت يقع يف دائرهتا مقر الشركة . اؼبادة ) -3
. مسعود دمحم مادي, فاضل الزىػاوي, الشػركات  258فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ  -4

 . 247التجارية يف القانوف اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ 
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والضماانت اؼبذكورة واؼبتعلقة إبقالة اؼبراقب, تنطبق إذا كانت اإلقالة أثناء سرايف مدة تعيُت 
راقب, فيعود للجمعية العمومية وحدىا سلطة ذبديد مدة تعيُت اؼبراقب, أما إذا انتهت مدة تعيُت اؼب

 اؼبراقب أو اختيار غَته فبن تتوافر فيهم الشروط اؼبطلوبة .
( من قانوف النشاط 198ويبلحظ أف الضماانت اليت قدمها اؼبشرع اللييب يف اؼبادة )
ؼبشرع اؼبصري خبصوص إقالة التجاري, خبصوص إقالة اؼبراقب تفوؽ يف تقديران الضماانت اليت قدمها ا

, فحسب 1981( من قانوف الشركات اؼبصري لسنة 4( فقرة )103مراقب اغبساابت, اؼبادة )
القانوف اؼبصري, يقدـ االقًتاح بتزيَت مراقب اغبساابت من قبل أحد أعضاء اعبمعية العمومية للشركة, 

بو الشركة قبل اجتماع اعبمعية العمومية  ويتضمن االقًتاح الرغبة يف تزيَت اؼبراقب وبياف األسباب وخيطر
بعشرة أايـ على األقل, ويتم إخطار اؼبراقب فورًا بنص االقًتاح وأسبابو, وللمراقب أف يناقش االقًتاح يف 
مذكرة كتابية, تسلم إىل الشركة قبل انعقاد اعبمعية العمومية بثبلث أايـ على األقل, ويتوىل رئيس ؾبلس 

ؼبراقب على اعبمعية العمومية, وللمراقب يف صبيع اغباالت أف يقـو ابلرد على اإلدارة تبلوة مذكرة ا
االقًتاح وأسبابو أماـ اعبمعية العمومية, قبل ازباذ قرارىا, وإذا ازبذت إجراءات استبداؿ اؼبراقب على 
ر خبلؼ ما ذكر, فيعترب قرار اعبمعية يف ىذه اغبالة ابطبل, فلم يستوجب القانوف اؼبصري عرض قرا

  (1)اعبمعية العمومية إبقالة اؼبراقب على احملكمة اؼبختصة لتتأكد من صحتو . 
وبعد موافقة احملكمة االبتدائية اؼبختصة على قرار اإلقالة, جيب قيد قرار إهناء خدمة أعضاء 

 (2)ىيئة اؼبراقبة يف السجل التجاري اؼبختص خبلؿ عشرة أايـ من اتريخ صدور القرار . 
 قبني .استقالة ادلرا .2

كما ذبوز إقالة اؼبراقب ابلشروط اليت ذكرانىا سابًقا, فإنو جيوز للمراقب أف يقدـ استقالتو 
من عضوية ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة إبرادتو, وذلك أثناء سرايف مدة تعيينو يف ىيئة اؼبراقبة ابلشركة, 

لشخصية لو, فمن حقو كما وافق على وتقدًن االستقالة من قبل اؼبراقب إجراء يدخل يف نطاؽ اغبرية ا
عضوية ىيئة اؼبراقبة إبرادتو, أف يطلب ترؾ العضوية إبرادتو أيًضا, ولكن جيب أف يتم ذلك يف إطار 

                                                 

س, الوسػيط يف القػانوف التجػاري, . ضبػدس دمحم ضبػد 461 – 460دمحم فريد العريٍت, الشػركات التجاريػة, اؼبرجػع السػابق, صػػػ  -1
 . 481 - 480اؼبرجع السابق, صػػ 

 ( فقرة أخَتة من قانوف النشاط التجاري .198اؼبادة ) -2



 العدد العاشر -رللة البحوث األكادميية 
 ىيئة ادلراقبة ودورىا يف إدارة الشركة ادلسامهة  

 

002 

 

حسن النية, فبل جيوز أف يستعمل اؼبراقب حق االستقالة لئلضرار ابلشركة, وتقويض نظاـ العمل هبا, 
م األمر الذي يًتتب عليو إحداث ربكة يف عمل ىيئة مثل تقدًن االستقالة فجأة ويف وقت غَت مبلئ

اؼبراقبة وعرقلتها عن أداء مهمتها, أو أف ينطوي تقدًن االستقالة على غش كما لو كاف سبب تقدًن 
االستقالة التهرب من التزامات اؼبراقب القانونية ابلكشف عن أخطاء ؾبلس اإلدارة بقصد التسًت 

نية, كما ىو اغباؿ يف األمثلة السابقة, فإف اؼبراقب يعترب مرتكبا ػبطأ  عليها, فإذا كانت االستقالة بسوء
 يلتـز بتعويض األضرار اليت تلحق ابلشركة من جرائو .

ويبلحظ أف اؼبراقب إذا انتهت مدة تعيينو يف ىيئة اؼبراقبة, فمن حقو أف يطلب عدـ ذبديد 
ـز بتعويض الشركة عن أية أضرار ربدث عضويتو, دوف النظر إىل سب عدـ الرغبة يف التجديد وال يلت

 (1)ؽبا نتيجة عدـ رغبتو يف التجديد بعد انتهاء مدة تعيينو . 
 استبدال ادلراقبني . .3

قدر اؼبشرع أف ىناؾ ظروفا قد ربدث وينتج عنها وجود فراغ يف ىيئة اؼبراقبة ابلشركة, نتيجة 
عضويتو بسبب من األسباب, لذلك فإف وفاة أحد أعضاء ىيئة اؼبراقبة أو زبليو عن عضويتو أو سقوط 

( من قانوف النشاط 199اؼبشرع قد وضع آلية دبوجبها ديكن ملء الفراغ يف ىيئة اؼبراقبة بينتها اؼبادة )
 -تتمثل ىذه اآللية يف : (2)التجاري, 

 . إحبلؿ العضو االحتياط ؿبل العضو الذي انتهت عضويتو 
الشرط األوؿ: اختيار  –وعملية اختيار العضو االحتياط يف ىذه اغبالة تتم دبراعاة شرطُت 

العضو األكرب سنًّا, والشرط الثاين: تناسب زبصص العضو االحتياط مع زبصص العضو الذي انتهت 
عضاء عضويتو, وتطبيق ىذين الشرطُت مًعا نعتقد أنو ال يتأتى؛ ألف القانوف قد اشًتط أف يكوف أحد أ

ىيئة اؼبراقبة حاصبًل على مؤىل جامعي يف احملاسبة واآلخر حاصبًل على مؤىل جامعي يف القانوف وىي 
 ذات الشروط اؼبطلوبة يف العضوين االحتياطيُت .

                                                 

 . 480. ضبدس دمحم ضبدس, نفس اؼبرجع, صػػ  462دمحم فريد العريٍت, نفس اؼبرجع, صػػ  -1
يف حػػاؿ وفػػاة أحػػد أعضػػاء ىيئػػة اؼبراقبػػة, أو زبليػػو عػػن الوظيفػػة, أو ( مػػن قػػانوف النشػػاط التجػػاري علػػى ي 199نصػػت اؼبػػادة ) -2

سػػقوط عضػػويتو, حيػػل ؿبلػػو األكػػرب سػػننا مػػن أحػػد العضػػوين االحتيػػاطيُت للهيئػػة مػػع مراعػػاة ضػػرورة مػػلء فػػراغ التخصػػص اؼبفقػػود يف 
لُت واالحتيػاطيُت البلزمػُت السػتكماؿ ىيئػة اؽبيئة, ويبقى يف منصبو غبُت انعقاد أوؿ صبعية عمومية, حيث تقـو بتعيُت اؼبػراقبُت العػام

 ( وتنتهي مهمة اؼبراقبُت الذين مت تعينهم هبذه الطريقة ابنتهاء مدة اؼبراقبُت القائمُت .196اؼبراقبة على الوجو الذي تتطلبو اؼبادة )
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فعلى افًتاض أف العضو الذي انتهت عضويتو ىو العضو الذي حيمل مؤىل احملاسبة, فيحل 
ؤىل وذات اغبكم ينطبق على العضو الذي حيمل مؤىل يف ؿبلو العضو االحتياط الذي حيمل ذات اؼب

 القانوف .
أما إذا كاف العضو الذي انتهت عضويتو من غَت العضوين اللذين حيمبلف مؤىبلت جامعية, 
فيحل ؿبلو العضو االحتياط األكرب سّنا بزض النظر عن كونو حيمل مؤىبًل جامعًيا يف القانوف أو 

 احملاسبة .
 حل بديبًل للمراقب الذي انتهت عضويتو يف منصبو إىل حُت انعقاد أوؿ صبعية  يظل اؼبراقب الذي

عمومية, حيث تقـو بتعيُت اؼبراقبُت العاملُت واالحتياطيُت البلزمُت الستكماؿ تشكيلة ىيئة 
 ( من قانوف النشاط التجاري .196اؼبراقبة وفقا ؼبا نصت عليو اؼبادة )

اقبة بُت األعضاء السابقُت اؼبستمرين يف عضوية اؽبيئة, وحىت ال زبتلف مدة تعيُت ىيئة اؼبر 
وبُت األعضاء الذين عينتهم اعبمعية العمومية بعد حدوث الفراغ يف ىيئة اؼبراقبة الستكماؿ تشكيلة 
ىيئة اؼبراقبة, فنص اؼبشرع على توحيد مدة انتهاء مهمة اؼبراقبُت, أبف جعل مدة عمل اؼبراقبُت الذين مت 

ماؿ تشكيلة ىيئة اؼبراقة تنتهي ابنتهاء مدة اؼبراقبُت القائمُت فعبًل وقت تعيينهم, وبذلك تعيينهم الستك
 (1)تتوحد مدة تعيُت ىيئة اؼبراقبة . 

  إذا انتهت خدمة األعضاء العاملُت الثبلثة يف ىيئة اؼبراقبة ؾبتمعُت لسبب من األسباب مثل الوفاة
 أو غَتىا .

تياطيُت ال يكفياف لسد الفراغ الذي حدث يف تشكيلة ففي ىذه اغبالة فإف العضوين االح
ىيئة اؼبراقبة, ففي ىذه ال ديكن أف حيل العضواف االحتياطياف ؿبل األعضاء الذين انتهت عضويتهم, 
وال ديكن االنتظار حىت انعقاد أوؿ صبعية عمومية الستكماؿ العدد ابلنظر إىل حدوث خلل يف تشكيلة 

 يف عدد األعضاء العاملُت .ىيئة اؼبراقبة أي وجود نقص 

                                                 

 . 355فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ  -1
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( من قانوف النشاط التجاري اغبايل مل يضع حبًل ؽبذه الفرضية, 199اؼبشرع اللييب يف اؼبادة )
( من القانوف التجاري السابق, فقد عاعبت ىذه الفرضية ووضعت ؽبا حبًل يتمثل يف 551أما اؼبادة )

 (1)اؼبراقبة .  وجوب دعوة اعبمعية العمومية لتقرير استكماؿ تشكيلة ىيئة
وىو اغبل الذي جيب إتباعو رغم عدـ النص عليو صراحة يف القانوف اغبايل ابعتبار أف 

 حكمو مفهـو ضمًنا .
وتنتهي مدة اؼبراقبُت الذين يتم تعيينهم هبذه الطريقة ابنتهاء مدة اؼبراقبُت القائمُت وقت 

 (2)تعينهم . 

 ابلشركة .الطبيعة القانونية لعالقة عضو ىيئة ادلراقبة  -ه 
رأينا أف اعبمعية العمومية للشركة اؼبسامهة ىي اليت تتوىل تعيُت اؼبراقبُت, فما ىي طبيعة 
العبلقة اليت تنشأ بُت اؼبراقب والشركة, ىل ىي عبلقة عمل خيضع فيها اؼبراقب إلدارة وإشراؼ الشركة 

أـ أف تكييف عبلقة اؼبراقب أي تنشأ بينهما عبلقة تبعية, أـ أف اؼبراقب يعترب وكيبل عن الشركة, 
 ابلشركة ىي عبلقة ؽبا طبيعة قانونية خاصة .

 استبعاد فكرة العامل التابع الناشئة عن عقد العمل يف تكييف عالقة ادلراقب ابلشركة . -1
عبلقة العمل اػباضعة لقانوف العمل تقـو على أساس التبعية دبعٌت أف العامل خيضع ألوامر 

عمل بشكل مستقل وىذا يتناىف مع طبيعة عمل اؼبراقب الذي يقـو على وتعليمات جهة العمل فبل ي
 اغبياد وعدـ التبعية فاؼبراقب يؤدي عملو بشكل مستقل وؿبايد.

لذلك منع اؼبشرع تعيُت من كاف مرتبطًا مع الشركة نفسها أو شركات أخرى خاضعة 
ركة, وإذا مت التعيُت ابؼبخالفة فإنو إلشرافها بعبلقة عمل أبجر عبلقة مستمرة عضًوا هبيئة اؼبراقبة ابلش

                                                 

( فقرة أخَتة من القانوف التجاري السابق على ي وإذا مل يتم تشػكيل عبنػة اؼبراقبػة العاملػة رغػم تعيػُت اؼبػراقبُت 551دة )نصت اؼبا -1
االحتيػػاطيُت فيهػػا وجػػب أف تػػدعى اعبمعيػػة العموميػػة لتقػػرر إكمػػاؿ اؽبيئػػة ذاهتػػا . ي  فتػػوح عبػػدالرضبن دومػػا, شػػرح القػػانوف التجػػاري 

( مػػن قػػانوف النشػػاط التجػػاري اغبػػايل مطابقػػة تقريبًػػا مػػع نػػص اؼبػػادة 199. ويبلحػػظ أف اؼبػػادة ) 355الليػػيب, اؼبرجػػع السػػابق, صػػػػ 
( نًصا مشاهبًا ؽبػا, ونعتقػد أف ىػذه 199( من القانوف التجاري السابق, ابستثناء الفقرة األخَتة اؼبذكورة, فلم تتضمن اؼبادة )551)

 الفقرة وإف حذفت لفظًا إال أهنا ابقية حكًما .
 فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجع والصفحة . -2
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فاؼبراقب ال ديكن أف يكوف عامبًل اتبًعا للشركة, ديلي عليو ؾبلس إدارهتا ماذا يفعل  (1)يعترب ابطبًل 
وكيف يتصرؼ, فهذا يتناىف قطًعا مع مهاـ ىيئة اؼبراقبة واليت تتجسد أساًسا يف مراقبة تصرفات ؾبلس 

لفتها لنصوص العقد والنظاـ األساسي للشركة ونصوص القانوف, وىذا إدارة الشركة للتأكد من عدـ ـبا
يتطلب االستقبلؿ واغبياد والنزاىة, ومن مث نستبعد فكرة اعتبار اؼبراقب عامبًل اتبًعا للشركة لتحديد 

 طبيعة عبلقتو هبا .
 تكييف عالقة ادلراقب ابلشركة على أساس فكرة الوكالة . -2

ار عضو ىيئة اؼبراقبة, وكيبًل عن الشركة اليت يشزل عضو تذىب بعض آراء الفقو إىل اعتب
 ىيئة اؼبراقبة هبا, وىو وكيل أبجر, يربطو هبذه الشركة عقد وكالة .

وىذا الرأي ؿبل نظر من عدة وجوه, فالتطابق بُت طبيعة عمل اؼبراقب والوكيل ليس سباًما, 
ضاه يلتـز الوكيل ابلقياـ بعمل قانوين فالوكالة عقد دبقت –فيوجد العديد من أوجو االختبلؼ بينهما 

( مدين, واؼبراقب يقـو أبعماؿ بعضها قانوين وبعضها لو طبيعة مادية 699اؼبادة ) –غبساب اؼبوكل 
 مثل؛ اؼبراجعة والفحص واؼبراقبة, وإببلغ اعبمعية العمومية بنتائج مراجعتو وفحصو .

 خضع اختياره وتعيينو لشروط وضوابط معينة .كما أف اؼبوكل حرٌّ يف اختيار وكيلو, أما اؼبراقب في
 اؼبوكل حيدد مدة الوكالة حسب مصلحتو, أما مدة تعيُت اؼبراقب فيتم ربديدىا من قبل اؼبشرع .

القاعدة يف الوكالة أنو جيوز للموكل إهناء الوكالة يف أي وقت دوف أف يكوف ملزًما بذكر أسباب, أما 
هناء احملكمة االبتدائية إىل أسباب مربرة وأف توافق على اإل إهناء مهمة اؼبراقب فبل بد أف تستند

 .اؼبختصة
وأيًضا ال يشًتط يف الوكيل أف يكوف ؿبايًدا وال تربطو عبلقة عمل مستمرة أبجر مع موكلو, وىذا 

 مشروط يف اؼبراقب .
لذلك فإف فكرة الوكالة ال ديكن االستناد إليها لتحديد طبيعة عبلقة اؼبراقب ابلشركة, وقد 

   (2)ىجرىا الفقو اغبديث . 

                                                 

 ( من قانوف النشاط التجاري, وقد سبق لنا شرح ىذا النص عند اغبديث على شروط تعيُت اؼبراقب .01( فقرة )197اؼبادة ) -3
التجاري, اؼبرجع السابق, صػػػ انظر عرًضا ؽبذه النظرية واالنتقادات اليت وجهت إليها يف ضبدس دمحم ضبدس, الوسيط يف القانوف  -1

(  قػػد اعتػػرب مسػػؤولية اؼبراقػػب مثػػل مسػػؤولية الوكيػػل, فكػػأف 204. مػػع مبلحظػػة أف قػػانوف النشػػاط التجػػاري الليػػيب يف اؼبػػادة ) 482
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 الطبيعة اخلاصة لعالقة عضو ىيئة ادلراقبة ابلشركة . -3

رأينا أنو ال ديكن أف خيضع اؼبراقب لقواعد قانوف العمل وما تعنيو من وجود عبلقة التبعية,  
اؼبراقب خيتلف عن الوكيل اػباضع لعقد الوكالة, فما ىي إذف الطبيعة القانونية للعبلقة اليت كما أف 

 تربط عضو ىيئة اؼبراقبة ابلشركة .
يذىب الفقو اغبديث إىل تكييف عبلقة عضو ىيئة اؼبراقبة ابلشركة على أساس أهنا زبضع 

فقد اعترب اؼبشرع ىيئة اؼبراقبة إحدى  لنظاـ قانوين خاص, نص عليو اؼبشرع يف قانوف النشاط التجاري,
ىيئات الشركة اؼبسامهة وحدد طريقة تكوينها وشروط عضويتها ومهامها إىل غَت ذلك من األمور 
التنظيمية, وىذا ما يعرؼ ابالذباه النظامي, فاؼبراقب عبارة عن جزء أو قطعة يف جسم قانوين ىو 

 الشركة نظمها القانوف .
ة حاليّا يف الفقو اغبديث وتؤيدىا اغبقائق الواقعية, فالشركة وخاصة وفكرة النظاـ ىي السائد

اؼبسامهة نظمها اؼبشرع بنصوص قانونية آمرة, األمر الذي تبلشت معو الصبزة التعاقدية إىل حد كبَت, 
ومن مث ال ديكن تكييف عبلقة اؼبراقب على أساس عقد العمل أو الوكالة, بل إف اؼبراقب خيضع لنظاـ 

اص وضعو اؼبشرع لتنظيم الشركة اؼبسامهة, ال تلعب إرادة األفراد دورًا كبَتًا فيو, وحىت مع قانوف خ
تسليمنا أبف اعبمعية العمومية للشركة ىي اليت تعُت اؼبراقب, إال أف ىذا التعيُت خيضع للشروط 

ومية, بل إنو دبجرد القانونية, كما أف ىذا التعيُت ال يعٍت تبعية اؼبراقب للمسامهُت أعضاء اعبمعية العم
تعيينو يستقل عن انخبيو, وينفصل عنهم يف أدائو ؼبهمتو, واليت هتدؼ إىل مراعاة تطبيق القانوف عند 
فبارسة نشاط الشركة, بدليل أف ىيئة اؼبراقبة تستطيع الطعن يف قرارات اعبمعية العمومية للشركة يف حالة 

  (1)( من قانوف النشاط التجاري . 160ي, اؼبادة )ـبالفة القانوف أو عقد التأسيس أو النظاـ األساس
 اثنًيا / خصائص ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة وأمهية وجودىا .

 وجود ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة وأمهيتو . -أ 
                                                                                                                         

 اؼبشػػرع قػػد اعتػػرب اؼبراقػػب وكػػيبل عػػن الشػػركة, وىػػو مػػا ذىػػب إليػػو بعػػض شػػّراح القػػانوف الليػػيب فتػػوح عبػػدالرضبن دومػػا, شػػرح القػػانوف
 . 361التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ 

انظػػػر عرًضػػػا لبلذبػػػاه النظػػػامي يف ربديػػػد طبيعػػػة عبلقػػػة عضػػػو ىيئػػػة اؼبراقبػػػة ابلشػػػركة يف ضبػػػدس دمحم ضبػػػدس, الوسػػػيط يف القػػػانوف  -1
 . 484التجاري, اؼبرجع السابق, صػػ 
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 القاعدة وجوب وجود ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -1
ىذا التنظيم, حدد اؼبشرع اؽبيئات نظم اؼبشرع بقواعد آمرة الشركات اؼبسامهة, ومن ضمن 

 اليت تتكوف منها الشركة اؼبسامهة واليت من ضمنها ىيئة اؼبراقبة ابلشركة .
فالقاعدة أف وجود ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة أمر وجو, وإذا مل يتضمن عقد الشركة أو 

 األساسي يكوف ابطبل .نظامها األساسي النص على وجود ىيئة اؼبراقبة, فإف عقد الشركة ونظامها 
بل إف البطبلف يلحق بعقد الشركة ونظامها األساسي, إذا مل تتم مراعاة الشروط احملددة قانواًن 

 الختيار أعضاء ىيئة اؼبراقبة .
وحرًصا من اؼبشرع على وجود ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة, وعدـ حودث فراغ يف 
تشكيلتها, فإف اؼبشرع قد وضع آلية غبلوؿ العضوين االحتياطيُت ؿبل األعضاء الذين انتهت 
عضويتهم, وإذا كاف الفراغ يف ىيئة اؼبراقبة كثَتًا حبيث ال ديكن تزطيتو ابلعضوين االحتياطيُت أو كاف 
الفراغ الذي حدث قد مشل صبيع األعضاء العاملُت واالحتياطيُت, فإنو جيب دعوة اعبمعية العمومية 

 (1)للشركة فورًا لتعيُت ىيئة مراقبة للشركة . 
 اإلعفاء من وجود ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة على سبيل اًلستثناء . -2

ئة مراقبة, وإال كاف عقدىا ونظامها إذا كاف اؼبشرع قد ألـز كل شركة مسامهة أبف يكوف ؽبا ىي
األساسي ابطبلً, فإف اؼبشرع قد نص على جواز أال ينص يف النظاـ األساسي للمصارؼ اػباضعة 

 لئلشراؼ مصرؼ ليبيا اؼبركزي على تعيُت ىيئة مراقبة, وتستبدؿ بطرؽ رقابية أخرى .
نص نظامها األساسي فاؼبصارؼ واليت تتخذ يف تكوينها شكل الشركة اؼبسامهة يفًتض أف ي

على وجود ىيئة مراقبة ويتم تعيينها من قبل اعبمعية العمومية للشركة, ولكن اؼبشرع تقديرًا منو للطبيعة 
اػباصة للمصارؼ وخضوعها إلشراؼ مصرؼ ليبيا اؼبركزي, أجاز أال يتضمن النظاـ األساسي للشركة 

ناؾ طريقة رقابية أخرى تكوف بديبل ؽبيئة اؼبكونة للمصرؼ على ىيئة اؼبراقبة, ولكن بشرط أف تكوف ى
 (2)اؼبراقبة .

                                                 

 سبق لنا توضيح ذلك عند اغبديث عن عملية استبداؿ اؼبراقبُت . -1

( من قانوف النشاط التجاري على ي وجيوز أال ينص النظاـ األساسي للمصارؼ اػباضعة 196نصت الفقرة األخَتة من اؼبادة ) -2
 إلشراؼ مصرؼ ليبيا اؼبركزي, على تعيُت ىيئة مراقبة وتستبدؿ بطرؽ رقابية أخرى ي. 
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وىذا اإلعفاء من وجود ىيئة اؼبراقبة قاصر على اؼبصارؼ اػباضعة إلشراؼ مصرؼ ليبيا 
اؼبركزي وبشرط وجود طريقة أخرى بديلة للمراقبة, يعترب استثناًء من األصل العاـ وىو ضرورة وجود ىيئة 

ال يتوسع يف تفسَته وال يقاس عليو, والبد من توافر الشروط اؼبطلوبة  مراقبة ابلشركة اؼبسامهة, لذلك
 لتطبيقو .

 أمهية وجود ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -3
ترتبط أمهية وجود ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة أبمهية الرقابة ذاهتا, وكما ىو معروؼ فإف 

وبزض النظر عن الشكل الذي تتخذه  -ة أو خاصة عام -الرقابة وظيفة ىامة والزمة إلدارة أية منظمة 
فطاؼبا أنو للمنظمة يالشركة اؼبسامهةي ابلضرورة ىدؼ أو أىداؼ  –شركة مسامهة أو غَتىا  -اؼبنظمة 

تسعى إىل ربقيقها يف ضل تنظيم إداري ؿبدد, فبلبد  –أغراض الشركة  -ؿبددة واؼبقصود هبا ىنا 
أف تتعرؼ على مدى سَت اعبهود  -واؼبتمثلة يف صبعيتها العمومية  -للسلطة العليا يف الشركة اؼبسامهة 

اؼبنطلقة كبو ربقيق األىداؼ, وذلك من وقت إىل آخر, وإىل أي مدى تتسق جهود ؾبلس إدارة 
الشركة مع األىداؼ احملددة, وكشف االكبرافات يف وقت مبكر والعمل على إصبلحها وإعادة اؼبياه إىل 

رقابة والقياس اؼبستمر ألداء ؾبلس إدارة الشركة وصحة قراراتو وتصرفاتو, ال ؾباريها, وبدوف تلك ال
تستطيع اعبمعية العمومية ازباذ قراراهتا بشكل سليم وفعاؿ, وتصبح الشركة وكأهنا سفينة تسَت وفق 

 أىواء التيارات والرايح فبا يعرضها ألعظم اؼبخاطر .
ارة ىي قياس ربقيق األىداؼ من أجل الكشف فالرقابة وفقا ؼبا يؤكده خرباء التنظيم واإلد

عن االكبرافات والعمل على تقوديها وتصحيحها والعمل على تبليف أسباهبا حىت ال تتكرر, كما أف معٌت 
الرقابة يتضمن استهداؼ احًتاـ قواعد اؼبشروعية اليت زبضع ؽبا الشركة سواء كاف مصدرىا القانوف 

وقرارات اعبمعية العمومية للشركة وربقيق االستقرار والنظاـ داخل مباشرة أو العقد أو النظاـ األساسي 
    (1)الشركة . 

 -ومن خبلؿ ما ذكر ديكننا تلخيص أمهية وجود ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة, يف النقاط التالية :
التحقق من بلوغ األىداؼ اؼبقررة للشركة, وربديد مدى اإلقباز وما ربقق من ذلك فعبل وما  (1

 يتحقق واألسباب اليت أدت إىل ذلك . مل

                                                 

 . 295 – 291, صػػ 2006 –االسكندرية  –عية ماجد راغب اغبلو, أصوؿ علم اإلدارة العامة, دار اؼبطبوعات اعبام -1
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الكشف عن مواطن الضعف والقصور واالكبرافات يف إدارة الشركة, وربديد مسؤولية ؾبلس  (2
 اإلدارة عنها .

كفالة شرعية أو قانونية أعماؿ وتصرفات ونشاطات ؾبلس إدارة الشركة وما يتبعو من إدارات  (3
الرقا,, ديكن إلزاـ ؾبلس اإلدارة بتعديل  وأقساـ, فمع وجود ىيئة اؼبراقبة وقيامها بدورىا

قراراتو وتصرفاتو اؼبخالفة للقانوف أو لعقد أتسيس الشركة أو نظامها األساسي أو أف يلزيها 
 أو يستبدؽبا بزَتىا .

مساعدة اعبمعية العمومية يف عملية ازباذ القرارات اؼبتعلقة بنشاط الشركة بشكل سليم,  (4
ابؼبعلومات والبياانت البلزمة عن نشاط الشركة وتصرفات وذلك دبد اعبمعية العمومية 

وقرارات ؾبلس اإلدارة, فيكوف قرار اعبمعية العمومية مبنيا على أسس موضوعية سليمة 
 وحقيقية .

توضيح الصورة أماـ اعبمعية العمومية خبصوص مدى قياـ ؾبلس اإلدارة بتنفيذ القرارات اليت  (5
 ومدى قباح أو فشل تطبيقها وأسباب ذلك .ازبذهتا اعبمعية العمومية من قبل 

يساىم وجود ىيئة اؼبراقبة داخل الشركة يف حث ؾبلس اإلدارة على القياـ دبهامو  (6
واختصاصاتو على أكمل وجو, ألنو يعرؼ أف أي اكبراؼ أو خطأ أو تبلعب سيكتشف 

من أخطاء ويعرض على اعبمعية العمومية للشركة ويتحمل ؾبلس اإلدارة مسؤولية ما وقع فيو 
 واكبرافات .

وجود ىيئة اؼبراقبة ضمانة فعالة غبماية أمواؿ الشركة وموجوداهتا وانتظاـ سَت العمل فيها  (7
     (1)وسيادة النظاـ واالستقرار هبا . 

 مقومات جناح ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة يف أداء مهامها . -4
بتحقيق األىداؼ اؼبرجوة منها, بل البد ال يكفي وجود ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة للقوؿ 

من ضماف فعالية ىيئة اؼبراقبة وضماف قدرهتا على أداء مهامها على أكمل وجو, حىت ال يكوف وجود 

                                                 

. سػامي صبػاؿ الػدين, اإلدارة العامػة منشػأة  400 – 399ماجد راغب اغبلو, أصوؿ علم اإلدارة العامة, اؼبرجع السابق, صػػػ  -1
  . 422 - 421, صػػ 2006 –اؼبعارؼ ابإلسكندرية 
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ىيئة اؼبراقبة وجودا شكليا ال فائدة منو  سوى إضاعة الوقت واعبهد واؼباؿ, ولكفالة ىذه الفعالية على 
 -لشروط واؼبعايَت اؼبعتمدة يف ؾباؿ الرقابة, واليت من أمهها :ىيئة اؼبراقبة أف تتقيد ابلضوابط وا

وضع وتصميم نظاـ للمراقبة حيتوي على األسس واؼبعايَت واإلجراءات الرقابية, وذلك دبا  (1
يتبلءـ مع طبيعة الشركة وأوجو نشاطها وحجم العمل هبا وأىدافها, وذلك حىت يكوف أتدية 

ظم ووفقا لقواعد وإجراءات اثبتة موضوعة ومعدة سلفا, العمل من قبل ىيئة اؼبراقبة بشكل من
وبذلك تبتعد اؽبيئة عن العشوائية والتخبط يف أداء العمل, فبا يكسبها مهنية وحرفية يف أداء 

 مهامها .
على ىيئة اؼبراقبة أف تراعي اؼبعايَت اؼبهنية عند قيامها بدورىا الرقا,, حبيث تكوف قادرة على  (2

ؾبلس إدارة الشركة وتقييمها والتأكد من صحتها من عدمو, وكشف  فهم إجراءات وتصرفات
 أوجو االكبراؼ وأسبابو بطريقة موضوعية مهنية .

على ىيئة اؼبراقبة أف تعمل على اغبصوؿ على اؼبعلومات الدقيقة حوؿ نشاط الشركة سواء  (3
اضحة ودقيقة من ؾبلس اإلدارة مباشرة أو اإلدارات واألقساـ التابعة لو, وذلك ألخذ صورة و 

عن سَت نشاط الشركة ومقارنة النتائج اليت مت ربقيقها واقعيا وبُت ما جيب أف يكوف عليو 
 الوضع .

مراعاة اؼبتابعة اؼبستمرة لنشاط الشركة ولقرارات وتصرفات ؾبلس اإلدارة واإلدارات واألقساـ  (4
عة الكشف عن التابعة لو, حىت يتم اغبصوؿ على اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب لضماف سر 

األخطاء وإرساؿ النتائج إىل اعبمعية العمومية, الزباذ ما يلـز ؼبواجهة اؼبشاكل واالكبرافات 
اليت تكشف عنها عملية اؼبراقبة يف الوقت اؼبناسب قبل استفحاؿ آاثرىا وحدوث نتائج 

 يتعذر تداركها .
انيات اؼبادية والبشرية اؼبناسبة, تدعيم ىيئة اؼبراقبة ابألساليب التقنية اغبديثة اؼبتطورة وابإلمك (5

حبيث تستعُت ىيئة اؼبراقبة بعناصر مساعدة تكوف قادرة على أداء األعماؿ اليت تساعد ىيئة 
 اؼبراقبة يف أداء مهامها أبعلى درجة فبكنة من اعبودة واؼبهنية .

اجباهتا على ىيئة اؼبراقبة أف تراعي الدقة واؼبهنية واؼبوضوعية واؼبشروعية عند القياـ بو  (6
واختصاصاهتا, وأف تتبع اؼبعايَت الرقابية اؼبعروفة, وأف تقـو أبداء اؼبهاـ احملددة ؽبا وفقا للقانوف 
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وعقد التأسيس والنظاـ األساسي للشركة, بروح إجيابية ويف إطار التعاوف مع ىيئات الشركة 
واختصاصاهتا  األخرى وصبيع اعبهات اؼبختصة فيها, وأف تبتعد عن إساءة استعماؿ سلطاهتا

أو التعسف فيها, وأف يكوف للهيئة حضور داخل الشركة بشكل واضح ومعروؼ, وأف تبتعد 
يف أداء مهامها عن النهج التصادمي والعدائي وتصيد األخطاء, واغبكم اؼبسبق على األمور 
 دوف وعي وتبصر وبشكل مرذبل, بل البد أف يكوف منطلق اؼبراقبة الدقة واؼبتابعة واؼبوضوعية
والبناء على اغبقائق واألخذ يف االعتبار اؼبرونة البلزمة يف أداء بعض األعماؿ وتقدير بعض 

 اؼبواقف .
ينبزي على ىيئة اؼبراقبة أال تقتصر على اكتشاؼ األخطاء والفشل واالكبرافات يف أداء ؾبلس  (7

تباعها إدارة الشركة, بل جيب عليها أيضا أف تبُت الطريق لئلجراءات واألعماؿ الواجب إ
لتصحيح مسار العمل, فالنظاـ السليم للرقابة ىو الذي يكتشف األخطار واالكبرافات ويبُت 

     (1)مكاف حدوثها ومن اؼبسؤوؿ عنها, وما الذي جيب عملو لتصحيح األوضاع . 
 حياد ونزاىة واستقالل ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -ب 

واجباهتا واستعماؿ سلطاهتا ؼبراقبة إدارة الشركة والتأكد حىت تستطيع ىيئة اؼبراقبة القياـ أبداء 
من سَت أعماؽبا سَتًا قانونًيا ومن صحة عقد التأسيس وشرعيتو, والتأكد من إمساؾ الدفاتر والقيود 
احملاسبية وإعداد اؼبيزانيات بشكل صحيح, والتأكد من احملافظة على مقومات وموجودات الشركة, البد 

راقبة ابلشركة ىيئة تتصف ابغبياد والنزاىة واالستقبلؿ يف أداء مهامها, وقد حرص وأف تكوف ىيئة اؼب
 -اؼبشرع على ضماف ىذه الصفات يف ىيئة اؼبراقبة وىو ما نتوىل توضيحو بشيء من اإلجياز:

طريقة اختيار ىيئة اؼبراقبة, فقد جعلها اؼبشرع من اختصاص اعبمعية العمومية واليت تضم صبيع  (1
 الشركة, وىذا جيعل ىيئة اؼبراقبة مستقلة سباما عن ؾبلس إدارة الشركة واؼبديرين اؼبسامهُت يف

التنفيذيُت هبا, ابعتبار أف القاعدة يف اعتبار أية ىيئة مستقلة أـ غَت مستقلة يتوقف إىل حد كبَت 
 (2)على الطريقة اؼبتبعة يف التعيُت. 

                                                 

. صبيػػل أضبػػد توفيػػق, إدارة األعمػػاؿ, دار اعبامعػػات  429 - 428سػػامي صبػػاؿ الػػدين, اإلدارة العامػػة, اؼبرجػػع السػػابق, صػػػػ  -1
( مػن قػػانوف 200. وقػد بػُت اؼبشػرع واجبػات وسػلطات اؼبػراقبُت يف اؼبػادة ) 418 - 411, صػػػ 1990 -االسػكندرية  -اؼبصػرية 

 النشاط التجاري وسوؼ نشَت إىل ذلك عند الكبلـ على واجبات وسلطات ىيئة اؼبراقبة .
 .47, صػػ2013 – 1عبدالقوي أبويونس, استقبلؿ القضاء, منشأة اؼبعارؼ ابإلسكندرية, ط/دمحم وحيد  -2
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اقبة, وىذا من شأنو منع اعبمعية العمومية حدد اؼبشرع الشروط اؼبطلوبة فيمن يعُت يف ىيئة اؼبر  (2
وابألحرى من تكوف ؽبم السطوة والنفوذ يف توجيو قراراهتا من تزليب عامل اؼبصلحة واألىواء 
الشخصية عند تعيُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة, وإغفاؿ عنصر الكفاءة والتخصص وشروط األىلية 

من الشروط جيب توافرىا فيمن يعُت  وحسن السلوؾ وااللتزاـ األخبلقي, فوضع اؼبشرع ؾبموعة
عضوا يف ىيئة اؼبراقبة ال جيوز إغفاؽبا أو االلتفاؼ عليها أو التحلل منها أو انتقاصها. وإال كاف 

 التعيُت ابطبلً .
ضماان غبياد ىيئة اؼبراقبة ونزاىتها وحىت تؤدي ىيئة اؼبراقبة واجباهتا وتقـو دبباشرة اختصاصاهتا,  (3

ة من واقع مستندات الشركة وميزانيتها وقوائمها اؼبالية, وتطبيق نصوص بتجرد وموضوعية انبع
القانوف, دوف أي أتثر ابؼبصاحل اؼبادية واإلغراءات أو ابلعواطف الشخصية وصلة القرىب, وصوال 
للتطبيق السليم للقانوف من قبل ىيئة اؼبراقبة يف جو من اغبياد والنزاىة, منع اؼبشرع تعيُت أي عضو 

اؼبراقبة تكوف لو صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة مع رئيس أو أحد أعضاء ؾبلس اإلدارة أو يف ىيئة 
اؼبديرين العامُت ابلشركة, وإذا مت التعيُت ابؼبخالفة يكوف التعيُت ابطبل, وينطبق ذات اغبكم على 

 من يرتبط مع الشركة نفسها أو شركة أخرى خاضعة إلشرافها بعبلقة عمل مستمر أبجر .
دة يف ضماف نزاىة ىيئة اؼبراقبة وحيادىا وإبعاًدا ألية شبهة لتواطؤ ىيئة اؼبراقبة مع ؾبلس وزاي

إدارة الشركة واؼبديرين العامُت هبا, وأصحاب النفوذ داخل الشركة وربرير ىيئة اؼبراقبة من أي نفوذ أو 
دى الشركات يف ؾبلس تبادؿ مصاحل, منع اؼبشرع تعيُت من كاف رئيسا أو عضوا هبيئة اؼبراقبة يف إح

 إدارة تلك الشركة, إال بعد مضي مدة ثبلث سنوات على انتهاء عملو هبيئة اؼبراقبة .
وىذا من شأنو أف دينع أية ترتيبات أو ارتباطات بُت ىيئة اؼبراقبة وؾبلس إدارة الشركة أو 

أو عضوية  أصحاب النفوذ فيها, يكوف من شأنو أف يولد مصلحة شخصية للمراقب تتمثل يف رائسة
ؾبلس إدارة الشركة, بعد تركو ىيئة اؼبراقبة, فبا جيعل أداءه يف ىيئة اؼبراقبة مرتبطا هبذه اؼبصلحة, وىو ما 
يتناىف مع استقبلؿ وحياد ونزاىة اؼبراقب, لذلك منع اؼبشرع تعيُت من كاف مراقبا يف الشركة يف ؾبلس 

 (1)ة ثبلث سنوات. إدارهتا إال إذا مضى على انتهاء عملو هبيئة اؼبراقب

                                                 

. وقد  483( من قانوف النشاط التجاري . ضبدس دمحم ضبدس, الوسيط يف القانوف التجاري, اؼبرجع السابق, صػػ 197اؼبادة ) -1
لشركة اؼبسامهة أف يعمل هبا مديًرا أو عضًوا دبجلس اإلدارة أو أف ( على مراقب حساابت ا107منع قانوف الشركات اؼبصري اؼبادة )
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من ضمن مقومات استقبلؿ وحياد ونزاىة أية ىيئة, اطمئناف أعضائها إىل بقائهم يف وظائفهم وأنو  (4
الطريق الذي رظبو  لن ديلك أحد إقصاءىم عنها أو حرماهنم منها بزَت سبب يربر ذلك وبزَت

القانوف, لذلك فإف اؼبشرع منع إقالة اؼبراقبُت إال لسبب مربر, ومل يعِط اغبق للجمعية العمومية يف 
اإلقالة بشكل منفرد, بل اشًتط لصحة قرار اعبمعية العمومية إبقالة اؼبراقب, موافقة احملكمة 

 (1)ىيئة اؼبراقبة اؼبراد فصلو . االبتدائية اؼبختصة بقرار تصدره بعد ظباع أقواؿ رئيس أو عضو 
وابلنظر إىل أتثَت األمور اؼبالية على استقبلؿ وحياد ونزاىة ىيئة اؼبراقبة وحىت ال تكوف ىيئة 
اؼبراقبة ربت رضبة ؾبلس إدارة الشركة, فيما يتعلق ابؼبكافآت اؼبستحقة ألعضاء ىيئة اؼبراقبة, فإف اؼبشرع 

 للشركة يف ربديد اؼبكافآت اػباصة برئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبةقد أسند االختصاص للجمعية العمومية 

حىت يكونوا يف مأمن من بطش ؾبلس إدارة الشركة والضزط عليهم عن طريق حجب اؼبكافآت أو  (2)
إغرائهم هبا, فبا يؤثر على استقبلؽبم وحيادىم ونزاىتهم, فجعل أمر ربديد اؼبكافآت اػباصة برئيس 

 (3)بيد اعبمعية العمومية للشركة . وأعضاء ىيئة اؼبراقبة 
استقبلؿ ىيئة اؼبراقبة يف الشركة عن اعبمعية العمومية للشركة من الناحية الفنية, فبالرغم من مظاىر  (5

تبعية ىيئة اؼبراقبة للجمعية العمومية للشركة سواء فيما يتعلق بتويل اعبمعية العمومية تعيُت أعضاء 
مكافآهتم, إال أف ذلك يتعلق ابألمور اإلدارية التنظيمية, وحىت يف ىيئة اؼبراقبة وإقالتهم وربديد 

ىذه األمور فإف اعبمعية العمومية ليست طليقة اليد بشكل جيعلها تتصرؼ فيها كما حيلو ؽبا, بل 
قيدىا اؼبشرع بضوابط وشروط ال جيوز اػبروج عليها أو ـبالفتها أو االلتفاؼ عليها, وإال كانت 

 عمومية ابطلة, وقد سبق لنا اإلشارة إىل ىذه الضوابط والشروط.قرارات اعبمعية ال
أما خبصوص أداء العمل من قبل ىيئة اؼبراقبة وقيامها دبباشرة واجباهتا واختصاصاهتا احملددة قانواًن, فإهنا 
تعترب مستقلة يف ذلك عن اعبمعية العمومية, ويشبو البعض استقبلؿ ىيئة اؼبراقبة ابستقبلؿ النائب يف 

                                                                                                                         

يشػػتزل فيهػػا بصػػفة دائمػػة أو مؤقتػػة أبي عمػػل فػػٍت أو إداري أو استشػػاري, قبػػل انقضػػاء ثػػبلث سػػنوات مػػن انتهػػاء عملػػو كمراقػػب 
اؼبشػرع الليػيب علػى رائسػة أو عضػوية حساابت ابلشركة, فتوسع اؼبشرع اؼبصري يف اغبظر أبف مشل أية وظيفػة يف الشػركة بينمػا اقتصػر 

 ؾبلس اإلدارة .
 ( من قانوف النشاط التجاري.198اؼبادة ) -1
 ( من القانوف اؼبذكور .03( فقرة )196اؼبادة ) -2
 . 357فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ  -3
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لربؼباف عن انخبيو الذين انتخبوه, فبل يبقى اتبًعا ؽبم, فاؼبراقب ابلرغم من تعيينو من اعبمعية العمومية ا
بل جيب عليو أف  (1)للشركة اليت تضم اؼبسامهُت هبا, فإنو ال يبقى اتبًعا للمسامهُت الذين انتخبوه, 

ف يقـو بواجباتو وسلطاتو احملددة لو يؤدي عملو اؼبنوط بو قانواًن بشكل مستقل وؿبايد ونزيٍو, وعليو أ
 قانواًن, ال رقيب عليو يف ذلك إال س مث الضمَت والقانوف .

 
 الطبيعة الفنية ادلتخصصة ذليئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -ج 

عملية اؼبراقبة يف أية منظمة سواًء كانت شركة مسامهة أو غَتىا تعترب من ضمن األنشطة 
 يو عملية اإلدارة .اإلدارية أو ما يطلق عل

وعملية اؼبراقبة ليست عملية سهلة يستطيع أي شخص القياـ هبا, بل ؽبا طبيعة فنية ومن أىم 
 -مبلمح الطبيعة الفنية اؼبتخصصة ؽبيئة اؼبراقبة :

أسند اؼبشرع عملية اؼبراقبة إىل ىيئة معينة تتوافر يف أعضائها صفات خاصة تتعلق ابألىلية القانونية  (1
ؾ واؼبؤىبلت العلمية واؼبقدرة الفنية والصبلحية العملية, ونتمٌت من اؼبشرع أف يشًتط وحسن السلو 

يف العضو الثالث من األعضاء العاملُت أف يكوف حاصبل على مؤىٍل أو لديو اػبربة الكافية يف 
ؾباؿ نشاط الشركة, فباإلضافة إىل مؤىل احملاسبة ومؤىل القانوف ربتاج عملية اؼبراقبة يف بعض 

غبياف إىل من حيمل مؤىل أو خربة يف ؾباؿ نشاط الشركة, وخاصة يف بعض األنشطة ذات ا
 التعليم . –الصحة  –الطابع الفٍت العلمي مثل الصناعة 

اؼبستوى العايل اليت تتبوأه ىيئة اؼبراقبة ابلشركة, فهي الذراع الرقا, للجمعية العمومية وعينها اليت  (2
 ؼبتعلقة بسَت العمل ابلشركة .تبصر هبا عند إصدار القرارات ا

 –مراقبة أعماؿ الشركة  –الواجبات والسلطات اؼبسندة للمراقبُت ؽبا طبيعة فنية زبصصية مثل  (3
التأكد  -التأكد من صحة عقد التأسيس وشرعيتو  –التأكد من سَت عمل الشركة بشكل قانوين 

التأكد من حسن تنظيم مستندات الشركة احملاسبية وفقا لؤلصوؿ  –من إمساؾ الدفاتر التجارية 
التأكد من صحة البياانت اؼبثبتة يف سجبلت الشركة ودفاترىا, وىذه الواجبات ؽبا طابع  –اؼبقررة 

 فٍت زبصصي ربتاج يف الشخص الذي يقـو هبا مواصفات معينة .

                                                 

 . 484التجاري, اؼبرجع السابق, صػػ ضبدس دمحم ضبدس, الوسيط يف القانوف  -4
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درات شخصية, فإىل جانب اؼبؤىل العلمي عملية اؼبراقبة والقياـ إبجراءاهتا ربتاج إىل مهارات وق (4
والتخصص ربتاج إىل اػبربة والدراية والفطنة حىت ديكن القياـ بعملية الرقابة بشكل فعاؿ 
ومناسب, ولكن ال يعٍت ذلك االرتكاف إىل اػبربة والتجربة وحدىا بل البد من االستفادة من 

ؾباؿ الشركات جيمع اؼبراقب بُت العلم الدراسات العلمية واألحباث اليت سبت خبصوص اؼبراقبة يف 
   (1)والفن يف أداء مهامو اؼبسندة إليو . 

 ادلقارنة بني ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة ومراجع احلساابت اخلارجي . -د 
ذكران أف القاعدة يف قانوف النشاط التجاري وجوب وجود ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة وال 

 يف حاالت خاصة وبشرط وجود طرؽ رقابية أخرى . جيوز اإلعفاء من ذلك إال
كما أف القانوف اؼبذكور يلـز بعض الشركات اؼبسامهة تعيُت مراجع حساابت خارجي أو 
أكثر, وابلرغم من تبلقي ىيئة اؼبراقبة مع مراجع اغبساابت اػبارجي يف فكرة الرقابة على أعماؿ الشركة 

ما سبايز واختبلؼ, يظهر من خبلؿ اؼبقارنة بينهما, والذي إال أهنما ال يتطابقاف سباًما بل إف بينه
 -سنذكره على النحو التايل:

وجوب وجود ىيئة اؼبراقبة يف صبيع الشركات اؼبسامهة, وجيوز االستثناء من ذلك ابلنسبة للمصارؼ  (1
 اػباضعة إلشراؼ اؼبصرؼ اؼبركزي بشرط وجود طرؽ رقابية أخرى يقررىا اؼبصرؼ اؼبركزي .

جع اغبساابت اػبارجي فبل جيب وجوده يف صبيع الشركات اؼبسامهة, بل يف الشركات أما مرا
 (2)اليت جياوز رأس ماؽبا مقدارًا معينا يتم ربديده بقرار من الوزير اؼبختص.

ىيئة اؼبراقبة تعترب من ضمن ىيئات الشركة اؼبسامهة وجزء منها وعضو من أعضائها, أما مراجع  (2
ترب من ضمن ىيئات الشركة وال يعترب من أعضائها لذلك أطلق عليو اغبساابت اػبارجي فبل يع

 اسم مراجع حساابت خارجي أي من خارج الشركة .
اختصاصات وواجبات وسلطات ىيئة اؼبراقبة نطاقها أعم وأمشل من نطاؽ اختصاصات وواجبات  (3

 وسلطات مراجع اغبساابت اػبارجي .

                                                 

 -ىنػػاؾ جػػدؿ بػػُت فقهػػاء اإلدارة يف ربديػػد طبيعػػة اإلدارة ىػػل ىػػي علػػم أـ فػػن أـ أهنػػا ذبمػػع بػػُت االثنػػُت علػػم وفػػن يف آٍف واحػػد  -1
 . 74 - 57ماجد راغب اغبلو, أصوؿ علم اإلدارة العامة, اؼبرجع السابق, صػػ  –راجع ابػبصوص 
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بصورة عامة سواء من الناحية القانونية أو اؼبالية فهيئة اؼبراقبة تتوىل مراقبة إدارة الشركة 
 واحملاسبية أو من النواحي الفنية اؼبتعلقة بنشاط الشركة .

وتشًتؾ يف جلسات ؾبلس اإلدارة واعبمعية العمومية, بل ؽبا أف تطعن يف قرارات اعبمعية 
 العمومية اؼبخالفة للقانوف ولعقد التأسيس أو النظاـ األساسي .

وال  (1)بينما تقتصر مهمة مراجع اغبساابت اػبارجي على مراجعة األمور اؼبالية واحملاسبية, 
جيوز لو حضور جلسات ؾبلس اإلدارة وال اعبمعية العمومية للشركة, إال إذا استدعى لتوضيح أمر معُت 

 يف تقريره اؼبقدـ للجمعية العمومية .
اؼبرخص ؽبم فبارسة مهنة اؼبراجعة واحملاسبة  يشًتط يف مراجع اغبساابت اػبارجي أف يكوف من (4

القانونية وفقا للتشريعات اؼبنظمة ؼبمارسة ىذه اؼبهنة, أما أعضاء ىيئة اؼبراقبة فيشًتط يف أحدىم 
أف يكوف لديو مؤىل جامعي يف القانوف واآلخر أف يكوف لديو مؤىل جامعي يف احملاسبة ومل 

 ى مؤىل معُت .يشًتط اؼبشرع يف العضو الثالث اغبصوؿ عل
مع وجود أوجو للتمايز بُت ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة ومراجع اغبساابت اػبارجي, إال أف وجود  (5

 (2)أحدمها ال يزٍت عن وجود اآلخر, وجيمعهما كما ذكران وحدة اؽبدؼ وىو الرقابة على الشركة, 
تاج إىل الزايدة يف ضماانت فاؼبشرع قدر أف بعض الشركات ابلنظر إىل ارتفاع قيمة رأس ماؽبا رب

الرقابة وخاصة ابلنسبة لؤلمور اؼبالية واحملاسبية فألـز ىذه الشركات بتعيُت مراجع حساابت خارجي 
ابإلضافة إىل ىيئة اؼبراقبة, وذلك حىت يتم التأكد من مدى سبلمة حساابت الشركة, دوف 

 ة .  اإلخبلؿ أو االنتقاص من واجبات وسلطات ىيئة اؼبراقبة ابلشرك
 -ادلطلب الثاين :

 واجبات وسلطات ومسؤوليات ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة ونظامها اإلجرائي .
تكلمنا يف اؼبطلب األوؿ عن تكوين ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة, وبينا التنظيم اؽبيكلي ؽبا, 

واعبهة اؼبختصة إبقالة أعضاء ىيئة واعبهة اؼبختصة بتعيُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة والشروط اؼبطلوبة للتعيُت, 

                                                 

 ( من القانوف اؼبذكور.209اؼبادة ) -2
ىيئػة اؼبراقبػة .  -1جاء البند رابعا فقرة )ج( من الفرع الثاين الفصل الثػاين مػن القػانوف اؼبػذكور ربػت عنػواف الرقابػة علػى الشػركة  -1
 مراجع اغبساابت اػبارجي .  -2
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اؼبراقبة واستبداؽبم واإلجراءات احملددة لذلك, وطبيعة عبلقة عضو ىيئة اؼبراقبة ابلشركة, وتكلمنا على 
خصائص ىيئة اؼبراقبة من حيث وجوب وجودىا وحيادىا ونزاىتها وطبيعتها الفنية, وأوردان مقارنة بُت 

ما ديثل حسب رأينا اإلطار التنظيمي ؽبيئة اؼبراقبة وسنتوىل يف ىيئة اؼبراقبة ومراجع اغبساابت وىو 
اؼبطلب الثاين دراسة اعبانب التطبيقي اؼبتعلق هبيئة اؼبراقبة, حيث سيتم ربديد واجبات وسلطات 
ومسؤوليات ىيئة اؼبراقبة, ونظامها اإلجرائي الذي تتبعو ألداء مهامها اؼبسندة إليها, وذلك على النحو 

 -التايل :
 واجبات وسلطات ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -وًل :أ

قرف اؼبشرع واجبات ىيئة اؼبراقبة بسلطاهتا, فبا يعٍت أهنما وجهاف لشيء واحد, فما يعترب 
واجبا على ىيئة اؼبراقبة يكوف ؽبا سلطة القياـ بو, وما يدخل يف سلطة ىيئة اؼبراقبة يعترب واجبا على 

قياـ بو, وتتعدد وتتنوع واجبات وسلطات ىيئة اؼبراقبة وديكن تقسيمها إىل واجبات ىيئة اؼبراقبة عليها ال
  ( 1)وسلطات ذات طبيعة قانونية وواجبات وسلطات ذات طبيعة مالية ؿباسبية . 

 واجبات وسلطات ىيئة ادلراقبة ذات الطبيعة القانونية . -أ 
أكد من سَت أعماؽبا سَتًا قانونًيا ومن جيب على ىيئة اؼبراقبة أف تقـو دبراقبة إدارة الشركة, والت (1

فقد أعطى اؼبشرع ؽبيئة اؼبراقبة اغبق يف مراقبة إدارة الشركة  (2)صحة عقد التأسيس وشرعيتو, 
والتأكد من سَت أعماؽبا سَتًا قانونيا, وىذا الواجب يعترب واجبا عاما يتعلق بكافة أعماؿ اإلدارة, 

و اؼبالية, كما أف اؼبشرع أعطى اغبق ؽبيئة اؼبراقبة أف تتأكد من سواء من الناحية الفنية أو اإلدارية أ
صحة عقد التأسيس وشرعيتو, فإذا اكتشفت سببا للبطبلف فعليها أف تقـو ابإلجراءات البلزمة 
حياؿ ذلك, أبف تدرج أوجو البطبلف يف السجل اػباص ابجتماعات ىيئة اؼبراقبة, وأف زبطر 

 عمومية أبوجو البطبلف .ؾبلس إدارة الشركة واعبمعية ال

                                                 

وىو ما يفسر اشًتاط اؼبشرع أف يكوف أحد أعضاء ىيئة اؼبراقبة حاصػبل علػى مؤىػل يف احملاسػبة واآلخػر حاصػبل علػى مؤىػل يف  -1
 القانوف . 

 ( من قانوف النشاط التجاري .01( فقرة )200اؼبادة ) -2
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وإذا كاف اؼبشرع قد أعطى ؽبيئة اؼبراقبة سلطة مراقبة إدارة الشركة إال أف ذلك ال يعٍت القياـ   
  (1)إبدارة الشركة واغبلوؿ ؿبل ؾبلس إدارهتا أو صبعيتها العمومية . 

فهيئة اؼبراقبة سبارس أعماؿ الرقابة النوعية اليت تدخل يف اختصاصاهتا دوف أف يكوف ؽبا اغبق 
يف إصدار قرارات تنفيذية إلصبلح األخطاء واالكبرافات اليت تكشف عنها عملية الرقابة, وإمنا يكمن 

ل اػباص ابجتماعات دورىا يف إعداد التقارير بنتائج الرقابة والتحقيقات والتحرايت, وتثبتها يف السج
ىيئة اؼبراقبة, وزبطر ؾبلس اإلدارة بنتائج اؼبراقبة اليت قامت هبا وؽبا حق دعوة اعبمعية العمومية للشركة 
لبلنعقاد إذا تطلب األمر ذلك للبت يف النتائج اليت توصلت إليها ىيئة اؼبراقبة, فالقاعدة أف اعبهات 

 الشركة اؼبسامهة من ضمنها, ال تتخذ قرارات تنفيذية, إمنا الرقابية بصورة عامة وتعترب ىيئة اؼبراقبة يف
تقـو أبعماؿ اؼبراقبة وربيل ما تتوصل إليو من نتائج إىل اعبهات التنفيذية للقياـ ابإلصبلحات اؼبطلوبة 

  (2)وإصدار القرارات البلزمة لذلك . 
لعمومية للشركة لبلنعقاد, إذا  من ضمن واجبات ىيئة اؼبراقبة ذات الطبيعة القانونية, دعوة اعبمعية ا (2

كانت ىناؾ حاجة لذلك, كما لو أسفرت اؼبراقبة على نتائج يستدعي األمر عرضها على اعبمعية 
العمومية للشركة, ومل يقم ؾبلس إدارة الشركة هبذه الدعوى وقّصر يف ذلك, فهنا جيب على ىيئة 

 ىذه األمور, وتتوىل ىيئة اؼبراقبة نشر اؼبراقبة أف تقـو بدعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد للنظر يف
 (3)اإلعبلانت البلزمة لدعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد وفقا ؼبا يتطلبو القانوف . 

نظرًا ألمهية وجود ؾبلس إدارة الشركة لضماف سَت العمل هبا بشكل سليم, فبل ديكن أف يسَت  (3
من يتوىل إدارهتا, وقد أخد اؼبشرع يف العمل يف أية منظمة سواء كانت شركة أو غَتىا بدوف وجود 

                                                 

حػظ أنػو يف بعػض اغبػاالت وعلػى سػبيل . ويبل 359فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القػانوف التجػاري الليػيب, اؼبرجػع السػابق, صػػػ  -3
 االستثناء قد يعطي اؼبشرع ؽبيئة اؼبراقبة اغبق يف تويل إدارة الشركة لفًتة مؤقتة, ابلنظر إىل وجود حالة ضػرورة, كمػا ىػو اغبػاؿ يف نػص

اؼبػػديرين يف تيسػػَت دفػػة ( مػػن القػػانوف التجػػاري السػػابق, والػػيت خولػػت ىيئػػة اؼبراقبػػة إذا خػػبل منصػػب اؼبػػدير العػػاـ وكافػػة 536اؼبػػادة )
العمل يف الشركة يف حدود اإلدارة االعتيادية, بعد أف تدعو اعبمعية العموميػة لبلنعقػاد للتعيػُت ؾبلػس إدارة للشػركة, وذلػك إىل حػُت 

 انعقاد اعبمعية العمومية وتعيُت ؾبلس إدارة .
 . 431ماجد راغب اغبلو, أصوؿ علم اإلدارة العامة, اؼبرجع السابق, صػػ  -1
 . 361( من قانوف النشاط التجاري . فتػػػوح عبدالرضبن دومػػػا, نفس اؼبرجػػػع, صػػ 01( فقرة )203اؼبادة ) -2
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تشكيلة ؾبلس إدارة الشركة اؼبسامهة بنظاـ تعدد األعضاء, لضماف مناقشة الرأي والتداوؿ بشأنو 
 بُت األعضاء ليكوف قرار اجمللس سليما وانضجا وعاكسا لرؤية صباعية ابلنسبة إلدارة الشركة .

اؼبطلقة ألعضائو ما مل ينص عقد التأسيس  ويشًتط لصحة قرار ؾبلس اإلدارة موافقة األغلبية
أو النظاـ األساسي على أغلبية أعلى, وقد أعطى اؼبشرع ؽبيئة اؼبراقبة دور كبَت لضماف وجود ؾبلس 

 -إدارة الشركة وضماف اكتماؿ نصابو:
  إذا خبل منصب عضو أو أكثر من أعضاء ؾبلس اإلدارة, وبشرط أال تكوف اعبمعية العمومية

ة فًتة شزور العضوية, أي أف شزور العضوية جاء يف فًتة ما بُت اترخيي انعقاد للشركة منعقد
صبعيتُت خبلؿ السنة اؼبالية , وجب على األعضاء الباقيُت تعيُت من حيل ؿبلو دبوافقة ىيئة اؼبراقبة 

 .(1) 
  إذا خلت عضوية أغلبية أعضاء ؾبلس اإلدارة, حبيث نقص عدد األعضاء عن النصاب القانوين

طلوب لصحة االجتماع, وجب على من بقى منهم يف الوظيفة القياـ بدعوة اعبمعية العمومية اؼب
لبلنعقاد الستكماؿ تعيُت أعضاء اجمللس, ولكن إذا قصر األعضاء اؼبتبقيُت يف دعوة اعبمعية 
العمومية, وجب على ىيئة اؼبراقبة أف تقـو بدعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد واستكماؿ أعضاء 

 (2)لس اإلدارة . ؾب
  إذا خبل منصب صبيع أعضاء ؾبلس اإلدارة, ففي ىذه اغبالة يتعُت على ىيئة اؼبراقبة أف تدعو

 اعبمعية العمومية للشركة لبلنعقاد لتعيُت ؾبلس إدارة للشركة.
ولكن قد توجد بعض الظروؼ والصعوابت ال تستطيع معها ىيئة اؼبراقبة دعوة اعبمعية 

 لتعيُت ؾبلس إدارة للشركة .العمومية لبلنعقاد, 
لذلك قدر اؼبشرع وجود مثل ىذه الظروؼ, ووضع حبًل ؽبا, وذلك أبف أعطى ؽبيئة اؼبراقبة 
يف حالة الضرورة أف تطلب من احملكمة اؼبختصة تعيُت مدير قضائي إىل حُت تعيُت ؾبلس إدارة 

منصب صبيع أعضاء ؾبلس اإلدارة للشركة, وذلك حىت ال تبقى الشركة بدوف من يتوىل إدارهتا, إذا خبل 
                                                 

( من قػانوف النشػاط التجػاري . فتػوح عبػدالرضبن دومػا, شػرح القػانوف التجػاري الليػيب, اؼبرجػع السػابق, 01( فقرة )178اؼبادة ) -3
 . 332 - 331صػػ 
( مػػن القػػانوف اؼبػػذكور. فتػػوح عبػػدالرضبن دومػػا, نفػػس اؼبرجػػع, صػػػػ 203( مػػن اؼبػػادة )2( الفقػػرة )178ؼبػػادة )( مػػن ا2الفقػػرة ) -1

332 . 
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وال توجد إمكانية لدعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد لتعيُت ؾبلس إدارة بديل, فهنا تتوىل احملكمة 
اؼبختصة بناًء على طلب ىيئة اؼبراقبة تعيُت مدير قضائي, يباشر عملو ويتوىل إدارة الشركة, إىل حُت 

 (1)للشركة حسب الطرؽ اؼبتبعة .  انعقاد اعبمعية العمومية وتعيُت ؾبلس إدارة
( عند خلو منصب اؼبدير وكافة اؼبديرين, يوجب 536وكاف القانوف التجاري السابق اؼبادة )

على ىيئة اؼبراقبة أف تدعو اعبمعية العمومية فورًا إىل االنعقاد للنظر يف تعيُت من حيل ؿبلهم, وتقـو ىيئة 
ة االعتيادية إىل حُت انعقاد اعبمعية العمومية وتعيُت ؾبلس اؼبراقبة بتسيَت دفة العمل يف حدود اإلدار 

  (2)إدارة للشركة . 
من ضمن السلطات اؼبمنوحة ؽبيئة اؼبراقبة, واليت هتدؼ إىل ضماف سَت أعماؿ الشركة سَتًا قانونًيا,  (4

وت أعطى اؼبشرع ؽبيئة اؼبراقبة اغبق يف الطعن يف صحة قرارات اعبمعية العمومية للشركة إذا انط
 (3)على ـبالفة للقانوف أو لعقد التأسيس والنظاـ األساسي للشركة . 

 
 

 واجبات وسلطات ىيئة ادلراقبة ذات الطبيعة ادلالية واحملاسبية . -ب 
على ىيئة اؼبراقبة أف تتأكد من أف عملية إمساؾ دفاتر ومستندات الشركة احملاسبية ىي حسب  (1

 (4)األصوؿ اؼبقررة قانوان ونظاًما . 
 -الواجب اؼبلقى على عاتق ىيئة اؼبراقبة لو شقاف :وىذا 

ويتعلق بوجوب أف تتحقق ىيئة اؼبراقبة من إمساؾ الشركة للدفاتر واؼبستندات  -الشق األوؿ:
 التجارية واحملاسبية اؼبطلوبة قانوان والبلزمة ؼبمارسة نشاط الشركة .

ي عملية جدية وليست ويتعلق من أف عملية مسك الدفاتر واؼبستندات ى -الشق الثاين:
صورية يقـو هبا ؾبلس إدارة الشركة لزرض التمويو, لذلك على ىيئة اؼبراقبة أف تتأكد من أف إمساؾ 

                                                 

 ( من القانوف اؼبذكور.2( فقرة )203( فقرة أخَتة واؼبادة )178اؼبادة ) -2
 . 333 - 332فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجع, صػػ  -3
 التجاري .( من قانوف النشاط 160اؼبادة ) -4
 ( من القانوف اؼبذكور.01( فقرة )200اؼبادة ) -1
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الدفاتر واؼبستندات احملاسبية, كاف حسب األصوؿ اؼبقررة قانوان ونظاما, أي تتوافر فيها الشروط اؼبطلوبة 
 وؿ هبا يف ىذا الشأف .قانوان وتتفق مع األصوؿ والقواعد احملاسبية اؼبعم

يقع على ىيئة اؼبراقبة أيضا واجب التأكد من مطابقة اؼبيزانية وحساب األرابح واػبسائر, للنتائج  (2
 (1)اؼبثبتة يف سجبلت ومستندات الشركة احملاسبية ودفاترىا . 

وىذا الواجب يتطلب القياـ بو مهنية وزبصص يف اجملاؿ احملاسيب, وىو ما يفسر اشًتاط 
أف يكوف أحد أعضاء ىيئة اؼبراقبة متحصبل على مؤىل جامعي يف احملاسبة, حىت ديكن ؽبيئة  اؼبشرع

 (2)اؼبراقبة القياـ بدورىا وأداء واجباهتا اؼبتعلقة ابألمور اؼبالية واحملاسبية . 
وعملية مطابقة اؼبيزانية وحساب األرابح واػبسائر, للنتائج اؼبثبتة يف سجبلت ومستندات 

اسبية ودفاترىا عملية مهمة جًدا للتأكد من صدؽ وجدية البياانت اؼبدونة يف ميزانية الشركة الشركة احمل
وحساب األرابح واػبسائر, حبيث تكوف ىذه البياانت حقيقية وتعكس واقع اغباؿ اؼبوجود يف سجبلت 

 ومستندات ودفاتر الشركة احملاسبية .
ة صادقة تعكس الوضع اؼبايل اغبقيقي وبذلك تكوف اؼبيزانية وحساب األرابح واػبسائر مرآ

للشركة, وىو ما يقضي على التبلعب اؼبتوقع من ؾبلس اإلدارة يف عملية إعداد اؼبيزانية وحساب 
األرابح واػبسائر إذا ترؾ لو اجملاؿ يف ىذا الشأف فقد أتيت اؼبيزانية وحساب األرابح واػبسائر وفقا ؽبوى 

 .هتا ودفاترىا احملاسبية واؼباليةايل الصحيح للشركة حسب مستنداؾبلس اإلدارة, دوف أف تعكس الواقع اؼب
  (3)على ىيئة اؼبراقبة أف تتثبت من مراعاة األحكاـ اؼبقررة يف تقدير مقومات الشركة.  (3

( من قانوف النشاط التجاري قواعد التقدير اليت جيب إتباعها 228وقد بُت اؼبشرع يف اؼبادة )
 -قوائم اليت تًتكب منها أصوؿ الشركة, وديكن تلخيص ىذه القواعد يف :عند القياـ بتقدير عناصر ال

                                                 

 ( من القانوف اؼبذكور.01( فقرة )200اؼبادة ) -2
. مػع أتكيػدان أف ؾبػرد اغبصػوؿ علػى  360 - 359فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القػانوف التجػاري الليػيب, اؼبرجػع السػابق, صػػػ  -3

جيعػػل عضػػو ىيئػػة اؼبراقبػػة قػػادرًا علػػى فهػػم واسػػتيعاب األمػػور احملاسػػبية واؼباليػػة اؼبعقػػدة  مؤىػػل جػػامعي يف احملاسػػبة دوف خػػربة عمليػػة, ال
 والصعبة, وخاصة ابلنسبة لبعض الشركات اليت يكوف نشاطها كبَتًا ومتشعًبا . 

 ( فقرة أوىل من قانوف النشاط التجاري .200اؼبادة ) -1
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  ابلنسبة للعقارات واؼبنشآت الثابتة واآلالت واؼبنقوالت ال جيوز أف تقدر قيمتها بقيمة أعلى من
شبن كلفتها األصلية, وزبفض قيمتها كل دورة مالية بنسبة استهبلكها, ويدرج رصيد استهبلكها يف 

 صـو .بند خاص من اػب
  ال تقدر اؼبواد األولية والبضائع بثمن أعلى من أدىن شبن لقيمة مشًتاىا, أو بثمن أعلى من شبن

 السوؽ السائد عن اختتاـ الدورة اؼبالية .
  ابلنسبة لرباءات االخًتاع وحقوؽ استزبلؿ االخًتاعات واالمتيازات والعبلمات اؼبسجلة, جيب

مشًتاىا وتكاليفها, وحيفظ ىذا الثمن يف كل دورة مالية, بنسبة عدـ تقديرىا بثمن أعلى من شبن 
 الزمن الذي مر على تلك اؼبقومات, أو بنسبة سقوط حق استزبلؽبا .

  ابلنسبة لقيمة األسهم واألوراؽ اؼبالية ذات اإليراد الثابت أو اؼبتزَت يقدرىا ؾبلس اإلدارة متوخيا يف
 ابألوراؽ اؼبالية اؼبتداولة يف البورصة شبنها يف السوؽ .ذلك اليقظة واغبكمة, ومراعيا فيما خيتص 

وجيب على ؾبلس إدارة الشركة إعبلـ ىيئة اؼبراقبة ابلقواعد اليت اتبعت يف التقدير, وعلى ىيئة 
 اؼبراقبة أف تبلحظ ىذه القواعد يف تقريرىا للجمعية العمومية .

 على أساس ما يفًتض من إمكانية  ابلنسبة للديوف اؼبستحقة للشركة على الزَت تقدر قيمتها
 استيفائها .

( من قانوف 228وإذا وجدت أسباب خاصة ربوؿ دوف إتباع القواعد اؼبقررة يف اؼبادة )
النشاط التجاري, وجب على ؾبلس اإلدارة وىيئة اؼبراقبة أف يبينوا تفصيبل األسباب اليت دعتهم للعدوؿ 

 (1)عية العمومية . عن تلك القواعد يف تقريرىم اؼبعروض على اعبم
على ىيئة اؼبراقبة أف تتأكد مرة كل ثبلثة أشهر على األقل من وجود ما للشركة من قيم مالية  (4

وسندات, سواء كانت ملكا ؽبا أو مرىونة لديها, أو ؿبفوظة على أساس الضمانة أو األمانة أو 
 (2)اغبراسة . 

                                                 

 ( من قانوف النشاط التجاري .288اؼبادة ) -2
 ( من القانوف اؼبذكور.02( فقرة )200اؼبادة ) -1
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وف يف احملافظة أو وجود عمليات فإذا اكتشفت ىيئة اؼبراقبة وجود سرقات أو تبلعب أو هتا
وتصرفات غَت سليمة ابلنسبة ؽبذه األوراؽ فعليها أف تقـو إبببلغ ؾبلس اإلدارة واعبمعية العمومية 

 (1)بذلك الزباذ اإلجراءات البلزمة ابػبصوص . 
 مسؤولية ىيئة ادلراقبة ابلشركة ادلسامهة . -اثنيا:

لية ىيئة اؼبراقبة ويهدؼ نظاـ اؼبسؤولية إىل ضماف قياـ تقابل اختصاصات وسلطات ىيئة اؼبراقبة, مسؤو 
أعضاء ىيئة اؼبراقبة أبداء واجباهتم وفبارسة سلطاهتم وفقا لنصوص القانوف وعقد التأسيس والنظاـ 
األساسي للشركة, حىت ال يتعرضوا للمسؤولية يف حالة إخبلؽبم اباللتزامات اؼبلقاة على عاتقهم, 

مسؤولية جنائية وقد تكوف مسؤولية راقبة, قد تكوف مسؤولية مدنية وقد تكوف ومسؤولية أعضاء ىيئة اؼب
 أتديبية .

 ادلسؤولية ادلدنية ألعضاء ىيئة ادلراقبة . -أ 
من اؼبعروؼ أف اؼبسؤولية اؼبدنية تنقسم إىل مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصَتية, فاؼبسؤولية العقدية, 

سؤولية التقصَتية, فتًتتب نتيجة اإلخبلؿ اباللتزاـ القانوين تًتتب نتيجة اإلخبلؿ ابلتزاـ عقدي, أما اؼب
  (2)العاـ بعدـ اإلضرار ابلزَت . 

 وعلى ىذا فإف مسؤولية ىيئة اؼبراقبة قد تكوف مسؤولية عقدية وقد تكوف مسؤولية تقصَتية .
 مسؤولية أعضاء ىيئة ادلراقبة أمام الشركة . -1

                                                 
 . 360فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ  -2
ف ىنػػاؾ وأىػػم مػػا دييػػز اؼبسػػؤولية العقديػػة عػػن اؼبسػػؤولية التقصػػَتية . )يف اؼبسػػؤولية العقديػػة ال يكػػوف التعػػويض إال عػػن الضػػرر اؼبتوقػػع إال إذا كػػا -3
يف اؼبسػػػؤولية العقديػػػة ال يفػػػًتض  -ش أو عمػػػد أو خطػػػأ جسػػػيم, أمػػػا يف اؼبسػػػؤولية التقصػػػَتية فيكػػػوف التعػػػويض عػػػن الضػػػرر اؼبتوقػػػع وغػػػَت اؼبتوقػػػع عػػػ

بػػنص  التضػامن بػػُت اؼبسػؤولُت إال إذا كػػاف ىنػاؾ نػػص أو اتفػاؽ, أمػػا يف اؼبسػؤولية التقصػػَتية فػإف اؼبسػػؤولُت يكونػوف مسػػؤولوف ابلتضػامن عػػن الضػرر
تتقػػادـ اؼبسػػؤولية العقديػػة دبضػػي طبسػػة  -جيػػوز كأصػػل عػػاـ التخفيػػف يف اؼبسػػؤولية العقديػػة, بينمػػا ال جيػػوز ذلػػك يف اؼبسػػؤولية التقصػػَتية  –لقػػانوف ا

 عشػػر سػػنة مػػن اتريػػخ وقػػوع الفعػػل, بينمػػا تتقػػادـ اؼبسػػؤولية التقصػػَتية دبضػػي ثػػبلث سػػنوات مػػن اتريػػخ علػػم اؼبضػػرور ابلضػػرر ودبػػن أحدثػػو, أو دبضػػي
يف اؼبسػػؤولية العقديػػة يلػػـز إعػػذار اؼبلتػػـز أمػػا يف اؼبسػػؤولية التقصػػَتية فػػبل يشػػًتط اإلعػػذار ويتحػػدد نطػػاؽ  -طبػػس عشػػرة سػػنة مػػن اتريػػخ وقػػوع الفعػػل 

يػو أف يكػوف الضػرر انشػئا عػن عػدـ قيػاـ اؼبػدعى عل -2وجدود عقد صحيح بُت اؼبضرور واؼبدعى عليو .  -1اؼبسؤولية العقدية بوجود شرطُت مها 
شػػػػػػػػػػروط ل ل بتنفيػػػذ التزاماتػػػػو اؼبتفػػػػق عليهػػػػا يف العقػػػػد, وال جيػػػػوز اعبمػػػػع بػػػػُت اؼبسػػػػؤولية العقديػػػػة واؼبسػػػػؤولية التقصػػػػَتية, إذا تػػػػوافر يف الفعػػػػل الواحػػػػد 

جسػيًما . دمحم علػي البػدوي  اؼبسؤوليتُت, كما ال جيوز وفقػا للػرأي السػائد اػبػَتة بػُت اؼبسػؤوليتُت إال إذا كػاف اؼبتعاقػد قػد ارتكػب فعػبل عمػداًي أوخطػاً 
 284 - 279, صػػ 2003 – 4, مصادر االلتزاـ, اؼبركز القومي للبحوث والدراسات العلمية, ط/1األزىري, النظرية العامة لبللتزاـ, ج/
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ذكران أف اؼبشرع اللييب قد تبٌت يف ربديد العبلقة بُت اؼبراقب والشركة نظرية الوكالة, فيعترب 
 اؼبراقب وكيبل عن الشركة . 

 (1)وبذلك تكوف مسؤولية اؼبراقبُت ذباه الشركة مسؤولية عقدية إذ إهنم يرتبطوف معها بعقود وكالة . 
 . درجة التزام ادلراقب .1 -1

لفقو والقضاء يعترب التزاـ اؼبراقب ىو التزاـ بوسيلة وليس بتحقيق نتيجة, الرأي السائد يف ا
فهو التزاـ بسيط ببذؿ العناية, وابلنسبة لدرجة العناية اؼبطلوبة من اؼبراقب, فالبعض يتجو إىل القوؿ أبف 

جملتهد النشيط, العناية اؼبطلوبة من اؼبراقب ىي العناية الواجبة أو العناية اؼبعقولة, أي عناية اؼبراقب ا
    (2)بينما اذبو البعض إىل القوؿ أبف العناية اؼبطلوبة من اؼبراقب ىي عناية الرجل اؼبعتاد يف أداء عملو.

  
ونعتقد أف الرأي األوؿ ىو األقرب للصواب ابعتبار أف عمل اؼبراقب لو طبيعة فنية زبصصية 

يتطلب أف يبذؿ اؼبراقب العناية الواجبة وأف جيتهد وىيئة اؼبراقبة ؽبا أمهية خاصة يف الشركة اؼبسامهة وىذا 
  (3)يف أداء عملو وأف يكوف يقظا ونشطًا يف ذلك.

                                                 

ى الوجػو ( من قانوف النشاط التجاري على ي جيب على أعضاء ىيئة اؼبراقبة أف حيسنوا القيػاـ بواجبػاهتم وعلػ204نصت اؼبادة ) -1
.  361الػػذي يتطلبػػػو القػػػانوف يف شػػػأف الوكالػػػة, ... ي فتػػوح عبػػػدالرضبن دومػػػا, شػػػرح القػػػانوف التجػػاري الليػػػيب, اؼبرجػػػع السػػػابق, صػػػػػ 

. وقػد أشػران سػابًقا إىل أف تكييػف العبلقػة بػُت اؼبراقػب  489ضبدس دمحم ضبدس, الوسيط يف القانوف التجاري, اؼبرجػع السػابق, صػػػ 
علػػى أسػػاس أهنػػا عبلقػػة تعاقديػػة واعتبػػار اؼبراقػػب وكػػيبل عػػن الشػػركة, ردبػػا ال يسػػتوعب العبلقػػة بػػُت اؼبراقػػب والشػػركة لوجػػود والشػػركة 

اختبلؼ بُت مركز اؼبراقب ومركز الوكيل ابعتبار أف الوكالػة عقػد مػن العقػود اػباصػة الػيت تػرؾ فيهػا اؼبشػرع لطػريف العقػد مسػاحة كبػَتة 
ط اؼبلقاة على عاتق الطرفُت دبوجب العقد, أما التزامات اؼبراقػب وربديػد شػروط تعيينػو وكيفيػة أدائػو لعملػو لتحديد االلتزامات والشرو 

مصدرىا القانوف مباشرة, وقد ىجرت التشريعات اغبديثة  -فقد حددىا القانوف مباشرة, لذلك نرى أف التزامات اؼبراقب ومسؤوليتو 
 اس عقد الوكالة ألهنا ال تكفي يف تكييف العبلقة بُت اؼبراقب والشركة .  ربديد العبلقة بُت اؼبراقب والشركة على أس

. فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجػع والصػفحة . وحكػم ؿبكمػة اسػتئناؼ ابريػس  490ضبدس دمحم ضبدس, نفس اؼبرجع, صػػ  -2
رع الليػيب, فقػد اعتػرب مسػؤولية اؼبػراقبُت مسػؤولية , اؼبشػار إليػو يف ىػذا اؼبرجػع, وىػو الػرأي الػذي يتبنػاه اؼبشػ1932-03-08بتاريخ 

( مػػػن القػػانوف اؼبػػػدين, قبػػدىا قػػػد 704( مػػن قػػػانوف النشػػاط التجػػاري, وابلرجػػػوع للمػػادة )204عقديػػة وفقػػا لعقػػػد الوكالػػة, اؼبػػػادة )
  حددت العناية اؼبطلوبة من الوكيل, ىي عناية الرجل العادي . 

. وابلرغم من أف اؼبشرع اللييب 470 - 469العريٍت, الشركات التجارية, اؼبرجع السابق, صػػ انظر يف أتييد ىذا الرأي, دمحم فريد -1
كما ذكران يعترب مسؤولية اؼبراقب مثل مسؤولية الوكيل, والعناية اؼبطلوبة من الوكيل ىػي عنايػة الشػخص العػادي إال أنػو اعتػرب اؼبراقػب 

( مػػن 240راقبػػوف دبػػا ىػػو مطلػػوب مػػنهم مػػن يقظػػة واىتمػػاـ دبهمػػتهم. اؼبػػادة )مسػػؤوال إذا تبػػُت أف الضػػرر مػػا كػػاف ليحػػدث لػػو قػػاـ اؼب



 العدد العاشر -رللة البحوث األكادميية 
 ىيئة ادلراقبة ودورىا يف إدارة الشركة ادلسامهة  

 

022 

 

 . شروط قيام ادلسؤولية ادلدنية للمراقبني قبل الشركة .2 -1
 -يشًتط لقياـ ىذه اؼبسؤولية شأهنا شأف قياـ اؼبسؤولية اؼبدنية عموما توافر ثبلثة شروط : 

خطأ اؼبراقب, حدوث ضرر ابلشركة وقياـ عبلقة السببية بُت خطأ اؼبراقب والضرر اغباصل, ويقع على 
ثبات وليس الشركة عبء إثبات ىذه العناصر, فأساس اؼبسؤولية اؼبدنية للمراقب ىو اػبطأ الواجب اإل

 (1)اػبطأ اؼبفًتض . 
( من قانوف النشاط التجاري, على أعضاء ىيئة اؼبراقبة أف 204وقد أوجب اؼبشرع يف اؼبادة )

حيسنوا القياـ بواجباهتم على الوجو الذي يتطلبو القانوف يف الوكالة وىذا يعٍت دبفهـو اؼبخالفة أف إخبلؿ 
وأف يبذلوا يف  (2)اؼبدنية, فعليهم أداء واجباهتم احملددة يف القانوف,اؼبراقبُت هبذا االلتزاـ حيملهم اؼبسؤولية 

 أدائها ما يبذلو الرجل اؼبعتاد يف أداء أعمالو والذي يوجد يف نفس الظروؼ . 
( من 204ومن بُت األسباب اليت يسأؿ اؼبراقبُت عنها مدنيًّا ونص عليها اؼبشرع يف اؼبادة )

قانوف النشاط التجاري صراحة, ىي : ثبوت عدـ صحة شهاداهتم, مثل أف تعطي ىيئة اؼبراقبة شهادة 
كة احملاسبية غَت صحيحة تفيد أف سَت العمل ابلشركة وفقا ؼبا يتطلبو القانوف, أو دفاتر ومستندات الشر 

ىي حسب األصوؿ اؼبقررة قانوان وحسب ما تتطلبو النظم احملاسبية, أو أف اؼبيزانية وحساب األرابح 
واػبسائر يطابق ؼبا ىو اثبت يف سجبلت ومستندات الشركة, أو عدـ صحة البياانت الواردة يف تقرير 

ر اليت تتوىل ىيئة اؼبراقبة إعطاء ىيئة اؼبراقبة واؼبعروض على اعبمعية العمومية, وغَت ذلك من األمو 
 (3)شهادات فيها, سواء قدمت ىذه الشهادات للجمعية العمومية للشركة أو للجهات اؼبختصة . 

وكذلك يسأؿ اؼبراقبوف مدنيا إذا أفشوا سرية البيات واؼبعلومات واؼبستندات اؼبتعلقة أبعماؿ 
ركة كما ىو معلـو أف لكل شركة أو منظمة الشركة, واليت يطلعوف عليها حبكم كوهنم مراقبُت يف الش

مهما كاف نوعها و شكلها و حجمها, أسرار تتعلق أبعماؽبا, سواء كانت ذات طبيعة مالية أو ذبارية 

                                                                                                                         

قػػانوف النشػػاط التجػػاري, فكػػأف اؼبشػػرع الليػػيب يطلػػب مػػن اؼبراقػػب أف يبػػذؿ يف عملػػو درجػػة العنايػػة الواجبػػة أي عنايػػة اؼبراقػػب اجملتهػػد 
 َت متسق يف ىذا اػبصوص .النشيط وىي تفوؽ درجة عناية الشخص اؼبعتاد, وىو ما جيعل القانوف اللييب غ

 . 489ضبدس دمحم ضبدس, الوسيط يف القانوف التجاري, اؼبرجع السابق, صػػ  -2

 أشران إىل ىذه الواجبات سابقا . -3
. دمحم فريد العريٍت, نفس اؼبرجع,  361وصػػ  -  359فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ  -1
 . 470ػػ ص
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أو إدارية, وإفشاء ىذه األسرار يلحق الضرر ابلشركة, فقد يؤثر على ظبعتها أو ديكن منافسوىا من 
م عملية اؼبنافسة أو ديكن خصومها من اغبصوؿ على التعرؼ على خططها وأسرار عملها, فيسهل ؽب

 أدلة ضدىا .
وإفشاء األسرار يزعزع الثقة داخل الشركة, ويزعزع الشقاؽ وانعداـ االطمئناف داخل الشركة, 

 وىو ما يلحق هبا أًذى كبَتًا .
لذلك فإف اؼبشرع جعل عدـ احملافظة على سرية األعماؿ واؼبستندات من ضمن األمور اليت 

 (1)عل اؼبراقب مسؤوال من الناحية اؼبدنية . ذب
وال يهم الطريقة اليت يتم هبا إفشاء األسرار سواء سبت شفاىة أو ابلتصوير الضوئي أو 
ابلوسائل االلكًتونية, أو سبكُت الزَت من االطبلع عليها مباشرة أو إبيداعها عرب وسائل اإلعبلـ, 

داء واجباتو احملددة قانوان, وعدـ بذلو يف أدائها ما يبذلو وعموما فإف اؼبراقب يسأؿ مدنيا عن إخبللو أب
الرجل اؼبعتاد, أو قياـ اؼبراقبُت إبعطاء شهادات غَت صحيحة فيما يتعلق ابألمور اليت تدخل يف 

 اختصاصهم, أو قيامهم إبفشاء أسرار الشركة اليت يطلعوف عليها حبكم عملهم .    
 ؤولية ادلدنية اجتاه الشركة .. حاًلت إعفاء ادلراقبة من ادلس3 -1

يعفى أعضاء ىيئة اؼبراقبة من اؼبسؤولية اؼبدنية إف مل يثبت ارتكاهبم ألي خطأ أو تقصَت, أو مل 
حيدث للشركة أي ضرر من اػبطأ اؼبرتكب, أو عدـ وجود عبلقة سببية بُت اػبطأ والضرر, كما لو أف 

كحادث   –أجنيب ال يد للمراقبُت يف حدوثو  اؼبراقبوف أثبتوا أف الضرر الذي وقع كاف نتيجة سبب
فجائي أو قوة قاىرة أو خطأ اعبمعية العمومية, أو إذا أثبت اؼبراقبوف انتفاء اػبطأ من جانبهم, أي أهنم 
بذلوا العناية الواجبة واؼبطلوبة منهم على الوجو الذي يتطلبو القانوف, حىت ولو مل تتحقق النتيجة, ألف 

 (2)و بذؿ عناية الشخص اؼبعتاد . التزامهم كما ذكران ى
 . التضامن يف ادلسؤولية ادلدنية ألعضاء ىيئة ادلراقبة .4 -1

                                                 

 . 361فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ  -2
. دمحم فريػػد العػػريٍت, الشػػركات التجاريػػة, اؼبرجػػع  490ضبػػدس دمحم ضبػػدس, الوسػػيط يف القػػانوف التجػػاري, اؼبرجػػع السػػابق, صػػػػ  -1

 . 470السابق, صػػ 
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األصل أف مسؤولية اؼبراقبُت اؼبدنية اذباه الشركة ىي مسؤولية تضامنية, يسأؿ فيها أعضاء 
مسؤولُت ىيئة اؼبراقبة عن األخطاء اؼبرتكبة على وجو التضامن, فيعد رئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة 

ابلتضامن عن األضرار اليت ربدث للشركة نتيجة عدـ قيامهم أبداء واجباهتم وفقا ؼبا ىو منصوص عليو 
يف القانوف وعقد التأسيس والنظاـ األساسي, ولكي يتفادى عضو ىيئة اؼبراقبة اؼبسؤولية عن أعماؿ مل 

ًتاضو على تلك األعماؿ يف ؿباضر يقم هبا أو يوافق عليها أو يشًتؾ فيها, عليو أف يثبت دوف أتخَت اع
 اعبلسات والقرارات اػباصة هبيئة اؼبراقبة .

كما ال يسأؿ بقية   (1)فهنا ال يسأؿ اؼبراقب عن أخطاء اؼبراقبُت اآلخرين أو تقصَتىم, 
اؼبراقبُت عن اػبطأ الذي ينفرد أحد أعضاء ىيئة اؼبراقبة ابرتكابو, كما لو قاـ أحد أعضاء ىيئة اؼبراقبة 

ستيبلء على اؼبستندات السرية اليت زبص الشركة وقاـ بتسليمها للزَت, فهنا تصرؼ عضو ىيئة ابال
 اؼبراقبة يعترب تصرفًا شخصًيا وال عبلقة لو أبداء العمل يف ىيئة اؼبراقبة .

فاؼبسؤولية التضامنية بُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة تكوف فيما يتعلق بعمل ىيئة اؼبراقبة واػبطأ 
ذلك, أما األخطاء الشخصية لكل عضو فيسأؿ عنها شخصيا, إال إذا كاف بقية األعضاء  والتقصَت يف

 على علم ابلتصرفات اػباطئة ؽبذا العضو, ومل يقوموا دبا يف وسعهم ؼبنعها واغبيلولة دوف وقوعها .
وديكن أف يسأؿ رئيس ىيئة اؼبراقبة عن تقصَته يف عملية اإلشراؼ على مرؤوسيو, وعدـ 

إذا حدث من أحدىم خطأ شخصي أضر ابلشركة, وكاف لتقصَت رئيس ىيئة اؼبراقبة يف متابعتهم 
 اإلشراؼ واؼبتابعة دور يف حدوث ىذا اػبطأ . 

وابلنسبة ؼبسؤولية اؼبراقبُت عن أخطاء ؾبلس اإلدارة, فإف األصل أف اؼبراقبُت ال يسألوف عن 
فاء أعضاء ىيئة اؼبراقبة يف ىذه اغبالة من األخطاء اليت يرتكبها أعضاء ؾبلس إدارة الشركة, ولكن إع

اؼبسؤولية بشكل مطلق قد ال يكوف منطقًيا وال عاداًل ويؤدي إىل التوسع يف إعفاء ىيئة اؼبراقبة من 
 اؼبسؤولية  بدوف مربر .

لذلك فإف اؼبشرع قد خرج على ىذا األصل يف بعض اغباالت رعاية ؼبصاحل الشركة ومنعاً 
راقبة من اؼبسؤولية حبجة أف اػبطأ قد وقع من الزَت مع أف األمر يف حقيقتو لتهرب أعضاء ىيئة اؼب

عكس ذلك سباًما, فأعضاء ىيئة اؼبراقبة قد سامهوا يف ارتكاب اػبطأ ابلرغم من أف من ارتكب اػبطأ 

                                                 

 . 362انوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ فتوح عبدالرضبن دوما, شرح الق -2
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مباشرة ىم أعضاء ؾبلس اإلدارة, فحمل أعضاء ىيئة اؼبراقبة اؼبسؤولية عن األخطاء وتصرفات ؾبلس 
رة, واليت تكوف ـبالفة لنصوص القانوف أو لعقد التأسيس أو للنظاـ األساسي, أو تتناىف مع ما اإلدا

يتطلبو عملية إدارة الشركة من حرص وانتباه ويقظة وحسن نية, وذلك يف اغبالة اليت يتبُت فيها أف 
داء عملهم وفقا الضرر الذي غبق ابلشركة نتيجة خطأ ؾبلس اإلدارة, ما كاف ليحدث لو قاـ اؼبراقبوف أب

 (1)ؼبا ىو مطلوب منهم من يقظة واىتماـ دبهمتهم . 
فعلى سبيل اؼبثاؿ إذا أمهل أعضاء ىيئة اؼبراقبة يف القياـ بواجباهتم اؼبتمثلة يف مراقبة الشركة 
والتأكد من سَت أعماؽبا سَتًا قانونًيا فبا شجع ؾبلس إدارة الشركة على االكبراؼ إبدارة الشركة, وعدـ 

عاة مصاغبها وعدـ احملافظة على مقوماهتا, فإف أعضاء ىيئة اؼبراقبة يسألوف ابلتضامن مع أعضاء مرا
ؾبلس اإلدارة عن األضرار اليت ربدث للشركة, ألف ىذه األضرار ما كانت لتحدث لو أف أعضاء ىيئة 

 اؼبراقبة قاموا أبداء عملهم وبذلوا فيو اعبهد واالىتماـ واليقظة اؼبطلوبة .
ف أعضاء ىيئة اؼبراقبة يسألوف ابلتضامن مع ؾبلس اإلدارة عن األخطاء واالكبرافات كما أ

اليت يقـو هبا اجمللس إذا كانوا على علم هبا ومل يقوموا دبا ىو مطلوب منهم حياؽبا مثل إببلغ اعبمعية 
  (2)واالكبرافات .  العمومية هبا وازباذ صبيع اإلجراءات اليت خوؽبم القانوف القياـ هبا ؼبنع ىذه  األخطاء

كما أف أعضاء ىيئة اؼبراقبة يسألوف ابلتضامن مع أعضاء ؾبلس اإلدارة على األخطاء 
واالكبرافات اليت يرتكبها أعضاء اجمللس ابلتواطؤ مع أعضاء ىيئة اؼبراقبة, ويدخل يف ذلك حاالت 

غبق ابلشركة نتيجة  الزش والتدليس واػبطأ اعبسيم, وعموما ديكن القوؿ أنو إذا كاف الضرر الذي
اشًتاؾ خطأ أعضاء ىيئة اؼبراقبة مع خطأ أعضاء ؾبلس اإلدارة, حبيث ال ديكن الفصل بينهما عند 

 (3)ربديد اؼبتسبب يف إحداث الضرر ابلشركة, يعترب االثناف مسؤوالف ابلتضامن أماـ الشركة . 
 دلراقبة .. رفع دعوى ادلسؤولية ادلدنية من قبل الشركة ضد أعضاء ىيئة ا5 -1

                                                 

( مػن قػانوف النشػاط التجػاري علػى ي ... وىػم مسػؤولوف )اؼبراقبػوف( كػذلك بوجػو التضػامن مػع 01( فقػرة )204نصت اؼبادة ) -1
م مػن يقظػة ؾبلس اإلدارة عما يصدر من ىؤالء من عمل أو تقصَت إذا تبػُت أف الضػرر مػا كػاف ليحػدث لػو قػاـ دبػا ىػو مطلػوب مػنه

 واىتماـ دبهمتهم ... ي
 .  362 - 361فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ  -2
 . 471 - 470دمحم فريد العريٍت, الشركات التجارية, اؼبرجع السابق, صػػ  -1
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زبضع دعوى مسؤولية أعضاء ىيئة اؼبراقبة لنفس األحكاـ اؼبقررة يف شأف مسؤولية ؾبلس 
 (1)اإلدارة . 

( من قانوف النشاط التجاري, واؼبتعلقة حبق الشركة يف رفع دعوى 184وابلرجوع إىل اؼبادة )
  -حظ ما يلي :اؼبسؤولية ضد أعضاء ؾبلس اإلدارة واؼبنطبقة على أعضاء ىيئة اؼبراقبة نبل

  ترفع الدعوى اػباصة دبسؤولية أعضاء ىيئة اؼبراقبة بناًء على قرار يصدر من اعبمعية العمومية
للشركة حىت ولو مل يتم اكتشاؼ اػبطأ إال يف مرحلة تصفية الشركة, دبعٌت أف دعوى اؼبسؤولية ترفع 

ة, ولو كانت الشركة يف طور ضد أعضاء ىيئة اؼبراقبة بناًء على قرار من اعبمعية العمومية للشرك
 التصفية.

  جيوز للجمعية العمومية للشركة ازباذ القرار دبسؤولية أعضاء ىيئة اؼبراقبة حىت لو مل يكن ذلك من
ضمن بنود جدوؿ األعماؿ اؼبعروض عليها بل يكوف ؽبا اغبق يف ازباذ مثل ىذا القرار دبناسبة 

 (2)وع اؼبيزانية . عرض أي موضوع آخر عليها كما لو كانت تناقش موض
  ويًتتب على قرار اعبمعية العمومية برفع دعوى اؼبسؤولية اؼبدنية ضد أعضاء ىيئة اؼبراقبة إقالة

األعضاء اؼبسؤولُت عن اػبطأ, ويشًتط لصدور ىذا القرار أف توافق عليو أغلبية سبثل طُبس رأس 
 ماؿ الشركة على األقل .

وإذا ازبذ ىذا القرار ابلشكل اؼبذكور فتقـو اعبمعية العمومية بتعيُت من حيل ؿبل األعضاء 
 (3)الذين مت إقالتهم . 

ونعتقد أنو يف حالة إقالة أعضاء ىيئة اؼبراقبة تبعا لصدور قرار من اعبمعية العمومية للشركة 
تبعي وكأثر من آاثر قرار رفع دعوى برفع دعوى اؼبسؤولية اؼبدنية ضدىم فإف اإلقالة وإف جاءت بشكل 

اؼبسؤولية, إال أنو يتطلب لصحتو موافقة احملكمة االبتدائية اؼبختصة بقرار تصدره بعد ظباع أقواؿ رئيس 
أو عضو ىيئة اؼبراقبة اؼبراد إقالتو, ابعتبار أف ىذا الشرط قد ورد عاما خبصوص إقالة اؼبراقبُت بزض 

ازبذ قرار اإلقالة من اعبمعية العمومية مباشرة أو كانت اإلقالة نتيجة النظر عن طريقة اإلقالة أي سواء 
                                                 

 ( فقرة أخَتة من قانوف النشاط التجاري .204اؼبادة ) -2
( مػػن قػػانوف النشػػاط التجػػاري . فتػػوح عبػػدالرضبن دومػػا, شػػرح القػػانوف التجػػاري الليػػيب, اؼبرجػػع 2( و )1فقػػرة )( 184اؼبػػادة ) -3

 . 349 - 348السابق, صػػ 
 . 349( من القانوف اؼبذكور. فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجع, صػػ 03( فقرة )184اؼبادة ) -4



 العدد العاشر -رللة البحوث األكادميية 
 ىيئة ادلراقبة ودورىا يف إدارة الشركة ادلسامهة  

 

022 

 

لقرار اعبمعية العمومية برفع دعوى اؼبسؤولية ضد أعضاء ىيئة اؼبراقبة اؼبسند إليهم اػبطأ اؼبوجب 
 للمسؤولية .

 رتكبُت وال يعترب قرار اعبمعية العمومية برفع دعوى اؼبسؤولية اؼبدنية ضد أعضاء ىيئة اؼبراقبة اؼب
للخطأ, هنائيا ال رجعة فيو, بل إنو خيضع للمراجعة والتزيَت من قبل الشركة, حسبما تراه ؿبققا 
ؼبصاغبها, فللشركة أف تنازؿ عن الدعوى بعد رفعها وؽبا أف ذبري صلحا بشأهنا, ويشًتط للتنازؿ 

يكوف التنازؿ أو  أو الصلح بشأف دعوى اؼبسؤولية اؼبدنية اؼبقامة ضد أعضاء ىيئة اؼبراقبة, أف
الصلح صرحيا, وأف يتم إقراره من قبل اعبمعية العمومية للشركة, وعدـ صدور تصويت مضاد من 

 (1)عدد من الشركاء ديثلوف ما ال يقل عن طبس رأس ماؿ الشركة . 
ويف حالة إفبلس الشركة يقـو مأمور التفليسة برفع دعوى اؼبسؤولية اؼبدنية نيابة عن الشركة, 

أي الراجح فقًها فإف مأمور التفليسة, ال جيوز لو التنازؿ عن الدعوى أو التصاحل بشأهنا رغم وحسب الر 
 (2)اعتباره فبثبل للدائنُت . 

 (3)وال دينع تصديق اعبمعية العمومية على اؼبيزانية, من رفع دعوى اؼبسؤولية . 
 مسؤولية أعضاء ىيئة ادلراقبة قبل ادلسامهني .  -2

اليت يرتكبها أعضاء ىيئة اؼبراقبة, أضرارا تصيب واحدا أو أكثر من  قد يًتتب على األخطاء
مسامهي الشركة, فالفعل اػباطئ قد سبب ضررا ألحد اؼبسامهُت أو جملموعة منهم, وال ديتد إىل الشركة 
ابعتبارىا شخصا معنواي كأف يتسبب خطأ ىيئة اؼبراقبة مثبل يف ضياع قيمة األرابح اػباصة أبحد 

و بعضهم, أو ضياع اؼببالغ اليت دفعها اؼبساىم للوفاء بباقي قيمة األسهم, ويف ىذه اغبالة اؼبسامهُت أ
فإف للمساىم الذي أصابو ضرر شخصي من تصرفات وأفعاؿ ىيئة اؼبراقبة اغبق يف اؼبطالبة ابلتعويض 

 (4) عن األضرار اليت غبقت بو مباشرة جراء أعماؿ صادرة عن ىيئة اؼبراقبة نتيجة خطأ أو غش .

                                                 

 كور, فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجع والصفحة .( الفقرة األخَتة من القانوف اؼبذ 184اؼبادة ) -1
 ( من القانوف اؼبذكور .2( فقرة )25فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجع والصفحة. وانظر اؼبادة ) -2
( من قانوف النشاط التجاري على يال يًتتب على مصادقة اؼبيزانية من قبػل اعبمعيػة العموميػة إعفػاء أعضػاء 236نصت اؼبادة ) -3
 لس اإلدارة واؼبديرين العامُت, وىيئة اؼبراقبة من اؼبسؤولية اؼبًتتبة على إدارة الشركة . يؾب
 . 388 - 387( من القانوف اؼبذكور, دمحم فريد العريٍت, الشركات التجارية, اؼبرجع السابق, صػػ 186اؼبادة ) -1
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ومسؤولية اؼبراقبُت اؼبدنية أماـ اؼبسامهُت ىي مسؤولية تقصَتية وليست مسؤولية عقدية, فبل 
 توجد عبلقة تعاقدية بُت اؼبراقبُت واؼبسامهُت .

فإذا وقع بُت اؼبراقبُت خطأ أو غش يف أداء عملهم, ونتج عن ىذا اػبطأ ضرر أصاب 
, فيحق للمساىم الرجوع على أعضاء ىيئة اؼبراقبة اؼبساىم ووجدت عبلقة بُت الضرر واػبطأ اؼبرتكب

 (1)وفقا ألحكاـ اؼبسؤولية التقصَتية . 
ورفع دعوى اؼبسؤولية من قبل اؼبساىم ضد أعضاء ىيئة اؼبراقبة, إذا توافرت شروطو, يعترب 
حقا شخصيا للمساىم, ال يتوقف استعمالو على موافقة اعبمعية العمومية أو أخذ إذف منها أو 

 ىا بذلك, كما ال جيوز للجمعية العمومية تقييد ىذا اغبق . إخطار 
كما ال يؤثر قياـ الشركة ابلتنازؿ عن دعوى اؼبسؤولية ذباه أعضاء ىيئة اؼبراقبة, أو التصاحل 

 معهم, على حق اؼبساىم يف رفع دعوى اؼبسؤولية ضدىم .
لى اؼبيزانية من قبل وحق اؼبساىم يف رفع دعوى اؼبسؤولية يضل قائما حىت بعد اؼبصادقة ع

اعبمعية العمومية, كما لو حق رفعها ولو تنازؿ اؼبساىم عن أسهمو للزَت وقت رفع الدعوى, إذ يكفي 
 أف يكوف الفعل اػباطئ قد وقع وقت اعتباره مسامها يف الشركة .

وبديهيا وابعتبار أف دعوى اؼبسؤولية اؼبرفوعة من اؼبساىم ضد أعضاء ىيئة اؼبراقبة, مرفوعة 
ابظبو الشخصي دوف تدخل من الشركة, فلو اغبق وحده يف التنازؿ عنها أو التصاحل بشأهنا أو تركها, 

 (2)ولو أف يقـو بزَت ذلك من اإلجراءات اليت خوؽبا القانوف للمدعي . 
ويرى البعض أف للمساىم اغبق يف مباشرة دعوى الشركة قبل ىيئة اؼبراقبة إذا أمهلت الشركة 

 (3)يف رفعها .

                                                 

. وينطبػػق مػػا ذكػػرانه خبصػػوص  361و صػػػػ  350السػػابق, صػػػػ فتػػوح عبػػدالرضبن دومػػا, شػػرح القػػانوف التجػػاري الليػػيب, اؼبرجػػع  -2
, مسؤولية ىيئة اؼبراقبة أماـ الشركة, فيما يتعلق بدرجة العناية اؼبطلوبة, وشروط قياـ اؼبسؤولية, وحػاالت اإلعفػاء منهػا والتضػامن فيهػا

 على مسؤولية اؼبراقبُت قبل اؼبسامهُت .
فتػػػػػػوح عبػػػػػدالرضبن دومػػػػػػا, شػػػػػرح القػػػػػػانوف التجػػػػػاري الليػػػػػػيب, اؼبرجػػػػػع السػػػػػػابق,  ( مػػػػػػن قػػػػػانوف النشػػػػػػاط التجػػػػػاري,186اؼبػػػػػادة ) -3

 . 389 - 388. دمحم فريد العريٍت, الشركات التجارية, اؼبرجع السابق, صػػ  350صػػ 
 فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجع والصفحة . -1
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ولكن نعتقد أف ىذا الرأي قد جانبو الصواب, ألف حق اؼبساىم يف استعماؿ دعوى الشركة 
 وىذا النص غَت موجود يف قانوف النشاط التجاري اللييب . (1)حيتاج إىل نص قانوين جييز ذلك,

 مسؤولية أعضاء ىيئة ادلراقبة قبل الغري . -3
للشركة, ويف ىذه اغبالة جيوز ؽبم طلب قد يًتتب على خطأ ىيئة اؼبراقبة ضرر للزَت مثل دائٍت 
 التعويض عن الضرر الذي غبق هبم من جراء خطأ ىيئة اؼبراقبة .

ومسؤولية أعضاء ىيئة اؼبراقبة قبل دائٍت الشركة والزَت عموًما ىي مسؤولية تقصَتية ابمتياز, 
 اسا ؽبذه اؼبسؤولية .إذ ال يوجد بُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة ودائٍت الشركة عبلقة تعاقدية حىت تكوف أس

( من قانوف النشاط التجاري, مسؤولية رئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة 185وقد بينت اؼبادة )
ذباه دائٍت الشركة, فهم مسؤولوف أماـ دائٍت الشركة عن قيامهم ابلواجبات اؼبتعلقة ابحملافظة على 

 مقومات الشركة وإبقائها كاملة .
دائٍت الشركة يف رفع دعوى اؼبسؤولية ضد رئيس وأعضاء وقد أعطت اؼبادة اؼبذكورة اغبق ل

 ىيئة اؼبراقبة عندما يتبُت أف فبتلكات الشركة ال تكفي الستيفاء دينهم .
وحيتفظ الدائنوف حبقهم يف رفع الدعوى حىت ولو تنازلت الشركة عن دعوى مسؤولية ىيئة 

 اؼبراقبة أو أبرمت صلحا بشأهنا .
رفع دعوى اؼبسؤولية ضد أعضاء ىيئة اؼبراقبة دبأمور التفليسة,  ويف حالة تفليس الشركة يناط

   (2)ابعتباره انئبا عن الدائنُت يف رفع ىذه الدعوى . 
وابعتبار أف مسؤولية أعضاء ىيئة اؼبراقبة أماـ دائٍت الشركة ىي مسؤولية تقصَتية, فيتوجب 

رر الذي غبق هبم وقد حدده اؼبشرع على الدائنُت إثبات اػبطأ يف جانب أعضاء ىيئة اؼبراقبة, والض
 بعدـ كفاية فبتلكات الشركة الستيفاء ديوهنم, ووجود عبلقة السببية بُت اػبطأ والضرر الذي وقع . 

وخطأ أعضاء ىيئة اؼبراقبة يتمثل يف عدـ قيامهم بوجباهتم على الوجو اؼبطلوب قانوان, وكذلك 
التأكد منها, وإعطاء الشهادة بشأهنا, واألصل أف عدـ صحة شهاداهتم يف األمور اليت خوؽبم القانوف 

                                                 

 . 472 - 471دمحم فريد العريٍت,  نفس اؼبرجع, صػػ  -2
مػػػػػػن قػػػػػانوف النشػػػػػػاط التجػػػػػاري, فتػػػػػػوح عبػػػػػدالرضبن دومػػػػػػا, شػػػػػرح القػػػػػػانوف التجػػػػػاري الليػػػػػػيب, اؼبرجػػػػػع السػػػػػػابق, ( 185اؼبػػػػػادة ) -3

 . 351صػػ 
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أعضاء ىيئة اؼبراقبة ال يسألوف عن أخطاء ؾبلس اإلدارة, وإف أدت إىل عدـ كفاية فبتلكات الشركة 
الستيفاء الديوف اؼبستحقة للدائنُت, لكن قد يسأؿ أعضاء ىيئة اؼبراقبة ابلتضامن مع أعضاء ؾبلس 

وقع جراء تصرفات وأعماؿ ؾبلس اإلدارة ما كاف ليقع لو قاـ أعضاء  اإلدارة, لو تبُت أف الضرر الذي
ىيئة اؼبراقبة دبا ىو مطلوب منهم من يقظة واىتماـ دبهمتهم, ففي ىذه اغبالة تكوف اؼبسؤولية تضامنية 

  (1)بُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة وأعضاء ؾبلس اإلدارة أماـ دائٍت الشركة . 
وجيوز لدائٍت الشركة استعماؿ دعوى الشركة ضد أعضاء ىيئة اؼبراقبة, اليت تستند إىل العبلقة 

( مدين, واليت زبوؿ 242وفقا للمادة ) (2)التعاقدية, وذلك ابستعماؿ ما يعرؼ ابلدعوى غَت اؼبباشرة, 
ها ىو احملافظة على الدائن اغبق يف استعماؿ حقوؽ مدنيو اؼبهمل ابسم ىذا اؼبدين وغبسابو, فاؽبدؼ من

 الضماف العاـ, اؼبتمثل يف أمواؿ اؼبدين وحقوقو لدى الزَت . 
 ادلسؤولية اجلنائية ألعضاء ىيئة ادلراقبة . -ب 

مل يكتِف اؼبشرع بتقدير اؼبسؤولية اؼبدنية ألعضاء ىيئة اؼبراقبة, عند عدـ قيامهم بواجباهتم 
مسؤوليتهم اعبنائية, وىذا من شأنو حث اؼبراقبُت وفقا ؼبا يتطلبو القانوف, بل قرر ابإلضافة إىل ذلك 

على أداء عملهم ابلشكل اؼبطلوب, وعدـ التقصَت يف أدائو, حىت ال يتعرضوا للعقوابت اعبنائية 
 ابإلضافة إىل مسؤوليتهم اؼبدنية .

وىذا دليل على أمهية القواعد اليت وضعها اؼبشرع لتنظيم الشركات واليت تعترب قواعد آمرة قرهنا 
اؼبشرع جبزاءات جنائية, ليعزز آمريتها, ولتأكيد وجهة النظر القائلة أبف الشركات نظاـ قانوين وضع 

 (3)اؼبشرع قواعد تنظيمية بشكل آمر, وليست ؾبرد عمل إرادي خيضع غبرية اإلرادة والتعاقد  . 

                                                 

سػػػػػبق لنػػػػػا توضػػػػػيح األخطػػػػػاء الػػػػػيت ترتػػػػػب مسػػػػػؤولية أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة اؼبراقبػػػػػة والتضػػػػػامن يف ىػػػػػذه اؼبسػػػػػؤولية عنػػػػػد اغبػػػػػديث علػػػػػى  -1
 مسؤولية ىيئة اؼبراقبة أماـ الشركة .

 دوما, نفس اؼبرجع والصفحة . فتوح عبدالرضبن -2
أشػػػػران إىل مفهػػػػـو الشػػػػركة اؼبسػػػػامهة ابعتبارىػػػػا نظامػػػػا قانونيػػػػا ينشػػػػأ وينشػػػػط وفقػػػػا لنظػػػػاـ قػػػػانوين موضػػػػوع, ولػػػػيس وفقػػػػا ؼبشػػػػيئة  -3

اؼبتعاقػػػػػػػدين, وىػػػػػػػو مػػػػػػػا يػػػػػػػربر وجػػػػػػػود النصػػػػػػػوص اآلمػػػػػػػرة واعبػػػػػػػزاءات اعبنائيػػػػػػػة يف القواعػػػػػػػد القانونيػػػػػػػة اؼبنظمػػػػػػػة للشػػػػػػػركات وخاصػػػػػػػة 
ات عػػػػػػن مسػػػػػػارىا الػػػػػػذي أنشػػػػػػئت مػػػػػػن ايػػػػػػة لبلدخػػػػػػار العػػػػػػاـ ورعايػػػػػػة للمصػػػػػػاحل الوطنيػػػػػػة, وحػػػػػػىت ال تنحػػػػػػرؼ الشػػػػػػركاؼبسػػػػػػامهة, ضب

  .أجلو
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طأ أو تصرؼ وابلنسبة للمسؤولية اعبنائية ألعضاء ىيئة اؼبراقبة, فإهنا تنعقد إذا توافر يف خ
اؼبراقب العناصر اؼبكونة عبردية من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوابت والقوانُت اؼبكملة لو, مثل 
جردية التزوير أو النصب أو خيانة األمانة أو ارتكب جردية من اعبرائم اػباصة اليت نص عليها قانوف 

 –لكتاب األوؿ والذي جاء ربت عنواف يف الفصل السادس من الباب الثالث ا (1)النشاط التجاري,
 . 408 – 397العقوابت اػباصة ابلشركات اؼبواد من : 

جاء ربت عنواف أحكاـ عامة والثاين  –األوؿ  –وقد قسم اؼبشرع ىذا الفصل إىل فرعُت 
 جاء ربت عنواف أحكاـ خاصة بشركات األمواؿ .

التجاري تطبق يف حالة عدـ  ويبلحظ أف العقوابت اعبنائية اليت وردت يف قانوف النشاط
دبعٌت أنو إذا مل يوجد نص يف قانوف آخر يعاقب على اعبرائم  (2)النص على عقوبة أشد يف قانوف آخر. 

اؼبنصوص عليها يف قانوف النشاط التجاري أو وجد ىذا النص, لكنو يقرر عقوبة أخف من العقوبة 
ت الواردة يف قانوف النشاط التجاري, أما إذا  اؼبقررة يف ىذا القانوف, ففي ىذه اغبالة تطبق العقواب

كانت العقوبة اؼبقررة يف القوانُت األخرى أشد من العقوبة اؼبقررة يف قانوف النشاط التجاري, فتطبق 
 العقوبة الواردة يف القوانُت األخرى .

وسوؼ نشَت إىل اعبرائم اػباصة اليت وردت يف قانوف النشاط التجاري واليت يعاقب عليها 
 -ضو ىيئة اؼبراقبة يف حالة ارتكاهبا, وىي :ع
إذا أورد أعضاء ىيئة اؼبراقبة بسوء نية يف تقريرىم أو يف اؼبيزانيات أو يف بياانهتم األخرى اؼبتعلقة  (1

ابلشركة, وقائع غَت مطابقة للحقيقة يف شأف أتسيس الشركة أو حالتها االقتصادية أو اخفوا كل 
 مور .أو بعض الوقائع اػباصة بتلك األ
ىي اغببس الذي ال يقل عن ستة أشهر وبزرامة ال تقل عن  –والعقوبة اؼبقررة ؽبذا األفعاؿ 

 (3)طبسة آالؼ دينار, وال تزيد على عشرين ألف دينار, أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت. 

                                                 

 .488ضبدس دمحم ضبدس, الوسيط يف القانوف التجاري, اؼبرجع السابق, صػػ  -1
 ( من قانوف النشاط التجاري, )ديباجة اؼبادة ( .397اؼبادة ) -2
 ( .01النشاط التجاري, فقرة ) ( من قانوف397اؼبادة ) -3
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إذا استعمل عضو ىيئة اؼبراقبة لنفعو أو لنفع غَته دوف إذف معلومات متعلقة ابلشركة, حصل  (2
حبكم وظيفتو أو أبلزت إليو, إذا نتج عن فعلو إغباؽ ضرر ابلشركة, فتكوف العقوبة اغببس عليها 

مدة ال تقل عن ثبلثة أشهر وال تزيد على سنة وبزرامة ال تقل عن ثبلثة آالؼ دينار وال تزيد على 
 عشرين ألف دينار أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت .

عضو ىيئة اؼبراقبة إال بناًء على شكوى من  وال تقاـ الدعوى اعبنائية يف ىذه اغبالة ضد
 (1)الشركة ابعتبارىا الطرؼ اؼبتضرر من أفعاؿ عضو ىيئة اؼبراقبة . 

إذا قصرت ىيئة اؼبراقبة يف القياـ دبا أوجبها عليها القانوف من تبليغ مكتب السجل التجاري خبلؿ  (3
ؼبذكور ما جيب إيداعو أو قاموا بذلك اؼبواعيد اؼبقررة ابإلخطارات أو البياانت, أو مل يودع اؼبكتب ا

 بشكل غَت مستوٍؼ للشروط .
وتكوف العقوبة يف ىذه اغبالة, الزرامة اليت ال تقل عن طبسة آالؼ دينار وال تزيد على 

 (2)عشرين ألف دينار . 
إذا روجوا إشاعات كاذبة أو عبؤوا إىل إحدى الطرؽ التدليسية بشكل يؤدي إىل رفع قيمة أسهم  (4

 سنداهتا يف األسواؽ اؼبالية والتجارية .الشركة و 
وتكوف العقوبة يف ىذه اغبالة اغببس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبزرامة ال تقل عن طبسة 

 (3)آالؼ دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت . 
واؼبنصوص عليها يف قانوف إذا مل يلتـز رئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة بتطبيق أحكاـ اؼبواد اآلتية  (5

 -النشاط التجاري وىي :
 ( وتتعلق بواجبات اؼبراقبُت وسلطاهتم .200اؼبادة ) 
 ( وتتعلق ابالىتماـ ابلشكاوي اؼبرفوعة من اؼبسامهُت .205اؼبادة ) 

                                                 

( مػػػػػػن القػػػػػػانوف اؼبػػػػػػذكور, ويبلحػػػػػػظ علػػػػػػى ىػػػػػػذا الػػػػػػنص أنػػػػػػو رتػػػػػػب مسػػػػػػؤولية عضػػػػػػو ىيئػػػػػػة اؼبراقبػػػػػػة اعبنائيػػػػػػة إذا 398اؼبػػػػػػادة ) -1
أفشػػػػػى أسػػػػػرار الشػػػػػركة وفقػػػػػا ؼبػػػػػا حػػػػػدده الػػػػػنص, ابإلضػػػػػافة إىل مسػػػػػؤولية عضػػػػػو ىيئػػػػػة اؼبراقبػػػػػة اؼبدنيػػػػػة الناذبػػػػػة عػػػػػن إفشػػػػػاء أسػػػػػرار 

 ( من القانوف اؼبذكور . 204الشركة, اؼبادة )
 ( من القانوف اؼبذكور .204اؼبادة ) -2
 ( من القانوف اؼبذكور .404اؼبادة ) -3
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 ( وتتعلق برفع الشكاوي إىل القضاء من ؾبموعة من الشركاء ديثلوف عشر رأس ماؿ 206اؼبادة )
ة أتكد احملكمة من صحة ما جاء ابلشكوى وفقا لئلجراءات اؼبنصوص عليها يف الشركة, يف حال

 ىذه اؼبادة .
والعقوبة اؼبقررة يف حالة عدـ التزاـ أعضاء ىيئة اؼبراقبة أبحكاـ اؼبواد اؼبذكورة ىي اغببس مدة 

أو  ال تقل عن ستة أشهر وبزرامة ال تقل عن طبسة آالؼ دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار,
 (1)إبحدى ىاتُت العقوبتُت . 

مبلحظة عامة خبصوص اؼبسؤولية اعبنائية ألعضاء ىيئة اؼبراقبة, خضوع عضو ىيئة اؼبراقبة  (6
للمسؤولية اعبنائية وتوقيع العقوابت اعبنائية ضده, خيضع للقواعد اؼبعموؿ هبا يف اجملاؿ اعبنائي 

ارتكاب اعبردية من قبل عضو ىيئة اؼبراقبة, وذلك من حيث توافر أركاف اعبردية وإقامة الدليل على 
سواء بصفتو فاعبًل أصلًيا أو شريًكا يف ارتكاب اعبردية, وغَت ذلك من اإلجراءات اؼبتعلقة 

 ابحملاكمة اعبنائية وتوقيع العقوابت اؼبتعلقة هبا .
 ادلسؤولية التأديبية ألعضاء ىيئة ادلراقبة . -ج 

عبلقة عمل بُت اؼبوظف أو العامل الذي توقع عليو تطبيق العقوابت التأديبية, يقتضي وجود 
العقوبة, وبُت جهة العمل, وينشأ عن عبلقة العمل ىذه ما يعرؼ بعبلقة التبعية, واليت خيضع فيها 
العامل أو اؼبوظف إىل أوامر وتعليمات جهة العمل اؼبتعلقة أبداء العمل, كما حيق عبهة العمل توقيع 

 اؼبوظف إذا أخل بلوائح ونظم العمل . عقوابت أتديبية ضد العامل أو
وىذا ال ينطبق على أعضاء ىيئة اؼبراقبة ابلشركة اؼبسامهة, والذين يعملوف بشكل مستقل, وال 
يرتبطوف بعبلقة عمل مستمرة أبجر مع الشركة, على النحو اؼبنصوص عليو يف قوانُت العمل, بل إف 

 (2)جيعل تعيُت اؼبراقب ابطبل . وجود عبلقة عمل هبذا الشكل بُت اؼبراقب والشركة 
لذلك فإف كل ما تعنيو مسؤولية أعضاء ىيئة اؼبراقبة التأديبية, ىو توقيع عقوابت على أعضاء 
ىيئة اؼبراقبة ؽبا طبيعة إدارية, أي ال تعترب جزاءات مدنية وال عقوابت جنائية, ومن أمثلة اعبزاءات 

                                                 

 ( من قانوف النشاط التجاري .408اؼبادة ) -1
( مػػػػػػن القػػػػػػانوف اؼبػػػػػػذكور, وقػػػػػػد سػػػػػػبق وأف أشػػػػػػران إىل ذلػػػػػػك عنػػػػػػد اغبػػػػػػديث علػػػػػػى حيػػػػػػاد ونزاىػػػػػػة ىيئػػػػػػة اؼبراقبػػػػػػة 197اؼبػػػػػػادة ) -2

 ابلشركة اؼبسامهة . 
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مهمتو إذا زبلف دوف  اإلدارية اليت تطبق على عضو ىيئة اؼبراقبة اعتبار عضو ىيئة اؼبراقبة متخليا عن
عذر مقبوؿ عن حضور اجتماعات اعبمعية العمومية, أو عن حضور جلستُت من جلسات ؾبلس 

 (1)اإلدارة أو اجتماعُت من اجتماعات ىيئة اؼبراقبة خبلؿ السنة اؼبالية للشركة . 
و, ونعتقد أف إقالة عضو ىيئة اؼبراقبة من قبل اعبمعية العمومية لعدـ كفاءتو يف أداء عمل

وعدـ التزامو يعترب من قبل اعبزاءات اإلدارية اليت تطبق ضد عضو ىيئة اؼبراقبة, واليت ربتاج كما سبق 
 (2)وأف أشران إىل وجود سبب مربر وموافقة احملكمة االبتدائية . 

وكما ىو معروؼ فإف تطبيق اعبزاء اإلداري علي عضو ىيئة اؼبراقبة ال خيل دبسؤوليتو اؼبدنية 
 إذا توافرت الشروط البلزمة لقياـ اؼبسؤوليتُت يف حقو .واعبنائية 

 النظام اإلجرائي ألداء مهام ىيئة ادلراقبة يف الشركة ادلسامهة . -اثلثا:
يف سبيل أداء اؼبهاـ اؼبوكلة ؽبيئة اؼبراقبة, وضع اؼبشرع نظاما إجرائيا,جيب علي ىيئة اؼبراقبة 

عة سَت العمل ابلشركة والتأكد من سَت أعماؽبا سَتًا قانونيا, إتباعو ألداء مهامها سواء فيما يتعلق  دبتاب
والتأكد من موجودات الشركة وفبتلكاهتا, وبياف طريقة عمل ىيئة اؼبراقبة, وازباذ قراراهتا, وكيفية إببلغ 
ىذه القرارات للجهات اؼبختصة, الزباذ ما يلـز لتنفيذ ىذه القرارات, فعمل ىيئة اؼبراقبة عمل منظم, 

وفقا لنقبلت إجرائية ؿبددة ىدفها ضماف أداء عمل ىيئة اؼبراقبة بشكل موضوعي, وفقا ؼبسطرة  يسَت
إجرائية سبكن من الوصوؿ إيل النتائج اؼبأمولة من وجود ىيئة اؼبراقبة ابلشركة, بعيدا عن العشوائية أو 

ئي الذي وضعو التصرفات الشخصية غَت ؿبسوبة العواقب وسوؼ نشَت إيل أىم مظاىر النظاـ اإلجرا
 -اؼبشرع لتمكُت ىيئة اؼبراقبة من أداء مهامها اؼبسندة ؽبا:

 اجتماعات ىيئة ادلراقبة وقراراهتا. -أ 
ذكران أف اؼبشرع اللييب أخد بتعدد أعضاء ىيئة اؼبراقبة وىذا يعٍت ابلضرورة أف يكوف أداء 

هم للقياـ ابألعماؿ اؼبوكلة العمل بشكل صباعي بُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة, وابلتايل عقد اجتماعات بين
للهيئة ودراسة سَت العمل ابلشركة وإجراء أعماؿ اؼبراقبة واػبطط اؼبوضوعة لذلك وكيفية تنفيذىا, 

 واؼبداولة بُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة خبصوص القرارات اليت تصدر من ىيئة اؼبراقبة .
                                                 

 ( من قانوف النشاط التجاري .02( فقرة )202( واؼبادة )01( فقرة )201اؼبادة ) -3
 ( من القانوف اؼبذكور .198اؼبادة ) -1
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وكة لتقديرىم ورغبتهم وحىت ال تكوف عملية عقد االجتماعات بُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة مًت 
 وىو ما جيايف النظاـ والرظبية .

لذلك وضع اؼبشرع نظاما, الجتماعات ىيئة اؼبراقبة, فأوجب على أعضاء ىيئة اؼبراقبة 
 االجتماع مرة كل ثبلثة أشهر على األقل, وىذا يعٍت عقد أربع اجتماعات كل سنة مالية .

ز ألعضاء ىيئة اؼبراقبة عقد اجتماعات واالجتماع كل ثبلثة أشهر ىو اغبد األدىن, فيجو 
 حسب حاجة العمل ومتطلباتو, وفقا ؼبا يتم االتفاؽ عليو بُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة .

ولكن ال جيوز ؽبم االتفاؽ على عقد اجتماعات أبقل من اغبد األدىن احملدد قانوان, وإذا تزيب عضو 
 (1). , اعترب متخليا عن مهمتوةدوف عذر مقبوؿ عن حضور اجتماعُت يف نفس الدورة اؼبالي

وعملية اجتماع أعضاء ىيئة اؼبراقبة ال يقصد هبا اجملاملة وتبادؿ أطراؼ اغبديث بينهم يف 
أمورىم اػباصة, بل إف اجتماعهم مقصود بو وعلى وجو اغبصر, أداء اؼبهاـ اؼبوكلة ؽبيئة اؼبراقبة, فيتم 

اقبة داخل الشركة واإلشكاليات اؼبطروحة بشأهنا, واالتفاؽ تدارس اؼبسائل والبنود اؼبتعلقة دبهاـ ىيئة اؼبر 
 على اإلجراءات اليت تتخذ بشأهنا .

وإلضفاء طابع الرظبية على اجتماعات ىيئة اؼبراقبة, وحىت تكوف ىذه االجتماعات موثقة 
يسهل الرجوع إليها, ومعرفة البنود اليت عرضت ونوقشت فيها, أوجب اؼبشرع ضرورة أف تقـو اؽبيئة 
 بتحرير ؿبضر الجتماعها يدوف يف السجل اػباص ابجتماعاهتا ويوقع احملضر من قبل األعضاء الذين

 (2)حضروا االجتماع . 

                                                 

( مػػن القػانوف اؼبػػذكور, 199( مػن قػػانوف النشػاط التجػػاري, وتطبػق اآلليػػة اؼبنصػوص عليهػػا يف اؼبػادة )01فقػػرة )( 201اؼبػادة ) -1
فيما يتعلق ابستبداؿ العضو اؼبتخلي عن مهمتو, والسؤاؿ الذي يطرح ما ىو اغبل يف حالة عدـ قياـ ىيئة اؼبراقبة بعقد االجتماعات 

تعترب يف ىذه اغبالة ىيئة اؼبراقبة متخلية عػن مهامهػا  نعتقػد أف اإلجابػة سػتكوف بػنعم, فػإذا  احملددة ؽبا قانوان بكامل أعضائها   فهل
 مل ذبتمع ىيئة اؼبراقبة مرة على األقل كل ثبلثة أشهر, وتكرر ذلك ؼبرتُت يف نفس الدورة اؼبالية بدوف عذر مقبوؿ, فإهنػا تعتػرب متخليػة

( مػن القػػانوف 201تقػـو بتعيػػُت ىيئػة مراقبػة جديػػدة للشػركة فػإذا كػاف نػػص اؼبػادة )عػن مهمتهػا, وعلػى اعبمعيػػة العموميػة للشػركة أف 
اؼبذكور, اعترب عضو ىيئة اؼبراقبة متخليا عن مهمتو إذا تزيب بدوف عذر مقبوؿ عن حضػور اجتمػاعُت يف نفػس الػدورة اؼباليػة, فمػن 

 .أبلغ أثرا على سَت العمل ابلشركةزيب اعبماعي أكثر خطرا و ابب أوىل إذا انطبق ىذا اغبكم على صبيع أعضاء ىيئة اؼبراقبة, ألف الت
 ( من القانوف اؼبذكور.02( فقرة )201اؼبادة ) -2
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وابعتبار أف ىيئة اؼبراقبة يف الشركة اؼبسامهة تتكوف من عدد ثبلثة من األعضاء العاملُت, فقد 
واؼبؤكد  (1)بُت اؼبشرع كيفية صدور قراراهتا, حيث نص على أف اؽبيئة تصدر قراراهتا ابألغلبية اؼبطلقة, 

اؼبراقبة وترًا )ثبلثة أعضاء( وكاف على اؼبشرع أف ربقق األغلبية بسهولة ابعتبار أف عدد أعضاء ىيئة 
يكتفي بعبارة تصدر اؽبيئة قراراهتا ابألغلبية دوف وصفها ابؼبطلقة ابلنظر إىل تشكيلة ىيئة اؼبراقبة 
واؼبتكونة من ثبلثة أعضاء فبل توجد إال أغلبية واحدة وىي أغلبية صوتُت مقابل صوت, لذلك فإنو ال 

بية مطلقة ابعتبار أنو ال يتأتى غَتىا, فبل توجد إمكانية ألغلبية موصوفة أو معٌت لوصفها أبهنا أغل
 (2)أغلبية نسبية . 

وقد أعطى اؼبشرع لعضو ىيئة اؼبراقبة الذي عارض صدور القرار اغبق يف إثبات أسباب 
 (3)معارضتو يف ؿبضر االجتماع . 

و اؼبسؤولية إذا كاف القرار وىذا التدوين لو فائدة ابلنسبة للعضو اؼبعارض, حيث يرفع عن
 الذي ازبذتو ىيئة اؼبراقبة كاف خاطئا وسبب ضررا للشركة أو للمساىم أو للزَت.

ومل يوضح اؼبشرع اغبل يف حالة عدـ اغبصوؿ على األغلبية عند التصويت على قرارات ىيئة 
 اؼبراقبة وذلك أبف تشعبت اآلراء إىل أكثر من اذباىُت .

ف ابلرجوع إىل القواعد العامة يف القانوف, وابلتحديد قواعد قانوف ىنا نعتقد أف اغبل يكو 
اؼبرافعات, ابعتبارىا سبثل الشرعية العامة يف اإلجراءات, يرجع إليها لتكملة أي نقص يف القواعد 

( مرافعات, إذا تشعبت آراء ىيئة اؼبراقبة إىل 272ووفقا لنص اؼبادة ) (4)اإلجرائية, يف أي قانوف . 
اذباىُت ومل يتم التوصل إىل األغلبية البلزمة إلصدار القرار, يتم إعادة التصويت على القرار مرة أكثر من 

                                                 

 ( من القانوف اؼبذكور .03( فقرة )201اؼبادة ) -3
بق لسػنة ( مػن قػانوف النشػاط التجػاري السػا544( بل اؼبادة أبكملها مطابقة سبامػا لػنص اؼبػادة )201( من اؼبادة )03الفقرة ) -1

ابألغلبيػة اؼبطلقػة  –(  فكػاف لعبػارة 544, وكانت ىيئة اؼبراقبػة يف ذلػك القػانوف تتكػوف مػن ثبلثػة أو طبػس أعضػاء. اؼبػادة )1953
معٌت, ألنو يف حالة تشكيل ىيئة اؼبراقبة من طبس أعضػاء ديكػن وصػف األغلبيػة أبهنػا مطلقػة أو موصػوفة أو نسػبية, فنقلػت عبػارات 

( مػن القػانوف اغبػايل دوف االنتبػػاه إىل أف عػدد أعضػاء ىيئػة اؼبراقبػػة يف 201لقػانوف السػابق, ووضػػعت يف اؼبػادة )( مػن ا554اؼبػادة )
 ( .196القانوف اغبايل ثبلثة أعضاء فقط . اؼبادة )

 ( فقرة أخَتة من قانوف النشاط التجاري .201اؼبادة ) -2
طػرابلس,  –لقضائي اللييب, اؼبركز القومي للبحػوث والدراسػات العلميػة , النظاـ ا1الكوين علي اعبودة, قانوف علم القضاء, ج/ -3

 . 20 – 18, صػػ 2003 – 3ط/
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أخرى سواء يف نفس اعبلسة أو يف جلسة أخرى, فإذا مل يتحصل على األغلبية أيضا بعد إعادة 
 التصويت, فعلى العضو األحدث تعيينا أو األصزر سننا أف ينضم إىل أحد الرأيُت .

 أعضاء ىيئة ادلراقبة يف جلسات رللس اإلدارة واجلمعية العمومية للشركة . اشرتاك -ب 
من ضمن النظاـ اإلجرائي الذي وضعو اؼبشرع ألداء مهاـ ىيئة اؼبراقبة التزاـ ىيئة اؼبراقبة 

 حبضور جلسات اجتماع ؾبلس إدارة الشركة, وحضور جلسات اجتماعات اعبمعية العمومية .
أعضاء ىيئة اؼبراقبة حضور اجتماعات ؾبلس اإلدارة للجمعية واؼبشرع وإف أوجب على 

 العمومية, إال أف سبب اغبضور خيتلف يف اغبالتُت .
فحضور ىيئة اؼبراقبة عبلسات اجتماعات ؾبلس اإلدارة, يدخل يف إطار الدور الرقا, ؽبيئة 

وإدارتو للشركة, ومدى  اؼبراقبة على أعماؿ ؾبلس إدارة الشركة والوقوؼ عن كتب على سَت عمل اجمللس
حرصو على أداء عملو بشكل سليم, فبحضور ىيئة اؼبراقبة عبلسات ؾبلس اإلدارة جيعل اؼبراقبُت على 
إؼباـ كامل ابألمور اليت ذبري ابلشركة وكيفية تصرفات ؾبلس اإلدارة إزاء وقائع العمل ومتطلباتو داخل 

مور الشركة أوال أبوؿ ويف الوقت اؼبناسب, وابلتايل الشركة, وىذا ديكن ىيئة اؼبراقبة من االطبلع على أ
 (1)تكوف الرقابة فعالة يف الوقت اؼبناسب . 

وحضور ىيئة اؼبراقبة الجتماعات ؾبلس اإلدارة من شأنو إجبار ؾبلس اإلدارة على التقيد 
اؼبراقبة  ابلقوانُت والنظم اؼبعموؿ هبا وعدـ ـبالفة العقد والنظاـ األساسي للشركة ألف أعضاء ىيئة

سيحرصوف على سَت أعماؿ اجمللس سَتًا قانونًيا, وإبمكاهنم يف ىذه اغبالة اكتشاؼ األخطاء قبل 
وقوعها, ومن مث ؿباولة منع وقوعها وفقا لآلليات اؼبتاحة ؽبم فيزداد حرص ؾبلس إدارة الشركة على 

                                                 

. ومل يوجػػب اؼبشػػرع الليػػيب علػػى ىيئػػة اؼبراقبػػة  360فتػػوح عبػػدالرضبن دومػػا, شػػرح القػػانوف التجػػاري الليػػيب, اؼبرجػػع السػػابق, صػػػػ  -1
ة الػػيت يوكػػل ؽبػا ؾبلػػس اإلدارة صػبلحية إدارة الشػػركة, لػػذلك فػإف بعػػض شػػّراح حضػور اجتماعػػات اؼبػدراء العػػاموف أو اللجػػاف التنفيذيػ

القػػانوف الليػػيب يػػرووف أف حضػػور ىيئػػة اؼبراقبػػة عبلسػػات اجتماعػػات اؼبػػدراء التنفيػػذيوف أو اجملػػالس التنفيذيػػة يعتػػرب أمػػًرا اختيػػاراي يرجػػع 
. ونرى أنػو إذا كػاف حضػور ىػذه االجتماعػات أمػر ضػروري ألداء لتقدير ىيئة اؼبراقبة. فتوح عبدالرضبن دوما, نفس اؼبرجع والصفحة 

مهػاـ وواجبػػات ىيئػػة اؼبراقبػػة فػػإف حضػػور ىػػذه االجتماعػػات واجػػب أيضػػا ابلتبعيػػة علػػى ىيئػػة اؼبراقبػػة, فمػػاال يػػتم الواجػػب إىل بػػو فهػػو 
 واجب . 
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ؼبراقبة سًتصد ذلك يف حسن سَت العمل واجتناب اؼبخالفات والتصرفات غَت القانونية, ألف ىيئة ا
 (1)اغباؿ . 

وال يعٍت حضور ىيئة اؼبراقبة الجتماعات ؾبلس اإلدارة السماح للهيئة ابلتدخل يف عملية 
إدارة الشركة وفبارسة اؼبهاـ اؼبسندة جمللس اإلدارة, وإال ػبالفنا مبدأ الفصل بُت ىيئات الشركة, فيجب 

 ابقية على حاؽبا ديارسها وفقا لنصوص القانوف, وال بقاء اختصاصات ؾبلس اإلدارة اؼبخولة لو قانوان
يؤثر يف فبارسة ىذه االختصاصات حضور ىيئة اؼبراقبة الجتماعات ؾبلس اإلدارة واليت يكوف ؽبا دور 
رقا, يكمن يف التأكد من أف اجمللس ديارس اختصاصاتو وفقا لنصوص القانوف وعقد التأسيس والنظاـ 

, وحيق للمراقبُت أثناء حضورىم عبلسات ؾبلس اإلدارة توجيو النصح األساسي, ويرصد أية ـبالفة
واإلرشاد إىل ؾبلس اإلدارة وتنبيهو إىل موطن الزلل ونقاط اػبطأ واالكبراؼ, وتسجل ىيئة اؼبراقبة وترصد 
أية ـبالفة أو اكبراؼ يف حالة حدوثو وعدـ قياـ ؾبلس اإلدارة بتسويتو وإصبلحو وربيلو إىل اعبمعية 

مومية أو إىل اعبهات اؼبختصة القضائية أو اإلدارية فيجب التمييز بُت الوظيفة التنفيذية اؼبسندة الع
جمللس اإلدارة والوظيفة الرقابية اؼبسندة ؽبيئة اؼبراقبة داخل الشركة وعدـ اػبلط بينهما نتيجة حضور ىيئة 

  (2)اؼبراقبة الجتماعات ؾبلس اإلدارة . 
لسات اجتماعات اعبمعية العمومية للشركة, فمقصود بو أساًسا أما حضور ىيئة اؼبراقبة عب

تنوير الطريق أماـ اعبمعية العمومية للشركة عند مناقشتها لسَت عمل الشركة ومناقشة اؼبيزانية وحساب 
األرابح واػبسائر, فمن ضمن التقارير اليت تعرض على اعبمعية العمومية, تقرير ىيئة اؼبراقبة والذي 

اؼبراقبة على نشاط الشركة واؼببلحظات الرقابية اليت توصلت إليها ىيئة اؼبراقبة من خبلؿ  يتضمن نتائج
متابعتها لنشاط الشركة والتأكد من صحة قرارات وتصرفات ؾبلس اإلدارة والتأكد من صحة البياانت 

ة حوؽبا وما توصلت واؼبستندات اؼبتعلقة دبيزانية الشركة وأصوؽبا وإراداهتا وتصرفاهتا واؼببلحظات الرقابي
 إليو ىيئة اؼبراقبة من نتائج, واليت تتطلب إصدار قرارات من اعبمعية العمومية بشأهنا .

                                                 

اؼ اػبطػأ قبػل وقوعػو, ومػن مث ؿباولػة منػع وقوعػو تسمى الرقابة يف ىذه اغبالة ابلرقابة اإلجيابية الوقائيػة, وذلػك مػن خػبلؿ اكتشػ -2
 . 423إذا أمكن, أو التخفيف من آاثره الضارة على األقل, سامي صباؿ الدين, اإلدارة العامة, اؼبرجع السابق, صػػ 

 . 485ضبدس دمحم ضبدس, الوسيط يف القانوف التجاري, اؼبرجع السابق, صػػ  -1
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كما أف ىيئة اؼبراقبة أثناء حضورىا الجتماع اعبمعية العمومية للشركة تقـو ابلرد على تقرير 
 ؾبلس اإلدارة اؼبعروض على اعبمعية العمومية بشأف نشاط الشركة ومركزىا اؼبايل, 

 
 
 
 
 
 

 (1)ومناقشة وتوضيح الصورة أماـ اعبمعية العمومية لتأيت قرارات األخَتة على بصَتة ووعي . 
                                                 

الجتماعات اعبمعية العموميػة مقصػود بػو أساسػا مػد اعبمعيػة العموميػة ابؼبعلومػات عػن طريػق التقريػر سػواء  فحضور ىيئة اؼبراقبة  -1
كانت عامة أو خاصة, وعن طريق التحذيرات والتنبيهات, فمن األمور اؼبعروفة والتقليدية واليت جيب على ىيئػة اؼبراقبػة أف تقػـو هبػا, 

عمومية للشركة يف اجتماعها العادي السنوي الذي تعقده للتصديق على اؼبيزانية وعلػى تقدًن تقرير عاـ سنوي يعرض على اعبمعية ال
حساب األرابح واػبسائر ولتحديد حصص األرابح اليت توزع على اؼبسامهُت, والنتخاب وتعيُت ؾبلس اإلدارة وىيئة اؼبراقبػة ومراقػب 

( . 2005 – 298ي للشػػركة اؼبسػػامهة اؼبعتمػػد ابلقػػرار رقػػم )( مػػن منػػوذج النظػػاـ األساسػػ28اغبسػػاابت وربديػػد مكافػػآهتم, اؼبػػادة )
ويبػػُت التقريػػر العػػاـ السػػنوي نتػػائج عمػػل ىيئػػة اؼبراقبػػة ويوضػػح حالػػة الشػػركة وميزانيتهػػا وحسػػاب األرابح واػبسػػائر فيهػػا, واغبسػػاابت 

ـ األساسػي للشػركة ويتضػمن التقريػر أيضػا اؼبقدمة من ؾبلس اإلدارة وما إذا كػاف ىنػاؾ شبػة ـبالفػة للقػانوف أو لعقػد التأسػيس أو النظػا
علػػى أنػػو مت التحقػػق مػػن مطابقػػة اؼبيزانيػػة وحسػػاب األرابح واػبسػػائر للنتػػائج اؼبثبتػػة يف سػػجبلت الشػػركة ومسػػتندات الشػػركة احملاسػػبية 

قػػانوان ونظامػػا, وأف ودفاترىػػا ويوضػػح التقريػػر مػػدى التػػزاـ ؾبلػػس اإلدارة دبسػػك الػػدفاتر واؼبسػػتندات احملاسػػبية حسػػب األصػػوؿ اؼبقػػررة 
ال يتضمن التقرير أيضا حالة موجودات الشركة وفبتلكاهتا وأرصدهتا اؼبالية, من خبلؿ اعبرد وعملية التأكد اليت تقـو هبا ىيئة اؼبراقبة و 

 لقانونية.يقتصر التقرير العاـ على األمور اؼبالية واحملاسبية ابلنظر إىل مشولية اختصاصات ىيئة اؼبراقبة لؤلمور اإلدارية وا
فيجب أف يشَت التقرير العاـ السنوي إىل األمور اإلدارية والقانونية اؼبتعلقة بنشاط الشركة من حيث استخداـ العاملُت ومػنحهم 
اؼبرتبػات واؼبكافػػأة واؼبصػػروفات اإلداريػة ومػػدى انتظػػاـ ؾبلػس اإلدارة يف عقػػد جلسػػاتو وتػوفر النصػػاب القػػانوين عنػد ازبػػاذ قراراتػػو 

افو علػػى سػػَت العمػػل ومػػدى كفػػاءة العػػاملُت واؼبسػػؤولُت ابلشػػركة, أي أف التقريػػر العػػاـ ؽبيئػػة اؼبراقبػػة جيػػب أف يعكػػس وكيفيػػة إشػػر 
الواقػػع العػػاـ للشػػركة مػػن كافػػة جوانبػػو اؼباليػػة واإلداريػػة والقانونيػػة كػػذلك األمػػور الفنيػػة اؼبتعلقػػة بنشػػاط الشػػركة, ويتلػػو رئػػيس ىيئػػة 

عبمعيػػة العموميػػة, وابإلضػػافة إىل التقريػػر العػػاـ السػػنوي, فيجػػب علػػى ىيئػػة اؼبراقبػػة أف تقػػدـ تقػػارير  اؼبراقبػػة التقريػػر السػػنوي علػػى ا
خاصة تعػرض علػى اعبمعيػة العموميػة بشػأف اؼبوضػوعات اؽبامػة الػيت ربػرص ىيئػة اؼبراقبػة علػى لفػت نظػر اعبمعيػة العموميػة إليهػا 

  -الشركة, مثاؿ ذلك :بشكل خاص, نظرا لطبيعتها اغبساسة وخطورهتا على مستقبل 
 . تقرير ىيئة اؼبراقبة بشأف مشروع عقد االندماج للشركة 
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مع أف حضور ىيئة اؼبراقبة الجتماعات اعبمعية العمومية للشركة, يهدؼ يف األساس عرض و 
تقارير ىيئة اؼبراقبة اليت ربتوي على نتائج اؼبراقبة اليت توصلت إليها, فإف ىذا اغبضور ال خيلو من الدور 

 .الرقا, أيضا, وإف كاف ليس ىو األساس كما ىو اغباؿ يف حضور جلسات ؾبلس اإلدارة 
ويف ىذا اإلطار على ىيئة اؼبراقبة أف تتأكد من صحة دعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد ومن 

 (1)توافر النصاب القانوين يف اجتماع اعبمعية العمومية سواء كاف اجتماعا عاداي أو غَت عادي . 
كما أنو على ىيئة اؼبراقبة أف تتأكد من صحة قرارات اعبمعية العمومية وعدـ ـبالفتها 
نصوص القانوف أو لعقد التأسيس أو النظاـ األساسي وأف تقـو ابلتنبيو إىل ىذه اؼبخالفات أثناء 
اعبلسة, فإذا مل يسمع ؽبا ومل تعر اعبمعية العمومية لتنبيهات ومبلحظات ىيئة اؼبراقبة أي اىتماـ 

اسي أو لعقد وصدرت قرارات من اعبمعية العمومية ابطلة وـبالفة لنصوص القانوف أو النظاـ األس
  (2)الشركة, فيحق ؽبيئة اؼبراقبة الطعن على ىذه القرارات أماـ القضاء . 

فالدور الرقا, ؽبيئة اؼبراقبة مل يزب حىت أماـ اعبمعية العمومية للشركة واليت سبثل سلطتها 
حىت أماـ اعبمعية العليا, وىذا دليل على أمهية ىيئة اؼبراقبة يف الشركة اؼبسامهة واستقبلؽبا يف أداء عملها 

 العمومية .
حق أعضاء ىيئة ادلراقبة يف طلب ادلعلومات والبياانت من رللس اإلدارة أو ادلديرين  -ج 

 العامني .

                                                                                                                         

 . تقرير ىيئة اؼبراقبة بشأف زايدة رأس ماؿ الشركة أو زبفيضو 
 . تقرير ىيئة اؼبراقبة بشأف إصدار أسهم زبصص للعاملُت 

لػػى اعبمعيػػة العموميػػة فػػإف علػػى ىيئػػة اؼبراقبػػة أف تقػػـو وابإلضػػافة إىل التقريػػر العػػاـ والتقػػارير اػباصػػة الػػيت تعرضػػها ىيئػػة اؼبراقبػػة ع
بتحػػذير وتنبيػػو اعبمعيػػة العموميػػة ابألخطػػار الػػيت هتػػدد استمػػػػػػػػرارل ل نشػػػػػاط  الشػػركة والوضػػع اغبػػرج ؽبػػا واقػػًتاح اغبلػػوؿ البلزمػػة 

ة واليت سبلك ىيئة اؼبراقبة دعػوة اعبمعيػة وعرضها على اعبمعية العمومية, سواء يف اجتماعاهتا العادية أـ يف اجتماعاهتا غَت العادي
العمومية ؽبا, وعلى أعضػاء ىيئػة اؼبراقبػة أف يػدلوا هرائهػم خبصػوص البنػود اؼبعروضػة علػى اعبمعيػة العموميػة, وخاصػة فيمػا يتعلػق 

ويوضػحوا وجهػة نظػرىم أمػاـ  ابألمور القانونية واؼبالية واحملاسبية, فلهم مثبل أف يؤيدوا اعتماد اؼبيزانية أو يتحفظوا على اعتمادىػا
 489-485اعبمعية العمومية  لتتخذ القرار اؼبناسب . ضبدس دمحم ضبدس, الوسيط يف القانوف التجاري, اؼبرجػع السػابق, صػػػ 

. 
 .  486ضبدس دمحم ضبدس, نفس اؼبرجع, صػػ  -1
 ( من قانوف النشاط التجاري .160اؼبادة ) -2
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من ضمن الوسائل اإلجرائية اليت وضعها اؼبشرع أماـ ىيئة اؼبراقبة لتتمكن من أداء وظيفتها 
ثلة يف بعض أعضائها, ولو كاف ذلك بصورة اؼبسندة إليها, حق ىيئة اؼبراقبة سواء بصفتها كهيئة أو فب

منفردة, أف تطلب من ؾبلس إدارة الشركة أو اؼبديرين العامُت معلومات حوؿ سَت العمل ابلشركة بصورة 
عامة أو معلومات تتعلق بعمليات أو معامبلت معينة, وىذه السلطة اإلجرائية اليت منحها اؼبشرع 

الشركة أو اؼبديرين العامُت هبا سواء كتابة أو شفاىة, والطلب  للمراقبُت سبكنهم من ـباطبة ؾبلس إدارة
منهم تزويد ىيئة اؼبراقبة أو اؼبراقب إذا طلب ذلك بشكل منفرد ابؼبعلومات اؼبتعلقة بسَت أعماؿ الشركة 
بزض النظر عن طبيعة ىذه األعماؿ سواء كانت مالية ؿباسبية أو إدارية أو فنية أو كانت تتعلق 

ة مثل العملية اؼبتعلقة بعقد معُت, أو بصفقة معينة أو بتعيُت عاملُت أو فصلهم, أو بعمليات معين
 عملية إتبلؼ ـبزوف لعدـ الصبلحية أو اؼبطابقة أو غَتىا .

وعلى ىيئة اؼبراقبة أف تدرس ىذه اؼبعلومات والبياانت وتستخلص منها النتائج, وأف تثبت ما 
  (1)عات ىيئة اؼبراقبة وقراراهتا . مت من ربقيق وربرايت يف سجل خاص ابجتما

وىنا يقع واجب على ؾبلس اإلدارة واؼبدراء العاموف, بتزويد ىيئة اؼبراقبة جبميع اؼبعلومات اليت 
 (2)تطلبها, وإال اعترب اجمللس واؼبدراء العاموف معرقلُت لعمل ىيئة اؼبراقبة . 

ة من قبل ىيئة اؼبراقبة وطلب اؼبعلومات حوؿ سَت أعماؿ الشركة أو حوؿ عمليات معين
يدخل يف اختصاصها الرقا,, وليس اؼبقصود بو عملية روتينية استعراضية القصد منها إظهار نوع من 

 السلطة على ؾبلس اإلدارة أو اؼبدراء العاموف .
فاؼبشرع أوجب على ىيئة اؼبراقبة بعد طلب اؼبعلومات أف تقـو إبجراء التحقيق البلـز والقياـ 

ؼبطلوبة وأف تدوف تلك التحقيقات والتحرايت يف سجل اجتماعات ىيئة اؼبراقبة وقراراهتا, ابلتحرايت ا
 حىت يتم توثيقها وسهولة الرجوع إليها. 

                                                 

 ( من قانوف النشاط التجاري .02)( فقرة 200اؼبادة ) -1
يتعػػرض رئػػيس وأعضػػاء ؾبلػػس اإلدارة واؼبػػدراء العػػاموف واؼبػػدراء للعقوبػػة اعبنائيػػة اؼبتمثلػػة يف اغبػػبس مػػدة ال تقػػل عػػن سػػتة أشػػهر  -2

ـ ىيئػػة وبزرامػػة ال تقػػل عػػن طبسػػة آالؼ دينػػار وال تزيػػد علػػى عشػػرين ألػػف دينػػار, أو إبحػػدى ىػػاتُت العقػػوبتُت, إذا حػػالوا دوف قيػػا
( مػػػن القػػػانوف اؼبػػػذكور . مػػػع عػػػدـ اإلخػػػبلؿ دبسػػػؤوليتهم اؼبدنيػػػة, وكػػػذلك حػػػق اعبمعيػػػة 03( فقػػػرة )399اؼبراقبػػػة دبهػػػامهم . اؼبػػػادة )
 العمومية يف إهناء تعيينهم .
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وال تكتفي ىيئة اؼبراقبة بذلك بل عليها أف زبطر ؾبلس اإلدارة ابلتقصَت أو اؼبخالفات أو 
والبياانت وإجراء التحقيقات والتحرايت  التجاوزات اليت ظهرت ؽبا والحظتها عند دراسة اؼبعلومات

حوؽبا, وتطلب من ؾبلس اإلدارة تصحيح الوضع, فإذا كاف ذلك غَت فبكن أو امتنع ؾبلس اإلدارة عن 
 (1)اإلصبلح, فيجب على ىيئة اؼبراقبة دعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد وبشكل طارئ . 

ولكن إذا ثبت العكس أي أف دراسة اؼبعلومات والبياانت ونتائج التحقيقات أسفرت عن 
حرص ؾبلس اإلدارة والتزامو يف إدارة الشركة وأف األمور تسَت ابلشكل السليم, فمن اؼبنطق أف تثٍت ىيئة 

ؾبلس اإلدارة اؼبراقبة على تصرفات ؾبلس اإلدارة وكفاءتو يف إدارة الشركة, ليكوف ذلك حافزًا ألعضاء 
 (2)على بذؿ اؼبزيد من اعبهد واالستقامة يف أداء العمل . 

 حق ىيئة ادلراقبة يف القيام أبعمال التفتيش والتأكد وادلطابقة . -د 
من ضمن اإلجراءات اليت جيب على ىيئة اؼبراقبة القياـ هبا يف سبيل أداء دورىا الرقا,, القياـ 

سواء فيما يتعلق بسَت عمل الشركة سَتًا قانونًيا والتأكد من أف  (3)أبعماؿ التفتيش والتأكد واؼبطابقة,
دفاتر الشركة ومستنداهتا اؼبالية واحملاسبية مستوفية للشروط القانونية واؼبعايَت اؼبهنية اؼبعموؿ هبا وعليها 

هتا التأكد من مطابقة اؼبيزانية وحساب األرابح واػبسائر للنتائج اؼبثبتة يف سجبلت الشركة ومستندا
احملاسبية ودفاترىا, وعلى ىيئة اؼبراقبة التثبت من مراعاة األحكاـ اؼبقررة يف تقدير مقومات الشركة, 
وعليها كذلك أف تتأكد مرة كل ثبلثة أشهر على األقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات, 

 (4)انة أو اغبراسة . سواء كانت ملكا ؽبا أو مرىوان لديها أو ؿبفوظة على أساس الضماف أو األم

                                                 

 ( فقرة أخَتة من القانوف اؼبذكور .200اؼبادة ) -3
 فكما يقاؿ للمسيء أسأت, يقاؿ للمحسن أحسنت . -1
.  426أعمػاؿ التفتػيش والتأكػد واؼبطابقػة مػن أسػاليب الرقابػػة . سػامي صبػاؿ الػدين, اإلدارة العامػة, اؼبرجػع السػابق, صػػػػ تعتػرب  -2

وجيري التفتيش والتأكد واؼبطابقة عن طريق االنتقاؿ إىل موقع العمل لفحص السجبلت والواثئػق واؼبسػتندات الرظبيػة وغػَت ذلػك مػن 
وكػػػذلك خطػػػوط العمػػػل واإلنتػػػاج, ؼبعرفػػػة ؾبػػػرايت العمػػػل ومػػػدى ربقػػػق األداء واإلقبػػػازات وأوجػػػػو  األوراؽ واؼبوجػػػودات واؼبمتلكػػػات

 سبلمتها ومواطن اػبلل والكشف عن أسباهبا وربديد اؼبسؤوؿ عنها .
كليػػا أو   وأيخػػذ التفتػػيش والتأكػػد واؼبطابقػػة صػػورًا متعػػددة, فقػػد يكػػوف دوراي أو فجائيًػػا وقػػد يكػػوف ماليػػا أو فنيػػا أو إداراي وقػػد يكػػوف

جزئيػػا, مػػع مبلحظػػة أف القػػانوف حيػػدد اغبػػد األدىن الػػذي جيػػب أف تقػػـو اعبهػػة الرقابيػػة بعمليػػة التفتػػيش والتأكػػد واؼبطابقػػة . إبػػراىيم 
 . 424, صػػ 1993 –اعبامعة االسكندرية  –عبدالعزيز شيحا, أصوؿ اإلدارة العامة, دار اؼبطبوعات 

 ري . ( من قانوف النشاط التجا200اؼبادة ) -3
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ويف ىذا اػبصوص جيب على ؾبلس اإلدارة واؼبدراء العاموف واؼبدراء هبا سبكُت ىيئة اؼبراقبة من 
ية واعبنائية كما سبق وأف القياـ أبعماؿ التفتيش والتأكد واؼبطابقة, وإال لتعرضا للمسؤولية اؼبدن

 .أوضحنا
ءات اؼبذكورة وبشكل صحيح, فأعضاء ىيئة كما أف ىيئة اؼبراقبة جيب عليها القياـ ابإلجرا

اؼبراقبة مسؤولوف عن صحة شهاداهتم وأي هتاوف وتقصَت يف أداء مهامهم يعرضهم للمسؤولية اؼبدنية 
 (1)واعبنائية . 

ومن خبلؿ نتائج التفتيش والتأكد واؼبطابقة, على ىيئة اؼبراقبة أف تقـو بدورىا يف بياف أوجو 
ظهرت, والطلب من ؾبلس اإلدارة واؼبدراء العاموف إصبلحها وتداركها, اإلمهاؿ أو االكبراؼ اليت 

وإببلغ اعبمعية العمومية ابلنتائج اليت توصلت إليها ىيئة اؼبراقبة سواء عن طريق التقارير العامة السنوية 
سات أو عن طريق التقارير اػباصة الطارئة اليت تعرض على اعبمعية العمومية بعد دعوهتا لبلنعقاد يف جل

 (2)غَت عادية ؼبواجهة األمور اليت كشفت عنها أعماؿ اؼبراقبة واليت ال ربتمل االنتظار أو التأخَت.
 حق ىيئة ادلراقبة يف تلقي الشكاوى والتحقيق فيها . -ه 

 –متعاملُت  –مسامهُت  –مرؤوسُت  –تتيح بعض األنظمة القانونية ألفراد معينُت 
مستفيدين وغَتىم, حق التقدـ بشكاوى وبببلغات ضد عمل أو تصرؼ معُت مت ازباذه بشكل ـبالف 
لنصوص القانوف أو للقواعد والنظم اليت زبضع ؽبا تلك األعماؿ والتصرفات, وقد يتسع األمر ويعطى 

 ىذا اغبق للجمهور .
ضربة البداية أو نقطة وال جيب التقليل من أمهية الشكاوى يف ؾباؿ الرقابة, إذ أنو ديثل 

انطبلؽ النظاـ الرقا, وربريك إجراءاتو, حيث ينطلق العمل الرقا, بناًء على ىذه الشكاوى اليت ترفع 
إىل اعبهة اؼبختصة, ابإلضافة إىل اعتبار الشكاوى دبثابة رقابة غَت رظبية, تساعد أجهزة الرقابة الرظبية 

نوف النشاط التجاري أسلوب الشكاوى وجعلو أداة من وقد تبٌت اؼبشرع يف قا (3)يف أداء مهامها, 
                                                 

 سبق وأف أوضحنا اؼبسؤولية اؼبدنية واعبنائية ألعضاء ىيئة اؼبراقبة . -4
( فقرة أخَتة من قانوف النشػاط التجػاري . ومػن ضػمن وسػائل تصػحيح األخطػاء وتػبليف االكبرافػات, إبػبلغ اعبهػة 200اؼبادة ) -1

يتم ذلك يف الوقت اؼبناسب حىت ديكن بسهولة الكشف  ذات العبلقة ابزباذ اإلجراءات اؼبطلوبة كبو االكبرافات واألخطاء وجيب أف
 . 420عن أسباب االكبراؼ ودوافعو . إبراىيم عبدالعزيز شيحا, أصوؿ اإلدارة العامة, اؼبرجع السابق, صػػ 

 . 425إبراىيم عبدالعزيز شيحا,نفس اؼبرجع, صػػ  -2
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أدوات ربريك النظاـ الرقا, يف الشركة اؼبسامهة واؼبتمثل يف ىيئة اؼبراقبة, فقد ظبح للمسامهُت يف الشركة 
بتقدًن الشكاوى ؽبيئة اؼبراقبة, وذلك خبصوص األخطاء والتقصَت واالكبرافات اليت تقع يف إدارة الشركة 

 ى أمواؽبا وفبتلكاهتا وحقوؽ اؼبسامهُت . واحملافظة عل
 -وديكن تقسيم ىذه الشكاوى حبسب وجوب إجراء ربقيق يف موضوعها من عدمو إىل قسمُت :

الشكوى اليت ترفع من مساىم أو من عدد من اؼبسامهُت ديثلوف أقل من جزء القسم األول: 
 من أصل عشرين جزًءا من رأس اؼباؿ أقل من 

  
 اؿ .جزءًا من رأس اؼب 

ويف ىذه اغبالة أوجب القانوف على ىيئة اؼبراقبة استبلـ ىذه الشكوى وأف تدرسها وتعَتىا 
, وجيب على ىيئة اؼبراقبة يف ىذه اغبالة أف تشَت إىل ىذه الشكوى يف تقريرىا العاـ  االىتماـ البلـز

قبة يف ىذه اغبالة إجراء السنوي الذي يقدـ اعبمعية العمومية للشركة, ومل يوجب القانوف على ىيئة اؼبرا
التحقيق يف موضوع ىذه الشكوى طاؼبا كاف عدد اؼبسامهُت اؼبقدمُت ؽبذه الشكوى مل يصل إىل جزء 

 (1)من عشرين جزًءا من رأس ماؿ الشركة . 
وهبذا اػبصوص جيدر بنا أف نشَت إىل أف االستفادة من الشكاوى يف عملية اؼبراقبة يتوقف 

ئة اؼبراقبة ومهارهتا يف التأكد من جدية الشكوى وصحة ما يرد هبا, وسبييز إىل حد كبَت على قدرة ىي
الشكاوى والببلغات الكاذبة أو الكيدية, حىت ال هتدر جهود ووقت ىيئة اؼبراقبة فيما ال طائل من 

  (2)ورائو . 
وعموما يكوف ؽبيئة اؼبراقبة أف تقـو بدراسة الشكوى واالطبلع على الوقائع الواردة هبا, 

الشركة إبداء ردودىم  والقياـ ابلكشف واالطبلع للتأكد من حقيقتها والطلب من اؼبسؤولُت يف
 (3).حوؽبا

                                                 

( مػن قػانوف النشػاط 01( فقػرة )205. اؼبػادة ) 363ابق, صػػ فتوح عبدالرضبن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع الس -1
 التجاري .

 . 426سامي صباؿ الدين, اإلدارة العامة, اؼبرجع السابق, صػػ  -2
اؼبشػػرع أوجػػب علػػى اؽبيئػػة أف تعػػَت الشػػكوى اىتماًمػػا, وأف تشػػَت إليهػػا يف تقريرىػػا اؼبقػػدـ للجمعيػػة العموميػػة للشػػركة إذا كانػػت  -3

 الشكوى مقدمة من عدد من اؼبسامهُت يكوف أقل من 

  
من رأس ماؿ الشركة, فلم يوجب اؼبشرع علػى ىيئػة اؼبراقبػة إجػراء ربقيػق   

مػا دينػع حسػب رأينػا مػن إجػراء ىػذا التحقيػق إذا رأت ىيئػة اؼبراقبػة لػذلك موجبًػا, وعمومػا علػى ىيئػة  يف ىذه اغبالة, ولكن ال يوجد
 اؼبراقبة أف تتخذ كل اإلجراءات اؼبمكنة واؼبتاحة للتأكد من صحة الشكوى من عدمها حىت لو مل ذبر ربقيقا.
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الشكوى اؼبقدمة من عدد من اؼبسامهُت ديثلوف جزًءا من عشرين جزًءا من رأس القسم الثاين: 
 ماؿ الشركة فأكثر .

وعلى وجو السرعة يف موضوع ففي ىذه اغبالة جيب على ىيئة اؼبراقبة إجراء التحقيق البلـز 
 الشكوى .

وكلمة ربقيق تعٍت استدعاء الشاكيُت وظباع أقواؽبم حوؿ موضوع الشكوى, والطلب منهم 
تقدًن أدلتهم, واستدعاء الطرؼ األخر اؼبعٍت دبوضوع الشكوى وىو ؾبلس إدارة الشركة واؼبدراء العاموف 

دودىم حوؿ ما ورد يف الشكوى من وقائع, وؽبيئة هبا واؼبدراء وغَتىم من اؼبسؤولُت وظباع أقواؽبم ور 
اؼبراقبة االنتقاؿ للمعاينة واالطبلع على اؼبستندات والوقائع وظباع الشهود وسبحيص األدلة والوقائع 

 بصورة دقيقة ودبا يضمن الوصوؿ إىل اغبقيقة وإثبات أو نفي الوقائع الواردة يف الشكوى .
قبة أف تقدـ ما أسفر عنو من نتائج وما تراه من اقًتاحات وبعد انتهاء التحقيق على ىيئة اؼبرا

 بشأنو إىل اعبمعية العمومية يف اجتماعها العادي .
ولكن قد يكشف التحقيق أف الشكوى جدية ومعاعبة االكبرافات واألخطاء اليت كشفت 

عادي, لذلك عنها تتطلب إجراًء سريعا ال حيتمل االنتظار حىت تنعقد اعبمعية العمومية اجتماعها ال
على ىيئة اؼبراقبة يف ىذه اغبالة أف تدعو اعبمعية العمومية إىل االنعقاد يف اجتماع غَت عادي, لتعرض 

  (1)عليها نتائج التحقيق واإلجراءات العاجلة اليت ينبزي ازباذىا ابػبصوص . 
  

                                                 

ن دوما, شرح القانوف التجاري اللييب, اؼبرجع السابق, صػػ ( فقرة أخَتة من قانوف النشاط التجاري . فتوح عبدالرضب205اؼبادة ) -1
363 . 
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 اخلامتة
تبُت لنا جببلء  –سامهة ىيئة اؼبراقبة ودورىا يف إدارة الشركة اؼب –من خبلؿ استعراضنا ؼبوضوع 

الدور اؼبهم الذي تلعبو ىذه اؽبيئة يف ؾباؿ الرقابة على سَت العمل ابلشركة ومتابعة عمل ؾبلس اإلدارة 
هبا واحملافظة على أمواؿ الشركة وموجوداهتا, حبيث يكوف نشاط الشركة وتصرفات ؾبلس اإلدارة, 

 سي .مطابقة لنصوص القانوف ولعقد التأسيس والنظاـ األسا
وابلرغم من ىذه األمهية النظرية ؽبيئة اؼبراقبة ابعتبارىا إحدى اؽبيئات اليت تتكوف منها الشركة 
اؼبسامهة, إال أننا نبلحظ أف فعالية ىيئة اؼبراقبة على الصعيد العملي والتطبيقي يكاد يكوف معدوما, 

 وىذا األمر ال يرجع إىل سوء التنظيم القانوين .
بشأف تنظيم ىيئة  2010( لسنة 23 قانوف النشاط التجاري رقم )فاألحكاـ الواردة يف

اؼبراقبة ىي أحكاـ متقدمة ومطابقة ؼبا ىو متعارؼ عليو يف القوانُت اؼبقارنة, ولكن السبب حسب رأينا 
يرجع إىل الواقع االجتماعي والثقافة السائدة يف اجملتمع, فالشركة اؼبسامهة يف ليبيا ىي يف الزالب العاـ 

ة فبلوكة لشخص واحد أو شخصُت, وبقية اؼبسامهُت عبارة عن أظباء وجدت لزرض تكملة الشكل شرك
القانوين وىو ما ينطبق على وجود ىيئة اؼبراقبة, فمع وجود اؼبالك الوحيد للشركة اؼبسامهة والذي ديلك 

فاتو من قبل ىيئة رأس ماؽبا دبفرده وديلك يف سلطة القرار فيها دبفرده, ال معٌت لوجود رقابة على تصر 
 اؼبراقبة, فأضحى وجود ىيئة اؼبراقبة دبثابة تكملة ؼبتطلب شكلي الـز لتأسيس الشركة اؼبسامهة .

لذلك فإف فعالية ىيئة اؼبراقبة ال تتأتى إال إذا أعيد النظر يف نظاـ أتسيس الشركات اؼبسامهة 
أينا, رفع سقف اغبد األدىن نفسو, ومن أىم التعديبلت اؼبطلوب إدخاؽبا على ىذا النظاـ حسب ر 

اؼبطلوب لتأسيس الشركة اؼبسامهة إىل مبلغ ال يقل عن عشرة مبليُت دينار, ليكوف للشركة اؼبسامهة 
وجود واقعي معترب, وحىت تربز اغباجة ؼبسامهة أشخاص متعددين لتأسيسها, ابلنظر إىل ارتفاع قيمة 

قيمة مسامهتو بصورة شخصية يف حساب رأس اؼباؿ اؼبطلوب للتأسيس, وجيب أف يودع كل مساىم 
أتسيس الشركة, ليتم التأكد من جدية اؼبسامهة يف الشركة, بدال من قياـ أحد األشخاص إبيداع اؼببلغ 
اؼبطلوب للتأسيس من مالو اػباص يف حساب أتسيس الشركة, ويتملك الشركة ويعترب وجود ابقي 

 اؼبسامهُت وجوًدا صوراًي .
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الشركات اؼبسامهة وأتكيد جديتها أف يسند إىل ىذه الشركات األعماؿ كما جيب لتفعيل 
ذات األمهية االقتصادية, مثل أعماؿ اؼبقاوالت اػباصة بتنفيذ مشروعات الدولة واألشخاص االعتبارية 
العامة, وعمليات االستَتاد والتصدير الكبَتة, واألعماؿ الصناعية اؼبهمة واألعماؿ اػبدمية اؼبهمة أيضا 

ل النقل البحري واعبوي والتأمُت واؼبصارؼ, حبيث يقتصر فبارسة األنشطة االقتصادية اؼبهمة على مث
الشركات اؼبسامهة, وأف تصنف ىذه الشركات إىل درجات حسب قيمة رأس ماؽبا, وبدوف اعبدية يف 

ديكن تطبيق  أتسيس الشركات اؼبسامهة ال ديكن القوؿ بوجود نظاـ للرقابة عن طريق ىيئة اؼبراقبة, وال
 نصوص قانوف النشاط التجاري اؼبتعلقة هبذه الشركات .

اؼبتعلقة بقانوف ىيئة  2010( لسنة 23وخبصوص نصوص قانوف النشاط التجاري رقم )
اؼبراقبة, فإف اؼبشكلة كما ذكران ال تكمن يف النصوص إمنا يف الوضع الواقعي الناتج عن عدـ مبلءمة 

لتطبيق نصوص القانوف وتفعيل دورىا, مع مبلحظة أف قانوف النشاط نظاـ أتسيس الشركات اؼبسامهة 
التجاري قد ترؾ أمر وضع قواعد أتسيس الشركات من حيث ربديد رأس اؼباؿ اؼبطلوب وعدد 

ؾبلس  -اؼبسامهُت, وتصنيف الشركات وربديد األعماؿ واألنشطة اليت تقـو هبا للجهة التنفيذية, 
لس الوزراء أف يقـو إبعادة النظر فيو, ووضع القواعد اليت تكفل تفعيل وىو ما يتعُت على ؾب  -الوزراء

نظاـ أتسيس الشركات اؼبسامهة, ليكوف وجود ىذه الشركات وجود فعلي, ال ؾبرد حضور مستندي 
 يشركة داخل حقيبةي .

ومن أىم مبلحظاتنا على نصوص قانوف النشاط التجاري اؼبتعلقة هبيئة اؼبراقبة, أف ىذا 
قد اشًتط يف أحد أعضاء ىيئة اؼبراقبة أف يكوف حاصبل على مؤىل جامعي يف احملاسبة واآلخر  القانوف

( وىذا أمر جيد يتناسب مع دور ىيئة اؼبراقبة, إال 196متحصل على مؤىل جامعي يف القانوف )اؼبادة 
ة منو, فقد حيتاج أف اغبصوؿ على مؤىل جامعي فقط قد ال ديكن اؼبراقب من القياـ دبهاـ اؼبراقبة اؼبطلوب

 إىل توافر خربة عملية لدى اؼبراقب وخاصة ابلنسبة لبعض الشركات ذات األمهية .
لذلك يستحسن اشًتاط اػبربة ابإلضافة إىل اؼبؤىل ابلنسبة لبعض الشركات, كما يستحسن 

ض أف يكوف أحد األعضاء لديو مؤىل جامعي وخربة عملية يف ؾباؿ نشاط الشركة, وخاصة ابلنسبة لبع
الشركات ذات الطبيعة اػباصة حىت تؤدي ىيئة اؼبراقبة مهامها على أكمل وجو, كما أف ىذا القانوف يف 

( فقرة أخَتة قد أوجب على ؾبلس اإلدارة قيد قرار تعيُت ىيئة اؼبراقبة وانتهاء مهامها يف 198اؼبادة )
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تب على عدـ القيد, وابلرجوع السجل التجاري خبلؿ عشرة أايـ من اتريخ القرار, ومل يبُت األثر اؼبًت 
( نبلحظ وجود اضطراب وعدـ وضوح 61 – 55 – 28 – 27إىل اؼبواد اػباصة ابلقيد وىي اؼبواد )

يف ىذه اؼبواد فبا يفتح اجملاؿ لبلختبلؼ يف تفسَتىا, ونتمٌت من اؼبشرع أف يعيد النظر يف ىذا اؼبوضوع 
 وإعادة صياغة ىذه اؼبواد بشكل سليم, يرفع عنها اللَّبس والزموض .

مة لكفالة وجود حقيقي وأخَتًا نتمٌت أف تتخذ كافة اإلجراءات والتعديبلت التشريعية البلز 
للشركات اؼبسامهة وأف تكوف ىذه الشركات قائمة على أسس قانونية سليمة, تضمن أداء دورىا يف 
اجملاؿ االقتصادي ودفع عجلة التنمية اليت كبن يف أمس اغباجة لتقدمها وانطبلقها بشكل فعاؿ ابلنظر 

 إىل التخلف االقتصادي الذي تعيشو ببلدان .
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 –اعبامعة االسكندرية  –إبراىيم عبدالعزيز شيحا, أصوؿ اإلدارة العامة, دار اؼبطبوعات  .1
1993 . 

 –االسكندرية  –ماجد راغب اغبلو, أصوؿ علم اإلدارة العامة, دار اؼبطبوعات اعبامعية  .2
2006 . 

 . 2006 –سامي صباؿ الدين, اإلدارة العامة, منشأة اؼبعارؼ ابإلسكندرية  .3
 . 1990 –االسكندرية  -صبيل أضبد توفيق, إدارة األعماؿ, دار اعبامعات اؼبصرية  .4

, مصادر االلتزاـ, اؼبركز القومي 1دمحم علي البدوي األزىري, النظرية العامة لبللتزاـ, ج/ .5
 . 2003 – 4طرابلس, ط/ –لمية للبحوث والدراسات الع

 – 1دمحم وحيد عبدالقوي أبويونس, استقبلؿ القضاء, منشأة اؼبعارؼ ابإلسكندرية, ط/ .6
2013 . 
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, النظاـ القضائي اللييب, اؼبركز القومي 1الكوين علي اعبودة, قانوف علم القضاء, ج/ .7
 . 2003 – 3طرابلس, ط/ –للبحوث والدراسات العلمية 

 
 

 ادلدوانت التشريعية . -اثلثًا:

, مدونة التشريعات عدد خاص 2010( لسنة 23قانوف النشاط التجاري اللييب رقم ) .1
 . 2010-08-21بتاريخ 

 -, موسوعة التشريع اللييب 1953-11-28مدونة القانوف اؼبدين اللييب, الصادرة يف:  .2
 وزارة العدؿ الليبية, طباعة دار اؼبعارؼ دبصر .

3. 
, موسوعة 1953-11-28القانوف التجاري اللييب )السابق( الصادر ابؼبرسـو اؼبؤرخ يف: 

 . 1966 –وزارة العدؿ الليبية, طباعة دار اؼبعارؼ دبصر  -التشريع اللييب 

4. 
منوذج النظاـ األساسي للشركات اؼبسامهة, اؼبعتمد بقرار أمُت اللجنة الشعبة العامة لبلقتصاد 

 ( .298/2005رقم ) والتجارة )سابقا(

5. 
قانوف شركات اؼبسامهة وشركات التوصية ابألسهم والشركات ذات اؼبسؤولية احملدودة اؼبصري 

مصر  –, وزارة التجارة والصناعة اؼبصرية, اؼبطابع األمَتية 1981( لسنة 159الصادر ابلقانوف رقم )
 . 2007 – 31ط/ –

6. 

البلئحة التنفيذية لقانوف شركات اؼبسامهة وشركات التوصية ابألسهم والشركات ذات 
, الصادرة بقرار وزير شؤوف االستثمار والتعاوف الدويل 1981( لسنة 159اؼبسؤولية احملدودة, رقم )

 – 23ط/ –مصر  –, وزارة التجارة والصناعة اؼبصرية, اؼبطابع األمَتية 1982( لسنة 96رقم )
2008 . 

7. 
اؼبصري, بتعديل مناذج  1995( لسنة 231قرار وزير االقتصاد والتجارة اػبارجية رقم )

العقود واألنظمة األساسية للشركات اؼبسامهة وشركات التوصية ابألسهم والشركات ذات اؼبسؤولية 
 . 1999 – 2ط/  –مصر  –احملدودة, وزارة الصناعة والثروة اؼبعدنية, اؼبطابع األمَتية 
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