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 ىيئة ادلراقبة داخل الشركة ادلسامهة العامة
 حبث مقدم للمشاركة يف الندوة اخلاصة بشركات القطاع اخلاص 

 أ. عبدهللا حممود اجلعيدي
 عضو ىيئة تدريس بقسم القانون اخلاص

 جامعة مصراتة –بكلية القانون 
 ماجستري يف القانون التجاري

 حماضر مساعد
 

 مقدمة
( 256يف ادلادة ) 2010لسنة  23الشركة ادلسامهة العامة عرفها قانون النشاط التجاري رقم 

منو "يقصد ابلشركة ادلسامهة العامة: كل شركة ميلك رأمساذلا، ابلكامل شخص أو أكثر من األشخاص 
مة شكل الشركات ادلسامهة وتسري عليها أحكام ىذا االعتبارية العامة، وتتخذ الشركات العا

، والشركات ادلسامهة العامة تنشط يف الدول ادلتأثرة ابلنهج االشًتاكي أي الدول اليت تتدخل (1)القانون"
 يف النشاط االقتصادي.

ومبا أن الشركة ادلسامهة العامة ختضع ويسري عليها أحكام الشركات ادلسامهة الواردة يف قانون 
 بشأن النشاط التجاري، فإن موضوع ىيئة ادلراقبة يقًتب أحكام يف الشركتُت. 2010لسنة  23 رقم

فعموماً فإن ىيئات الشركة ادلسامهة تتمثل يف ثالث ىيئات رئيسية، األوىل: اجلمعية العمومية، 
 مهة العامة.والثانية: رللس اإلدارة، والثالثة: ىيئة ادلراقبة، وىذه اذليئات موجودة يف الشركة ادلسا

وسوف خنصص ىذه الورقة يف ىيئة ادلراقبة داخل الشركة ادلسامهة العامة، فهيئة ادلراقبة داخل 
الشركة ادلسامهة العامة تقوم ابلرقابة على أعمال رللس اإلدارة سواء الرقابة اإلدارية أو ادلالية أو القانونية 

 العمومية يكون أكثر أمهية؛ ألن اجلمعية العامةعلى السواء، ووجود ىيئة مراقبة داخل الشركة ادلسامهة 
                                                 

بشأن النشاط التجاري، أصدر ادلشرع قانون شركات القطاع  2010لسنة  23، قانون رقم 12مدونة التشريعات، العدد  -1
ولكن ألغى ىذا القانون وحل زللو قانون النشاط التجاري ويف ىذا البحث سوف يتم التعرض إىل بعض  2006لسنة  3العام رقم 

 بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  23انون رقم نصوص قانون شركات القطاع العام الذي ألغاه ق
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للشركة ادلسامهة العامة ىي يف احلقيقة ال دتلك أسهم ىذه الشركة، وإمنا ىم يف احلقيقة شلثلون للشخص 
 االعتباري العام الذي أنشأ الشركة ادلسامهة العامة.

 وأتسيساً على ما سبق، سوف يتم تناول ادلوضوع وفقاً للخطة اآلتية:
 بحث األول: مفهوم ىيئة ادلراقبةادل

 ادلطلب األول: تعريف ىيئة ادلراقبة 
 أواًل: تعريف ىيئة ادلراقبة.
 اثنياً: تعيُت ىيئة ادلراقبة.

 ادلطلب الثاين: الشروط الواجب توافرىا يف ىيئة ادلراقبة
 العام. أواًل: الشروط الواجب توافرىا يف عضو ىيئة ادلراقبة الواردة يف قانون شركات القطاع

 اثنياً: الشروط الواجب توافرىا يف عضو ىيئة ادلراقبة اليت أشار إليها قانون النشاط التجاري.
 ادلبحث الثاين: عمل ىيئة ادلراقبة

 ادلطلب األول: حقوق وواجبات ىيئة ادلراقبة
 أواًل: واجبات ىيئة ادلراقبة
 اثنياً: حقوق ىيئة ادلراقبة

 راقبةادلطلب الثاين: مسؤولية ىيئة ادل
 أواًل: ادلسؤولية ادلدنية.

 اثنياً: ادلسؤولية اجلنائية.
 اخلادتة.

 ادلراجع. 
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 ادلبحث األول

 مفهوم ىيئة ادلراقبة
تلجأ التشريعات إىل تنظيم عملية مراجعة حساابت الشركة ادلسامهة بواسطة خرباء 

ىيئة ادلراقبة جزًءا من اجلهاز متخصصُت يف اجملال ادلايل واحملاسيب على وجو اخلصوص، حبيث تعترب 
 فتكون حباجة إىل من الرقايب على أداء الشركة، وحيث إن اجلمعية العمومية جتتمع يف فًتات متباعدة

يتابع األداء ادلايل للشركة، وجيب أن تكون ذلذه اجلهة خربة يف رلال الرقابة وأن تتوافر فيها شروط 
 معينة.

ادلبحث إىل مطلبُت، ادلطلب األول: )تعريف ىيئة  وأتسيساً على ما سبق، سوف نقسم ىذا
 ادلراقبة(، ادلطلب الثاين: )الشروط الواجب توافرىا يف عضو ىيئة ادلراقبة(.

 ادلطلب األول
 تعريف ىيئة ادلراقبة

يف ىذا ادلطلب سوف نعرف ىيئة ادلراقبة )أوالً( وكذلك سوف نبُت طريقة تعيُت ىيئة ادلراقبة 
 )اثنياً(.

 ريف ىيئة ادلراقبةأواًل: تع
ىي اذليئة اليت يعهد إليها بواسطة مجاعة الشركاء ابلقيام أبعمال الرقابة، كمراجعة وفحص 
حساابت الشركة وميزانيتها وحساب األرابح واخلسائر فيها، وأعمال رللس اإلدارة، ومدى احًتام 

 .(1)العامةأحكام القانون يف كل ذلك، وبشكل حيقق صاحل الشركة والشركاء وادلصلحة 
فمن خالل استقراء ىذا التعريف يتضح لنا أن ىيئة ادلراقبة ىي جهة داخل الشركة ادلسامهة 
العامة، ومن وظائف ىذه اجلهة أن تقوم مبراقبة عمل رللس اإلدارة سواء مراقبة قانونية أو إدارية أو 

اجلمعية العمومية؛ وألن كذلك مالية؛ ألن العمل الرقايب أصبح اآلن يتطلب خربة ودراية قد ال تتوفر يف 
 اجلمعية العمومية تنعقد يف فًتات متباعدة.

                                                 

 .6، ص 1994محد هللا دمحم محد هللا، مراقب احلساابت، دار النهضة العربية، القاىرة،، -1
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وتوجد خصوصية ىنا للشركة ادلسامهة العامة، ألن اجلمعية العمومية يف الشركة ادلسامهة العامة 
ىي موجودة ولكنها ختتلف عن اجلمعية العمومية للشركة ادلسامهة، ألن ىذه األخَتة ىي مجعية ميثل 

ب األسهم أي ادلالك احلقيقيُت لرأس ادلال، ىذا بعكس اجلمعية العمومية للشركة ادلسامهة فيها أصحا
العامة اليت يكون فيها األعضاء نواب عن اجلهة االعتبارية العامة اليت أنشأت ىذه الشركة، وىو ما 

كامل شخص (  "يقصد ابلشركة ادلسامهة العامة: كل شركة ميلك رأمساذلا ابل256أشارت إليو ادلادة )
أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات ادلسامهة وتسري 

 .(1)عليها أحكام ىذا القانون"
فالذي مييز الشركة ادلسامهة العامة عدم وجود مجعية عمومية ابدلعٌت الدقيق الذي يوجد يف 

إمنا الشركة ادلسامهة العامة قد تكون ىي ادلالك الشركات ادلسامهة الذين ميلكون أسهم ىذه الشركة؛ و 
الوحيد لكل األسهم عن طريق الشخص ادلعنوي العام الذي أنشأ ىذه الشركة، وقد تكون ابدلشاركة مع 
قطاع خاص أو مع شخص اعتباري عام آخر، فاحلاجة ىنا أشد إىل وجود نظام رقايب فّعال داخل 

دلوجودين داخل اجلمعية العمومية يف الشركة ادلسامهة العامة ىم الشركة ادلسامهة العامة؛ ألن األعضاء ا
يف احلقيقة ليسوا ماّلكا ألسهم ىذه الشركة؛ وإمنا الذي ميلك أسهم ىذه الشركة ىو الشخص االعتباري 

 .(2)العام الذي أنشأ ىذه الشركة العامة
 اثنياً: تعيني ىيئة ادلراقبة

اط التجاري أحال إىل أحكام الشركة ادلسامهة، وإىل علينا أن نشَت أواًل إىل أن قانون النش
( "... وتتخذ 256سراين أحكام الشركات ادلسامهة على الشركات ادلسامهة العامة وذلك يف ادلادة )

 .(3)الشركات العامة شكل الشركات ادلسامهة، وتسري عليها أحكام ىذا القانون"
ات الشركة العامة طبقاً دلا ىو منظم ( من القانون نفسو "تتكون ىيئ11كذلك نصت ادلادة )

 .(4)هبذا القانون..."

                                                 

 بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  23، قانون رقم 12مدونة التشريعات، العدد رقم  -1
 .1091، ص 2013النهضة العربية، القاىرة، مسيحة القليويب، الشركات التجارية، الطبعة السادسة، دار  -2
 ، بشأن النشاط التجاري.2010لسنة  23، قانون رقم 12مدونة التشريعات، العدد  -3
 ، بشأن النشاط التجاري.2010لسنة  23، قانون رقم 12مدونة التشريعات، العدد  -1
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جتيبنا عن اجلهة اليت تقوم بتعيُت ىيئة ادلراقبة، وىي  196/3ومن خالل استقراء نص ادلادة 
اجلمعية العمومية داخل الشركة ادلسامهة، واجلمعية العمومية ىي مجعية ادلالك أي الذين ميلكون أسهم 

لعمومية داخل الشركة ادلسامهة العامة ىي ادلختصة بتعيُت ىيئة ادلراقبة وذلك وفقاً الشركة فإذا اجلمعية ا
( من قانون النشاط التجاري "... وختتص اجلمعية العمومية بتعيُت ىيئة ادلراقبة،  196/3لنص ادلادة )

 .(1)كما تتوىل ادلكافآت اخلاصة برئيسها وأعضائها..."
ئة ادلراقبة داخل الشركة ادلسامهة العامة ىي اجلمعية فإذًا فإن اجلهة ادلختصة بتعيُت ىي

العمومية، فعلى اجلمعية العمومية أن دتارس ىذا االختصاص ابحلرص واجلدية وأن ختتار ذليئة ادلراقبة من 
( من 259، وىذا ما أشارت إليو ادلادة )(2)تتوافر فيو الشروط ادلطلوبة من انحية اخلربة والكفاءة العلمية

لتجاري "جيب على أعضاء اجلمعية العمومية شلارسة اختصاصهم ابحلرص واجلدية الالزمُت القانون ا
 .(3)لتحقيق غرض الشركة، وىم مسؤولون عن األخطاء والتقصَت واإلمهال يف اختاذ القرارات"

( من القانون التجاري اليت 256ومن خالل استقراء تعريف الشركة ادلسامهة العامة يف ادلادة )
ارة إليها سابقاً نالحظ أنو مل يضفي عن الشركة ادلختلطة بُت القطاعُت العام واخلاص وصف دتت اإلش

الشركة ادلسامهة العامة وإمنا اشًتط لكي تكون الشركة مسامهة عامة ال بد أن تكون شللوكة ابلكامل 
 لشخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة.

  

                                                 

 تجاري.بشأن النشاط ال 2010لسنة  23، قانون رقم 12مدونة التشريعات، العدد  -2
 .486، ص 2012ابسم محد الطراونة، الشركات التجارية، دار ادليسرة، عمان،  -3
 بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  23، قانون رقم 12مدونة التشريعات، العدد  -4
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 ادلطلب الثاين
 يف ىيئة ادلراقبة الشروط الواجب توافرىا

األصل أن حق الرقابة داخل الشركة ادلسامهة يكون للمسامهُت يباشروهنا من خالل اجلمعية 
العمومية داخل الشركة، وذلك من خالل حقهم يف االطالع على واثئق الشركة ومستنداهتا، وكذلك 

 تصويتهم على مشروعات القرارات ادلعروضة عليهم.
ضعف ىذه الرقابة لسببُت؛ األول: لعدم حضور اجتماع  ولكن الواقع العملي كشف عن

اجلمعيات العمومية، والثاين: لقلة خربة ادلسامهُت يف موضوع ادلراقبة، ىذا يف الشركات ادلسامهة فما 
ابلك ابلتايل يف اجلمعيات ادلسامهة العامة اليت ال تتواجد فيها مجعيات عمومية ابدلعٌت احلقيقي ألن 

للشركة ادلسامهة العامة تكون معينة من الشخص االعتباري العام الذي قام بتأسيس اجلمعية العمومية 
 الشركة ادلسامهة العامة.

فإذاً احلاجة إىل وجود ىيئة مراقبة فعالة داخل الشركة ادلسامهة العامة أمر ضروري إلصلاح ىذه 
ذلم خربة ودراية يف  الشركة، وىذا ما يستدعي وجود أشخاص أكفاء داخل ىيئة ادلراقبة حبيث يكون

 األمور ادلالية واإلدارية والقانونية ومتخصصُت يف رلال ىذه الشركة.
وأتسيسًا على ما سبق سوف نقسم ىذا ادلطلب إىل الشروط الواجب توافرىا يف عضو ىيئة 

بة الواردة ادلراقبة الواردة يف قانون شركات القطاع العام )أواًل( الشروط الواجب توافرىا يف عضو ىيئة ادلراق
 يف النشاط التجاري.

 أواًل: الشروط الواجب توافرىا يف عضو ىيئة ادلراقبة الواردة يف قانون شركات القطاع العام
لضمان فعالية ىيئة ادلراقبة داخل الشركة ادلسامهة العامة أورد قانون شركات القطاع العام رقم 

ر اجلمعية العمومية ألعضاء ىيئة ادلراقبة رلموعة من الشروط جيب أن تراعى عند اختيا 2006لسنة  3
( من ىذا القانون "... ويشًتط يف كل من أعضاء ومنسق جلنة 11ىذه الشروط وردت يف ادلادة )

 ادلراقبة اآليت:
 أن يكون متمتعاً حبقوقو ادلدنية. .1
 أن يكون زلمود السَتة وحسن السمعة. .2
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ة مع خربة عملية ال تقل عن عشر أن يكون حاماًل دلؤىل جامعي يتناسب وطبيعة عمل اللجن .3
 سنوات.

 أال يكون قد سبق احلكم عليو يف جناية سللة ابلشرف ما مل يكن قد رد إليو اعتباره. .4
 أال يكون قد مت فصلو بقرار أتدييب ما مل دتض على صدور القرار مخس سنوات على األقل. .5
 أحد أعضاء جلنة اإلدارة. أال تكون لو صلة قرابة أو مصاىرة إىل الدرجة الرابعة من أمُت أو .6
 .(1)أال يكون مرتبطاً مع الشركة نفسها أو شركات أخرى خاضعة إلشرافها بعالقة عمل" .7

يالحظ من خالل استقراء ىذه النصوص أن قانون شركات القطاع العام قد ألزم اجلمعية 
وجودة األداء  العمومية مبجموعة من الشروط جيب أن تتوافر يف عضو ىيئة ادلراقبة لضمان الفعالية

واالستقالل يف العمل، ومن ىذه الشروط أن يكون عضو رللس اإلدارة متمتعًا حبقوقو ادلدنية وحسن 
 .(2)السَتة والسلوك، وأن يكون ذا مؤىل جامعي مع خربة ال تقل عن عشر سنوات يف ىذا اجملال

يكن قد رد إليو وكذلك اشًتطت ادلادة نفسها أال يكون زلكوم عليو جبناية أو جنحة ما مل 
اعتباره، وأال يكون كذلك قد فصل بقرار أتدييب، ولضمان فعالية الرقابة كذلك جيب أن يتحقق ذلا قدر 
من االستقالل تتمثل أال يكون ىناك قرابة أو مصاىرة فيما بُت عضو رللس اإلدارة وعضو ىيئة ادلراقبة 

و ىيئة ادلراقبة مرتبط مع الشركة نفسها حىت الدرجة الرابعة فيما بينهم، وكذلك جيب أن ال يكون عض
 أو مع شركة تتبعها بعالقة عمل لضمان احليادية يف األداء.

 اثنياً: الشروط الواجب توافرىا يف عضو ىيئة ادلراقبة اليت أشار إليها قانون النشاط التجاري
افر رلموعة من الشروط اليت جيب أن تتو  2010لسنة  23أورد قانون النشاط التجاري رقم 

( من القانون التجاري أشارت إىل "... وتتخذ الشركات 256يف عضو ىيئة ادلراقبة، ومبا أن ادلادة )
، فيجب على اجلمعية العمومية (3)العامة شكل الشركات ادلسامهة، وتسري عليها أحكام ىذا القانون"

عتبارىا الشروط الواردة يف للشركة ادلسامهة العامة حُت تقوم ابختيار أعضاء ىيئة ادلراقبة أن تضع يف ا
 القانون التجاري..

                                                 

رقم بشأن شركات القطاع العام، ىذا القانون ألغي بقانون النشاط التجاري  2006لسنة  3مدونة التشريعات، قانون رقم  -1
 .2010لسنة  23

 .440، الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، ص 2010سعد سامل العسبلي، شرح قانون النشاط التجاري اللييب اجلديد،  -2
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 ومن ضمن الشروط اليت وردت يف قانون النشاط التجاري:
أن تتكون ىيئة ادلراقبة من مخسة أعضاء، يكون ثالثة أعضاء عاملُت، وعضوان احتياط، ويشًتط  .1

متحصالً يف العاملُت أن يكون أحدمها متحصاًل على مؤىل جامعي يف القانون، واآلخر أن يكون 
 .(1)على مؤىل جامعي يف احملاسبة، مع ضرورة وجود ىذين الشرطُت يف عضو االحتياط أيضاً 

( من قانون النشاط التجاري " تتكون ىيئة ادلراقبة من 196/1وىذا ما نصت عليو ادلادة )
ثالثة أعضاء عاملُت، يكون أحدىم حاصاًل على مؤىل جامعي يف احملاسبة، وآخر متحصل على 

جامعي يف القانون، كما جيب تعيُت عضوين احتياط للهيئة تتوافر فيهما الشروط ادلذكورة يف مؤىل 
 .(2)الفقرة السابقة..."

والغرض من العضوين االحتياط ىو ملء الفراغ يف حالة حدوث أي عارض على أعضاء 
ال الذي فرض نفسو ادلراقبة العاملُت، لكي تستمر اذليئة يف عملية ادلراقبة على أكمل وجو، ولكن السؤ 

من انحية عدد أعضاء اذليئة الوارد بقانون النشاط التجاري وىو ثالثة أعضاء عاملُت، ىل يكفي ىذا 
العدد دلراقبة شركات القطاع العام ادلسامهة؟ ألن شركات القطاع العام معروفة بكرب حجم رأس ماذلا 

عدد أعضاء ىيئة ادلراقبة قد ال يكون كافياً يف وبعظم ادلهام ادللقاة على عاتقها خلدمة االقتصاد الوطٍت، ف
 شركات القطاع العام ادلسامهة.

( "... ويشًتط يف 196/2من الشروط اليت جيب أن تتوافر يف ىيئة ادلراقبة ما أشارت إليو ادلادة ) .2
، (3)عضو ىيئة ادلراقبة سواء أكان مسامهًا أم غَت مساىم ما يشًتط يف أعضاء رللس اإلدارة..."

ن ىذه ادلادة أحالت إىل الشروط الواجب توافرىا يف عضو رللس اإلدارة، واليت ىي الشروط أي أ
( من 173/2نفسها اليت جيب أن تتوافر يف عضو ىيئة ادلراقبة، وىذا ما أشارت إليو ادلادة )

القانون نفسو "وال جيوز أن يعُت عضوًا مبجلس اإلدارة عدمي األىلية أو انقصها، أو من أشهر 
سو ما مل يرد إليو اعتباره، أو من حكم عليو يف جناية أو جنحة سللة ابلشرف أو األمانة، وإذا إفال

 .(4)عُت أي من ىؤالء وقع تعينو ابطاًل..."
                                                 

 .261، ص 2008افة، عمان، عزيز العكيلي، الوسيط يف شرح التشريعات التجارية، دار الثق -2
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ىنا لضمان تفعيل دور ىيئة ادلراقبة فإنو يشًتط من ادلراقب، أن يكون شخصًا كامل األىلية 
مي األىلية، وكذلك ال جيوز دلن يعُت يف ىيئة ادلراقبة أن فال جيوز أن يكون ادلراقب انقص األىلية أو عد

يكون قد سبق شهر إفالسو أو حكم عليو يف جنحة أو جناية سللة ابلشرف واألمانة؛ ألن عضو ىيئة 
 .(1)ادلراقبة جيب أن ينزه عن ىذه النقائص

ط التجاري على أنو ( من قانون النشا197وأتكيداً على تفعيل مبدأ الرقابة الفّعالة أشارت ادلادة ) .3
ال يصح تعيُت عضو يف ىيئة ادلراقبة تكون لو صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة مع رئيس أو أعضاء 
رللس اإلدارة، وال يصح تعيُت عضو يف ىيئة ادلراقبة وىو يف الوقت نفسو مرتبط مع الشركة نفسها 

( من 197/1يو ادلادة )بعالقة عمل أو مرتبط مع شركة تتبعها بعالقة عمل وىو ما أشارت إل
قانون النشاط التجاري "ال يصح تعيُت شخص يف ىيئة ادلراقبة تكون لو صلة قرابة إىل الدرجة 
الرابعة أو مصاىرة مع رئيس أو أحد أعضاء رللس اإلدارة أو ادلديرين العامُت ابلشركة، وكذلك 

خاضعة إلشرافها بعالقة  احلال ابلنسبة إىل من كان مرتبطًا مع الشركة نفسها، أو شركات أخرى
عمل أبجر عالقة مستمرة، وإذا مت تعيُت أحد ىؤالء ابدلخالفة ألحكام ىذه ادلادة، وقع تعيينو 

، ويف ىذا أتكيد للمعايَت ادلهنية اليت حتكم عمل عضو ىيئة ادلراقبة من االستقاللية (2)ابطالً..."
 .(3)واحليادة اليت جيب أن يتصف هبا عضو ىيئة ادلراقبة

تكون مدة عمل عضو ىيئة ادلراقبة ثالث سنوات قابلة للتجديد، كما ميتنع إقالتهم بدون سبب و  .4
مربر وواضح يف قرار اإلقالة، وكذلك يتطلب لصحة القرار موافقة احملكمة ادلختصة بعد مساع عضو 
 ىيئة ادلراقبة ادلراد فصلو، واذلدف من ذلك عدم التغول على عمل عضو ىيئة ادلراقبة من قبل

( "... ويتطلب لصحة القرار القاضي 198/2اجلمعية العمومية، وىذا ما أشارت إليو ادلادة )
إبقالتهم موافقة احملكمة االبتدائية ادلختصة بقرار تصدره بعد مساع أقوال رئيس أو أعضاء ىيئة 

 .(4)ادلراقبة ادلراد فصلو"
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استبدالو أبحد من األعضاء وإذا خال مكان أحد من أعضاء ىيئة ادلراقبة العاملُت ميكن 
 االحتياط، وبعد ذلك تكمل اجلمعية العمومية للشركة ادلسامهة العامة ما اعًتى ىيئة ادلراقبة من نقص.

 ادلبحث الثاين
 عمل ىيئة ادلراقبة

يًتتب على تعيُت ىيئة ادلراقبة داخل أجهزة الشركة العامة ادلسامهة، واليت تكون ىيئة ادلراقبة 
ن تسند ذلا من الصالحيات واحلقوق ما يعينها على أداء مهمتها الرقابية، وكذلك أن أحد أجهزهتا، أ

تقوم ىيئة ادلراقبة مبهمتها على أكمل وجو، وكذلك يقابل ىذه احلقوق والواجبات مسؤوليات تقع على 
ًتتب على ىيئة ادلراقبة؛ ألنو ال توجد حرية بدون مسؤولية، فعند تقصَت ىيئة ادلراقبة يف أداء مهامها ي

 ذلك أن تضع نفسها يف موضع ادلسؤولية.
وأتسيسًا على ما تقدم سوف نقسم ىذا ادلبحث إىل مطلبُت، ادلطلب األول: حقوق 

 وواجبات ىيئة ادلراقبة، ادلطلب الثاين: مسؤولية ىيئة ادلراقبة.
 ادلطلب األول

 حقوق وواجبات ىيئة ادلراقبة
ط التجاري، قد أحالت إىل أحكام الشركات ( من قانون النشا256مبا أن ادلادة رقم )

ادلسامهة وسرايهنا على شركات القطاع العام "... وتتخذ الشركات ادلسامهة العامة شكل الشركات 
، فتأسيسًا على ذلك فإن قانون النشاط التجاري قد (1)ادلسامهة، وتسري عليها أحكام ىذا القانون"

اليت جيب أن تقوم هبا، ولكي تقوم ىيئة ادلراقبة بدورىا الفّعال أسند إىل ىيئة ادلراقبة رلموعة من ادلهام 
 فإنو ال بد أن تتمتع ببعض احلقوق.

أتسيسًا على ما سبق سوف يقسم ىذا ادلطلب إىل واجبات ىيئة ادلراقبة )أواًل( حقوق ىيئة 
 ادلراقبة )اثنياً(.
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 أواًل: واجبات ىيئة ادلراقبة

العامة، فإنو جيب أن يكون اجلانب الرقايب فيها فّعااًل جداً ابلّذات الشركة ادلسامهة خلصوصية 
يف الشركات ادلسامهة العامة ادلملوكة ابلكامل للشخص االعتباري العام، فمن ادلهام ادللقاة على عاتق 

 ىيئة ادلراقبة ما يلي:
 . التأكد من صحة اإلجراءات القانونية للشركة1

شركة ادلسامهة العامة أن تراقب إدارة الشركة فيما تقوم بو من يقع على ىيئة ادلراقبة داخل ال
تصرفات قانونية، ىل ىي صحيحة قانواًن أم ال ؟ وتتأكد كذلك من سَت أعمال إدارة الشركة وفقاً 
لعقد أتسيس ىذه الشركة، ووفقاً للقواعد القانونية ذات الصلة بعمل ىذه الشركة، فإذا تبُت ذليئة ادلراقبة 

رق قانوين سواء أكان ىذا اخلرق لعقد التأسيس أو للقاعدة القانونية ذات الصلة فعلى ىيئة وجود أي خ
( من قانون النشاط التجاري 200، وىذا ما أشارت إليو ادلادة )(1)ادلراقبة اإلبالغ عن ىذا التجاوز

قانونيًا ومن صحة  "جيب على ىيئة ادلراقبة أن تقوم مبراقبة إدارة الشركة، والتأكد من سَت أعماذلا سَتاً 
 .(2) عقد التأسيس، وشرعيتو، والتأكد من إمساك الدفاتر ومستندات الشركة احملاسبية..."

 . التحقق من موجودات الشركة2
يقع على ىيئة ادلراقبة داخل الشركة ادلسامهة العامة أن تتأكد من تواجد أصول الشركة 

 ( القانون التجاري.228ديراهتا وفقاً لنص ادلادة )وموجوداهتا، وأن تتأكد من قيمة ىذه ادلوجودات وتق
وكذلك جيب عليها التأكد من مطابقة ادليزانية مع ما ىو مثبت يف سجالت ودفاتر الشركة 
والتأكد من صحة البياانت احملاسبية ادلسجلة ابلدفاتر والسجالت، وكذلك عليو التأكد من مدى داللة 

أعمال ادلشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه ادلايل، وىذه  القوائم ادلالية موضوع الفحص عن نتيجة
ادلهمة ادلتمثلة يف حتديد ادلركز ادلايل للشركة ىي مهمة ليست مؤقتة بل تتسم بطابع االستمرارية طيلة 

( "... وعلى ىيئة ادلراقبة أن تتأكد كذلك مرة كل 200/2، وىذا ما أشارت إليو ادلادة )(3)السنة ادلالية
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ر على األقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات، سواء أكان ملكًا ذلا، أو مرىونة ثالثة أشه
 .(1)لديها، أو زلفوظة على أساس الضمان أو األمانة أو احلراسة..."

 . طلب االستعالم حول سَت أعمال الشركة3
، فلها لكي تتمكن ىيئة ادلراقبة من الوقوف الفعلي والصحيح على أمر معُت داخل الشركة

حق طلب اإليضاحات أو البياانت عن ىذا األمر، وذلا كذلك احلق يف االطالع على دفاتر الشركة 
ومستنداهتا والعقود اليت أبرمتها، وعلى رللس اإلدارة أن جييب ىذا الطلب، فإذا امتنع رللس اإلدارة عن 

، وىذا ما (2)معية العمومية للشركةذلك فلهيئة ادلراقبة أن تضمن ىذا ادلنع يف التقرير الذي ترفقو إىل اجل
( من قانون النشاط التجاري ... جيوز لعضو ىيئة ادلراقبة ولو على انفراد أن 200أشارت إليو ادلادة )

يطلب من رللس اإلدارة أو ادلديرين العاملُت معلومات حول سَت أعمال الشركة أو حول عمليات 
 .(3) معينة...

 جتاوز ولو تطلب األمر دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد. إخطار رللس اإلدارة أبي 4
يقع على ىيئة ادلراقبة حينما تقف على أي جتاوز أن تقوم إبعالم رللس اإلدارة على ىذا 
التجاوز لكي يتم تصحيح األمور، فإذا مل يستجب رللس اإلدارة لتصحيح ىذا التجاوز فإنو جيب على 

 .(4)ة لالنعقادىيئة ادلراقبة دعوة اجلمعية العمومي
 . االجتماع كل ثالثة أشهر5

عمل ىيئة ادلراقبة يتصف بطابع االستمرارية طيلة السنة ادلالية أي ادلراجعة ادلستمرة 
وادلتكررة للحساابت، فيجب على ىيئة ادلراقبة أن جتتمع كل ثالثة أشهر لتناقش وتفصل يف 

واء ادلتعلقة ابجلانب اإلداري أو القانوين أو ادلواضيع ادلتعلقة ابدلراقبة على أعمال جملس اإلدارة س
التجاري "على ( من قانون النشاط 201/1ادلايل على السوا،ء وىذا ما أشارت إليو نص ادلادة )
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ىيئة ادلراقبة أن جتتمع مرة على األقل كل ثالثة أشهر، وإذا تغيب عضو دون عذر مقبول عن حضور 
 .(1) تخّلياً عن مهمتو...اجتماعُت يف نفس الدورة ادلالية، اعترب م

 . االشًتاك يف جلسات رللس اإلدارة واجلمعية العمومية6
لكي تتمكن ىيئة ادلراقبة من تفعيل الرقابة بشكل فّعال داخل الشركة ادلسامهة العامة فإنو يقع 
عليها واجب االشًتاك يف جلسات رللس اإلدارة واجلمعية العمومية لكي يتم استعراض تقاريرىا 

شة أوجو القصور، والدفاع عن رأي ىيئة ادلراقبة والتحذير من ادلخالفات اليت تقع ألن إعداد ومناق
التقارير إىل األطراف ادلعنية يبدي فيو رأيو الفٍت احملايد عما توصل إليو من نتائج خالل عملية ادلراجعة 

 .(2)لرمسيةاليت قامت هبا ىيئة ادلراقبة، ويعد ىذا التقرير مبثابة الوثيقة ادلهنية ا
 . احملافظة على سرية معلومات الشركة7

عندما تباشر ىيئة ادلراقبة عملها يف الفحص والكشف على مستندات الشركة فإنو يقع عليها 
التزام أبن ال تقوم إبفشاء ىذه األسرار ألن من مصلحة الشركة أن تبقى ىذه ادلعلومات سرية داخل 

، وىذا ما أشارت إليو ادلادة (3)طوي على سلالفات أو جرائمالشركة، إال إذا كانت ىذه ادلعلومات تن
( "... وعليهم احملافظة على سرية األعمال وادلستندات اليت يطلعون عليها حبكم 204/1)

 .(4)وظيفتهم..."
 . دعوة اجلمعية العمومية عند تقصَت رللس اإلدارة8

ية للشركة ادلسامهة العامة لالنعقاد يقع التزام على ىيئة ادلراقبة أن تقوم بدعوة اجلمعية العموم
إذا وقعت سلالفة من رللس اإلدارة أو نقص أعضاء رللس اإلدارة عن النصاب القانوين، وإذا توافرت 
حالة ضرورة، كأن مل تتمكن اجلمعية العمومية من االنعقاد ألي سبب فهنا تطلب ىيئة ادلراقبة من 

 عيُت رللس إدارة.احملكمة ادلختصة تعيُت مدير قضائي إىل حُت ت
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 اثنياً: حقوق ىيئة ادلراقبة
لكي يتمكن عضو ىيئة ادلراقبة من القيام بعملو على الوجو ادلطلوب ال بد أن تعطى لو بعض 

 احلقوق داخل الشركة ادلسامهة العامة واليت منها:
 . حق االطالع: 1

يعن حيق االطالع أنو حيق لعضو ىيئة ادلراقبة من االطالع بشكل شامل على مجيع دفاتر 
وسجالت ومستندات الشركة العامة، ويشمل ذلك مجيع السجالت إلزامية كانت أو اختيارية، وإذا مل 

بات يكن عضو ىيئة ادلراقبة من مباشرة ىذا احلق ووضعت أمامو العراقيل حبجة سرية األوراق، فعليو إث
ذلك ورفع األمر إىل رللس اإلدارة واجلمعية العمومية للشركة العامة، ألنو ال نستطيع رفع ادلسؤولية على 

 .(1)االطالع حبرية على التقاريرعضو ىيئة ادلراقبة وىو مل يتمكن من 
 . حق طلب البياانت واإليضاحات:2

ادلراقبة أن يطلب اإليضاحات يعد ىذا احلق مكماًل حلق االطالع، حيث حيق لعضو ىيئة 
والبياانت عن أمر معُت، وىذا يعود لتقدير عضو ىيئة ادلراقبة وعلى عضو ىيئة ادلراقبة أن يوضح يف 

( من 200/2، وىذا ما نصت عليو ادلادة )(2)تقريره كل البياانت واإليضاحات اليت حتصل عليها
ى انفراد أن يطلب من رللس اإلدارة أو ادلديرين القانون التجاري "... وجيوز لعضو ىيئة ادلراقبة ولو عل

 .(3)العاملُت معلومات حول سَت أعمال الشركة، أو حول عمليات معينة..."
 . حق دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد:3

حيق ذليئة ادلراقبة داخل الشركة ادلسامهة العامة أن تقوم بدعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد إذا 
ادلراقبة أن ىناك ظروف طارئة ال بد من عرضها على اجلمعية العمومية أو حصل جتاوز من تراءى ذليئة 

أعضاء رللس اإلدارة، ولكن السؤال الذي يفرض نفسو ماذا تفعل ىيئة ادلراقبة إذا امتنعت اجلمعية 
شاء العمومية عن االنعقاد؟ ألن ىذه اجلمعية يف حقيقتها دتثل الشخص ادلعنوي العام الذي قام إبن

( من القانون التجاري وربطتها يف حالة الضرورة أن 203، أجابتنا ادلادة )(4)الشركة ادلسامهة العامة
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تطلب ىيئة ادلراقبة من احملكمة تعيُت مدير قضائي مكان رللس اإلدارة وكان األمر يتعلق بتجاوز وقع 
ادلختصة تعيُت مدير قضائي إىل من قبل رللس اإلدارة "... وذلا يف حالة الضرورة أن تطلب من احملكمة 

حُت تعيُت رللس اإلدارة" وكان من تعيُت مدير قضائي مؤقت أن يعطى ذليئة ادلراقبة احلق من التواصل 
مع ُمنشأ الشركة ادلسامهة العامة وىو الشخص االعتباري العام يف حال امتنعت اجلمعية العمومية عن 

 االنعقاد.
 عن نفسو. حق مناقشة تقاريره وحق الدفاع 4

من حق عضو ىيئة ادلراقبة أن يناقش التقارير اليت تصدر منو مع اجلمعية العمومية للشركة 
ادلسامهة، وأن يدافع عن وجهة نظره، وكذلك أيضًا من حقو أن يستمع إليو يف حالة عزلو وصدور 

يستدعي  تصرف منو يستدعي عزلو، وذلك ضمااًن لعدم عزلو تعسفياً، ألنو قد يكون ما صدر منو ال
( "... ويتطلب لصحة القرار القاضي 198/2عزل عضو ىيئة ادلراقبة وىذا ما أشارت إليو ادلادة )

إبقالتهم موافقة احملكمة االبتدائية ادلختصة بقرار تصدره بعد مساع أقوال رئيس أو عضو ىيئة ادلراقبة ادلراد 
 .(1)فصلو..."

 ة. حق أعضاء ىيئة ادلراقبة يف احلصول على مكافأ5
من حق أعضاء ىيئة ادلراقبة يف احلصول على مقابل عن ىذا العمل ادلوكل إليهم من قبل 
الشركة ادلسامهة العامة فعمل أعضاء ىيئة ادلراقبة يتصف ابالستمرارية؛ ألن أعمال ادلراقبة تقتضي ادلتابعة 

ادلكافأة ىم أعضاء ادلستمرة والتواجد بشكل شبو يومي ألعضاء ىيئة ادلراقبة، والذي حيدد قيمة ىذه 
( من قانون النشاط 196، وىذا ما نصت عليو ادلادة )(2)اجلمعية العمومية للشركة ادلسامهة العامة

التجاري، "... وختتص اجلمعية العمومية بتعيُت ىيئة ادلراقبة، كما تتوىل حتديد ادلكافآت اخلاصة 
 برئيسيها وأعضائها....

 ادلطلب الثاين
 مسؤولية ىيئة ادلراقبة
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نظرًا ألمهية ادلهمة اليت تقوم هبا ىيئة ادلراقبة فإن ادلشرع حيملها ادلسؤولية عن أعماذلا، وبناء 
على ذلك تعد ىيئة ادلراقبة مسؤواًل عن أي خطأ أو تقصَت أو إمهال يقع منها أثناء أتدية مهمتها، 

 اجلنائية )اثنياً(. وعلى ذلك سوف نقسم ىذا ادلطلب إىل ادلسؤولية ادلدنية )أوالً(، وادلسؤولية
 أواًل: ادلسؤولية ادلدنية

تكون ىيئة ادلراقبة مسؤولة أمام الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحق ابلشركة بسبب 
األخطاء اليت تقع من اذليئة أثناء ادلراقبة، ولكي تنعقد مسؤولية ىيئة ادلراقبة البد من إثبات اخلطأ الذي 

عاتق ىيئة ادلراقبة ىو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة، وقعت فيو؛ ألن االلتزام الواقع على 
 .(1)ويقاس اخلطأ مبعيار موضوعي وىو سلوك ادلراقب احلريص
( على مسؤولية ىيئة ادلراقبة "جيب على 204وقد نص قانون النشاط التجاري يف ادلادة )

الذي يتطلبو القانون بشأن الوكالة، وىم  أعضاء ىيئة ادلراقبة أن حيسنوا القيام بواجباهتم وعلى الوجو
مسؤولون عن صحة شهاداهتم، وعليهم احملافظة على سرية األعمال وادلستندات اليت يطلعون عليها 
حبكم وظيفتهم، وىم مسؤولون بوجو التضامن مع رللس اإلدارة عما يصدر من ىؤالء من عمل أو 

 .(2)مبا ىو مطلوب منهم من يقظة واىتمام مبهمتهمتقصَت، إذا تبُت أن الضرر ما كان ليحدث لو قاموا 
أشارت ىذه ادلادة بكل وضوح إىل مسؤولية ىيئة ادلراقبة وأن حيسنوا يف القيام بوجباهتم كما 
تقضي بو قواعد الوكالة والوكالة ىنا أبجر فال بد أن يبدلوا عناية الرجل ادلعتاد يف مدى احلرص 

 بة ورللس اإلدارة يسألون ابلتضامن عن تقصَتىم وإمهاذلم.،  وكذلك فإن ىيئة ادلراق(3)واليقظة
( أشارت إىل إخضاع دعوى مسؤولية ىيئة ادلراقبة إىل 204ومبا أن الفقرة الثانية من ادلادة )

نفس دعوى مسؤولية أعضاء رللس اإلدارة، فإنو حيق ابإلضافة إىل الشركة العامة ادلسامهة يف رفع دعوى 
قبة، أن يرفع ىذه الدعوى ادلسامهون يف الشركة العامة ادلسامهة، وحيق كذلك التعويض على ىيئة ادلرا

للدائنُت للشركة العامة ادلسامهة رفع دعوى تعويض على ىيئة ادلراقبة إن قصرت ىذه اذليئة يف احلفاظ 
 على حقوقهم.
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 اثنياً: ادلسؤولية اجلنائية
ادلراقبة فإنو توجد أيضاً ادلسؤولية اجلنائية،  ابإلضافة إىل ادلسؤولية ادلدنية ادللقاة على عاتق ىيئة

إذا كان الفعل ادلنسوب إىل عضو ىيئة ادلراقبة أو ىيئة ادلراقبة ابلكامل يشكل جرمية معينة، وجيب يف 
 .(1)ىذه احلالة ثبوت اجلرمية واكتمال أركان ىذه اجلرمية

يال والتزوير وإساءة ومن األفعال اليت تصدر من ىيئة ادلراقبة وتشكل جرمية منها االحت
األمانة، وكذلك إذا ظهر أن الشركة ادلسامهة العامة مل حتتفظ ابلدفاتر واحلساابت شلا نتج عنو اضطراب 
يف ادلعامالت ادلالية أو تضمُت التقرير أي بياانت غَت صحيحة أو كتم معلومات مهمة، أو تقدمي 

 لشركة.بياانت وتقارير ال تتفق وواقع الشركة أو إفشاء أسرار ا
( "يعاقب 404يف ادلادة ) 2010لسنة  23وىو ما أشار إليو قانون النشاط التجاري رقم 

كل من رئيس وأعضاء رللس اإلدارة، وادلديرين العامُت، ورئيس وأعضاء ىيئة ادلراقبة وادلراجعُت 
ستة أشهر اخلارجيُت، وادلصفُت ابلشركات ادلسامهة وشركات التوصية ابألسهم ابحلبس مدة ال تقل عن 

( عشرين ألف دينار، أو 20000( مخسة آالف دينار وال تزيد عن )5000وبغرامة ال تقل عن )
إبحدى ىاتُت العقوبتُت، إذا روجوا إشاعات كاذبة أو جلأوا إىل إحدى طرق التدليس بشكل يؤدي إىل 

 .(2)رفع قيمة أسهم الشركة وسنداهتا يف األسواق ادلالية والتجارية"
( إىل عقوبة سلالفة الواجبات ادلفروضة على ىيئة ادلراقبة "يعاقب 408ادلادة )وكذلك أشارت 

( مخسة 5000رئيس وأعضاء ىيئة ادلراقبة ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن )
( عشرين ألف دينار أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت إذا مل يلتزموا 20000آالف دينار وال تزيد عن )

 .(3)(..."206، 205، 203، 200واد )أبحكام ادل
ومبا أنو دتت اإلحالة إىل خضوع دعوى مسؤولية ىيئة ادلراقبة لألحكام نفسها ادلقررة يف شأن 

( من قانون النشاط التجاري فإنو حيق لكل من الشركة ادلسامهة 204/2مسؤولية رللس اإلدارة ادلادة )
ة العامة رفع الدعوى اجلنائية على أعضاء ىيئة ادلراقبة، العامة أو ادلسامهُت أو الدائنُت للشركة ادلسامه
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ابإلضافة إىل أنو حيق للنيابة العامة رفع الدعوى اجلنائية على أعضاء ىيئة ادلراقبة وذلك وفقاً لنص ادلادة 
( "...وللنيابة العامة اتباع نفس اإلجراءات ادلنصوص عليها يف الفقرة األوىل من ىذه ادلادة، 206/3)

 .(1)ذه احلالة تقع تكاليف التفتيش على عاتق الشركة"ويف ى
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 اخلامتة
ىيئة ادلراقبة داخل الشركة ادلسامهة العامة ىي ىيئة تعينها اجلمعية العمومية للشركة ادلسامهة 
العامة، مهمتها القيام أبعمال الرقابة وادلراجعة وفحص احلساابت، وحساب األرابح واخلسائر، ومدى 

 اإلدارة للنظم القانونية واإلدارية وادلالية.احًتام رللس 
وجيب أن تتوافر كذلك رلموعة من الشروط يف أعضاء ىيئة ادلراقبة منها أن يكون متمتعاً 
ابحلقوق ادلدنية وأن يكون حاماًل دلؤىل جامعي يتناسب وطبيعة عمل اللجنة، وأال يكون قد سبق 

أتدييب، وأن يكون عدد ىيئة ادلراقبة مخسة أعضاء،  احلكم عليو جبناية وأال يكون قد مت فصلو بقرار
وكذلك ال يصح أن يعُت يف ىيئة ادلراقبة من كانت لو صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة مع رئيس أو أعضاء 

 رللس اإلدارة.
وكذلك فإنو يقع على ىيئة ادلراقبة رلموعة من الواجبات منها التأكد من صحة اإلجراءات 

والتحقق من موجودات الشركة، وإخطار رللس اإلدارة عن أي جتاوز، واالجتماع كل القانونية للشركة، 
ثالثة أشهر، وكذلك فإنو لعضو ىيئة ادلراقبة رلموعة من احلقوق تتمثل يف حق االطالع على مستندات 
الشركة، حق طلب البياانت واإليضاحات، وكذلك حق دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد، وحق أعضاء 

 ادلراقبة يف احلصول على مكافأة مالية.ىيئة 
كذلك فإن أعضاء ىيئة ادلراقبة قد تقع عليهم ادلسؤولية ادلدنية وادلسؤولية اجلنائية، إن ىم 
أخلوا بواجبات مهنتهم ووفقًا دلا تقضي بو قواعد ادلهنة، أو صدر منهم أي فعل يكون جرمية جنائية، 

 انة.مثل: االحتيال، أو التزوير، أو إساءة األم
 التوصيات

الشركة ادلسامهة العامة شللوكة ابلكامل للشخص االعتباري العام الذي أنشأ ىذه الشركة  .1
ادلسامهة العامة فلماذا ال يعُت أعضاء ىيئة ادلراقبة من قبل اجلهة العامة اليت أنشأت الشركة 

 ادلسامهةالعامة.ادلسامهة العامة؟ وتعُت يف القرار ذاهتالذي يعُت اجلمعية العمومية للشركة 
الشركة ادلسامهة العامة يف الغالب ذلا أىداف اسًتاتيجية يف الدولة وبطبيعة احلال دتتاز  .2

بكرب حجم نشاطها، ورأس ماذلا؛ لذلك فإن وجود مخسة أعضاء فقط يف جلنة ادلراقبة قد 
 يكون قليل.
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ة على أعمال رللس ىيئة ادلراقبة تعينها اجلمعية العمومية للشركة العامة ادلسامهة للرقاب .3
اإلدارة ورفع التقارير هبذا الشأن، فما ىو موقف ىيئة ادلراقبة يف حال أمهلت اجلمعية 
العمومية ىذه التقارير ادلرسلة إليها وقصرت يف أداء مهامها وخاصة إن قانون النشاط 

صل مع التجاري مل يبُت ىذه النقطة، وكان من األفضل أن يعطى ذليئة ادلراقبة احلق يف التوا
 ُمنشأ الشركة ادلسامهة العامة.

مل يبُت القانون ادلدة اليت جيب أن ترفع خالذلا الدعوى على ىيئة ادلراقبة يف حال إخالذلا  .4
 أبداء مهامها.

ضعف العقوابت اجلنائية الرادعة إن وقع من عضو ىيئة ادلراقبة أي فعل يكون جرمية،  .5
 قيقها الشركة العامة ادلسامهة.ابلنظر إىل األىداف الكبَتة اليت تسعى إىل حت
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