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 إشكاليات الرقابة على الشركات العامة
 لب منوذجا  الشركة الليبية للحديد والص

 
 أ. بدر دمحم اجلمل 

  مستشار قانوين ابلشركة الليبية للحديد والصلب
واليت تعتمد  ،فبارسة النشاط االقتصادي تعترب الشركات العامة منطًا مهمًا من أمناط أدوات

عليها الدولة يف بناء االقتصادي الوطٍت وتنميتو، حيث تتوىل الدولة عن طريق ىذه الشركات السيطرة 
على مشروعات اقتصادية وذبارية وصناعية كربى وتتوىل إدارهتا عن طريق تعيُت ؾبالس إدارات ؽبا، 

تلك اؼبتبعة ابؼبرافق العامة وربت إشرافها، حيث تنشأ ىذه الشركات وتدار بطرؽ ووسائل زبتلف عن 
 األخرى اليت تديرىا الدولة مباشرة.

وتنشأ الشركات العامة بقرار من السلطة التنفيذية، وأتخذ شكل الشركات اؼبسامهة اؼبنظمة 
دبوجب القانوف التجاري، فبا جيعل مهمة وطرؽ مباشرة الرقابة على ىذه الشركات يف االصل، ؽبيئات 

لقواعد اليت نص عليها القانوف التجاري، إال أف ملكية الدولة ؽبذه الشركات أو الشركة احملددة ووفق ا
جزء من أسهمها جعلها خاضعة لرقابة جهات أخرى غَت ىيئات الشركة واؼبسامهُت هبا، وىي اعبهات 

، (1)ريةاليت أانط هبا القانوف فرض الرقابة على الشركات العامة، ومها: ديواف احملاسبة، وىيئة الرقابة اإلدا
غَت أف ىذه الرقابة أوجدت عدداً من اإلشكاليات والقيود على فبارسة الشركات العامة ألوجو نشاطها 

نتج عن تطبيق األحكاـ ، الذي بسبب ما 2)*(خاصة الصناعية منها،  كالشركة الليبية للحديد والصلب
ابعتبارىا  ةية اليت تتمتع هبا الشركاليت أوردىا القانوانف، من حيث عدـ مراعاة الطبيعة القانونية والتجار 

أشخاص معنوية خاصة تتمتع ابإلستقبلؿ اإلداري واؼبايل، أدى إىل ظهور تعارض مع األحكاـ واؼببادئ 
                                                 

إبنشاء ىيئة الرقابة  2013( لسنة 20بشأف إعادة تنظيم ديواف احملاسبة ، والقانوف رقم ) 2013( لسنة 19القانوف رقم ) -1
 اإلدارية.

، برأس ماؿ  1991( لسنة 669الشركة الليبية للحديد والصلب، دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم ) انشأت -*
(، وىي فبلوكة ابلكامل 1300000000(  وقد قررت اعبمعية العمومية للشركة رفع رأس ماؽبا إىل )1250000000وقدره )
 للدولة.
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ُفرض من واقع خاصة عندما القانونية والقضائية اليت تنظم طبيعة ىذه الشركات وأحكاـ الرقابة عليها ، 
ضرورة اإللتزاـ والتقيد بعدد من اإلجراءات عند قيامها ب ، إخضاع اعبهات اػباضعة لنطاؽ سرايهنما
وإدارة التصرفات اؼبختلفة، التعاقدات وترتيب اإللتزامات براـدبمارسة أنشطتها اؼبختلفة السيما عند إ

تتميز  نتيجة للطبية التجارية اليت سرعة وائتماف،خاصة وأف ىذا النوع من الشركات تتطلب إجراءاهتا 
 .هبا

كنموذج ومن بينها الشركة الليبية للحديد والصلبالنظاـ القانوين للشركات العامة ديد ولعل رب
ستظهر إىل أي حد جعلت اؼبشرع اؼبعايَت اؼبتبعة السيما القضائية منها ، بياف و ، عن ىذه الشركات

الرقابة ينحرؼ عن الطبيعة القانونية ؽبذه الشركات عندما أخضعها لنطاؽ رقابة ديواف احملاسبة وىيئة 
تتماشى مع ىذه جيب أف اإلدارية، دوف مراعاة لطبيعتها، خاصة وأف الرقابة اليت جيب أف زبضع ؽبا 

الطبيعة وفقًا لقواعد القانوف التجاري اؼبنظمة دبوجبو، وأحكاـ القضاء اليت صدرت بشأف ىذه الطبيعة 
 الشركات ؽبا. أدوات وأساليب الرقابة الواجب إخضاع  أعماؿ وتصرفات ىذهواليت بينت 

 حيث يهدؼ البحث إىل دراسة النظاـ القانوين الذي حيكم الشركات العامة يف ليبيا   
وذلك بتحليل  ،ؼبعاعبة القصور الذي اعًتى التشريعات الرقابية، والشركة الليبية للحديد والصلب

نصوصهما وفقًا للقواعد اليت ربكم الرقابة على ىذه الشركات،  وابلتايل التوصية بعدد من اؼبقًتحات 
 اليت تعاجل ىذا القصور .

، وابلتايل فإف االقتصاديةتكمن أمهية البحث يف أف الشركات العامة تعد أحد وسائل التنمية و 
تقبلؿ اإلداري واؼبايل من أجل فبارسة انشطتها وإجراء ابالسطبيعة عمل ىذه الشركات تقتضي سبتعها 

ىذا النمط من أدوات تصرفاهتا دبا ديكنها من ربقيق أغراضها وأىدافها اليت أنشات من أجلها، وأف 
النشاط االقتصادي موجود يف ـبتلف األنظمة القانونية اؼبعاصرة وابلتايل من اؼبمكن أف يساعد ذلك يف 

 .اليت زبضع لوقانونية ؽبذه الشركات واغبكم على النظاـ الرقايب فهم وربليل الطبيعة ال
ماىي طرؽ الرقابة على ومن ىنا فإف اشكالية البحث ستعاجل عدة تساؤالت، وىي:   

بشأف إعادة  2013( لسنة 19أي مدى ديكن تطبيق نصوص القانوف رقم )إىل الشركات العامة؟، و 
ـ إبنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية يف مواجهة 2013( لسنة 20تنظيم ديواف احملاسبة، والقانوف رقم )
اهنما؟ وإىل أي حد ديكن إلزاـ ىذه الشركات ابلتقيد أبحكامهما  الشركات العامة اػباضعة لنطاؽ سري
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؟ وما ىي اآلاثر اؼبًتتبة على ذلك؟ وىل تغٍت أدوات الرقابة على الشركات العامة اؼبنصوص عليها 
عن أنواع الرقابة األخرى اؼبفروضة عليها حبكم قوانُت  2010( لسنة 23رقم )بقانوف النشاط التجاري 

 الرقابة األخرى؟ 
ومن ضمنها الشركة الليبية  حيث ستنطلق فرضيات البحث: من أف الشركات العامة  

ىي شركات تتمتع ابلشخصية اؼبعنوية اػباصة، وتتمتع ابإلستقبلؿ اإلداري واؼبايل دبا  للحديد والصلب
ؽبا إجراء تصرفاهتا وأعماؽبا دبا يتوافق مع طبيعة نظامها واستقبلليتها، وابلتايل فإف الرقابة اليت زبضع خيو 

ؽبا ىي تلك اؼبنصوص عليها أبنظمتها األساسية وابلقانوف التجاري اؼبنظم ؽبا، كما أف خضوع الشركة 
ال يتعارض مع الطبيعة القانونية العامة للرقابة اػبارجية اؼبفروضة عليها، جيب أف تكوف ابلقدر الذي 

ؽبا، وابلشكل الذي حيافظ على استقبلليتها اإلدارية واؼبالية، من حيث اقتصار فرض آليات الرقابة 
عليها يف معامبلهتا وفقًا لطبيعتها دوف أف يطاؿ ذلك تدخل يف تسيَت شؤوهنا، إىل جانب اقتصار 

دوف السابقة، ابعتبارىا غَت فبولة من اػبزانة العامة ،  خضوع تعاقداهتا وإلتزاماهتا للرقابة البلحقة فقط
 وأف عقودىا وتصرفاهتا ىي عقود وتصرفات مدنية وليست إدارية.  

اؼبوضوع وتسليط الضوء عليو كإشكالية حقيقية تواجو الشركات العامة ، فإف ىذا ولدراسة    
( 23القانوف رقم )عامة من واقع الرقابة على الشركات ال طرؽحدود ونطاؽ البحث سَتكز على دراسة 

بشأف النشاط التجاري والنظاـ األساسي للشركة الليبية للحديد والصلب ، مث التعرض  2010لسنة 
بشأف إعادة تنظيم ديواف احملاسبة، والقانوف  2013( لسنة 19رقم )القانوف لئلشكاليات اليت أوجدىا 

، يف ظل طلب رئيس ديواف احملاسبة ووكيل ىيئة إبنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية 2013( لسنة 20رقم )
الرقابة اإلدارية ، ضرورة تقيد كافة اعبهات اػباضعة إلشرافو ومن بينها الشركة الليبية للحديد والصلب 

كذلك سيكوف حبث اؼبوضوع يف ظل و  ،( من القانونُت سالفي الذكر50( واؼبادة )48أبحكاـ اؼبادة )
طار العاـ إلشكالية البحث من خبلؿ وشراح القانوف،  والذي ديثل اإل أحكاـ القضاء واجتهادات الفقو

دراسة اؼبعاعبة القانونية والتطبيقية لطرؽ الرقابة على الشركات العامة والقواعد اليت ربكمها، مستخدمُت 
وفق خطة البحث  يف ذلك اؼبنهج الوصفي التحليلي، واؼبنهج اؼبقارف كلما تطلبت طبيعة الدراسة ذلك.

 تالية:ال
 ادلطلب األول:
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 طرؽ الرقابة على الشركات العامة اليت سبارسها ىيئات الرقابة الداخلية .
 الفرع األول :

 الرقابة عن طريق ىيئة اؼبراقبة
 الفرع الثاين:

 الرقابة عن طريق مراجع حساابت خارجي 
 ادلطلب الثاين:

 الرقابة على الشركات العامة اليت سبارسها ىيئات الرقابة اػبارجية 
 

 الفرع األول:
 إشكاليات الرقابة اؼبالية يف ظل قانوف إعادة تنظيم ديواف احملاسبة

 الفرع الثاين:
 إشكاليات الرقابة اإلدارية يف ظل قانوف إنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية

 
 ادلطلب األول

 كات العامة اليت متارسها هيئات الرقابة الداخليةطرق الرقابة على الشر 
 
أتخذ الشركات العامة شكل الشركة اؼبسامهة،ويسري بشأهنا كافة األحكاـ اؼبنظمة للشركات  

( من القانوف 256اؼبسامهة اؼبنصوص عليها ابلقانوف التجاري كما سبق وأف أشران، وذلك حبكم اؼبادة )
ة الشركة اؼبسامهة على الشركات العامة جعلها زبضع لذات القواعد ، وابلتاليفإف إضفاء صف(1)التجاري

اؼبنظمة للرقابة على أعماؽبا وتصرفاهتا اليت تطبق على الشركات اؼبسامهة واليت نص عليها القانوف 
التجاري، السيما الرقابة اليت سبارسها ىيئات الشركة الداخلية اؼبناطة إليهاهبذه اؼبهمة، عمبًل بنص اؼبادة 

                                                 

اؼبسامهة العامة. كل شركة ديلك رأس ماؽبا ابلكامل شخص أو أكثر من ( على "يقصد ابلشركة 256حيث تنص اؼبادة ) -1
     األشخاص اإلعتبارية العامة. وتتخذ الشركة العامة شكل الشركة اؼبسامهة وتسري عليها أحكاـ ىذا القانوف" مدونة التشريعات

 814، ص25/09/2010) عدد خاص( ، السنة الثانية، مطابع وزارة العدؿ ، 
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، حيث أف اؼبشرع أوكل اؼبهمة ؽبذه اؽبيئات، وابعاده صراحة (1)( من قانوف النشاط التجاري260)
نظاـ اؼبراقبُت اؼباليُت على تصرفاهتا وقوائمها اؼبالية كأسلوب من أساليب الرقابة اؼبصاحبةاؼبعموؿ هبفي 

قبلؿ اؼبايل للشركات العامة اؼبؤسسات واعبهات العامة األخرى، يف إشارة إىل إقرار اؼبشرع ؼببدأ اإلست
 (2)اؼبسامهة، ابعتبار أف نظامها القانوين واإلداري ال يتماشى مع ىذا النوع من الرقابة. 

ومن ذلك فإننا سنتعرض لطرؽ الرقابة على أعماؿ وتصرفات اليت ذبريها ىيئات الرقابة 
االصل يف طرؽ الرقابة على الداخلية ابلشركة وفقًا ؼبا نص عليو القانوف التجاري ابعتبارىا سبثل 

الشركات العامة،واؼبتمثلة يف الرقابة عن طريق ىيئة اؼبراقبة، والرقابة عن طريق مراجع اغبساابت اػبارجي 
ابلفرعُت التاليُت، مع مبلحظة أف ىذا النوع من الرقابة متبع أيضا ابلشركة الليبية للحديد والصلب، 

 النظاـ األساسي للشركة.وفق ما سيتم اإلشارة إليو من واقع نصوص 
 الفرع األول 

 الرقابة عن طريق هيئة ادلراقبة
تقتضي طبيعة اؼبسامهة يف الشركات، على أحقية الشركاء يف فبارسة الرقابة اؼبباشرة على    

أعماؿ وتصرفات ؾبلس إدارة الشركة، وألف الشركاء أو اؼبسامهوف يظلوف عاجزين على مباشرة ىذه 
الشركة، الرقابة لوحدىم، لنقص خربهتم ودرايتهم ابلقواعد البلزمة لفحص ومراجعة ميزانيات وحساابت 

أو لوجود عد كبَت من اؼبسامهُت أو ملكية احد االشخاص اؼبعنوية ألسهم يف ىذه الشركات وتدخل  
كل ىؤالء اؼبسامهُت قد يعيق سَت الشركة ويعرقل أعماؽبا، كما أف عدـ تركيز اؼبسامهُت عن إدارة الشركة 

م ىذه الرقابة عن طريق ىيئة ،  لذلك فإف القانوف قرر أف تت(3)بقدر اىتمامهم دبا ربققو من أرابح

                                                 

( من القانوف التجاري على "تتكوف ىيئات الشركة العامة طبقًا ؼبا ىو منظم هبذا القانوف، والزبضع 260ادة )نصت اؼب -1
 الشركات العامةلنظاـ اؼبراقبُت اؼباليُت اؼبنصوص عليو يف قانوف النظاـ اؼبايل للدولة"، اؼبرجع السابق.

لقانوين لشركات القطاع العاـ، دار الفضيل للنشر والتوزيع، ببلسنة، ؼبزيد من التفصيل يراجع علي عبدالرحيم الككلي، النظاـ ا -2
 . 262ص

 ويرى البعض أف اؼبشرع مل حيالفو التوفيق عند استبعاده لنظاـ اؼبراقبُت اؼباليُت يف الشركات العامة.د. سعد سامل العسبلي، شرح قانوف
 . 458، ص 2010، 1النشاط التجاري اللييب اعبديد، دار الفضيل للنشر والتوزيع، ط

 ومابعدىا. 450، ص 1991د. حسن علي يونس، الشركات التجارية، ببل نشر،   -3
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تشكل من خرباء ؿباسبُت وقانونُت بقصد ضماف إجرائها ابلصورة الصحيحة، ومراعاة ما تتطلبو عملية 
 .(1)اؼبراقبة من مراجعة دفاتر وحساابت وقيود الشركة للتأكد من مطابقتها للقانوف

 ولياهتا:لذلك سنتعرض لقواعد تشكيل ىيئة اؼبراقبة وواجباهتا وسلطاهتا ومسؤ 
 أوال : تشكيل هيئة ادلراقبة:

تشكل ىيئة اؼبراقبة للشركة العامة بقرار من اعبمعية العمومية للشركة وفقاً ؼبا نص عليو القانوف 
(، حيث تتكوف اؽبيئة من ثبلثة أعضاء عاملُت، يكوف أحدمها حاصبلً 196التجاري يف مادتو رقم )

حصل على مؤىل جامعي يف القانوف، إضافة إىل على مؤىل جامعي يف زبصص احملاسبة، وآخر مت
تعيُت عضوين احتياطيُت للهيئة تتوفر فيهما ذات الشروط سالفة الذكر، أي جيب أف حيمبل مؤىبلً 
جامعياً يف ؾبايل احملاسبة والقانوف أيضاً، وىي ذات األحكاـ والشروط اليت نص عليها النظاـ األساسي 

 (2)عدؿ. للشركة الليبية للحديد والصلب اؼب
وتشًتط اؼبادة اؼبذكورة أف تتوفر يف عضو ىيئة اؼبراقبة سواء كاف مسامهًا أـ غَت مساىم ما 

 (3)يشًتط يف أعضاء ؾبلس إدارة الشركة اؼبنصوص عليها ابلقانوف التجاري.

                                                 

، 1997، 2د. مسعود دمحم مادي، د.فاضل الزىاوي، الشركات التجارية يف القانوف اللييب، منشورات جامعة اعببل الغريب، ط -1
 438. وايضاً د. سعد سامل العسبلي، اؼبرجع السابق، ص 246ص 

( على "تتكوف ىيئة اؼبراقبة من ثبلثة أعضاء عاملُت، يكوف أحدىم حاصبلً على مؤىل جامعي يف احملاسبة، 196تنص اؼبادة ) -2
وآخر متحصل على مؤىل جامعي يف القانوف، كما جيب تعيُت عضوين احتياطيُت للهيئة تتوافر فيهما الشروط اؼبذكورة يف الفقرة 

 العمومية بتعيُت ىيئة اؼبراقبة.... " اعبريدة الرظبية، اؼبرجع السابق.السابقة.....، وزبتص اعبمعية 
( من النظاـ األساسي للشركة الليبية للحديد والصلب اؼبعتمد بقرار اعبمعية العمومية 50( و اؼبادة )49كذلك يراجع نص اؼبادة )

 ، قرار غَت منشور.2010( لسنة 03للشركة رقم )
من القانوف يف اعضاء ؾبلس اإلدارة مايلي " .. الجيوز أف يعُت عضوًا دبجلس اإلدارة عدمي ( 173حيث اشًتطت اؼبادة ) -3

األىلية، أو انقصها، أو من أشهر إفبلسو ما مل يرد إليو إعتباره، أو من حكم عليو يف جناية أو جنحة ـبلة ابلشرؼ أو األمانة، وإذا 
 عُت أي من ىؤالء وقع تعينو ابطبًل.."

  

( من القانوف "تعيُت شخص يف ىيئة اؼبراقبة تكوف لو صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة أو مصاىرة 197الجيوز حبكم اؼبادة )كما انو 
مع رئيس أو اعضاء ؾبلس اإلدارة أو اؼبديرين العامُت ابلشركة، وكذلك اغباؿ ؼبن كاف مرتبطاً مع الشركة نفسها، أو شركات أخرى 

جر عبلقة مستمرة، وإذا  م تعيُت أحد ىؤالء ابؼبخالفة ألحكاـ ىذه اؼبادة، وقع تعينو ابطبًل " خاضعة إلشرافها بعبلقة عمل أب
 اعبريدة الرظبية، مرجع سابق.
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وقد اوجدت اؼبادة اؼبذكورة حكمًا يتعلق بكيفية تعيُت اعضاء ىيئة اؼبراقبة عند مسامهة 
اإلعتبارية العامة يف الشركة، حبيث تتوىل ىذه اعبهات تعيُت مندوبيها يف اؽبيئة ودبراعاة األشخاص 

الشروط البلزمة اليت جيب أف تتوفر فيهم كما سبق اإلشارة إىل ذلك، ومن ىنا فإف ملكية الدولة أو 
د والصلب، أحد األشخاص اإلعتبارية العامة لكامل اسهم الشركة كما يف حالة الشركة الليبية للحدي

يعطي اغبق يف انفراد الدولة بتشكيل ىيئة اؼبراقبة وربديد رئيسها وفقاً لذلك، بل إف ربديد رئيس اؽبيئة 
 ( 1)يقتصر على الدولة حىت يف حاؿ ملكيتها عبزء من أسهم الشركة.

 اثنيا : واجبات وسلطات هيئة ادلراقبة:
، واليت (2)سلطات ىيئة اؼبراقبة( من قانوف النشاط التجاري واجبات و 200حددت اؼبادة )

تتطلب القياـ بعدد من اؼبهاـ، حبيث تشمل قيامها دبراقبة إدارة الشركة والتأكد من سَت أعماؽبا وفق 
النظاـ االساسي والقانوف ، والتحقق من صحة عقد أتسيس الشركة، والتأكد من إمساؾ دفاتر 

اسبية اؼبنصوص عليها قانواًن وابلنظاـ األساسي، ومستندات الشركة احملاسبية وفق األصوؿ والقواعد احمل
وكذلك التأكد من مطابقة اؼبيزانية العمومية للشركة وحساب األرابح واػبسائر للنتائج اؼبتبثة يف 
سجبلت الشركة ودفاترىا ومستنداهتا احملاسبية، وعليها أيضًا أف تتثبت من مراعاة األحكاـ اؼبقررة يف 

( من القانوف اؼبتعلقة بقواعد تقدير عناصر القوائم 228صوص عليها ابؼبادة )تقدير مقومات الشركة اؼبن
 (3)اليت تتكوف منها أصوؿ الشركة.

                                                 

العامة أو  ( من القانوف التجاري يف فقرهتا األخَتة على " ويف حالة مسامهة أحد االشخاص اإلعتبارية196حيث تنص اؼبادة ) -1
ر، اػباصة تتوىل تلك اعبهة تعيُت مندوبيها يف ىيئة اؼبراقبة على أف تتوفر فيهم الشروط البلزمة،... وعندما تعُت الدولة مراقباً أو أكث

 جيب أف خيتار رئيس اؽبيئة فبن عينتهم الدولة".  اؼبرجع السابق.
( واجبات وسلطات ىيئة اؼبراقبة للشركة وىي ذات 51ادتو رقم )نظم النظاـ األساسي للشركة الليبية للحديد والصلب يف م  -2

 ( من القانوف التجاري، اؼبرجع السابق.200األحكاـ اليت جاءت هبا اؼبادة )
( بتحديد القواعد الواجب اتباعها عند تقدير عناصر القوائم اليت تًتكب منها اصوؿ الشركة، حيث بينت قواعد 228ويتعلق نص اؼبادة ) -3

 قيمة العقارات واؼبنشآت واآلالت واؼبنقوالت عند كل دورة مالية، وكذلك لقواعد تقدير قيمة اؼبواد األولية والبضائع وبراءات اإلخًتاع تقدير
اؽ ألور الصناعية وحقوؽ استغبلؽبا وامتيازات العبلمات اؼبسجلة وطرؽ زبفيض شبنها مع هناية كل دورة مالية، وكذلك كيفية تقدير قيمة االسهم وا
بينت  اؼبالية وكذلك طرؽ تقدير الديوف اؼبطلوبة للشركة بقيمة أعلى من شبن تكلفتها، مع مراعاة زبفيض نسبة اإلستهبلؾ كل دورة مالية، وكذلك

اؼبادة حاالت جواز اػبروج  عن ىذه القواعد شريطة ربقق مربرات ودواعي اسهمت يف اػبروج عنها، على أف تذكر ىذه اؼبربرات يف تقرير 
 يعرض من ؾبلس اإلدارة وىيئة اؼبراقبة على اعبمعية العمومية للشركة.  
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كما أنو جيب على ىيئة اؼبراقبة أف تتأكد مرة كل ثبلثة أشهر على األقل من وجود ما للشركة 
ة على أساس الضماف أو من قيم مالية وسندات، سواء كانت فبلوكة ؽبا، أو مرىونة لديها، أو ؿبفوظ

 األمانة أو اغبراسة.
وألعضاء اؽبيئة سلطة طلب أية معلومات من ؾبلس اإلدارة أو اؼبديرين العامُت، تتعلق بسَت 
عمل الشركة، أو حوؿ عمليات معينة، وؽبا إجراء اية ربقيقات أو ربرايت واثباهتا يف السجل اػباص 

 ( من قانوف النشاط التجاري.201ة )ابجتماعات اؽبيئة وقراراهتا اؼبنظمة ابؼباد
كما للهيئة إخطار ؾبلس اإلدارة دبا تبلحظو من تقصَت أو ـبالفة، أو ذباوز، وأف تطلب 

 تصحيح ذلك، ولو تطلب األمر دعوة اعبمعية العمومية لئلنعقاد.
( ألزمت أعضاء ىيئة اؼبراقبة حبضور جلسات ؾبلس اإلدارة واعبمعية 202كما أف اؼبادة )

 (1)مية، وأجازت ؽبا حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية اؼبشكلة من قبل ؾبلس اإلدارة.العمو 
( عدد من الواجبات ؽبيئة اؼبراقبة يتطلب ازباذىا عند تقصَت ؾبلس 203كما منحت اؼبادة )

( من تلقي 205، كما أهنا ملزمة دبوجب اؼبادة )(2)اإلدارة يف طلب الدعوة إلنعقاداعبمعية العمومية
ر الشكاوى احملالة إليها من اؼبسامهُت، وأف تعكس مضموف الشكوى واإلجراءات اليت ازبذىا من ونظ

أجل حبثها يف تقريرىا اؼبعروض على اعبمعية العمومية للشركة، وعليها طلب انعقاد اعبمعية العمومية 
أف سبت على وجو السرعة إذا بينت التحقيقات اليت أجرهتا بناء على شكوى عدد من اؼبسامهُت 

 (3)ـبالفات أو دواع واسباب جديدة تتطلب معاعبتها ازباذ إجراءات عاجلة.
 
 

                                                 

 (.52وىو ذات النص الذي أورده النظاـ األساسي للشركة الليبية للحديد والصلب يف مادتو رقم ) -1
نعقاد، وتقـو بنشر ( من قانوف النشاط التجاري على " جيب على ىيئة اؼبراقبة أف تدعو اعبمعية العمومية لئل203تنص اؼبادة ) -2

 اإلعبلانت اليت يفرضها القانوف كلما قصر ؾبلس اإلدارة يف ذلك.."
( من القانوف على " جيوز لكل مساىم أف يبلغ ىيئة اؼبراقبة ما يراه موجباً للشكوى، وعلى اؽبيئة أف تعَت 205وتقضي اؼبادة ) -3

لعمومية. وإذا تقدـ ابلشكوى عدد من اؼبسامهُت ديثل جزءاً من عشرين الشكوى اىتمامها، وأف تشَت إليها يف تقريرىا إىل اعبمعية ا
عشرين جزء من راس اؼباؿ، ربتم على ىيئة اؼبراقبة إجراء ربقيق على وجو السرعة يف موضوع الشكوى ، وتقدمي النتيجة وما تراه 

 دعت اؽبيئة اعبمعية العمومية لئلنعقاد."  على اعبمعية العمومية، وإذا ظهر أف الشكوى جدية، وتتطلب معاعبتها إجراءات سريعة
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 اثلثا : مسؤوليات هيئة ادلراقبة:
أف حيسنوا  زبضع أعماؿ ىيئة اؼبراقبة لقواعد اؼبسؤولية اؼبقررة قانوانً واليت تتطلب من اعضائها

القياـ بواجباهتم وعلى الوجو الذي يتطلبو القانوف يف شأف الوكالة، وىم مسؤولوف عن صحة البياانت 
، وذلك يفرض على (1)الواردة يف تقرير اؽبيئة بوصفها وكيبًل عن ؾبموع اؼبسامهُت يف اؼبهاـ اؼبسندة إليها

وف عليها حبكم وظيفتهم، وىم مسؤولوف  اعضائها احملافظة على سرية األعماؿ واؼبستندات اليت يطلع
، إذا تبُت أف (2)كذلك بوجو التضامن مع ؾبلس اإلدارة عما يصدر من ىؤالء من عمل أو تقصَت

الضرر ما كاف ليحدث لو قاموا دبا ىو مطلوب منهم من يقظة واىتماـ دبهمتهم، وزبضع دعوى 
مسؤولية ؾبلس اإلدارة اؼبنصوص عليها  مسؤولية أعضاء ىيئة اؼبراقبة لذات األحكاـ اؼبقررة يف شأف

 (3)( من القانوف.182ابؼبادة )
كما أف ىيئة اؼبراقبة تكوف عرضة للمسائلة إىل جانب ؾبلس اإلدارة إذا قصرت يف أداء    

 (4)واجباهتا وخالفت تصرفاهتا القانوأنوالنظاـ األساسي، وذلك بناء على شكوى اؼبسامهُت.
 
 
 

                                                 

، نقبًل عن: علي  331، ص 2006د. مصطفى كماؿ طو، الشركات التجارية، دار اؼبطبوعات اعبامعية األسكندرية،  -1
 .262عبدالرحيم الككلي، مرجع سابق، ص

 سي للشركة الليبية للحديد والصلب.( من النظاـ األسا52( من قانوف النشاط التجاري، واؼبادة )204يراجع نص اؼبادة ) -2
( على "جيب على رئيس وأعضاء ؾبلس اإلدارة أف حيسنوا القياـ ابلواجبات اؼبفروضة عليهم قانوانً 182حيث تنص اؼبادة ) -3

ا من دبقتضى عقد التأسيس، وعلى الوجو الذي يتطلبو القانوف يف شأف الوكالة وىم مسؤولوف بوجو التضامن قبل الشركة عما يلحقه
أضرار جراء عدـ القياـ بتلك الواجبات. وعلى كل حاؿ يعد رئيس وأعضاء ؾبلس اإلدارة مسؤولُت عن عدـ حرصهم على حسن 
سَت أعماؿ الشركة عموماً، وعن عدـ لقياـ دبا يف وسعهم للحيلولة دوف وقوع  أو إزالة أو زبفيف وطأة نتائج أعماؿ ضارة على 

ؼبسؤولية إىل من مل يصدر عنو خطأ واثبت دوف أتخَت اعًتاضو يف ؿبضر اعبلسة والقرارات اػباصة الرغم من علمهم هبا. والسبتد ا
 ابجمللس، وأعلم بذلك فوراً رئيس ىيئة اؼبراقبة"اعبريدة الرسيمة )عدد خاص(، اؼبرجع السابق.

 

دارة أو ىيئة اؼبراقبة يف شؤوف ( من قانوف النشاط التجاري على أف " إذا تبُت أف تصرؼ ؾبلس اإل206حيث تنص اؼبدة ) -4
الشركة ما يدعو إىل الريبة، وأهنما مقصراف يف القياـ بواجباهتما، جاز للشركاء الذين ديثلوف عشر رأس اؼباؿ أف يرفعوا شكواىم إىل 

 احملكمة اإلبتدائية اؼبختصة.." اؼبرجع السابق.
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 الفرع الثاين
 الرقابة عن طريق مراجع حساابت خارجي 

تعد الرقابة عن طريق مراجع حساابت خارجي من أساليب ودواعي ومربرات إحكاـ الرقابة 
على الشركات اؼبسامهة، ولتبليف أي قصور أو نقص يف أسلوب الرقابة عن طريق ىيئة اؼبراقبة، خاصة يف 

 الشركة العامة.
صل األوؿ من الباب الثالث اؼبعنوف ابألحكاـ وقد نص قانوف النشاط التجاري يف الف

( على ىذا النوع من الرقابة،عندما ألـز كافة الشركات اليت نظم أوضاعها 18اؼبشًتكة والعامة دبادتو )
القانوف،ابتباع ىذا األسلوب من الرقابة على أعماؿ وتصرفات الشركات بشكل عاـ، ومن بينها بطبيعة 

كات العامة اؼبسامهة، وذلك بوجوب تعيُت مراجع حساابت خارجي أو اغباؿ الشركات اؼبسامهة والشر 
أكثر حبسب األحواؿ، خاصة عند ذباوز رأس ماؿ الشركة القدر الذي ربدده السلطة اؼبختصة، مع 
إشًتاط اؼبشرع توفر مواصفات ؿبددة فيمن تسند لو مهمة مراجعة حساابت الشركة وتصرفاهتا، أبف 

م دبزاولة ىذه اؼبهنة، مع إضفاء طابع اغبجية القانونية على األعماؿ اليت يكوف من ألشخاص اؼبرخص ؽب
جيريها مراجع اغبساابت اػبارجي فيما يتعلق ابلتقارير اليت يصدرىا، وكذلك نتائج مراجعتو للميزانيات 

 (1)واغبساابت اػبتامية، وافًتاض صحتها كقرينة إىل اف يثبت عكسها وفق القواعد اليت نظمها القانوف.
وقد اشًتاط اؼبشرع أبف يكوف مراجع اغبساابت اػبارجي يف الشركات العامة اؼبسامهة، من 

 االشخاص اؼبرخص ؽبم دبزاولة ىذه اؼبهنة، من خرباء ماليُت وؿباسبُت ديتهنوف ىذه اؼبهنة.
وقد نظم قانوف النشاط التجاري وكذلك النظاـ االساسي للشركة الليبية للحديد والصلب، 

ُت مراجع اغبساابت اػبارجي وواجباتو ومسؤولياتو، وإلتزافبجلس إدارة الشركة العامة اؼبسامهة طريقة تع
 حيالو، وىو ما سنتعرض إليو تباعاً وفقا لآليت:

 
 أوال : تعيني مراجع احلساابت اخلارجي:

                                                 

( من القانوف على " جيب على كل شركة منظمة أبحكاـ ىذا القانوف أف تعُت مراجع حساابت خارجي أو 18نصت اؼبادة ) -1
أكثر، حسب األحواؿ، إذا ذباوز رأس ماؽبا اؼبقدر الذي حيدده قرار من األمُت اؼبختص، كما جيب أف يكوف مراجع اغبساابت 

اؼبهنة، ويعترب التقرير الصادر عن مراجع اغبساابت اػبارجي وكذلك اؼبيزانية  اػبارجي من االشخاص اؼبرخص ؽبم دبمارسة ىذه
 واغبساابت اػبتامية اؼبراجعة من قبلو صحيحة وحجة أماـ الغَت إىل أف يتبث العكس. اعبريدة الرسيمة )عدد خاص(، مرجع سابق.
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قانوف النشاط التجاري قد أخضع الشركات العامة اؼبسامهة لذات األحكاـ  على اعتبارأف
والقواعد اؼبنظمة للشركات اؼبسامهة اؼبنصوص عليها ابلقانوف، فإف تعيُت مراجع اغبساابت اػبارجي 
ابلشركات العامة اؼبسامهة يشًتط توفر ذات الشروط الواجب توفرىا فيمن يعُت كمراجع غبساابت 

( من القانوف، ومن ذلكفإف إختصاص تعيُت مراجع 18مهة اؼبنصوص عليها ابؼبادة )الشركة اؼبسا
اغبساابت اػبارجييقع من ضمن إختصاصات اعبمعية العمومية العاديةللشركة حبكم نص اؼبادة 

، وىو ذات اإلختصاص الذي نص عليو النظاـ األساسي (1)( من قانوف النشاط التجاري4ؼ 136)
( من ذات 54(، وكذلك نص اؼبادة )7ؼ  22يد والصلب دبوجب نص اؼبادة )للشركة الليبية للحد

 (2)النظاـ.
 اثنيا : واجبات ومهام مراجع احلساابت اخلارجي:

إىل جانب الواجبات اؼبناطة دبراجع اغبساابت اػبارجي اؼبعُت دبوجب أحكاـ ىذا القانوف، 
ية وفق ألصوؿ اؼبهنة اليت ديارسها حبكم اؼبادة واليت تفرض عليو مراجعة ميزانية الشركة وحساابهتا اػبتام

( من قانوف النشاط التجاري، وكذلك اؼبادة 208( اليت سبق اإلشارة إليها، فقد نصت اؼبادة )18)
( من النظاـ األساسي للشركة الليبية للحديد والصلب، على ضرورة قياـ مراجع حساابت خارجي 54)

ء مبلحظاتو بشأهنا قبل عرضها على اعبمعية العمومية قبل دورة دبراجعة القوائم اؼبالية للشركة وإبدا
انعقادىا السنوية العادية، حىت يف األحواؿ اليت ذبيز عدـ وجود مراجع حساابت للشركة، عمبلً 

                                                 

اختيار ؾبلس  -4ة العمومية العادية على " ( واليت عددت إختصاصات اعبمعي163( من اؼبادة )4حيث نصت الفقرة رقم ) -1
اإلدارة ورئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة وربديد مكافآهتم، وكذلك تعيُت مراجع اغبساابت اػبارجي وربديد أتعابو".مدونة التشريعات 

 )عدد خاص(، اؼبرجع السابق.
ددت اختصاصات اعبمعية العمومية العادية ( من النظاـ االساسي للشركة اليت ح22( من اؼبادة )7حيث نصت الفقرة رقم ) -2

اختيار ؾبلس اإلدارة وعبنة اؼبراقبة ومراجع اغبساابت اػبارجي، وربديد مكافآهتم، وربديد مرتب رئيس ؾبلس اإلدارة  -7على " 
اعبمعية ( فقد نصت على ".. ويتم تعيُت مراجع اغبساابت اػبارجي وربديد اتعابو من قبل 54وانئب الرئيس"، اما اؼبادة )

 العمومية". اؼبرجع السابق.
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( من القانوف، واليت مل تشًتط وجود مراجع حساابت خارجي يف 18ابإلستثناء الذي جاءت بو اؼبادة )
 (1)صوؿ رأس ماؿ الشركة إىل القدر اليت يستلـز وجود ىذا النوع من الرقابة.بعض األحواؿ عند عدـ و 

ويلتـز مراجع اغبساابت اػبارجي أف يقدـ تقريرًا مكتواًب يشتمل على مبلحظاتو ورأيو حوؿ 
أمور الشركة احملاسبية واؼبالية، وأمهها بياف مدى سبلمة حساابت الشركة وصحة البياانت اؼبالية  ومدى 

ها ألحكاـ القانوف والقوانُت ذات العبلقة والنظاـ األساسي للشركة، وكذلك مدى تقيد الشركة مطابقت
وإدارهتا بتطبيق القواعد واؼبعايَت احملاسبية اؼبتعارؼ عليها، خاصة فيما يتعلق دبسلك الدفاتر، وعمليات 

 (2)ية اػبتامية.جرد االصوؿ واؼبوجودات واإللتزامات، وطريقة عرض البياانت اؼبالية واحملاسب
 
 
 

 اثلثا : مسؤوليات مراجع احلساابت اخلارجي:
خيضع مراجع اغبساابت اػبارجي عند أدائو ؼبهامو يف مراجعة قوائم الشركة اؼبالية من  

ميزانيات وحساابت ختامية، وتطبق بشأنو ذات قواعد اؼبسؤولية اليت خيضع ؽبا رئيس وأعضاء ىيئة 
 (3)اؼبكلف هبا واليت سبق اإلشارة إليها يف موضعو من ىذا البحث. اؼبراقبة وذلك يف حدود اؼبهمة

                                                 

( من ىذا القانوف، جيب أف يقـو 18( من قانوف النشاط التجاري على " استثناء من حكم اؼبادة )208حيت قضت اؼبادة ) -1
 مراجع حساابت خارجي أو أكثر من األشخاص اؼبرخص ؽبم دبمارسة ىذه اؼبهنة دبراجعة القوائم اؼبالية للشركة اليت ستعرض على

 اعبمعية العمومية يف دور انعقادىا السنوي.."اؼبرجع السابق. 
( من النظاـ األساسي للشركة على "جيب أف يقـو مراجع حساابت خارجي أو أكثر من األشخاص 54وقد نصت ايضًا اؼبادة )

 العمومية العادية.. " اؼبرخص ؽبم قانوانً دبمارسة ىذه اؼبهنة دبراجعة القوائم اؼبالية للشركة اليت ستعرض على اعبمعية
( من قانوف النشاط التجاري على " على مراجع اغبساابت اػبارجي أف يقدـ تقريراً مكتوابً يتضمن رأيو 209تنص اؼبادة رقم ) -2

. مدى سبلمة حساابت الشركة، وصحة البياانت 1حوؿ يف أمور الشركة احملاسبية واؼبالية، وعلى وجو اػبصوص األمور التالية: 
. مدى 2ية اػبتامية،  ومدى تطابق ىذه اغبساابت مع أحكاـ ىذا القانوف والقوانُت ذات العبلقة والنظم األساسي للشركة.اؼبال

تطبيق  الشركة للمعايَت احملاسبية اؼبعتمدة )اؼبرعية(، وبشكل خاص تلك اؼبتعلقة دبسلك الدفاتر، وعمليات جرد اؼبوجودات 
 اؼبالية اػبتامية. مرجع سابقواإللتزامات، وطريقة عرض البياانت 

( فيما يتعلق بواجبات 209( من النظاـ األساسي اؼبعدؿ للشركة الليبية للحديد والصلب على نص اؼبادة )54وقد أحالت اؼبادة )
 مراجع اغبساابت اػبارجي. مرجع سبق اإلشارة إليو.

 . 9إليها يف ىذا البحث، ص  انظر لقواعد اؼبسؤولية لرئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة اليت  م التعرض -1



 العدد العاشر -البحوث األكادميية جملة 
 الشركة الليبية للحديد والصلب منوذجا   إشكاليات الرقابة على الشركات العامة

 

032 

 

وتتطلب اسباـ عمليات اؼبراجعة والرقابة عن طريق مراجع اغبساابت اػبارجي، وجود إلتزاـ 
الرقابية على الوجو  جمللس إدارة الشركة واؼبديرين حياؿ مراجع اغبساابت اػبارجي،يف سبيل أداءىلمهامو

( من قانوف النشاط التجاري، إدارة الشركة 210األكمل، حيث ألـز اؼبشرع من خبلؿ نص اؼبادة )
بتقدمي البياانت اؼبالية اػبتامية إىل مراجع اغبساابت اػبارجي خبلؿ ستُت يومًا من انتهاء السنة اؼبالية، 

العمومية يف مدة التتجاوز طبسة وأربعُت يومًا من والذي عليو إقباز مهامو وتقدمي تقريره إىل اعبمعية 
 (1)اتريخ إستبلمو البياانت اؼبالية.

بعد أف بينا قواعد الرقابة على أعماؿ وتصرفات الشركات العامةوالشركة الليبية للحديد 
والصلب كنموذج من ىذه الشركات، ووسائل وطرؽ مباشرهتا، نرى أنو قد التكوف الرقابة عن طريق 

راقبة أو عن طريق مراجع اغبساابت اػبارجي كافية وحدىا لضبط موازين العمل ابلشركة واحملافظة ىيئة اؼب
على أمواؽبا وحقوقها، خاصة وأننا نتفق مع ما ذىب إليو البعض، يف أف األمر قد يستوجب إعادة 

شرة مهامهم، ألنو النظر يف ىذا النظاـ حبيث يكفل للمراقبُت قدرا أكرب من اإلستقبللية واغبرية عند مبا
حىت وإف كاف تعيُت ىؤالء اؼبراقبُت من قبل اعبمعية العمومية إال أهنم يظلوف يف أحياف كثَتة يف مواجهة 
مع ؾبلس اإلدارة واعتماد أعماؽبم على ما يقدمو ؽبم ىذا اجمللس، وىو األمر الذي قد يؤثر على جودة 

 (2)ناصبهم يف أوؿ اجتماع للجمعية العمومية.ودقة عملهم، خاصة وإذا ربط ذلك بفقداف اؼبراقبُت ؼب
إال أف رأينا يف إعادة النظر يف نظاـ الرقابة على الشركات العامة اؼبنظم ابلقانوف التجاري، 
اليعٍت اتفاقنا على الصورة اليت فرضبها اؼبشرع أنواع الرقابة األخرى اليت سبارسها ىيئات وسلطات من 

العمومية، ألف ذلك برأينا جيب أف يراعي الطبيعة القانونية واإلدارية  خارج الشركة وخارج سلطة صبعيتها
واؼبالية ؽبذه الشركات، وأال تكوف ذريعة احملافظة على األمواؿ العامة سببا يف تعطيل عمل ىذه الشركات 
،والثأتَتعلى مصاغبها اػباصة اليت تسعى لتحقيقها، وابلتايل يكوف لذلك انعكاسًا مباشرًا على عدـ 
ربقيق ىذه الشركات ألغراضها اليت انشأت من أجلها، كوهنا تعتمد على السرعة يف اقباز واهناء 
                                                                                                                         

 

قضت اؼبادة اؼبذكورة على أف " على إدارة الشركة )ؾبلس اإلدارة أو اؼبديرين( تقدمي البياانت اؼبالية اػبتامية  إىل مراجع  -2
اغبساابت اغبساابت اػبارجي ؼبراجعتها خبلؿ ستُت يومًا من انتهاء السنة اؼبالية. وعلى مراجع اغبساابت اػبارجي إقباز مراجعة 

وتقدمي تقريره إىل اعبمعية العمومية للشركة يف مدة ال تتجاوز طبسة وأربعُت يومًا من=إستبلمو البياانت اؼبالية". وىو ذات اغبكم 
 .(54الذي نص عليو النظاـ األساسي للشركة الليبية للحديد والصلب دبادتو رقم )

 .451انظر يف ىذا الشأف د. حسن علي يونس، مرجع سابق، ص  -3
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تعامبلهتا التجارية، ىو ما أمهلو اؼبشرع عند إقراره ألساليب الرقابة األخرى اؼبفروضة على ىذه الشركات 
يط الضوءعلى واليت سبارسها ىيئات خارج الشركة، وىو ما سنتعرض لو يف اؼبطلب الثاين،بتسل

 اإلشكاليات اليت انتجها فرض ىذا النوع من الرقابة.
 ادلطلب الثاين

 الرقابة على الشركات العامة اليت متارسها هيئات الرقابة اخلارجية
تعد الرقابة اػبارجية على الشركات العامة، واليت تتوالىا أجهزة رقابية متخصصو ربددىا 

ىذه الشركات ؼبتابعة أداء ىذه الشركات ومدى ؿبافظتها على الدولة، إحدى مظاىر مسامهة الدولة يف 
، وتتجسد ىذه الرقابة يف مظهرين ومها: الرقابة اؼبالية والرقابة اإلدارية، (1)األمواؿ واالصوؿ اؼبخصصة ؽبا

حيث اسندت الرقابة األوىل لديواف احملاسبة، واليت ُأخضعت الشركات العامة لرقابتهادبوجب نص اؼبادة 
% 25إبعادة تنظيم ديواف احملاسبة )عند ملكية الدولة لنسبة 2013( لسنة 19رقم )ن القانوف ( م3)

( من القانوف رقم 26، وأسندت الرقابة الثانية ؽبيئة الرقابة اإلدارية  حبكم اؼبادة )( 2)من رأس ماؽبا(
والصلب فبلوكة  الشركة الليبية للحديد، وألف (3)إبنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية 2013( لسنة 20)

 واؽبيئة دبوجب ما ذكر. ابلكامل للدولة فإهنا تكوف خاضعة ايضاً لرقابة الديواف
وحيث كما ذكران أف فرض ىذا النوع من الرقابة أييت حبكم ملكية الدولة ألمواؿ الشركات 
 ومن أجل إحكاـ رقابة فاعلة على اؼباؿ العاـ اليت اسهم يف تكوين ىذه الشركات، وإف كاف ىذا
األسلوب جيد مربراتو ودواعيو يف اؼبؤسسات والوحدات واؼبرافق العامة،  إال أف ذات النوع من الرقابة قد 
اليتماشى مع ىذه الشركات ، نتيجة للطبيعة القانونية اػباصة اليت تتسم هبا ، وىو األمر الذي مل ينتبو 

حملاسبة، وىيئة الرقابة اإلدارية دوف أف إليو اؼبشرع أو تغافلو، ألهنأخضع ىذه الشركات لرقابة الديواف ا

                                                 

 . 273علي عبدالرحيم الككلي، مرجع سابق، ص  -1
الشركات اليت تساىم فيها -2... -1( على أنو ))ديارس ديواف احملاسبة رقابتو على اعبهات التالية: 3حيث قضت اؼبادة رقم ) -2

رأس ماؽبا أو تلك اليت منحتها %( من 25الدولة أو اؼبشروعات أو اؽبيئات أو اؼبصاحل واؼبؤسسات واألجهزة العامة دبا ال يقل عن )
اغبكومة امتياز استغبلؿ مرفق عاـ أو مورد للثروة الطبيعية وذلك دوف إخبلؿ أبي أحكاـ خاصة قد تنص عليها القوانُت أو 

 .814االتفاقيات اليت ترـب مع اغبكومة تنفيذاً ؽبا...((، يراجع القانوف ابعبريدة الرظبية ، مرجع سابق، ص
 

اؼبرجع السابق، ص الشركات العامة....((.-5( على أنو ""زبضع لرقابة اؽبيئة اعبهات التالية: ...26دة رقم )حيث نصت اؼبا -1
847 
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يراعي اؼبرونة اليت تتصف هبا طبيعة أعماؽبا وتصرفاهتا واليت نظمها القانوف التجاري والنظاـ األساسي 
ؽبذه الشركات، حيث ترتب عن ذلك تعطل العديد من أعماؿ وتصرفات ىذه الشركات نتيجة ؽبذا 

( من 48دما طُلب من ىذه الشركات التقيد بنص اؼبادة )النوع من الرقابة اؼبتصف ابلبطء، خاصة عن
إبعادة تنظيم ديواف احملاسبة اليت قضتبأنو " على صبيع اعبهات اػباضعة 2013( لسنة 19رقم )القانوف 

مالية  لرقابة الديواف إحالة صورة من صبيع عقودىا ومراسبلهتا إىل الديواف واليت يًتتب عنها إلتزامات
على الدولة، كما جيب عليها إببلغ الديواف ابؼبخالفات اؼبالية اليت تقع هبا وذلك عقب اكتشافها 

 (1)وعليها إببلغو بنتائج التحقيق يف تلك اؼبخالفات، وعلى الديواف ازباذ اإلجراءات البلزمة بشأهنا".
دارية اليت  نصت على ( إبنشاء ىيئة الرقابة اإل20( من القانوف رقم )50كذلك اؼبادة رقم )

أنو "على ؾبلس الوزراء والوزارات واعبهات التابعة ؽبا إحالة نسخة من ؿباضر إجتماعاهتا وقراراهتا فور 
صدورىا إىل اؽبيئة، كما جيب على تلك اعبهات أف ربيل للهيئة صورًا من مراسبلهتا اليت سبنح مزااي أو 

حيات واؼبراكز القانونية. وإذا تبُت للهيئة أف القرارات ترتب إلتزامات مالية أو تتضمن تغيَت يف الصبل
احملالة إليو من اعبهات اػباضعة لرقابتها ـبالفة التشريعات النافذة تتوىل الطعن يف تلك القرارات أماـ 
دوائر القضاء اإلداري، ويًتتب على رفع الطعن من اؽبيئة إيقاؼ تنفيذ القرار اؼبطعوف فيو غبُت صدور 

 (2)بشأنو".حكم هنائي 
لذلك سنتعرض يف الفرعُت التالُت إلشكاليات الرقابة اؼبالية واإلدارية يف ظل قانوف إعادة 

 تنظيم ديواف احملاسبة وقانوف إنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية وفقاً ؼبا يلي:
 الفرع األول

 إشكاليات الرقابة ادلالية يف ظل قانون إعادة تنظيم ديوان احملاسبة
( 19( من القانوف رقم )3خبضوع الشركات العامة لنطاؽ رقابة ديواف احملاسبةحبكم اؼبادة )

، جعلها تواجو إشكاليات حقيقة بسبب ذلك، (3)ومطالبتها ابإلمتثاؿ لقواعد ىذه الرقابة 2013لسنة 
                                                 

 يراجع القانوف ابعبريدة الرظبية، مرجع سابق. -2
 مرجع سابق. -1
ساىم فيها الدولة ( مل تنص صراحة على خضوع الشركات العامة، وجاء النص إبخضاع الشركات اليت ت3يبلحظ أف اؼبادة ) -2

%( من رأس ماؽبا، وابلتايل خضوع الشركات العامة دبوجب ذلك لرقابة الديواف حبكم ملكية الدولة ؼبا يفوؽ 25بنسبة التقل عن )
 ىذه النسبة، أو كامل رأس ماؽبا على غرار ملكيتها للشركة الليبية للحديد والصلب.
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السيما عند إبرامها لتعاقداهتا وإجرائها لتصرفاهتا،ألف طبيعة الشركات العامة والشركة الليبية للحديد 
والصلب ربديداً، ذبعلها يف منأى عن تطبيق اؼبعايَت الرقابية اليت يطالبها هبا ديواف احملاسبة ، بل أف 

جيب أف تكوف  ابلقدر الذي يتماشى مع ىذه الطبيعة، ابعتبارىا سبثل منطاً  إخضاعها لرقابة الديواف
خاصًا من االشخاص اإلعتبارية، ألنو وحىت مع ملكية الدولة ألسهمها اليغَت ذلك من كوهنا شركة 
مسامهة، إعًتؼ ؽبا القانوف وفق قرار إنشائها ونظامها األساسي ابلشخصية اؼبعنوية اػباصة، والذمة 

، حيث تتمتع الشركة بناء على ذلك، بقدر من االستقبلؿ اإلداري واؼبايل فبا جيعلها (1)ة اؼبستقلةاؼبالي
ربافظ على خصوصيتها يف التعامل عند فرض آليات الرقابة عليها، كوهنا شخص من أشخاص القانوف 

 اػباص.

 2013( لسنة 19( من القانوف رقم )48ومن ذلكفإف خطاب اؼبشرع ابؼبادة )
ةرئيس ديواف احملاسبة للشركة الليبية للحديد والصلب بتطبيقو، جيب أف يؤخذ وفقًا لآلاثر ومطالب

القانونية اليت ترتبت عن الشكل القانوين للشركات العامة اؼبسامهة، كوف الديواف معٍت بتحقيق رقابة 
صفها أشخاص فاعلة على العقود وااللتزامات اليت تربمها اغبكومة أو إحدى اعبهات التابعة ؽبا بو 

إعتبارية عامة ، وسبارس أساليب وامتيازات القانوف العاـ، من أجل ربقيق منفعة عامة ومباشرة، وتقـو 
بتحقيق ذلك عن طريق الصرؼ اؼبباشر فبا خيصص ؽبا من بنود يف ميزانية الدولة، وىي األحكاـ 

ة للشركات العامة والشركة الليبية واإلمتيازات اليت ال تتوفر يف الشكل القانوين واليف الطبيعة القانوني
للحديد والصلب على وجو اػبصوص، وابلتاليفإف القانوف مل يضع بُت أحكامو عددًا من اإلعتبارات 

 اليت من شأهنا أف زبضع الشركات العامة لرقابتو بشكل فاعل وفقاً ؼبا يلي:
الشركات العامة  أوال : عدم منح القانون لإلستثناءات اليت تتطلبها طبيعة الرقابة على

 حبكم األنشطة اليت متارسها:
ابلرغم من ؿباولة اؼبشرع إضفاء نوع من اػبصوصية على بعض اعبهات اػباضعة لرقابة 
الديواف ، إال أنو مل يساعد ىذه اعبهات يف اغبد من وطأة إلزامية النصوص ذباىها، حيث أكد يف 

                                                 

شركة اؼبعدؿ على أف " أتسست طبقًا ألحكاـ قرار اللجنة الشعبية العامة ( من النظاـ األساسي لل1حيث تنص اؼبادة رقم ) -3
وطبقًا ألحكاـ القوانُت النافذة واألحكاـ الواردة يف ىذا النظاـ )الشركة الليبية للحديد والصلب( شركة  1991( لسنة 669رقم )

 مسامهة ليبية، ؽبا الشخصية اإلعتبارية والذمة اؼبالية اؼبستقلة".
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.. ويف كل األحواؿ الزبل رقابة الديواف حبق ( من القانوف سالف الذكر على أف ))...3عجز اؼبادة )
( من ىذه اؼبادة يف أف يكوف ؽبا مراجعي حساابت تعينهم اعبمعية 3و2اعبهات اؼبذكورة يف الفقرتُت )

العمومية وفقًا ألحكاـ قانوف النشاط التجاري((، وىذااالذباه ديثل قيدًا آخرًا إضافيًا على الشركات 
ديواف تكوف إىل جانب رقابة األجهزة اؼبختصة اليت تشكلها اعبمعية العمومية العامة، إبقراره أف رقابة ال

ـ بشأف إعادة تنظيم الرقابة 1996( سنة 11للشركة ، على عكس ما نص عليو اؼبشرع ابلقانوف رقم )
( من 4،5،6،7،8،9،10( اعبهات اؼبنصوص عليها يف البنود )28،عندما أعفى دبادتو )(1))اؼبلغى(
(و الشركات اليت 4من القانوف اؼبذكور ،واليت اندرجت ربتها الشركات العامة ابلبند رقم) (5اؼبادة  )

(، من تطبيق أحكاـ اؼبواد 5%( من رأس ماؽبا ابلبند رقم )25تساىم فيها الدولة دبا ال يقل عن )
( على العقود اليت تربمها، وخصها اؼبشرع ابستثناء من تطبيق 27( و)26( و)25( و)24( و)23)

أحكاـ الرقابة اؼبسبقة على التعاقدات والتوريدات وأعماؿ اؼبقاوالت اليت ذبريها ،حىت وإف ذباوزت قيمة 
، حيث أف ىذا (2)( ألف دينار، واالكتفاء إبجراء الرقابة البلحقة 500التعاقدات أو األعماؿ سقف )

ة وانتظار اؼبوافقات اليت قد النص مكن الشركات العامةمن التعاقد دوف اؼبرور إبجراءات الرقابة اؼبسبق
تطوؿ ومن شأهنا أف أتخر تنفيذ األعماؿ واؼبهاـ، ودوف اؼبرور ابلسلسلة الطويلة اليت تتطلبها إجراءات 
اؼبراجعة اؼبسبقة للعقود وفحصها، واليت لو  م التقيد هبا لثأترت مصاحل ىذه الشركات وغبقت ذبارهتا 

 ظل القانوف اغبايل.خسائر فادحة ال ؿبالو، كما ىو اغباؿ يف 
وإف كنا قبد مسوغللمشرع عندما فرض التقيد إبجراءات الرقابة السابقة على اغبكومة 
واعبهات التابعة ؽبا كوهنا فبولة من اػبزانة العامة، على اعتبار أف عقودىا عقود إدارية، وتعرب عن العبلقة 

                                                 

، وقد  م إلغاء ىذا القانوف 93(، مطابع العدؿ ، ص 4القانوف دبدونة التشريعات، السنة الرابعة والثبلثوف، العدد رقم ) يراجع -1
( ، السنة السابعة، 1بتنطيم التفتيش والرقابة الشعبية اؼبنشور دبدونة التشريعات، العدد رقم ) 2007( لسنة 2دبوجب القانوف رقم )

 11، ص 2007/ 04/03
حيث اعفى القانوف دبوجب ىذا اإلستثناءالشركات العامة من تطبيق األحكاـ اؼبنصوص عليها ابؼبواد اؼبذكورة واليت تتعلق إبجراءات  -1

الرقابة السابقة على التعاقدات والصرؼ وصور مباشرة ىذه الرقابة، وكذلك اعفاء الشركات العامة من إلتزاـ إحالة صور من إذف طرح 
( لسنة 2واإلعفاء من قيود رقابة متابعة مراحل تنفيذ اؼبشاريع اؼبتعاقد عليها، حيث يبلحظ أيضًا أف القانوف رقم )اؼبشروع للتعاقد 

بشأف إعادة تنظيم ديواف احملاسبة، مل يستثٍت الشركات العامة من شرط اػبضوع للرقابة  2013( لسنة 19اؼبغلي القانوف رقم ) 2007
%( وىو ما خلق تعارض يف ربديد 25ابعفاء الشركات اليت تساىم الدولة يف رأس ماؽبا بنسبة تتجاوز )السابقة على تعاقداهتا، واكتفى 

 نطاؽ اػبضوع للرقابة السابقة من عدمو يف الشركات العامة اؼبملوكة للدولة كالشركة الليبية للحديد والصلب. 
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باع اغباجات العامة دبوجبها، اليت ديكن للشخص اؼبعنوي العاـ من خبلؽبا تقدمي  اػبدمات وإش
وبوصفها سلطة عامة تستعمل وسائل القانوف العاـ عن إدارهتا ألنشطتها ، وسبويلها يتم من اػبزانة 
العامة، نظراًلتخصيص جزء من اؼبيزانية العامة للدولة ؽبذه اعبهات لتتوىل الصرؼ على أنشطتها من 

ات العامة لذات القواعد والقيود،على اعتبار أهنا خبلؽبا، إال أننا القبد ذات اؼبسوغ إلخضاع الشرك
أشخاص معنوية خاصةوعقودىا عقود مدنية ينظم أحكامها القانوف اػباص وتسعى لتحقيق مصاحل 

 (1)(.24/16خاصة، وىو ما بينتو احملكمة العليا يف قضية الطعن اإلداري رقم )
 الشركات العامة: اثنيا : عدم مراعاة القانون لطبيعة التعاقدات اليت جتريها

إف مساواة الشركات العامة يف التعامل مع غَتىا من أشخاص القانوف العاـ ، يضع ىذه   
الشركات على احملك نتيجة لعدـ توافق ىذه التطبيقات مع الطبيعة القانونية للشركات العامة بوصفها 

عترب عقود مدنية عادية، أشخاص معنوية خاصة، كما سبق القوؿ؛ألف العقود والتصرفات اليت ذبريها ت
، وربكمها قواعد القانوف اػباص، وكل ما ذبريو من تعاقدات ينظمها (2)زبضع لرقابة القضاء العادي

 (3)القانوف اؼبدين اللييب ولوائحها اػباصة، وىو ما استقرت عليو قضاء احملكمة العليا.

                                                 
من القانوف اؼبدين أف شبة أشخاص معنوية من  79/1-74-69-53حيث قضت احملكمة أبف ))....... تفيد نصوص اؼبواد  -2

أشخاص القانوف العاـ وأخرى من أشخاص القانوف اػباص واؼبصلحة العامة على خبلؼ اغباؿ ابلنسبة ألشخاص القانوف اػباص، اليت 
ت أو نقاابت تنشأ عن هتدؼ إىل ربقيق اؼبصاحل اػباصة كما ىو اغباؿ ابلنسبة للشركات واؼبؤسسات واعبمعيات وشبة مؤسسات أو صبعيا

طريق اعبهود الفردية مستهدفة اؼبصاحل العامة شأف األشخاص العامة وىو ما يدعو الدولة إىل إضفاء صفة النفع العاـ عليها بعد التحقق 
ات واؽبيئات من قدرهتا على ربقيق ىذا النفع وىذه تعترب من األشخاص اؼبعنوية اػباصة وال زبضع لرقابة القضاء اإلداري خبلفًا للمؤسس

، 4، العدد6، السنة 29/03/1970ؽ(، جبلسة 24/16الطعن رقم ) العامة اليت تدخل منازعاهتا يف اختصاص القضاء اإلداري  ((.
 ، )شحات ضيف الدجياوي(، ؾبموعة اؼببادئ القانونية اليت قررهتا احملكمة العليا الليبية.12ص

 

لعامة اؼبسامهة، مقاؿ منشور جبريدة صناع الصادرة عن الشركة الليبية للحديد بدر دمحم اعبمل، النظاـ القانوين للشركات ا -1
 .2014(8والصلب العدد رقم )

 

، عندما رسخت يف 25/07/2004ؽ( جبلسة 215/49حيث عربت عن ذلك احملكمة العليا يف قضية الطعن اؼبدين رقم ) -2
لذي تربمو جهة اإلدارة، وأف يكوف متعلقًا دبرفق عاـ وؿبتواًي على قضائها مفهـو العقد اإلداري ، وقضت أبف العقد اإلداري ىو ا

شروط غَت مألوفة يف القانوف اػباص، فإف فقد العقد إحدى ىذه اػبصائص فإنو ال يكوف عقدًا إدارايً. وقد فسرت احملكمة يف 
أنو وؼبا كاف الثابت من العقد أف الطرؼ  معرض ردىا على أوجو النعي اليت أوردهتا الشركة الطاعنة ، ىذا اؼبضموف بقوؽبا ".. ىو

اؼبتعاقد مع الطاعن ىو شركة، وىي ليست ىيئة وال مؤسسة عامة، ومل تكن وحدة إدارية تتبع اعبهاز اإلداري للدولة، وإمنا ىي شركة 
جاري وتنظمها األحكاـ استثمارية خاصة  م إنشاؤىا دبوجب قرار اللجنة الشعبيةالعامة )سابقاً(، وزبضع بذلك ألحكاـ القانوف الت
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( 563امة )سابقاً( رقم )كما أف الئحة العقود اإلدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية الع
، أخرجت الشركات وأشخاص القانوف اػباص من نطاؽ سرايهنا، حبكم  نص اؼبادة رقم 2007لسنة 

( منها ، كما عرفت البلئحة العقد اإلداري أبنو ، )) ىو كل عقد تربمو جهة من اعبهات اؼبشار 2)
ة التنمية أو اؼبيزانية مىت كاف العقد إليها يف البلئحة هبدؼ تنفيذ مشروع من اؼبشروعات اؼبعتمدة يف خط

،إىل (1)حيتوي على نصوص استثنائية غَت مألوفة يف العقود اؼبدنية هتدؼ إىل ربقيق اؼبنفعة العامة((
جانب اقتصار سرايف البلئحة على اؼبشاريع اؼبنفذة ضمن مشروعات التنمية اليت يتم سبويلها من اػبزانة 

من البلئحة على أف ))تسري أحكاـ ىذه البلئحة على العقود العامة، حيث نصت اؼبادة الثانية 
اإلدارية اليت تربمها اعبهات والوحدات اإلدارية وكذلك على العقود اليت ترـب لتنفيذ مشروعات 

 (2)التنمية((
لذلك فإف ىذا التعريف أخرج من نطاؽ سراينو الشركات العامة ، ووفقًا ؽبذا اؼبعيار ليكوف  

تص بو ؿبكمة القضاء اإلداري دوف غَتىا ابلفصل يف اؼبنازعات اؼبتعلقة بو، إال إذا العقد إدارايً، زب
توافرت فيو ثبلث خصائص: وىي أف تكوف اإلدارة طرفًا يف العقد، وأف يتصل العقد دبرفق عاـ، وأف 

ائص، تظهر نية اإلدارة اؼبتعاقدة يف األخذ بوسائل القانوف العاـ ، فإذا توافرت يف العقد ىذه اػبص
أصبح إدارايً، وأضحت ؿبكمة القضاء اإلداري ـبتصة دوف غَتىا ابلفصل يف كافة اؼبنازعات اؼبتعلقة 
بو، وابلتايل فإف ذلك جيعل التعاقدات اليت تربمها الشركة ىي ؾبرد عقود مدنية ، وجيعل من ؿبكمة 

يقاؼ التعاقدات اليت يرى القضاء اإلداري ؿبكمة غَت ـبتصة بنظرىا والبنظر طلبات ديواف احملاسبة إب
 أهنا ـبالفة لئلجراءات اؼبطبقة من جانبو. 

من ذلك نرى أنو كاف على اؼبشرع مراعاةالطبيعة اػباصة ؽبذه الشركات، وكاف عليو القياـ 
إبفراد بعض اإلستثناءات أو النص على أحكاـ خاصة بشأهنا تتماشى مع طبيعتها وربقق الغرض من 

                                                                                                                         

اػباصة ابلتجار والشركات التجارية، وأف العقد اؼبرـب ال يتعلق بتسيَت مرفق عاـ، وإمنا ىو معٍت بنشاط استثماري، وبذلك فإف العقد 
== وىذا اؼبرـب بُت الطاعن بصفتو واؼبطعوف ضدمها ىو عقد مقاولة خيضع طبقاً للقواعد العامة للقضاء اؼبدين دوف القضاء اإلداري"

انظر ؾبموعة أحكاـ احملكمة . االذباه ينطبق سبامًا على الشكل القانوين للشركات العامة اؼبسامهة والشركة الليبية للحديد والصلب
 1588، ص2004، دار الكتب الوطنية بنغازي، 1، ط1العليا ج

 

  428، ص 26/10/2007( ، السنة السادسة، الصادر بتاريخ 9مدونة اإلجراءات، العدد رقم ) -3
 250، ص1976الطماوي، القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، دار الفكر العريب،  اؼبرجع السابق. د.سليماف -1
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( سالف الذكر ال ديكن تلبيتها، ألهنا 19اللتزامات اليت ألـز هبا القانوف رقم )إنشائها، لكوف الشروط وا
معنية ابلعقود اإلدارية واؼبنظمة ببلئحة العقود اإلدارية اليت ال تنطبق على التعاقدات واألعماؿ اليت 

وانت ( من القانوف اليت تلـز بضرورة تقدمي نسخ من األذ25تنفذىا الشركة، على غرار نص اؼبادة )
واؼبوافقات البلزمة لطرح اؼبشروع للتعاقد، لذلك فإف تعاقدات الشركة يفًتض أف تكوف يف منأى عن 

( من 48، وذلك يًتتب عليو ابلضرورة عدـ خضوعها لنص اؼبادة ) (1)تطبيق نص اؼبادة اؼبذكورة
 القانوف.

لذلك فإف اؼبربرات القانونية اليت تفرض على الوزارات والوحدات اإلدارية واؼبصاحل واؽبيئات 
واؼبؤسسات واألجهزة من إحالة صورة من ؿباضر اجتماعاهتا وقراراهتا أو أي مراسلة من شأهنا أف ترتب 

نية اػباصة من جانب، التزامات مالية على الدولة، قبدىا ال تتوفر ابلشركات العامة ذات الطبيعة القانو 
ومن جانب آخر إف نص اؼبشرع الصريح من نص إىل آخر إبلزاـ الوزارات واؼبؤسسات واؼبصاحل 
واألجهزة دوف غَتىا، فيو إشارة واضحة الداللة أنو يقصد اعبهات اؼبمولة من اػبزانة العامة دوف غَتىا، 

 (2)ونرى مربراً وحكمة يف ذلك.
 الفرع الثاين

 ة اإلدارية يف ظل قانون إنشاء هيئة الرقابة اإلداريةإشكاليات الرقاب
( بشأف إنشاء 20سبق وأف أشران إىل أف خضوع الشركات العامة لنطاؽ سرايف القانوف رقم )

( منو بنصها صراحة على امتداد رقابتها إىل الشركات 26ىيئة الرقابة اإلدارية أصبح واقعاً، حبكم اؼبادة )
ة جيب أف تتوافق أيضاً مع طبيعة ىذه الشركات، واآلاثر القانونية اؼبًتتبة عنها  العامة، إال أف ىذه الرقاب

( من القانوف، بشأف إحالة 50كما سبق القوؿ، ألف مطالبة الشركات العامة ابلتقيد بنص اؼبادة )

                                                 

قة أف تقدـ صورًا من من اؼبوافقات ( من القانوف " يتعُت على اعبهات اليت زبضع عقودىا للمراجعة اؼبسب25نصت اؼبادة ) -2
البلزمة للتعاقد وصور من الرسائل اليت تطلب فيها اإلذف بطرح اؼبشروع للتعاقد مرفقة ببياف موضوع التعاقد واؼبستندات اؼبتعلقة بو 

 اليت تتطلبها التشريعات النافذة.."  
الديواف اػباص بتفسَت القوانُت ابؼبملكة األردنية بقراره رقم  وىذا الرأي لو ما يسنده من واقع التطبيقات اؼبقارنة، فقد افىت -1
، بعدـ خضوع الشركات العامة اؼبسامهة أو اليت تساىم فيها اغبكومة لرقابة ديواف 1991( لسنة 5وقراره رقم )1970( لسنة 25)

، اتريخ الدخوؿ  www.audit-bureau.gov.joاحملاسبة . يراجع قراري التفسَت، بشبكة اؼبعلومات الدولية ابؼبوقع ،
17/03/2017. 
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 نسخة من ؿباضر اجتماعاهتا وقراراهتا، وكذلك صورة من اؼبراسبلت اليت ترتب التزامات مالية أو سبنح
أو تغَت يف الصبلحيات أو اؼبراكز القانونية، يتعارض مع طبيعة ىذه الشركات واإللتزامات اؼبفروضة 
عليها قانواًن ، ألف خطاب اؼبشرع  ىنا جيب أف يفسر على كبو التقييد والتخصيص للجهات اليت 

ؾبلس الوزراء والوزارات تتطلب طبيعة فرض الرقابة عليها،إلتزامها دبا ورد ابؼبادة اؼبذكورة،واؼبتمثلة يف 
واعبهات التابعة ؽبا، كوف ىذه اعبهات فبولة من اػبزانة العامة وزبضع للرقابة اؼبباشرة للهيئة اؼبنوط هبا 
الكشف عن مواطن اػبلل والقصور عند فبارسة ىذه اعبهات ؼبهامها احملددة وكذلك عند قيامها 

اإللتزامات عليها، ابعتبار أف ىذه اعبهات بصرؼ اؼبخصصات من اؼبيزانية العامة للدولة وترتيب 
شخص من أشخاص القانوف العاـ، وىو ما اليستقيم مع الطبيعة القانونية للشركات العامة كماسبق 

 البياف، ووفقاً لئلعتبارات التالية:
أوال : عدم مراعاة القانون لطبيعة القرارات الصادرة عن الشركات العامة وعدم مراعاته 

 اص القضائي :لقواعد اإلختص
( من القانوف اؼبذكور، نرى أهنا نصت على أف اإلجراء 50ألنو،وابلعودة لنص اؼبادة )

اؼبطلوب ازباذه من اؽبيئة عند ـبالفة رئيس ؾبلس الوزراء أو الوزراء أو اعبهات التابعة ، ىو الطعن يف 
فة الذكر، قد نصت على ( سال50ىذه القرارات أماـ دوائر القضاء اإلداري، لكوف عجز اؼبادة رقم )

))... إذا تبُت للهيئة إف القرارات احملالة إليها من اعبهات اػباضعة لرقابتها ـبالفة للتشريعات النافذة 
تتوىل الطعن يف تلك القرارات أماـ دوائر القضاء اإلداري، ويًتتب على رفع اؽبيئة للطعن إيقاؼ تنفيذ 

 (1)شأنو.((القرار اؼبطعوف فيو غبُت صدور حكم هنائي ب

( اعبهات العامة 50وىذا تعبَت واضح الداللة، على أف اؼبشرع قصد يف خطابو ابؼبادة رقم )
اؼبمولة من اػبزانة العامة،بوصفها من أشخاص القانوف العاـ، والقرارات الصادرة عنها ىي قرارات 

رارات، ألف القرارات إدارية، وابلتايل عدـ انطباؽ ذلك على ما تصدره الشركات العامة من تصرفات وق
الصادرة عن الشركة العامة كما سبق القوؿ ىي قرارات عادية زبضع لرقابة القضاء العادي الاإلداري، 
السيما وأف احملكمة العليا قد تصدت لتعريف القرار اإلداري القابل للطعن عليو ابإللغاء يف قضية 

ة عرضت عليها أبف القرار اإلداري يف أوؿ قضي 1954/ 05/04ؽ( جبلسة 1/1الطعن اإلداري رقم )
                                                 

 848انظر اعبريدة الرظبية ، اؼبرجع السابق  ص  -1
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ىو : " إفصاح اإلدارة عن إرادهتا اؼبلزمة دبا ؽبا من سلطة دبقتضى القوانُت واللوائح ، وذلك بقصد 
 (1)إحداث مركز قانوين معُت مىت كاف فبكنا أو جائزا قانوان وكاف الباعث عليو انتفاء مصلحة عامة" 

ومن ىذا التعريف، يستلـز لكي نكوف أماـ قرار إداري أف تتوفر بو اػبصائص أو العناصر 
 التالية:

 أف يكوف القرار صادراً عن جهة إدارية تنفيذية. -1
 أف يصدر القرار من جهة إدارية تتمتع ابلشخصية اؼبعنوية العامة.  -2
 السلطة العامة.أف يصدر القرار عن اعبهة العامة دبا ؽبا من امتيازات  -3
 صدور القرار عن جهة اإلدارة إبرادهتا اؼبنفردة دوف تدخل أو تبلقي إرادة أخرى معها. -4
 أف يكوف منبع القرار الصادر عن جهة اإلدارة ىو القوانُت واللوائح السائر دبقتضاىا.  -5
 (2)ع.أف يكوف القرار انبعاً من إرادة اإلدارة الذاتية وليس من دافع إرادة اؼبشر  -6

كما أانغبكم الذي أورده النص فيما يتعلق بتدخل اؽبيئة ابلطعن يف القرارات والتصرفات اليت 
تراىا صدرت ابؼبخالفة ألحكاـ القانوف، وذلك ابلطعن عليها أماـ دوائر القضاء اإلداري، أخرج دبفهـو 

ؽبيئة أف تطعن يف أي النص الشركات العامة من نطاقو، ألهنلو كاف القصدغَت ذلك، لذكر أبنو على ا
تصرؼ ـبالف ألحكاـ القانوف أماـ القضاء، لكوف النص خص ابلذكر دائرة القضاء اإلداري ، فهذا 
حيملنا إىل اعبـز أبف اؼبشرع قصد اعبهات اليت تتمتع ابلشخصية اؼبعنوية العامة واليت خيتص القضاء 

أ دبناسبة تنفيذىا ؼبهامها اإلداري وليس القضاء العادي، ابلنظر يف اؼبنازعات اليت تنش
وصبلحياهتا،لكوف اؼبنازعات اليت تنشأ بسبب فبارسة الشركات العامة ألعماؽبا وتصرفاهتا ىي منازعات 

                                                 

 .25ؾبموعة أحكاـ احملكمة العليا ، القضاء اإلداري والدستوري اعبزء األوؿ، ص -2
 

ص  2013للطباعة والنشر ،  ؼبزيد من التفصيل يراجع د. عمر دمحم السيوي ، الوجيز يف القضاء اإلداري، مكتبة الفضيل -1
 وما بعدىا .  437وما بعدىا ، وأيضا راجع د. سليماف الطماوي مرجع سابق ص  129
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، وىو ما أكدتو احملكمة العليا يف قضية الطعن (1)حقوقية خاصة ال تنبسط عليها والية القضاء اإلداري
 (2)كانت الشركة الليبية للحديد والصلب طرفاً هبا.اإلداري دبناسبة نظرىا إلحدى اؼبنازعات اليت  

إضافة إىل أف النص أوجد حكمًا ـبالفًا للقواعد القانونية اؼبنظمة إلجراءات إيقاؼ تنفيذ 
بشأف  1971( لسنة 71( من القانوف رقم )7القرارات اإلدارية مؤقتاً، بشكل يتعارض مع نص اؼبادة )

عليو مبادئ احملكمة العليا، عندما نص على أنو ودبجرد رفع ىيئة  القضاء اإلداري، وخبلفًا ؼبا استقرت
الرقابة اإلدارية الطعن، يوقف تنفيذ القرار اؼبطعوف فيو غبُت صدور حكم هنائي بشأنو، يف خرؽ صارخ 

 (3)ؼببدأ األثر الفوري واؼبباشر للقرارات اإلدارية وصدورىا مصحوبة دببدأ اؼبشروعية اإلدارية.

                                                 

، 1989انظر يف ىذا اؼبعٌت : د دمحم ـبتار عثماف، اؼببادئ واألحكاـ القانونية لئلدارة الشعبية، منشورات جامعة قاريونس،  -2
  217ص
( بوضوح أبف القضاء اإلداري ىو القضاء اؼبختص ابلنظر 28/39ة الطعن اإلداري رقم )حيث أشارت احملكمة العليا يف قضي -3

يف دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن الشركة ابعتبارىا جهاز تنفيذ مشروعات اغبديد والصلب، وىذا القضاء أصبح الديلك الوالية 
. يراجع حكم 1991( لسنة 669ور قرار إنشاء الشركة رقم )على قراراهتا بعد ربوؿ شكلها القانوين إىل شركة عامة مسامهة بصد

 .29(، ص 2(، )1(، العدداف )29، ؾبلة احملكمة العليا، السنة )13/06/1993احملكمة العليا الصادر جبلسة 
 

 جيوز أنو على فيو اؼبطعوف القرار تنفيذ وقف اإلداري القضاء دائرة أماـ الدعوى رفع على ( على "اليًتتب7حيث تنص اؼبادة ) -1
تداركها.يراجع  يتعذر قد التنفيذ نتائج أف احملكمة ورأت الدعوى صحيفة يف ذلك طلب إذا تنفيذه، بوقف أتمر أف للمحكمة

ببل دار نشر. ويبلحظ أف ىذا النص ىو  ،، اجمللد الثالث 1971لصادرة سنة القانوف اؼبنشور ابؼبوسوعة التشريعية ، القوانُت ا
 بشأف تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية. 2007( لسنة 2( من القانوف رقم )41ؼبادة )استنساخ ؼبا ورد اب

إف األصل  ؽ( عندما قضت أبنو12/22اري رقم )يف قضية الطعن اإلد 26/02/1976وايضاً يراجع حكم احملكمة العليا جبلسة 
يف القرارات اإلدارية أف تكوف واجبة النفاذ فور صدورىا وؾبرد رفع دعوى طلب إلغاء قرار معُت حبجة عدـ مشروعيتو الديكن أف 
يناؿ من نفاذ القرار وإال النتهينا غلى نتيجة الديكن التسليم هبا وىي شل نشاط اإلدارة سباماً، ألف معظم نشاطها يصدر يف صورة 

حكم منشور دبجلة احملكمة العليا السنة  العكس.رية وؽبذا سبتعت القرارات اإلدارية بقرينة السبلمة حىت يتبث قرارات إدا
   49( ،ص 4(،العدد )12)

ؼبزيد من التفصيل حوؿ شروط طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري راجع ما كتبو كل من: د.دمحم عبدهللا اغبراري، الرقابة على أعماؿ 
، وراجع 328ومابعدىا، وكذلك د.عمر دمحم السيوي، مرجع سابق، ص 485، ص 2010، 5اؼبكتبة اعبامعية، ط اإلدارة، مطبعة

، ود.عبدالغٍت بسيوين عبدهللا  543ص 1976ايضاً د. سليماف دمحم الطماوي ، النظرية العامة للقرارات اإلدارية دار الفكر العريب، 
مرجع سبق اإلشارة إليو،  -قضاء اإللغاء-يماف دمحم الطماوي، القضاء اإلداريوما بعدىا، وأيضا انظر د.سل 136مرجع سابق، ص

 . 1001ص
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 مراعاة القانون للمعايري اليت متيز األموال العامة عن اخلاصة:اثنيا : عدم 
( من القانوف 50تعداألمواؿ اليت تديرىا اعبهات اؼبعنية برقابة اؽبيئة واؼبنصوص عليها ابؼبادة )

أموااًل عامة، وسبتع ابغبماية القانونية اؼبقررة ؽبذه األمواؿ، من حيث عدـ جواز اغبجز عليها أو سبلكها 
دـ، كما تستعمل ىذه اعبهات يف ربقيق أغراضها وسائل القانوف العاـ بوصفها سلطة عامة، وأف ابلتقا

أي تصرؼ ـبالف للقانوف يفرض على اؽبيئة التدخل، إبعتبار أهنا معنية دبراقبة أداء اعبهات التنفيذية 
اجباهتا وفقًا ؼبقتضيات ابلدولة القائمةعلى تقدمي خدمة عامة والتأكد من ربقيقها ؼبسؤولياهتا وأدائها لو 

القانوف، والتأكد من قياـ العاملُت هبذه اعبهات من تقدمي اػبدمات للمواطنُت، وىو ما ال يتوفر يف 
طبيعة األمواؿ اؼبخصصة للشركات العامة واليت تديرىا دبعرفتها، وىو اؼبفهـو الذي  أكدتو احملكمة العليا 

( عندما أعتربت أمواؿ الشركات العامة، أموااًل خاصة ؽ105/43الليبية يف قضية الطعن اؼبدين رقم )
أبية ضباية قانونية، وتنزؿ ىذه األمواؿ منزلة أمواؿ األفراد اليت ذبرى عليها كافة اإلجراءات  عال تتمت

 (1)القانونية على خبلؼ األمواؿ العامة االخرى اؼبخصصة للمنفعة العامة.
ك اؼباؿ الذي سبلكو الدولة أو األشخاص اؼبعنوية ألف اؼبفهـو القانوين للماؿ العاـ، ىو  ذل

العامة ، اؼبخصص للمنفعة العامة أو ػبدمة اؼبرفق العاـ سواء استعمل مباشرة من قبل اعبمهور أو وضع 

                                                                                                                         

 
( 87ؽ( بقوؽبا "عن مفهـو اؼبادة )105/43يف قضية الطعن اؼبدين رقم ) 10/01/2001يراجع حكم احملكمة العليا جبلسة  -1

ؿ العامة سواء كانت اثبتة أـ منقولة، ومنها اؼببالغ النقدية، ، أف األموا1970( لسنة 138من القانوف اؼبدين اؼبعدلة ابلقانوف رقم )
الجيوز اغبجز عليها، طاؼبا ىي ـبصصة للمنفعة العامة، كما حيظر التصرؼ فيها أو سبلكها ابلتقادـ، دبعٌت أف اؼبشرع جعل 

ة، وبُت أمواؽبا اػباصة، ورتب على كل التخصيص للمنفعة العامة معيارًا للتمييز بُت األمواؿ العامة للدولة أو األشخاص اإلعتباري
منهما أحكامًا خاصة، حيث أوجب يف األوىل فرض اغبماية القانونية، وذلك حبظر التصرؼ يف تلك األمواؿ أو اغبجز عليها أو 

انونية كأمواؿ سبلكها ابلتقادـ، خبلؼ اغبالة الثانية فإف األمواؿ تنزؿ منزلة أمواؿ األفراد اليت ذبرى عليها كافة اإلجراءات الق
الشركات التجارية التابعة للدولة وما على غرارىا ". حكم منشور دبجلة حملكمة العليا، السنة اػبامسة والثبلثوف والسادسة والثبلثوف، 

 .146ص 
( من القانوف 87ؽ( ، عندما فسرت نص اؼبادة )88/20يف قضية الطعن اؼبدين رقم )، 22/07/1975جبلسة وايضًا حكمها 

اللييب أبف اؼباؿ العاـ ال يعترب من األمواؿ العامة إال إذا كاف ملكاً للدولة أو لؤلشخاص االعتبارية العامة وـبصصاً ؼبنفعة عامة   اؼبدين
 ، ، اؼبركز القومي 2مشار إليو من قبل  د.دمحم عبدهللا اغبراري، أصوؿ القانوف اإلداري جابلفعل أو دبقتضى قانوف أو مرسـو

 151، ص2003، 5للبحوث، ط
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، أما األمواؿ اػباصة اليت سبتلكها الدولة  (1)لدواـ سَت اؼبرافق العامة وسواء كاف اؼباؿ منقواًل أو عقاراً. 
أو األشخاص اإلدارية األخرى من غَت األمواؿ اؼبخصصة للمنفعة العامة وإمنا يتم استغبلؽبا من أجل 

 (2)إمناء وزايدة موارد الدولة وزبضع ىذه اجملموعة من أمواؿ الدولة، لقواعد القانوف اػباص.
لكشف عن أية ـبالفات أو جرائم تتعلق بواجبات الوظيفة وألف ىيئة الرقابة اإلدارية معنية اب

وأي خلل أو قصور من شأنو الثأتَت على الصاحل العاـ مباشرةوكذلك زبتص دبراقبة الصرؼ من اؼبيزانية 
العامة، والتأكد من أف الصرؼ  م وفقًا لقانوف اؼبيزانيةوالقانوف اؼبايل للدولة، وابلتايل فإف إطبلقات 

تتجو إىل اعبهات معنية بتحقيق النفع العاـ واؼبباشر وهتدؼ إلىإشباع حاجة عامة،  رقابتها جيب أف
وذلك بتوليها إدارة كافة اؼبرافق واؼبصاحل العامة ابلدولة، وزبرج ابلضرورة عن ىذا الوصف شركات 

اؽبيئة  القطاع العاـ بعمومها، ومن بينها الشركات العامة اؼبسامهة، وحىت معإخضاع ىذه الشركات لرقابة
( من القانوف، إال أف ذلك جيب أال يؤخذ علىإطبلقو، مراعاة لطبيعتها القانونية 26وفقًا لنص اؼبادة )

ابعتبارىا شخص معنوي خاص وتعد أمواؽبا أمواؿ الدولة اػباصةوليست أمواال عامة، والتتمتع ابغبماية 
النظاـ القانوين الذي زبضع لو أمواؿ القانونية اؼبقررة لؤلمواؿ العامة، حيث زبضع ىذه األمواؿ لذات 

 (3)األفراد.
 ، ولذلك وؼبا كانت الطبيعة القانونية للشركة الليبية للحديد والصلب زبرجها من ىذا اؼبفهـو
ابعتبارىا شخص معنوي خاص وأمواؽبا أمواٌؿ خاصة زبضع لنفس اؼببادئ واألحكاـ الواردة يف القانوف 

اؿ اػباصة لؤلفراد، ومن  م تستوي معها يف جواز التصرؼ يف أمواؽبا اؼبدين والتجاري واليت ربكم األمو 
، وإف خضوع الشركة هبذا الشكل لرقابة اؽبيئة (4)أو اغبجز عليها من قبل الغَت أو سبلكها دبضي اؼبدة

ود اليوجد ما يربره واقعًا أو قانوانً، وابلتايل جيب أف تكونرقابة اؽبيئة يف اإلطار اؼبقرر قانواًن ويف حد
( من القانوف، جيب أف يكوف معنياًبتلك 50األىداؼ العامة للهيئة، وأف خطاب اؼبشرع يف اؼبادة )

( من ذات القانوف، على إعتبار أف ىذه اعبهات ىي 26( من اؼبادة )1،2اعبهات احملددة ابلفقرتُت )
                                                 

  378علي قبيب ضبزة، اكتساب اؼباؿ العاـ يف القانوف اإلداري، ببل نشر، ببل سنة، ص  -2
 307، ص2005-الرافدين للحقوؽ -أنساـ علي عبدهللا، النظاـ القانوين لؤلمواؿ العامة  -3
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اع اغباجات العامة، أشخاص اعتبارية عامة وأمواؽبا أمواٌؿ عامة، ومنوط هبا ربقيق النفع العاـ،وإشب
األمر الذي يفرض نوع من اغبماية القانونية ؽبا ، عند اكبراؼ موظفي الدولة عن مقتضيات الوظيفية 
العامة أو عند إساءهتم الستخداـ صبلحياهتم أو استغبلؿ سلطاهتم بشكل غَت مشروع، وىذا يفرض 

ليهم تقدمي اػبدمات العامة، واليت ابلضرورة إحكاـ الرقابة على ىؤالء كوهنم موظفُت عامُت ومعهود إ
الربتمل الًتاخي أو التقصَت أو التبلعب، ألف أي خلل يف تقدمي ىذه اػبدمات سيؤثر على مصاحل 
األفراد وسيمس دبراكزىم القانونية، وىذه اؼبصاحل جديرة بتدخل اؼبشرع من أجل ضبايتها واحملافظة 

 عليها.
 

 رأي خاص : 
غتو للقانونيُت كونو مل يفرد أية نصوص خاصة تراعي الطبيعة نرى أف اؼبشرع أخطأ عند صيا

سياسة التمويل الذايت  القانونية اليت تتمتع هبا الشركات العامة ،ابعتبار أف ىذا النوع من الشركات يتبع
 هةواجأرابحا للشركة، لكي تستطيع مع ىذه السياسة مَت نشاطها دبا حيقق يتسبملزم ،وؾبلس إدارهتا

بصورة ىذه الشركات تدار  أففيجب  وبشكل يضمن ربقيق أغراضها وأىدافها، التزاماهتا وتوسعاهتا
هبذه السياسة ىو من ظواىر  أهنا فبلوكة ابلكامل للدولة،ألانألخذلرغم من اب ربقق ؽبا الكفاية والفاعلية

 ونسبة من فائض األرابح . رأظباؽبااالستقبلؿ اؼبايل للشركة دبعٌت اعتمادىا على مواردىا اػباصة من 
حيث كنا نطمح أف يسَت اؼبشرع على ذات االذباه وينتهج ذات النهج عندما صاغ القانوف 

بشأف الرقابة، عندما وضع عدد من اإلستثناءاتلصاحل الشركات العامة مراعاة 1996( لسنة 11رقم )
بيا ؼبتطلبات اإلئتماف التجاري لطبيعتها التجارية، وما تطلبو طبيعة نشاطها من سرعة يف التعامل، ومل

 الذي تقتضيو طبيعة معامبلهتا. 
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 اخلامتــــــــــــــة:
، وما  م التعرض لو من طرؽ ووسائل الرقابة الداخلية من خبلؿ ما  م مناقشتو فيهذاالبحث

واػبارجية على الشركات العامة، واإلشكاليات العملية والقانونية اليت تعًتض أوجو الرقابة اػبارجيةعلى 
 ىذه الشركات، فإننا ننتهي  ابستعراض خبلصة حبثنا، وعدد من التوصيات،  وفقاً للتايل:

 أوال : اخلالصة :
خبلؿ ماسبق دراستو أبف الشركات العامة عمومًا ، والشركةالليبية للحديد  نستخلص من  

والصلب بوجو خاص، بوصفها شركة عامة اؼبسامهة ىي شركة ليبية مسامهة، إعًتؼ ؽبا القانوف وفق 
قرار إنشائها ونظامها األساسي ابلشخصية اؼبعنوية اػباصة، والذمة اؼبالية اؼبستقلة، حيث تتمتع الشركة 

ء على ذلك، بقدر من االستقبلؿ اإلداري واؼبايل وجيعلها ربافظ على خصوصيتها يف التعامل عند بنا
فرض آليات الرقابة عليها، كوهنا شخص من أشخاص القانوف اػباص، حيث تدار الشركة عن طريق 

قانوف ؾبلس إدارهتا، وىو اؼبعٍت إبدارة نشاطها وربقيق أغراضها وتصريف أمورىا على الوجو اؼببُت ب
النشاط التجاري، ونظامها األساسي والتشريعات ذات العبلقة، وزبضع الشركة لرقابة ىيئة اؼبراقبة، 
ومراجع اغبساابت اػبارجي وفق القواعد اؼبنصوص عليها ابلقانوف التجاري والنظاـ األساسي للشركة، 

لرقابة على تصرفات وأعماؿ بتعيينمن اعبمعية العمومية للشركة اليت تتوىل عن طريق ىذه اعبهات فرض ا
 الشركة وؿباسبة ؾبلس إدارهتا وفق للصبلحيات اؼبمنوحة ؽبا قانوانً، ىذا من جانب.

ومن جانب آخر، أف رقابة ديواف احملاسبة وىيئة الرقابة اإلدارية، جيب أال سبتد إىل الشركة أو 
إلدارية واؼبالية ؽبا، حيث أف متابعة تطاؽبا إال ابلقدر الذي حيافظ على الطبيعة القانونية واالستقبللية ا
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ومراقبة أعماؿ ونشاطات الشركة من قبل ىذه اعبهات، جيب أال خيل أبحكاـ القوانُت والتشريعات 
النافذة اليت نظمت الطبيعة اػباصة للشركات العامة اؼبسامهة عمومًا وللشركة الليبية للحديد والصلب 

ف والنظاـ األساسي للشركة ، الذي أعطى قدر من بشكل خاصأيضًا وعلى النحو اؼببُت ابلقانو 
اإلستقبللية اإلدارية جمللس إدارة الشركة عند فبارسة اعبمعية العمومية لرقابتها وإشرافها عليها، حىت وإف  
كانت فبلوكة ابلكامل ألشخاص اعتبارية عامة،ألف الطبيعة القانونية للشركات العامة اؼبسامهة وما خولو 

للشركة جعلها سبارس اختصاصاهتا اؼبدرجة هبذا النظاـ، ابلقدر الذي يسمح جمللس النظاـ األساسي 
اإلدارةدبمارسة مهامو وتسيَت وتصريف أمور الشركة يف ظل أحكاـ النظاـ األساسي والقانوف التجاري، 
 وال يقيد ؾبلس اإلدارة يف ىذا الصدد إال القانوف أو النظاـ األساسي نفسو، وال زبضع ألي نوع من
التوصية أو الرقابة أو اإللزاـ إال وفق األدوات الرقابية اليت أوجدىا القانوف والنظاـ األساسي على النحو 

 اؼبذكور أعبله.
كما الحظنا أف اؼبشرع مل يراع طبيعة القرارات الصادرة عن الشركة واإلختصاص القضائي يف 

القضاء اؼبدين  وليس القضاء اإلداري  نظرىا، نظرًا إلنتفاءصفة القرارات اإلدارية عنها، حيث خيتص
بنظرىا والفصل يف اؼبنازعات اليت قد تنشأ عنها، خاصة وأف مسلك قانوف ىيئة الرقابة كاف خاطئاً 
عندما أوجد حكمًا يتعارض مع القواعد القانونية الراسخة، عندما اعترب أف ؾبرد رفع دعوى الطعن 

لرقابتو، يوقف تنفيذ ىذا القرار،إىل جانب ذلكأف مسلك  إبلغاء القرارات الصادرة عن اعبهات اػباضعة
اؼبشرع يف التعامل مع تعاقدات الشركات العامة اليت تربمها يف سبيل تنفيذىا ألغراضها مع الغَت ىي 
عقود مدنية زبضع لرقابة القضاءاؼبدين، وليست عقود إدارية زبضع لرقابة القضاء اإلداري، وذلك 

تطبيق التشريعات اليت ربكم أشخاص القانوف العاـ، إال ابلقدر الذي جيعلها يف منأى عن نطاؽ 
يتماشى مع طبيعتها كما أسلفنا، تطبيقًا ألحكاـ التشريعات اػباصة األخرى وما استقرت عليو آراء 
الفقو وأحكاـ القضاء، ودبراعاة التكييف القانوين الصحيح لعبلقتها مع غَتىا، كوف الشركة تنزؿ منزلة 

 عند إبرامها لتصرفاهتا اؼبختلفة إلدارة أنشطتها.  األفراد 
وأيضاً إف طبيعة الشركة اػباصة، التنفي خضوعها لرقابة ديواف احملاسبة وىيئة الرقابة اإلدارية، 
ذلك ألف رأس اؼباؿ اػباص ابلشركة ىو فبلوؾ للدولة، وجيب أف ترد على نشاطو القيود اؼببلئمة ابلقدر 

نشاء الشركةدبا يعود على اجملتمع ابلرفاىية، فبا يقتضي ذلك رقابة الدولة على الذي حيقق الفائدة من إ
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الشركات العامة، ألف أمهية الدور الذي تقـو بو ىذه الشركات ابلنسبة لبلقتصاد القومي التقل شأانً 
واع عن أمهية اؼبشروعات اليت تتوىل الدولة إنشائها أو اؼبسامهة فيها، ولذلك زبضع ىذه الشركات ألن

-ـبتلفة من الرقابة اغبكومية تبدأ مند أتسيس الشركة وتظل تبلـز وجودىا غبُت انقضائهاإال أننا نؤكد
( 19، أف ذلك جيب أال خيرج عن اإلرادة اغبقيقةمن إصدارالقانونُت رقمي)-وفقا لؤلسانيد اليت سقناىا

الرقابة إىل جانب الرقابة ربديداً، واغبكمة اؼببتغاة من إخضاع الشركة لنوع من  2013(لسنة 20و)
بشأف 2010( لسنة 23اؼبفروضة عليها حبكم النظاـ األساسي وقرار إنشائها ودبراعاة القانوف رقم )

النشاط التجاري، حيث أف اختبلؼ الطبيعة القانونية للشركة جيعلها يف حل فبا أورده اؼبشرع من 
يف مواجهة أشخاص القانوف العاـ اؼبمولة من التزامات ، ابعتبار أف تلك االلتزامات ذبد ؾباؿ تطبيقها 

اػبزانة العامة، ألف تقييد الشركة بتطبيق ىذين القانونُت؛ جيب أف يكوف يف إطار احملافظة على 
االستقبللية اإلدارية واؼبالية ؽبا، دوف أف تكوف ىذه الرقابة سببًا يف تضيع فرص للتعاقدات،خاصة يف 

رعة إجرائها لتجنب اػبسائر اليت ستًتتب بسبب ذلك ، كوف ظل األوضاع الراىنة اليت تتطلب س
الطبيعة التجارية اليت تتسم هبا عمليات وأعماؿ الشركة ال ربتمل التأخَت، وتتطلب سرعة يف ازباذ 
القرارات والتنفيذ، خاصة أف مااستقر عليو الفقو والقضاء، ىو اعًتافهبالطبيعة اػباصة للشركة العامة اليت 

ية اؼبعنوية اػباصة، ودبيزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وحبساابت منفصلة عنها، وابلتايل تتمتع ابلشخص
فإف من مظاىر ىذا االستقبلؿ، تكمن يف تكوين احتياطي قانوين من أرابحها، بعكس مرافق الدولة 

ؼبيزانية العامة أو اؼبؤسسات واؼبنشآت اػباضعة إلشراؼ مباشر من الدولة واليت تقـو بتوريد فائض ا
 للخزانة العامة.

 اثنيا :  التوصيـــــــــــــات:
ؼبا كانت الشركة العامة ومن بينها الشركة الليبية للحديد والصلب، ىي: عبارة عن جسم 

زودهتا برأس اؼباؿ بقصد تنفيذ نشاط والذمة اؼبالية اؼبستقلة، أنشأهتا الدولة و  تمتع ابلشخصية اؼبعنويةي
 وسائل القانوف اػباص أساسيةاليت تضعها الدولة وتتبع بصفة االسًتاتيجيات ذباري وفق  اقتصادي او

 عند فبارستها ألغراضها،ومن خبلؿ ما  م مناقشتو يف اػببلصة، فإين أوصي ابلتايل:
ـ إبعادة تنظيم ديواف احملاسبة، 2013( لسنة 19: إف التقيد أبحكاـ القانوف رقم )أوال  

( منو،واليت تفرض على اعبهات اػباضعة لرقابة الديواف، إحالة صورة من 48) وربديدًا نص اؼبادة
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قراراهتا ومراسبلهتا اليت ترتب التزامات مالية إىل ديواف احملاسبة، جيب أف يكوف ابلقدر الذي تكوف فيو 
 ة العامة.الدولة طرفاً مباشراً يف ىذه اؼبعامبلت، وأف تكوف االلتزامات اؼبعنية ستتحمل تغطيتها اػبزان

ـ إبنشاء ىيئة 2013( لسنة 19( من القانوف رقم )50: عدـ التقيد بنص اؼبادة )اثنيا  
الرقابة اإلدارية يف مواجهة الشركات العامة، فيما ألزمت بو بشأف إحالة نسخة من ؿباضر اجتماعاهتا 

يف الصبلحيات أو  وقراراهتا، وكذلك صورة من اؼبراسبلت اليت ترتب التزامات مالية أو سبنح أو تغَت
اؼبراكز القانونية، كوف منح الصبلحيات وتغيَتىا لن يرتب أي التزامات على كاىل على اؼبيزانية العامة 
للدولة حبكم أف ىذه الشركات غَت فبولة منها، السيماأف رسم السياسات العامة واعتماد القرارات 

ية العمومية، اليت سبثل اعبهات اؼبالكة اؼبتعلقة ابؼبيزانيات ورأس اؼباؿ ىي صبلحيات أصيلة للجمع
 للشركة.

( لسنة 20( والقانوف رقم )19: التقيد فقط ابلنصوص اليت وردت ابلقانوف رقم )اثلثا  
اليت ديكن تطبيقها على الشركات العامة وتتماشى مع طبيعتها القانونية، واليت الزبل  2013

 مفهـو الرقابة البلحقة.دبفهوماالستقبلؿ اإلداري واؼبايل هبا، واليت ذبسد 
: إصدار تعديل تشريعيبحيث يضمن أف تكوف الرقابة على الشركات العامة اؼبسامهة رابعا  

متوافقة مع الطبيعة القانونية اػباصة اليت تتمتع هبا، واغبصوؿ على االستثناءات اؼبطلوبة ؼبمارسة 
( 11ار ما كاف معموؿ بو ابلقانوف رقم )نشاطها وفقاً ؼبا تتطلبو سرعة اقباز اؼبعامبلت التجارية على غر 

 ـ بشأف تنظيم الرقابة.)اؼبلغى(.1996لسنة 
: ضرورة صياغة قانوف بشأف شركات القطاع العاـ، يراعى من خبللو اػبصوصية اليت خامسا  

تتمتع هبا ىذه األجساـ القانونية اليت أنشأهتا الدولة لتحقيق أغراض اقتصادية وذبارية وصناعية أو 
حبيث يضمن ىذا القانوف نوع من اغبماية القانونية اؼبطلوبة حبيث تؤدي ىذه الشركات دورىا  خدمية،

الذي أنشأت من أجلو يف تنفيذ خطط التنمية للدولة، علمًا أبنو سبق وأف صدر قانوف ابػبصوص 
 بشأف النشاط التجاري.  ـ2010( لسنة 23وألغي ابلقانوف رقم )
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