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 ادلؤمتر العلمي االول حول الشركات العامة
 يف النظام القانوين اللييب  

 حمور التشريعات اجلنائية وعالقتها ابلشركات العامة
 ورقة حبث بعنوان

عن  جرمية  شركة ادلسامهة العامة ادلسؤولية اجلنائية لرئيس وأعضاء جملس ادارة
  إساءة إستعمال السلطة

 بتسام حسن سامل بن عيسيإ . أ
 عضو هيئة تدريس جبامعة ادلرقب

 .جامعة ادلنار بتونس/  ابحثة يف إطار إعداد أطروحة دكتوراه يف كلية احلقوق والعلوم السياسية 
 

 ادلقدمة
يعترب اؼبوظف العام ركيزة أساسية يف أي دولة حديثة، فالدولة كشخص معنوي ال يبكن ؽبا 
أن تستقيم بال عناصر بشرية تسري اعماؽبا، واؼبوظف العام يعترب موظف تعرب بو الدولة عن إرادهتا، 

ا، تل  ولسان ينطق برغبتها، ويد قوية تقدم هبا خدمات اؼبرافق العامة وربقق هبا سيادهتا وسلطاهن
 األمور ال تتحقق إال من خالل اؼبوظف العام أاي كانت درجتو الوظيفية اليت يتمتع هبا.

اؼبوظف  بشأن اعبرائم اإلقتصادية م1979لسنة  2من القانون رقم  (2اؼبادة ) لقد عرقت و 
مهمة عامة يف اللجان أو اؼبؤسبرات والبلدايت أو وحدات اإلدارة احمللية  كل من انيطت بو  العام ابنو "

أو اؽبيئات أو اؼبؤسسات العامة أو االربادات أو النقاابت أو الروابط أو اعبمعيات أو اؽبيئات اػباصة  
أو الشركات أو اؼبنشآت اليت تساىم يف رأس ماؽبا ىذه اعبهات، ويدخل يف ذل   ، ذات النفع العام

 .  رروا العقود واحملكمون واػبربا  واؼبًتصبون والشهود أننا  قيامهم بواجباهتمؿب
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وتعرف شركة اؼبسانبة أبهنا شركةؽبا اسم ذباري مشتق من الغرض من انشائها وينقسم رأظباؽبا 
إىل أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ،  وال يسأل اؼبساىم عن ديون الشركة إال يف حدود ما 

        (1)اكتتتبفيو من اسهم وتقتصرمسؤوليتة على أدا  قيمة تل  األسهم

م ، ص 1991مسعود دمحم مادي ، وفاضل الزهأوي ، الطبعة األوىل ، الشركات التجارية يف القانون اللييب ، منشورات جامعة اجلبل الغريب ، ليبيا  -1

115 .
 

وائم االقتصادية نالحظ أن اؼبشلرع ومن خالل ربديد مفهوم اؼبؤظف العام يف قانون اعب 
م ، وعليو  1979لسنة  2اللييب وسع من مفهوم اؼبؤظف العام عند ربديد نطاق تطبيق القانون رقم 

يعترب رئيس وأعضا  ؾبلس إدارة الشركة اؼبسانبة العامة من اؼبوظفني العموميني  والذين ىبضعون لقانون 
من ذات القانون واليت حددت  مفهوم  3ت عليو اؼبادة اعبرائم االقتصادية ، وما أيكد ذل  ما نص

االموال العامة اليت تدخل يف نطاق تطبيق ىذا القانون ، واليت تشملها اغبماية اعبنائية هبذا القانون 
من قانون اعبرائم  2وىي االموال اؼبملوكة أو اػباضعة الدارة واشراف اعبهات اؼبذكورة يف اؼبادة رقم 

 االقتصادية . 
 يف اطارة اشراف الدولة على الشركات العامة ، رباول الدولة جاىدة أن ربسنو  

إختيارموظفيها من كافة الوجوه؛ ليتوىل وظيفة رئيس وأعضا  ؾبلس إدارة الشركات اؼبسانبة العامة 
العام حال أدا  أعماؽبا، إال أن مهما  الشخص اؼبناسب  ؛ مث توفر الدولة اغبماية القانونية للمؤظف

حاولت الدولة أن تنتقي اؼبوظف فهو بشر لو غرائزه، فقد تتسرب إليو غرائز اإلكبراف فيحيد عن جادة 
الصواب وينزلق إىل مدارك الفساد، ويكون بعد ذل  اإلسا ة الوظيفية أمام مسئولية قد تكون إدارية 

 .(1)وقد تكون جنائية حبسب كل حالة وظروفها
وقد أدرك اؼبشرع ىذه اغبقيقة فأوىل ؽبا عناية فائقة لوضع التنظيمات القانونية الصارمة لردع  
كل رئيس أو أحد أعضا  ؾبلس الشركة، تسول لو نفسو اػبروج عن مقتضيات وظيفتو يف الشركة 

شركة اؼبسانبة،  اؼبسانبة العامة واؼبتاجرة هبا، فسنت التشريعات الىت ذبرم إنتهاك حرمة إسا ة سلطة ال

                                                 
 97م، ص 1986هبنام، اعبرائم اؼبضرة ابؼبصلحة العمومية،د.ط ، منشأة اؼبعارف ، اإلسكندرية مصر، رمسيس  -1
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كما أولت أنبية غبماية النزاىة ومكافحة ىذه اإلسا ة، خصوصا وأن القاعدة اؼبعروفة يف القانون ىي 
 )الجريبة وال عقوبة إال بنص( .

وؽبذا ستحاول الباحثة تسليط الضو  على أحد تل  السياسات وىي اؼبسئولية اعبنائية لرئيس 
عامة يف حال ذباوزىم حدود تل  السلطة اؼبمنوحة ؽبم، رغم أنو وأعضا  ؾبلس إدارة الشركة اؼبسانبة ال

تتعدد تل  التجاوزات الصادرة من رئيس وأعضا  اإلدارة للشركة، إال أنو اخًتت ىذا التجاوز وىو 
 إسا ة أستعمااللسلطة لكوهنا أكثر شيوعا وإنتشارا.

وأثنريىا على اؼبصلحة  وتستمد ىذه اعبريبة أنبيتها من خطورهتا ، أننا  ذباوزىم ؼبهامهم
 العامة للدولة.

وتثمتإلشكالية اؼبوضوع  يف انو و من خالل استعراض النصوص القانونية اليت تطبق علي 
م  2010لسنة  23(  من رقم  3/ 406، 399جريبة أسا ة استعمال السلطة ، اؼبتمتلة يف اؼبادة )

بشأن   1979( لسنة 2انون رقم )( من الق 34، 33، 31، 29،30بشأن النشاط التجاري واؼبواد)
 اعبرائم األقتصادية؛ فأين القانونني يطبق علي جريبة اسا ة استعمال السلطة ؟ .

لي اىتمام خاص ابعبريبة اسا ة  ليس ىذا وحسب بل أكثر من ذل  ىو أن اؼبشرع مل يبم
امة  يف القانون رقم استعمال السلطة اليت يرتكبها رئيس أو أحد أعضا  ؾبلس أدارة الشركة اؼبسانبة الع

بشان اعبرائم االقتصادية  على الرغم  من أنبية األموال ؿبل اغبماية اليت تعرب مل   2010لسنة  23
 الدولة ، وعلى الرغم من حدانت قانون النشاط التجاري 

ونظرًا النبية اؼبوضوع نري تقسيم  ىذا البحث إىل مطلبني، يتناول اؼبطلب األول مفهوم  
استعمال السلطة والبنيان القانوين ؽبا، واؼبطلب الثاين السياسة اعبنائية العقابية  جريبة إسا ة
 ومدىنجاعتها .

 ادلطلب األول:
 البنيان القانوين للجرمية .

ارهتم للشركة اؼبسانبة العامة إىل استغالل دعضا ؾبلس إدارة الشركة اننا  إأو أقد يعمد رئيس و 
من  هبدف تسهيل مهامهم  قانون أو االلنظام االساسي للشركة ال الصالحيات الواسعة اليت خوؽبا ؽبم

التجاوزات  تعددت مظاىر نألكن و ،  االكبراف هبذه الصالحيات لتحقيق مصاحل شخصيةخالل 
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الصادرة من رئيس أو أحد أعضا  ؾبلس اإلدارة للشركة اؼبسانبة العامة يبقىأنبها إسا ة استعمال 
لضيق للشركة فقط بل اىاؼبستو  ىصر خطورهتا علتىذىاألفعالال تقن أودبا السلطة اؼبمنوحة لو، 

 .(1)فبا هبعل زجرىا يبثل شرطا ضروراي لتنمية االقتصاد الوطين  ؛ إلقتصاديككلىاؼبستواىعل
مفهوم اعبريبة )الفرع األول( البد من البحث يف البنيان القانوين للجؤيبةقباعة  ىولإلحاطة دبد

 ا )الفرع الثاين(.اركاهنو 

                                                 
 98رمسيس هبنام ، اؼبرجع السابق، ص   -1
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 الفرع األول
 من قبل جملس االدارةجرمية إساءة السلطة مفهوم 

 إساءة استعمال السلطة  مفهوماوال :  
لو القانون، لتحقيق  ان يبارس مصدر القرار السلطة اليت خوؽبأيقصد هبا ىو  

 .(1)ولاف غري تل  اليت حددىا القانون دأى
كما يعرفها الفقو قيام من توىل أمر من أمور األمة أو عهد إليو بو ابالستفادة او اإلنتفاع من 
عملو أو واليتو ؼبصلحتو الشخصية أو مصلحة قريب أو صديق أو إستعمال قدرتو وقوتو اؼبمنوحة لو 

 .(2)بقصد اإلنتقام والتشفي
و يف اؼبفهوم اعبنائي فأهنا تعين :  جريبة اؼبوظف العام الذي خولو النظام السلطة على األفراد 
فاستعملها على غري النحو الذي حدده القانون أو إبتغا  غرض غري ما حدده القانون، فأىدر حقوقا 

 (3)وبميها القانون.

ه قق اؽبدف الذي قصدرئيس وأعضا ؾبلس اإلدارة للشركة السعي إلصدار قرارات رب ىفعل
اؼبشرع أوربقيق الصاحل العام، اما إذا استخدمت اإلدارةىذه السلطة لتحقيق اىذافأخرى  غري تل  

 سلطة . أستعمالىناك جريبة إسا ة كان  احملددة قانوان،
 اثنيا : شروط جريبة اسا ة استعمال السلطة

على أنو "  اإلقتصادية بشأن اعبرائم م1979( لسنة 2( من قانون رقم )33اؼبادة )وتنص 
كل موظف عام وبصل لنفسو سوا  مباشرة أو عن طريق غريه أو يعاقب ابغببس مدة ال تقل عن سنتني  

 ."  منفعة غري مشروعة من أي عمل من أعمال اإلدارة اليت يبارس فيها وظيفتو  ىأبفعال ـبتلفة عل
كل  تقل عن ستة أشهر  " يعاقب ابغببس مدة ال نو أ( من نفس القانون 34وتنص اؼبادة )

 ..... " موظف يسئ استعمال سلطات وظيفتو لنفع الغري أو اإلضرار بو

                                                 
أضبد الورفلي، الوسيط يف قانون الشركات التجارية،  الطبعة الثالثة ، منشورات ؾبمع األطرش للكتاب اؼبتخصص  تونس،  -1

 .275م،ص 2012
 . 278نفس اؼبرجع ص  -2
 231مص 2011كمال العياري، اؼبسري يف الشركات التجارية،د.ط ،  منشورات ؾبمع األطرش للكتاب اؼبختص، تونس ،   -3
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انو يشًتط لقيام اركان جريبة أسا ة استعمال  تني السابقتني،ادنص اؼبخالل  يفهم من
 السلطة الشروط األتية : ــــــــ

 2عام طبقا ؼبفهوم اؼبوظف العام يف اؼبادة  يكون ىناك تنصرف تصدر من مؤظفن أ/ 1
من قانون اعبرائم االقتصادية ، ويف اطار الشركة العامة تصدر ىذه التصرفات من رئيس أو أعضا  
ؾبلس االدارة . وان يكون اؽبدف من القيام هبا ربقيق مصاغبهم اػباصة بعيدًا عن اؼبصاحل العامة 

 .للشركة 
ارج نطاق اؼبشروعية أي ال هبيزىا القانون وال النظام هبب أن تكون ىذه االفعال خ/2
 .  االساسي 
قصد ربقيقها، أي اػبروج من ياإلدارة قد تعمد الوصول إىل النتائج اليت ؾبلس  كوني/ أن  3
 .(1)واىداف وغاايت الشركة  إىل ربقيق اىداف خاصة الصاحل العام 

 استعمال السلطة يف الفرع الثاين ولبلورت الفكرة أكثر هبب حبث اركاقبريبة اسا ة
 الفرع الثاين 
 ركان جرمية إساءة استعمال السلطةأ

السلطة ىو اإلسا ة للوظيفة العامة من قبل  أستعمالمادام  موضوع جريبة إسا ة 
بو  اؼبوظف والسلوك الذي قام ، ركان اعبريبة  تتطلب نالنة عناصر أساسية اعباينأاؼبوظف العامفإن 

 .القصد اعبنائيابإلضافةإىل 
من قبل  أحدى جرائم الوظيفة العامةيالسلطة ىاستعمال إسا ة وىو الركن اؼبفًتض : / 1
وىذه الصفة  ىم لوازم ىذه اعبريبة،أذل  فإن صفة اؼبوظف اؼبختص ىي من ى، وبنا  علاؼبؤظف العام 

 (  .2)يكون غريه ؾبرد شري يشًتط وجودىا يف الفاعل و 

                                                 
عبد اؼبنعم العبيدي، السياسة اعبنائية يف اطار الشركة خفية اإلسم،  الطبعة االويل مركز البحوث القانونية والدراسات السياسية  -1

 ،167م، ص 2014، تونس، االجتماعية
مص 1976عبدالرؤوف مهدي، اؼبسئولية اعبزائية عن اعبرائم االقتصادية، د ط، دار النهضة العربية ، القاىرة ، مصر، -2

88،87. 
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سوا  كان االمتناع كليا ،  أن يقوم اؼبوظف بعمل أو امتناع عنوويشًتط لقيام الركن اؼبفًتض 
 .  أو جزئيا 

أن يكون القيام ابلعمل الذي وقعت فيو إسا ة السلطة من صالحية  ويشًتط كذل  
 وىو مايعرف بشرط االختصاص . (1)اؼبوظف العام
 /  ـ الركن اؼبادي : 2

للجريبة هبب االشارة إىل عديد امباط السلوك اؼبادي واليت تعد صورة من لدراسة الركن اؼبادي 
صور الركن اؼبادي واليت نص عليها اؼبشرع يف الفصل الرابع من قانون اعبرائم االقتصادية والذي جا  

يعاقب  "نو علىأ (29اؼبادة )بعنوان جرائم االختالس واسا ة استعمال السلطة ومنها ما نصت عليه
ل موظف عام طلب لنفسو أو لغريه أو قبل أو اخد عطية أو وعدا بشي  ال حق لو فيو  ابلسجن ك

ية أولة اغبصول من انقدا  كان أو اية فائدة أخرى الستعمال نفود حقيقي أو مزعوم للحصول أو ؿب
 ولة أو اتفاق توريد أو ترخيص اعمال أو التزام أو مقى أاية جهة خاضعة إلشرافها علأو سلطة عامة 

"،  ي نوع أة أو مزية  من أية مكافأحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو ظبة أو أأوامر أو قرارات أو و أ
يعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات كل "نو على أ ( 30اؼبادة )و ايضا ما نصت عليو 

إبعطائو ىو أو عطائو أو الوعد إأو مهامو ويرغم غريه أو وبملو علي  توموظف عام يسئ استعمال وظيف
 نقودا أو منفعة أخرى الحق فيها  " غريه

 
انظر خبصوص تكريس اػبطأ اؼبفًتض القصد االجرامي يف التشريعات اعبزائية اؼبقارنة :   -1

دمحم نواف اللفواغره ،    قرينة االدانة يف التشريعات اعبزائية ، دراسة مقارنو ، ؾبلة القانون  والشريعة ،  
 وما بعدىا  377، ص  2012يناير  49ارات  العربية اؼبتحدة، العدد كلية القانون االم

ؾبموعة من العناصر التيتشكل جريبة إسا ة  ىييقوم علادقبد أن الركن اؼبومن خالل اؼبادتني 
السلطة، وىذه العناصر كما وردت الطلب والقبول واؼبصلحة الشخصية للموظف العام، ونفصل يف 

 و االيت : صبيع ىذه العناصر علي النح
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دبقابل لصاحبو اغباجة عرضا أ / الطلب : ىو االهباب من جانب اؼبوظف حبيث يقدم
حيثيتمثل العرض فيعمل مقابل ما يقدمو صاحب اغباجة لو، واعترب القانون اعبريبة اتمة دبجرد الطلب 

 .(1)بغض النظر عن مواقفة صاحب اغباجة أو عدم موافقتو
عناصر جريبة إسا ة السلطة وىو ال يكون بداىة إال بعد  ىي العنصر الثاين من:ب /القبول

تقدمي عرض من  طرف صاحبو اغباجة ، يعرض فيها مصلحة علي اؼبوظف مقابل ـبالفةما تفتضيو 
و، وللموظف موقفني إما الرفض وىو اؼبطلوب قانوان  وحينها ال تقوم اعبريبة من يالوظيفة اؼبستندة إل

 . (2)ىو القبول وحينها تقوم اعبريبةجانب اؼبوظف، واؼبوقف الثاين 
اؼبصلحة الشخصية إذا مل تكن ىناك فائدة ربصل عليهااؼبوظف مستغل نفوده، أو متفق  ج/

خدمة معينة يف عملو ولكن بدافع أبدا  عليها فيما بعد، ال تتحقق اعبريبة،  فإذا قام اؼبوظف 
بل يكتفي (3)الفائدة، ىوبصل اؼبوظفبالفعل عل نأنو ال يشًتط أغري ، ن اعبريبة اإلسا ة ال تقعأاجملاملةف

فقد  ،ي ميزة وبصل عليها اؼبوظف أو قبل  وعدا  هباأن يكون قابال الوعد هبا، وتشملهذه الفائدة أ
مبلغ من اؼبال، أو اغبصول علي ىدية  ىية اغبصول علادأو معنوية .ومن بني اؼبصلحة اؼباديةتكون م

سيارة مثال أو عقارا وقد تكون معنوية، كتعني شخص يهم اؼبوظف العام للمصلحة عمل معني لو، أو 
ترقية يف عملو. وقد يكون اؼبستفيد من الفائدة اؼبوظف نفسو أو ابنو أو زوجتو أوأي  ىحصول عل

خذأو القبول كمقابل ون الطلب أو األن يكو أشخص يعنيو لالستفإذة من تل  اؼبصلحة.وهبب 
 سلطة عامة.  ىالستخدام إسا ة استعمال السلطةلد

 الركن اؼبعنوي/. 3
القصد اعبنائي، وينقسم ىذا الركن إىل القصد العام ىن مايبيز ىذه اعبريبة ىو ارتكازىا علإ

   والقصد اػباص.

                                                 

 ،172ـ عبداؼبنعم العبيدي، مرحع سبق ذكره، 1
 .235كمال العياري، مرجع سبق ذكره، ص   -2
 .101رمسيس هبنام، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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ن اؼبسؤول كان أثبت ، أي يواإلرادة  الذي يتمثل يف العلمىو  القصد اعبنائي العام 
 .(1)ن الفعل اؼبرتكب ـبالف ؼبصلحة الشركة وىو القصد العامإ مقًتن بسو  نية يعلم علماً 

ويلزم لقيام اعبريبة أن يوجو الفاعل إرادتو كبو نشاط يعلم أنو مقابل إستعمال نفوذ حقيقي أو 
لفعل قد ارتكب ؼبصلحة ن يكون ىذاامزعوم يهدف اغبصول عليو ، أو ؿباولة اغبصول على منفعة، وأ

 ىأو غري مباشرة عل، أوإليثار شركة أخرى لو فيها مصلحة مباشرة،  أو منفعة شخصية،  شخصية
 .(2)الشركة اليت يسريىا وىو القصد اػباص

كالنبا يف تمع  ن هبأين العنصرين من القصد اعبنائي، يبكن  يف بعض اغباالت ذوتطبيقا ؽب
كما إذا قام   ؛ نفعة أو اؼبصلحةالعلم دبخالفة الفعل ؼبصلحة الشركة مشمول بقصد اؼب أي (3)بعض،

ويف حاالأتخرى ، لنفسو دافعا شبنو من مال الشركة اً رة بشرا  عقار خاصدارئيسا أوأعضا  ؾبلس اإل
م نو قد ترب أينبغيسو  النية اؼبتعلق بقصد ـبالفة مصلحة  الشركة إىل قصد ربقيق مصلحة خاصة، ذلك

جتماعية، ففي ىذه إرئيس وأعضا اإلدارةمسانبة أو حصصا  االشركة اتفاقات مع شركة أخرى يبل  فيه
 ركن القصد اؼبتعلق ابؼبصلحة الشخصية.  ةاغبالة يتوافر بداى

ين  القصدين ال يكوانن يف غالب االحيان متالزمني، كما ىو الشأن ذن ىأوصفوة القول : 
من  يقععب  ى تل أحدانبا فتسقط اعبريبة. والسؤااللذي يطرح نفسو عليف اعبرائم اؼبعهودة بل قد ىب

 االنبات؟ وىذا ما سوف نوضحو.
يقع عب  اإلنباتعلى النيابة العامة  فعليها يقع  عب  إنبات القصد إبحضارالدليل 

يبةجعل نبات العنصر اؼبعنوي  للجر إالصعوبة يف  أهناال إتتم احملاكمة،  جتماع عناصر اعبريبة حىتىإعل
وعليو ،  ي واؼبعنويادشئيا مفًتضا،وىذا راجع للرابطة الونيقة اليت توجد بني العنصر اؼب ونوالقضاة يعترب 

سقط  فيها ن ىناك حاالت تم أال إالنيابة العامة  ىن عب  انبات وجود مصلحة شخصية يقع علإ
موال دون علم مصريىا النهائي، حيث أاختالس أو  لة مثال أداحملكمة عنها عبئ ذلكاالنبات، كوجود 

                                                 
ؿبمود قبيب حسين، النظرية العامة للقصد اعبنائي، دراسة أتصيلية للجرائم العمدية، الطبعة األويل دار النهضة العربية ، القاىرة  -1

 .75م ، ص 1998مصر، 
 .88،87م ،ص 1992إبراىيم عيد انيل، أنر العلم يف تكوين القصد اعبنائي،د.ط ،  دار النهضة العربية، القاىرة ، مصر،  -2
 .180عبد اؼبنعم العبيدي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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ن القضا  أنبات غياب اؼبصلحة الشخصية، فضال عن تلزم احملكمة ) رئيس وأعضا  ؾبلس الشركة ( إب
 وجود اؼبصلحة يف حالتني نبا : ى حيث أقام  قرينة عل (1)الفرنسي

 ربرة بطريقة كافية.اؼبحالة العمليات اػبفية، وحالة األفعال غري 
 الثاين طلباؼب
 سياسة اعبنائية العقابية للمشرعومدي قباعتهاال
إسا ة استعمال السلطة، يشًتط فيها شروط تتعلق ابلعقاب سوا  ى جريبةن اؼبعاقبة علإ

 ول، وتقدير العقوبة اؼبقررة لكل جريبةونتناول ذل  يف الفرعاأل خاصة ابلشركة الضحية أوابلفاعل
 ثاين.ولبصص ؽباالفرعال

 شروط العقاب : األولفرع ال
 . يشًتط يف العقاب شروط سوا  تتعلق ابلشركة )الضحية (أوال،و ابلفاعلثانيا

 أوال : الشروط اؼبتعلقة ابلشركة ) الضحية ( :
 ىي من اليسري القول أن الضحية اؼبستهدفة من إرتكاب جريبة سو  استعمال السلطة

 الشركة، مهما كانت الشركة اؼبسانبة سوا  عامة أو خاصة. 
سلطة الشركةاليت تكون طور التكوين   لن يطرح السؤال حول إسا ة استعماأولكن يبكن 

كماإذا عمد بعض اؼبؤسسني الذين يسمون فيما بعد رئيس وأعضا   ؾبلس الشركة إىل اإلسا ةؽبذه 
، فهل (2)ألنفسهماؼبمتلكات اليت تشكل مسانبة عينية أو ربويل اؼبسانبات النقديةإىل مصلحة خاصة 

بشان النشاط م  2010لسنة 23( من القانون رقم 406/3ادة)تنضوي ىذىاألفعال ربت نص اؼب
 ؟ . التجاري

ال إذا كانت الشركة ادة السابق ذكرىاإيبكن ذبرمي ىذىاألفعال ربت نص ىذىاؼب ال 
( من  24ي بداية من اتريخ تسجيلها ابلسجل التجاري  وفق لنص اؼبادة )أقد تكونت بصفة قانونية، 
صبيع الشركات اؼبنظمة هبذا القانون مهما كانت طبيعة نشاطها  ىهبب عل "ىذا القانون،  اليت تنص

                                                 
 .281أضبد الورفلي، مرجع سبق ذكره،ص  -1
سامي دمحم اػبرابشة، التنظيم القانوين إلعادة ىيكلية الشركات اؼبسانبة العامة )دراسة مقارنة(،  الطبعة االويل ، دار الثقافة  -2

 .98،97م، ص 2008والتوزيع والنشر، عمان، األردن،
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ن الشخصية اؼبعنوية للشركة ألألحكام  ىذاالقانون. وابعتبار وفقاً  القيد يف السجل التجاري اؼبختص
)تتمتع الشركة  وأنالقانون اليت تنص  ىذا( من  25تبدا وتستمر بعد القيد وفق لنص اؼبادة  )

كذل  وتنص  "ابلشخصية القانونية اعتبارا من اتريخ قيدىا يف السجل التجاري وتنتهي ابلشطب ،...
بقرار إدارايأو قضائيا وتنحل الشركة إداراييكون حل الشركة " ن ىأ( من ىذا القانون عل 30اؼبادة )

سأو النظام االساسي وتنحل قضائيا يتخذه الشركا  وفق الشروط والبنود اؼبنصوص عليها يف عقد التأسي
الشركا ، كما ال هبوز لكل  دارةمن احملكمة اؼبختصة يف األحوال األخرى اليت ال ترجع إلصادر حبكم 
خل الشركا  االخرون بواجباهتم أو بسبب أإىل احملكمة اؼبختصة للمطالبة حبل الشركة إذاأن يلجأشري  

 ."  يد للشركا  فيهاالتنازع اؼبستمر بينهم أوألسباب جدية ال 
، وحكامألهنا تكون وفق أن تكون الشركة خاضعة للقانون اللييب، دبعنيأواضافة إلىذل  ينبغي 

زبضع للقانون اللييب " نو أ( من ىذا القانون علي 17يوجد مقرىايف ليبيا، وىذا ما نصت عليو اؼبادة )و 
ليبيا إذا كان يوجد هبا النشاط  الرئيسي يفالشركات اليت يكون مقرىا الرئيسي يف ليبيا ويعترب اؼبركز 

راضي الليبية ولو كان غرضها كما زبضع الشركات اليت تؤسس داخل األ  ، الرئيسيأواإلدارة الفعليةؽبا
 ." القيام بنشاط يف اػبارج

أعضا  ؾبلس الشركةجريبة أحد  وأارتكب رئيس  السؤال الذي يطرح ىنا ماذا لوو 
يف اػبارج، فإي  قانون يطبق   مل اعبنسية الليبية ومقراألدارة الرئيسي رب السلطةلشركة أستعمالإسا ة
 .  ىل يطبق القانون اللييب أما يطبق قانون الدولة اليت تقع هبا الشركة؟ ؟معليه

 :األمر ال يقف عند ىذا اغبد بل تطرح فرضيات أخرى على النحو األيت
س إدارة الشركة لييب اعبنسية ولكنو :وىي اليت يكون فيها رئيس وأعضا ؾبلاألوىل فرضيةال
 . ن الفعل االجرامي وقع ابػبارجأي أابػبارج، ريبة ارتكبوا اعب

والفرضية الثانية :ىي اليت يكون فيها اؼبسؤول )رئيس أو أحد أعضا  ؾبلس اإلدارة ( سوا  
 لييب أو أجنيب قد إرتكب اعبريبة يف اػبارج ولكن الشركة اؼبتضررة ليبية اعبنسة.

( حد أعضا  ؾبلس اإلدارةأرئيس أو لفرضية الثالثة : ىي اليت يرتكب فيها اؼبسئول أجنيب )وا 
 اعبريبة والشركة  موجودة يف ليبيا .
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( من ىذا القانون سالف الذكر ، 17للبحث عن أجابة اإلشكاليات نتناول ما حوتو اؼبادة )
القانون اللييب وفقا للقواعد العامة للقانون  وكذل  ما أخد بو قانون اعبنائي اللييب من تطبيق مبدأ أقليمة

اعبنائي حيث نص يف اؼبادة الرابعة عقوابت  "  تسري احكام ىدا القانون على كل لييب أو اجنيب 
يرتكب يف االراضي الليبية جريبة من اعبرائم اؼبنصوص عليها فيو ، .. "  ، كما اوردت اؼبادة اػبامسة 

يقا ؽبدا اؼببدأ ، حيث نصت على أنو  " تسري احكام ىدا القانون عقوابت ، يف فقرهتا االويل تطب
أيضا على االشخاص االيت ذكرىم : أواًل / كل من ارتكب خارج البالد فعاًل هبعلو فاعاًل عبريبة وقعت  

 كلها أو بعضها يف ليبيا"  . 
مي من خالل ذل  نالحظ ان مبدأ االقليمية ىو االصل يف ربديد سلطة الدولة يف التجر 
والعقاب يف القانون اللييب وال يغري من دل  ما اشارت إليو اؼبادة السابعة عقوابت من جواز اقامة 
الدعوى اعبنائية على اعباين ولو كان قد نبت أن احملاكم االجنبية حكمت عليو هنائيا فربأتو أو ادانتو 

، كما زبضع (1)ليم الدولةواستوىف عقوبتو ، الن ذل  يسري بشأن صبيع اعبرائم اليت ترتكب على اق
منو الشركات اليت يكون مقرىا الرئيسي يف ليبيا ، وكذل   17لقانون النشاط التجاري وفقًا للمادة 

الشركات اليت تؤسس يف ليبيا ولو كان غرضها فبارسة نشاطها يف اػبارج سو  كان ؾبلس االدارة من 
 الليبيني أو االجانب 
 ابعبانيالفاعلالشروط اؼبتعلقة اثنياً: 

رئيس ىنو  )هببعلأمسؤولية رئيس وأعضا اجمللس اإلدارة ى(،من ىذا القانونعل182تنصاؼبادة )
 ىوأعضا  ؾبلس اإلدارة  ان وبسنوا القيام ابلواجبات اؼبفروضة عليهم قانوان دبقتضي عقد التأسيس، وعل

ضرار أها من فقبل الشركة عما ىبلالوجو الذييطلبو القانون يف شأن الوكالةوىم مسؤولون بوجو التضامن 
كل حال يعد رئيس  وأعضا  ؾبلس الشركة مسؤولني ابلتضامن   ىجرا  عدم القيام بتل  الواجباتوعل

عمال الشركة عموما، وعدم القيام دبا يف وسعهم للحيلولة  دون وقوع أو أسري  ىعن عدم حرصهم عل
علمهم هبا.والسبتد  اؼبسؤولية إىل من مل يصدر الرغم من  ىضارة عل عمالأازالة أو زبفيف وطأة نتائج 

بذل  فورا  ابجمللس، وأعلم عنو خطأ وأنبت دون أتخري اعًتاضو يف ؿبضر اعبلسة والقرارات اػباصة
                                                 

 رمضان ابرة، شرح أحكام قانون العقوابت اللييب.، اعبز  األول ، األحكام العامة للجريبة ، الطبعة الثانية ، مطبعة اػبضرا  دمحم -1
 . 68ـ 67م ،  ص 2009،طرابلس، ليبيا  ، 
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ن اؼبسؤول عن األفعال اجملرمة ىو رئيسوأعضا  ىأرئيس ىيئة اؼبراقبة(. تتحدث اؼبادة سابقة الذكرعل
ويتصرف يف فبتلكاهتا ويبتل  ، نو من يدير الشركة أل ابعتبار مر معقو أؾبلس إدارة الشركة، وىو 

خر معرضا لالنزالق الفعلي واالستبداد أي شخصأالسلطات القانونية لذلكمما ذبعلو اكثر من 
 أبموااللذات اؼبعنوية . 
بالرئيس وأعضا  ؾبلس اإلدارة دون غريىم من اؼبسؤولني، ىن ىذىاؼبادة ال هتتم سو أويبدو 

، م بشأن النشاط التجاري  2010( لسنة23الشكل ابعتبار ان قانون رقم ) اهذىر ليس علولكن االم
"  نو أ(، 192قد اعتمد يف ىذاالشأن تقنية التجرمي ابإلحالة. ففي خصوص اؼبدير العام نصت اؼبادة )

أعضا  ؾبلس اإلدارة يف حدود  يسأل اؼبديرون العامون عن تنقيدىم ؼبهامهمبنفس الكفية اليت يسال هبا
 اختصاصاهتم . 

عبارة رئيس  وأعضا  اجمللس واؼبديرون العامون يف  ىولكن يف ظل ىذه النصوص الصروبة عل
، ىذه اعبريبة االشكإلىةاؼبطروحة يف خصوص اؼبسؤول الفعلي الذي يرتكبىتبق، ربديد مسؤوليتهم

 (3/406ما نصت عليو  )ساس ىأكن معاقبتو علالواجهة، فهل يب ىحيث ال يكون اؼبمثل القانوين سو 
 ؟ .سابقة الذكر

ىناك شروط توضح  لنا اؼبسؤول الفعلي يف القا  اؼبسؤولية عليو، وىذه ، ذل ىلإلجابة عل
 الشروط :
ي أن يكون ىذاالنشاط اهبابيا أي هبب أن تكون فبارسة مهام اإلدارة بصفو فعلية، أـ 1

نيعترب شخص من أ متمثال يف ؾبرد السلبية أو االمتناع، ألنو ال يتصور متمثال يف ازبإذ قرارات اهبابية ال
ابلسكوت  ىنو ال  يبل  قانوان صفة اؼبسؤولية، واكتفأغري اؼبسؤولني النظامني مسؤوال فعليا للشركة مع 

 ىا أو عاينها أو واكبها.دعن امور شاى
 ة وليست عرضية . تادن تكون ىذه اؼبمارسة بصفو معأـ 2
 ة.ليتكون اؼبمارسة بكامل اغبرية واالستقال نأـ  3

 .(1)بعد ربديد من ىو اؼبسؤول عن تل  األفعال، نود نعرف ما ىي العقوبة  اؼبقررةلو

                                                 
 .252كمال العياري، مرجع سبق ذكره،ص   -1
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للشركة ادلسامهة العامة :  إساءة استعمال السلطةةرميجلادلقررة  :  العقوابت   الثاين الفرع
 ـ 

تثري العالقة بني النصوص اعبنائية اؼبنصوص عليها يف القانون العقوابت وبني قانون رقم  إذ
بشأن النشاط التجاري،  م2010( لسنة 23)وقانون رقم تصاديةبشان اعبرائم االقم1979( لسنة 2)

 ابعتبار ان بعضهذىاألفعال اليت يرتكبها اؼبسؤولني تطبق عليهم ىذه االحكام .
مهمة تثري النقاش  حول تطبيق القانون وىي:  اما  إشكالية عرضو، تطرح من خالل ما سبق 

جريبة إسا ة إستعمال السلطة الصادرة من رئيس أو أحد أعضا  ؾبلس  امباط سلوك ىالقانون يطبق عل
م بشأن النشاط التجاري )اوال( أو 2010( لسنة 23إدارة الشركة اؼبسانبة العامة يف ظل القانون رقم )

مبشأن اعبرائم االقتصادية  )اثنيا( وأيهما أفضل للزجر والردع، ولإلجابة 1979(لسنة 2م )قانون رق
 على ىذا التساؤل يلزم أن نستعرض النصوص العقابية ؽبذه اعبريبة يف ظل ىذين القانونني. 

 
 

أوال:العقوبة اؼبقررة عبريبة إسا ة إستعمال السلطة الصادرة من رئيس أو أحد أعضا  ؾبلس 
 ( م  بشأن النشاط التجاري.2010( لسنة )23الشركة اؼبسانبة العامة يف ظل القانون رقم ) إدارة

التفرقة بني نوعني من الشركات اؼبسانبة سوا  الشركة اؼبسانبة العامة أو  ىمل يقم اؼبشرع عل
 الشركة اؼبسانبة اػباصة .

اؼبرتكبة من قبل رئيس وأعضا  ؾبلس الشركة  ةحدةؽبذىاعبريباعقوبة و ىإذ نص اؼبشرع عل
 نواع الشركات اؼبسانبة عامة أو خاصة. أي صنف أو نوع من أنتمائو إلىىااؼبسانبة بغض النظر عل

 ىحكام ىذا القانون علأتسري  ، أنو( من ىذا القانون سالفالذكر256نصت اؼبادة)حيث 
 الشركات اؼبسانبة العامة.

ا القانون على مقدار العقوبة ؽبذه اعبريبة اليت تنص أنو  " ( من ىذ3/406تنص اؼبادة )و 
يعاقب كال من رئيس وأعضا  ؾبلس اإلدارة، واؼبديرين، واؼبديرين العامني ابغببس مدة ال تقل عن ستة 

( عشرين ألف دينار، 20000( طبسة آالف دينار وال تزيد على )5000أشهر، وغرامة ال تقل عن )
 -ني إذا إرتكبوا أحد االعمال اآلتية:أو إبحدى ىاتني العقوبت
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إذا استعملوا نفودىم لتكوبن األغلبية يف اعبمعية العمومية سوا  عن طريق اإلستفادة من  -3
األسهم أو اغبصص اليت مل زبصص بعد، وعن طريق سبكني الغري من فبارسة حق التصويت اؼبخول ؽبم 

ا وكذل  إذا عبأوا إىل أي طريقة إحتيالية دبوجب األسهم أو اغبصص اػباصة هبم بوصف أهنم أصحاهب
 أخرى " . 

ي اختالف  أحدةذلكال يوجد االعقوبة و بني ؽبتيالعقابية ؽبذه اعبريبة عن يف نصوص لتمفان ا
حبسب انتمائها ألي شركة سوا  شركة مسانبة عامة أوشركة مسانبة ؽبذه اعبريبة يف نظام العقوبة 

ىو اؼبال العام، وؿبلها يف شركة العامة  ؿبلها يف شركة اؼبسانبة خاصة، ورغم اختالف ؿبل الشركة، إذ 
 اؼبسانبة اػباصة ىو مال اػباص للمسانبني . 

ز يف نظام العقوبة يىل هبدر عدم التمي والسؤال الذي يطرح ىو ؟واإلشكالية ىنا عدم التمييز
 حبسب نوع أو صنف الشركة اؼبسانبة عامة أو خاصة، رغم اختالف ؿبلو؟ .

ن توجو اؼبشرع ىو عدم التميز يف توفري اغبماية اعبنائية اكرب للشركات اؼبسانبة العامة. أدو يب
 ( السابق ذكرىا،3/406ة)وىذا مستشف من نصوص اؼبوادالسابق ذكرىا ؽبذه اعبريب

ي عدم  التمييز يف نظام أعدم التميز بينهما ؟  ذاالذي يطرح نفسو ىو ؼبااآلخر  والسؤال
 ف الشركات اؼبسانبة العامة أو اػباصة .العقوبة حبسب صن

،إذمل ايخدفياعتباره  ؿبل النشاط ىذه اعبريبةان ىذا اؼبوقف يالم فيو اؼبشرع يف تقديره لعقوبة 
التجاري للشركات اؼبسانبة العامة وىو ) اؼبال العام ( اي ملكا للدولة وؼبا تفتضيههذىاألموال من دور 

 ولة، وليس ملكا لألفراد مثل الشركات اؼبسانبة اػباصة.الوطين للد ادقتصاالحيوي يف تنيمه
عبريبة إسا ة إستعمال السلطة الصادرة من رئيس او احد أعضا  ؾبلس العقوبة اؼبقررة  : اثنيا

االقتصادية بشأن اعبرائم  م1979( لسنة 2يف ظل القانون رقم ) إدارة الشركة اؼبسانبة العامة
 .نجاعتهاىومد

 ة  سياستو العقابية التمييز بني نوعي الشركات اؼبسانبة العام لقد اختار اؼبشرع يف
ووضع لو تفرقة جوىرية  يف كيفية  تطبيق العقاب بني الشركات اؼبسانبة العامة  أو اػباصة ،

 واػباصة  يف ىذا القانون.
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التشديد يف ؾبال  ىوىذا التمييز بني نوعي الشركات اؼبسانبة ينص فيو ىذا القانون عل
عمال ة اعبنائية للجرائم اليت يرتكبها رئيس وأعضا  ؾبلس الشركة اؼبسانبة العامة،هبدف ردع األاؼبسا ل
اليت تصل إىل عشر  ، قرار العقوابت السالبة للحرية بعقوبة السجنإجرامية اليت سبس مال الدولة عرب اإل

جن مدة ال تقل عن يعاقب ابلس"نو أ( من ىذاالقانون، 27إذاتنصاؼبادة )،غرامةعقوبة السنوات ، و 
فبلوكة لألشخاص مسلمة إليو حبكم وظيفتو أمواال طبسة سنوات كل موظف عام اختلس امواال عامة أو 

 . "  ملكيتها أو ملكها لغريه  وتكون العقوبة حد السرقة إذا توافرت شروطوىعدأوإ
 ىبدون وجو حق عل يعاقب ابلسجن كل موظف عام استوىل "  نو أ(  28و تنص اؼبادة ) 

مال العام فإذا وقع الفعل غري مصحوب بنية التمل  تكون العقوبة اغببس وبغرامة ال ذبأوز الف دينار 
 "  .أوأحدي ىاتني العقوبتني
أو  قبلأو  يعاقب ابلسجن كل موظف عام طلب لنفسو أو لغريه "  نو أ( 29وتنص اؼبادة )

خرى الستعمال نفود حقيقي أو مزعوم ية فائدة أأخد عطية أو وعدا بشي  ال حق لو فيهنقدا كان أو أ
عمال أو التزام أو ى أية جهة خاضعة إلشرافها علأية سلطة عامة أو أولة اغبصول من اللحصول أو ؿب

حكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو ظبة أو أ    ولة أو اتفاق توريدأو ترخيص أوأوامر أو قرارات امق
يعاقب ابلسجن مدة ال "  نو أ( من نفس القانون 30)واؼبادة  ." ة أو مزية  من اي نوع أية مكافأأو 

تقل عن عشر سنوات كل موظف عام يسئ استعمال وظيفة أو مهامو ويرغم غريه أو وبملو علي 
غريه نقودا أومنفعةأخرى الحق لو فيها. وتكون العقوبة اغببس ؼبدة أو  اعطائو أو الوعد إبعطائو ىو  
وتنص  "  .  اؼبوظف العام الشي   غري مستحق مستغال غلط الغريفقطال تقل عن سنتني إذا استلم 

يعاقب ابغببس مدة ال تقل عن  سنتني كل موظف عام وبصل لنفسو سوا   "نو أ( 33كذلكاؼبادة )
عمال اإلدارة اليت أي عمل من أمنفعة غري مشروعة من  ىمباشرة أو طريق غريه أو أبفعال ـبتلفة عل

 . "  يبارس فيها وظيفتو
يعاقب ابغببس مدة ال تقل عن ستو اشهر كل  موظفعام يسئ "  نو آ( 34و تنص اؼبادة )

 ."  استعمال وظيفتو لنفع الغري أو االضرار بو وذلكإذامل يطبق نص جنائي اخر يف القانون
، قبد ان اؼبشرع جعل ؽبا ذه اعبريبةمن خالل استعراض نصوص العقابية اؼبقررة ؽب 
نحة، حيث قرر عقوبة السجن اترة وعقوبة اغببس اترة أخرى،ابإلضافةإىل عقوبة عقوبتني اعبناية واعب
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هنا اشد من العقوابت اؼبقررة واؼبنصوص عليها يف القانون رقم ) أهذه النصوص ىو ىالغرامة واؼبالحظ عل
ن النشاط التجاري، مع وضع يف االعتبار ؿبالعبريبة ىو اؼبال العاموؽبذا قرر أبشم  2010(لسنة 23

شد لكي ربمي ىذا اؼبال العام الذي أعبرائم اإلقتصادية، عقوبة م بسأان 1979لسنة  2ؽبا قانون رقم
 حقق الردع  بنوعيو سوا  الردع العام أو اػباص.يىو مل  للدولة ومن حق صبيع األفراد، وكذلك

ااتؼبسانبة كثر ضباية للشركأاػبالصة: إن ىذا التشديد هبد تربيره عادة بتوجيو اؼبشرع إلىاعطا  
العامة نظرا لضخامة رأس ماؽبا الذي ىو مال الدولة أو االغلبية ؽبا، وعلةىذا التشديد هبد تربره  

 ن النشاط التجاري ونبا: أبشم  2010لسنة  23لسببني، غفل عنو قانون 
ي  رئيس أطبيعة اعبريبة اؼبرتكبة  ىىم قائم علأالسبب األول: إن ىذه التفرقة أدت إىل سبييز 

 ىهنا منصبة علن اعبرائم اليت يرتكبها اكثر  خطورة، ألعضا  ؾبلس إدارة شركة اؼبسانبة عامة، ذل  ألوأ
 مال الدولة . 

ىل وضعية مقبولة ؼبقدار العقوبة  لالختالف ؿبل أدإتالسبب الثاين: ان ىذه التفرقة يف التمييز 
واؼبالحظ ان (1).العدالة اعبنائية مقبول وتفرضو اعبريبة، حبسب نوع الشركة اؼبسانبة عامة أو خاصة امر
حالة اؼبتهم إىل احملكمة علي أساس تكيفو ابإلالنيابة العامة عندما تقوم يف التحقيق هبذه القضااي تقوم 

لة حل أرائم اإلقتصادية، اتركا بذل  مسماعب1979لسنة  2علىوفق ما منصوص عليو يف قانونرقم 
 ة  للقضا .     معضلة تعايش النصوص التشريعي

 

                                                 
 .74،73م،ص 1972عربية، القاىرة، مصر،أضبد فتحي سرور، أصول السياسة اعبنائية ، د.ط، دار النهضة ال -1
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 اخلامتة
دراسة بعض  ،بتوفيق من عند هللا وفضلو  ،لقد حأولت من خالل صفحات ىذا البحث 

اؼبسؤولية اعبنائية لرئيس  ىاعبوانب اؼبهمة يف موضوع يتسم ابعبدية واغبدانة، حيث تركز الدراسة عل
ومن خالل ما  استعمال السلطة،  عبريبة اسا ة وأعضا  ؾبلس إدارة الشركة اؼبسانبة العامة

 التوصيات اليت يبكن إيرادىا  علي النحو االيت:و  توصلتالباحثةإىل ؾبموعة من النتائج 
 أوال  النتائج : 

إن لقانون النشاط التجاري ؾبموعة مزااي ربسب لو، ابإلضافة إىل انو تؤخد عليو اؼبالحظ 
 ؾبموعة من العيوب :
 أ / ادلزااي :

شركة اؼبسانبة   الدقة والوضوح يف تنظيم يف قانون النشاط التجاري  اؼبشرعـ اعتمد  1
 اػباصة من التأسيس مروراً إىل ادارة الشركة وتنظيم جهة الرقابة فيها .

دير العام أو م الشخاص اؼبسؤولني، سوا  رئيس لالتحديد اغبصري   ىـ اعتمد اؼبشرع عل 2
 ا  ؾبلس إدارة الشركة .ضأوأحد االع

 العيوب : ب /
بشأن النشاط التجاري، اال  م 2010لسنة  23رغم تل  احملاسن اليت سجلت  لقانون رقم 

 ن ىذه الدراسة رصدت بعض العيوب ؽبذا القانون، وىي : إ
اعبنائية الموال الشركة بني ماية النشاط التجاري من حيث اغبال تفرق نصوص قانون  .1

 حدة . ااغبماية اعبنائية ؽبما و شركات اؼبسانبة العامة و اػباصة فجعلت 
ختالف الشركة، سوا  عامة أو خاصة، إذ ؿبلها يف شركة إبىبتلف  ةـ اختالف ؿبل اعبريبـ  2

ن يفرد أمن اؼبشرع  ما يف الشركة اػباصة اؼبال اػباص لألفراد، وكان أوىلأاؼبسانبة العامة ىو اؼبال العام، 
 حدة . اعقاب لكل منهما، وال هبعلها و 

ـ التساىل اؼبفرط يف ىذا القانون، الذي يطغى على العقاب سوا  يف شقها اػباص  3
وىي الغرامة، الذي ال وبقق مبدأ ابلعقوبة السالبة للحرية وىي اغببس أو شقها اػباص ابلعقوبة اؼبالية 

 التناسب بني اعبريبة والعقوبة وال وبقق مبدأ العدالة واؼبساواة.
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ت يفقد العقوبة ىدفها يف ربقيق الردع بنوعيو سوا  عام أو عدم قباعة ىذه العقواب.  4
 خاص اليت هتدف ؽبا العقوبة.
 اثنيا / التوصيات :

التنظيم القانوين الذي يوحد اؼبسؤولية اعبنائية لرئيس واعضا  ؾبلس ادارة شركة ف  ـ  1
اؼبسانبة اػباصة  يف قانون اؼبسانبة العامة مع اؼبسؤولية اعبنائية لرئيس واعضا  ؾبلس االدارة يف شركات 

 النشاط التجاري .
. نرى ضرورة أن يوىل اؼبشرع اللييب إىتماما أكرب بتأسيس البنا القانوين لشركات اؼبسانبة 2

العامة من خالل إصدار تشريع ينظم شركات القطاع العام من حيث التأسيس واإلدارة ، ومن حيث 
ا، حبث يشدد العقوابت اؼبفروضة على رئيس وأعضا  السياسة التجريبية والعقابية وىي موضوع حبثن

ؾبلس إدارة الشركة اؼبسانبة العامة ويوضح اعبرائم بشكل دقيق ويضع العقوابت اؼبناسبة ؽبا إنطالقا من 
 مبدأ الشرعية )ال جريبة وال عقوبة إال بنص(.

امور سيادية ،    الدولة تقوم دبمارسة بعض االنشطة االقتصادية واػبدمية واليت ترىا خاصة وأن
 كما ىم اغبل يف قطاع البًتول والغاز و وغريىا وتكون فبارسة  ىذه االنشطة يف شكل شركات عامة . 
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  قائمة ادلراجع
القاىرة  دار النهضة العربية ، د.ط، ابراىيم عيد انيل ـ انر العلم يف تكوين القصد اعبنائي ، .1

 م .1992مصر، 
، منشورات ؾبمع االطرش  الثالثة بعةطالـ الوسيط يف قانون الشركات التجارية ـ  اضبد الورفلي .2

 .م  2012ـ للكتاب اؼبختصص ، تونس 
م  1972مصر  ، القاىرة ،دار النهضة العربية  ،اضبد فتحي سرور ـ اصول السياسة اعبنائية  .3

. 
 ،االسنكدريةارف،،د.ط ، منشأة اؼبعرمسيس هبنام ـ اعبرائم اؼبضرة ابؼبصلحة العمومية .4

 م .1986
سامي دمحم اػبرابشة ـ التنظيم القانوين إلعادةىيكلية الشركات اؼبسانبة العامة )دراسة مقارنة(  .5

 م . 2008 ،االردن  ،عمان  ،دارالثقافة والتوزيع والنشر ، الطبعة األوىل ،
األوىل ، دار النهضة ، ، الطبعة رائم اإلقتصاديةاعبعبد الرؤف مهدي ـ اؼبسوؤلية اعبزائية عن  .6

 .م 1976 القاىرة ، مصر ،
عبد اؼبنعم العبيدي ، السياسة اعبنائية يف اطار الشركة خفية اإلسم ، مركز البحوث القانونية  .7

 .م  2014األويل  ،  بعةطالوالدراسات السياسية االجتماعية ، تونس ، 
ـ اؼبسري يف الشركات التجارية ـ  منشورات ؾبمع االطرش للكتاب اؼبختص ـ  كمال العياري .8

 .2011تونس ـ 
دمحم رمضان ابرة ، شرح أحكام العقوابت العامة للقانون العقوابت اللييب، اعبز  االول ،  .9

االحكام العامة للجريبة ، الطبعة الثانية ، الشركة اػبضرا  للطباعة والنشر ، طرابلس ، ليبيا 
 م .  2009،
يف  اديؿبمود قبيب حسين، النطرية العامة للقصد اعبنائي ـ دراسة أتصليلية مقارنة للركن اؼبـ   10

 مالحظة .م 1988اعبرائم العمدية ـ دار النهضة العربية القاىرة  ـ 
، و،فاضاللزىأوي ـ الشركات التجارية يف القانون اللبيي ـ  مشورات اديمسعود دمحم مـ   11

 .م 1997األويل ـ  بعةطالغريب ـ  ـ جامعة اعببل ال
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