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رقابة املساهمني على إدارة الشركة كأحد صور الحوكمة
)دراسة مقارنة في قانون الشركات الكويتي واملصري والفرنسي(

اأ. د. حماد م�شطفى عزب

اأ�ضتاذ ورئي�س ق�ضم القانون التجاري والبحري

وعميد كلية احلقوق ـ جامعة اأ�ضيوط ـ م�ضر

امللخص:
يتناول هذا البحث القواعد املنظمة لرقابة امل�ساهمني على اإدارة ال�رشكات امل�ساهمة 

يف  احلقيقية  ال�سلطة  اأ�سحاب  باعتبارهم  بال�رشكات  اخلا�سة  واللوائح  للقوانني  طبقا 

امل�ساهمني يف ح�سور  ال�رشكة بحق  اإدارة  الرقابة على  ال�رشكة، ويرتبط هذا احلق يف 

اجلمعيات العامة وامل�ساركة يف كافة املو�سوعات املطروحة عليها؛ ولكن ب�سبب كرثة 

وعدم  خربتهم  �سعف  اأو  العامة   اجلمعيات  ح�سور  عن  وغيابهم  امل�ساهمني  عدد 

اأ�سبحت رقابة امل�ساهمني  معرفتهم مبا ت�سطلع به هذه اجلمعيات  من مو�سوعات، 

باأنف�سهم على اإدارة ال�رشكة من خالل اجلمعيات العامة غري كافية وتعرت�سها كثري من 

ال�سعوبات التي قد ترجع لل�رشكة اأو للم�ساهمني اأنف�سهم؛ ولذلك بدا الهتمام باإن�ساء 

هيئات متخ�س�سة تتوىل الرقابة على اإدارة ال�رشكة نيابة عن امل�ساهمني، بحيث اأ�سبح 

امل�ساهم يعتمد حاليا يف ح�سوله على املعلومات على التقارير وك�سوف احل�سابات التي 

تقدمها هذه الهيئات املتخ�س�سة.

من  نوع  حتقيق  ي�سمن  مبا  احلق  هذا  ال�رشكات  قوانني  يف  امل�رشع  نّظم  وقد      

التوازن بني �سلطة جمل�س الإدارة يف اإدارة ال�رشكة با�ستقالل وبني حق الرقابة املخول 

للم�ساهمني يف الرقابة على ال�رشكة، اأو بني حق ال�رشكة يف املحافظة على اأ�رشارها وبني 

حق امل�ساهمني يف العلم  ب�سوؤونها. 



رقابة املساهمني على إدارة الشركة كأحد صور الحوكمة

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - مايو 1162016

وتناول البحُث هذا احلقَّ املخوَل للم�ساهمني من خالل التق�سيمات التالية: 

- الف�سل الأول: الرقابة من خالل انعقاد اجلمعية العامة، ويتناول هذا الف�سل الرقابة 

التي تتم من خالل الطالع على امل�ستندات التي تعر�س على اجلمعية العامة قبل 

واأثناء انعقادها حتى يتمكنوا من درا�ستها قبل اتخاذ القرارات ب�ساأنها اأثناء انعقاد 

اجلمعية، و�سوابط ممار�سة هذا احلق يف الرقابة. 

الدائمة  الرقابة  الف�سل  هذا  ويتناول  ال�رشكة،  على  الدائمة  الرقابة  الثاين:  الف�سل   -

على اأحوال ال�رشكة واإدارتها يف اأي وقت من ال�سنة، وقد نظمت القوانني واللوائح 

ي�سمن  مبا  الكويتي  ال�رشكات  قانون  فيها  مبا  الرقابة  هذه  بال�رشكات  اخلا�سة 

الرقابة  متت  و�سواء   ، اأعمالها  �سري  عرقلة  وعدم  ال�رشكة  اأ�رشار  على  املحافظة 

مبعرفة امل�ساهمني اأنف�سهم اأو عن طريق مراقبي احل�سابات.

اخلامتة: تناولت خال�سة للبحث.

مقدمــــة: 

يعترب امل�ساهمون هم اأ�سحاب ال�سلطة العليا يف ال�رشكة، ولذلك يكون لهم احلق يف 

الرقابة على اأحوال ال�رشكة واإدارتها، غري اأن كرثة عدد امل�ساهمني وعدم قدرتهم على 

امل�ساركة الفعالة يف اجلمعيات العامة ووجود هيئات اأخرى تنوب عنهم يف الرقابة على 

ال�رشكة،  �سوؤون  من  به  تخت�س  وما  بح�سورها،  كثريًا  يهتمون  ل  جعلتهم  ال�رشكة، 

بحيث اأ�سبح عزوف امل�ساهم عن ح�سور هذه اجلمعيات اأمرًا ماألوفًا، وقد ترتب على 

ذلك ترك �سوؤون ال�رشكة لأع�ساء جمل�س اإدارتها واإطالق حريتهم يف الت�رشف فيها.

وقد حدا هذا الو�سع بامل�رشع اإىل اأن يهتم بامل�ساهمني ويعمل على حمايتهم جتاه 

التعرف  يف  امل�ساهمني  حق  على  الن�س  خالل  من  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  ت�رشفات 

نهم من الوقوف على ت�رشفات اأع�ساء جمل�س  على اأحوال ال�رشكة واإدارتها، مبا ميكِّ

ال�رشكة  اأحوال  على  التعرف  يف  امل�ساهمني  حق  يعترب  حيث  عليهم؛  والرقابة  الإدارة 

واإدارتها من احلقوق الأ�سا�سية للم�ساهم؛ لأن �سلوك امل�ساهمني يف اجلمعيات العامة، 

اأو  امل�رشوعات اجلديدة،  ال�سرتاك يف  اأو  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  اختيار  وقراراتهم يف 
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البقاء يف ال�رشكة، اأو تركها، يتوقف اإىل حد كبري على املعلومات التي ت�سل اإىل علمهم 

عن �سري اأعمال ال�رشكة.

وقد عمل امل�رشع يف غالبية الدول على تنظيم حق امل�ساهمني يف الرقابة على اأحوال 

ال�رشكة، وقام بتنظيمه مبا يحقق نوعًا من التوازن بني �سلطة جمل�س الإدارة يف ت�سيري 

�سوؤون ال�رشكة بحرية، وبني حق امل�ساهمني يف الرقابة على الإدارة، اأو بني حق ال�رشكة 

يف املحافظة على اأ�رشارها وبني حق امل�ساهمني يف العلم ب�سوؤونها.

ال�رشكة، ت�ساعده يف  اأحوال  امل�ساهم عن  التي يح�سل عليها  املعلومات  واإذا كانت 

ممار�سة حقه يف الرقابة والإ�رشاف على �سوؤونها، اإل اأنه من املالحظ حاليًا اأن رقابة 

امل�ساهمني على ال�رشكة بداأت تتخلى تدريجيًا عن الرقابة ال�سخ�سية للم�ساهم؛ حيث 

يتم اإ�سنادها يف الوقت احلايل اإىل هيئات متخ�س�سة يف ال�رشكة تتولها نيابة عنه؛ ولذلك 

يعتمد امل�ساهم غالبا يف ح�سوله على هذه املعلومات على تقارير هذه الهيئات، وك�سوف 

احل�سابات التي يتم ن�رشها.

ول �سك اأن الإعالم الكايف للم�ساهمني باأحوال ال�رشكة، من �ساأنه اأن يولد العتقاد 

اأع�ساء  اإدارتها وم�ساندة  الفعالة يف  امل�ساركة  اإدارتها، وي�سجعهم على  لديهم بُح�سن 

جمل�س الإدارة يف حتمل عبء اتخاذ القرارات ال�سعبة التي مت�س حياة ال�رشكة؛ ولذلك 

اطالع  طريق  عن  ذلك  كان  و�سواء  اإدارتها،  على  الرقابة  من  امل�ساهمني  متكني  يجب 

امل�ساهم عليها بنف�سه اأو عن طريق هيئات اأخرى.

اإدارة  امل�ساهمني على  القواعد احلاكمة لرقابة  التعرف على هذه  ومن ثم نحاول 

والفرن�سي،على  امل�رشي  ال�رشكات  وقانون  الكويتي  ال�رشكات  قانون  يف  ال�رشكة 

النحو التايل:

الف�سل الأول: الرقابة اأثناء انعقاد اجلمعيات العامة.

الف�سل الثاين: الرقابة الدائمة للم�ساهمني.
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الف�سل الأول

الرقابة اأثناء انعقاد اجلمعيات العامة

متهيد وتق�سيم:

متثل الرقابة التي ميار�سها امل�ساهم مبنا�سبة انعقاد اجلمعيات العامة اأهمية كبرية؛ 

اجلمعية  اإىل  تقدم  التي  امل�ستندات  على  يطلع  اأن  خاللها،  من  امل�ساهم  ي�ستطيع  حيث 

العامة، ويتمكن من درا�ستها قبل اأن يتخذ القرارات ب�ساأنها يف الجتماع عند ح�سوره 

يف  للم�ساهمني  احلق  بهذا  كثرية  دول  ت�رشيعات  اعرتفت  ولذلك  العامة؛  للجمعيات 

، حتى يحقق الغاية املرجوة منه.
)1(

الرقابة، وتناولته بالتنظيم

انعقاد  اأثناء  واإدارتها  ال�رشكة  اأحوال  على  امل�ساهمني  رقابة  يلي  فيما  ونتناول 

اجلمعيات العامة؛ من خالل بيان حق امل�ساهم يف الطالع وح�سور الجتماعات ونطاق 

التزام ال�رشكة بتقدمي امل�ستندات واملعلومات، و�سوابط ا�ستخدام حق الطالع، وذلك 

على النحو التايل:

املبحث الأول: حق الطالع واحل�سور.

املبحث الثاين:  نطاق حق الطالع على امل�ستندات.

املبحث الثالث: �سوابط ا�ستخدام حق الطالع على امل�ستندات.

                                                  

انظر يف ذلك: د. ال�سيد حممد اليماين: »حماية حقوق م�ساهمي الأقلية يف ال�رشكات التابعة ل�رشكة قاب�سة« ، 1986م،   )1(

�س 21.، د. اأحمد بركات م�سطفى: حماية اأقلية امل�ساهمني يف �رشكات امل�ساهمة )درا�سة مقارنة( :  جملة الدرا�سات 

229، د. املعت�سم باهلل الغرياين: حوكمة �رشكات امل�ساهمة،  1994م، �س  ال�سنة  القانونية، العدد ال�ساد�س ع�رش، 

دار اجلامعة اجلديدة، 2008، �س 138 وما بعدها، د.�سالمة عبد ال�سانع اأمني علم الدين : الرقابة كاأداة من اأدوات 

حوكمة ال�رشكات، ر�سالة دكتوراه، اأ�سيوط 2015، �س 247 وما بعدها، واأي�سًا:

 Vezian (J): Le droit à L›information des actionnaires, L’information en droit privé,
 L.G.D.J., Paris 1978, p.223 et. S ; Meyssan (M): les droits des actionnaires et les
 autres porteurs de titres, dans les sociétés anonyms-étude de droit comparé, éd.
 CUJAS, 1962, P.45 et s., De Juglart (M) et Ippolito (B): Traitè de droit commercial,
.2 Vol., Les sociétés, 3 éd., 1982, No 762, P. 784
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املبحث الأول

حق الطالع واحل�سور

ويرتبط حق امل�ساهمني يف الطالع على م�ستندات ال�رشكة ارتباطًا وثيقًا بحقهم 

الت�رشيعات  اهتمت  ولذلك  العامة،  اجلمعيات  يف  والت�سويت  واملناق�سة  احل�سور  يف 

ن امل�ساهم من الرقابة. اخلا�سة بقوانني ال�رشكات بهذا احلق وقامت بتنظيمه مبا ميكِّ

وقد اهتم قانون ال�رشكات الكويتي رقم 1 ل�سنة 2016 بهذا احلق، فقد ن�ست املادة 

208 على اأن »لكل م�ساهم اأيا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور اجلمعية العامة، ويكون له 
عدد من الأ�سوات ي�ساوي عدد الأ�سوات املقررة لذات الفئة من الأ�سهم....«، كما اأكدت 

املادة 178 من ذات القانون على حق امل�ساهم يف احل�سول على البيانات املالية لل�رشكة 

عن الفرتة املحا�سبية املنق�سية وتقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراقب احل�سابات. 

كما اأقر امل�رشع امل�رشي يف قانون ال�رشكات رقم 159 ل�سنة 1981، بحق امل�ساهمني 

يف ح�سور اجلمعية العامة والطالع على م�ستندات ال�رشكة مبنا�سبة انعقاد اجلمعية 

، لكي حتدد ما يجوز للم�ساهمني العلم 
)2(

، وترك الالئحة التنفيذية لهذا القانون
)1(

العامة

 للم�ساهمني 
)4(

، كذلك اعرتف التقنني التجاري الفرن�سي
)3(

به، وكيفية ا�ستخدام هذا احلق

ال�رشكة؛  م�ستندات  على  انعقادها  قبل  والطالع  العامة  اجلمعيات  ح�سور  يف  باحلق 

حيث األزم امل�رشع الفرن�سي ال�رشكات قبل انعقاد اجلمعيات، باأن ت�سع حتت ت�رشف 

املادتان59، 66  من قانون ال�رشكات رقم 159 ل�سنة 1981.  )1(

املواد 219، 220، 221، 228 من الالئحة التنفيذية لقانون ال�رشكات رقم 159 ل�سنة 1981.  )2(

الفكر اجلامعي  التجاري، دار  القانون  اأ�سول  اأنور بندق:  الفقه امل�رشي: د. م�سطفى كمال طه- د. وائل  انظر يف   )3(

333؛ د. علي  291 و  487 وما بعدها: د. علي ح�سن يون�س: ال�رشكات التجارية، ط1991م، رقم  ط2013، �س 

�سمري  حممود  د.  بعده؛  وما   262 رقم  1993م،  ط  بالإ�سكندرية،  املعارف  من�ساة  التجاري،  القانون  البارودي: 

الطبعة  التجارية،  ال�رشكات  القليوبي:  �سميحة  د.  236؛   ،209 رقم  1986م،  ط  التجاري،  القانون  ال�رشقاوي: 

القانون  يف  التجارية  ال�رشكات  ر�سوان:  زيد  اأبو  د.  بعدها؛  وما   927  ،2014 العربية  النه�سة  1دار  ال�ساد�سة، 

امل�رشي املقارن، دار الفكر العربي، ط 1989م، رقم 203و 208.

)4( الأمر رقم 2000- 912 يف 18 �سبتمرب 2000 واخلا�س باجلزء الت�رشيعي  من التقنني التجاري والذي مت اعتماده 

2003  (، وقد ادخل يف مواده   .Jan  4  JO( 20033 يناير 2003-7 ال�سادر يف  القانون رقم  50-1 من   باملادة 

قانون ال�رشكات رقم 66-537 ال�سادر يف 24 يوليو 1966(.
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امل�ساهمني بع�س امل�ستندات لالطالع عليها يف مقر ال�رشكة اأو لدى اجلهة الإدارية، كما 

األزمها باأن تر�سل اإليهم بع�س املعلومات وامل�ستندات �سواء من تلقاء نف�سها اأو َِبناًء على 

.)116-115،225-113،225-108،225-225.Art.L( طلبهم

قانونا،  املن�سو�س عليه  اإذا كان هذا احلق يف الطالع  ما  الت�ساوؤل حول  ثار  وقد 

مقررًا قبل اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية فقط التي يتم فيها عر�س ح�سابات ال�رشكة 

واإدارتها، بحيث تتاح لهم فر�سة العلم بها قبل املوافقة عليها، اأم اأن هذا احلق مقرر قبل 

.
)1(

كافة اجلمعيات اأيًا كانت طبيعتها

وقد اعرتفت الأحكام الق�سائية يف فرن�سا للم�ساهم باحلق يف الطالع لي�س فح�سب 

قبل اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية، واإمنا قبل انعقاد كافة اجلمعيات؛ حيث ي�ستطيع 

ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  قبل  الطالع  يف  حقه  ا�ستخدام  امل�ساهم 

فالق�ساء   ،
)2(

العادية غري  العامة  اجلمعية  اأو  ال�سنوية،  غري  العادية  العامة  واجلمعية 

الفرن�سي يقر للم�ساهم باحلق يف الطالع يف كل مرة يت�سح منها وجود م�سلحة جدية 

و�رشورية للدفاع عن حقوقه.

اعرتفت  املقارنة  الت�رشيعات  من  وغريهما  وامل�رشي  الكويتي  امل�رشع  كان  واإذا 

اإل  للم�ساهمني باحلق يف الطالع على امل�ستندات قبل اجتماع كافة اجلمعيات العامة، 

اأن �رشورة املحافظة على اأ�رشار ال�رشكة و�سمان ُح�سن �سري اأعمالها يقت�سي حتديد 

امل�ستندات واملعلومات التي يجوز للم�ساهمني الطالع عليها، وو�سع �سوابط معينة 

ل�ستخدام هذا احلق لكي ل يرتتب عليه اأية اأ�رشار تلحق بال�رشكة.

(1) Hemard (J), Terré (F) et Mabilat (P): Sociétés Commerciales, T.2, éd. Dalloz 1974, 
No 296.

انظر يف ذلك:  )2(

Nocquet (Ph): Assemblées D›actionnaires: J.-Cl. Soc. Fasc., 138, No 12, De 
Juglart (M) et Ippolito (B): Op. cit., No 765-1.وأيضا 

Cass. Crim, 4 Juill, 1962: D. 1963, 2, P. 96, note J.M.R.: S., 1963, P. 229, note 
Autesserre (J): Gaz. Pal. 1963, I, P. 632: Rev. Trim, Dr. Com. 1968, P. 370 obs. Houin 
(R); Cass. Com. 21 Nov. 1967: D.S. 1969, 2, P. 80 note Lacombe (J): Rev. Trim. Dr. 
Com. 1968, P. 370 obs. Houin ®; Cass. Com. 31 Jan. 1968: D.S. 1968, P. 352; Rev. 
Trim. Dr. Com. 1968, P. 340, obs. Houin ®; Cass. 28 Mars 1977 Gaz Pal. 1977, 1, P. 
350, note Leblond (J) D.S. 1977, 2, P. 373; Rev. Soc. 1977, P. 705, note J.G.
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يكون  العامة  اجلمعيات  اجتماع  على  ال�سابق  الطالع  حق  اأن  نالحظ  اأن  ويجب 

مقررًا لكل م�ساهم دون ا�سرتاط ا�ستيفاء ال�رشوط املطلوبة حل�سور هذه اجلمعيات، 

لأن امل�ساهم له م�سلحة قوية يف العلم باأحوال ال�رشكة قبل اجتماع اجلمعية.

املبحث الثاين

نطاق حق الطالع على امل�ستندات

حددت الت�رشيعات املقارنة امل�ستندات واملعلومات التي يكون للم�ساهمني احلق يف 

الإدارية،  لدى اجلهة  اأو  ال�رشكة  العامة يف مقر  اجتماع اجلمعيات  قبل  الطالع عليها 

تو�سع  اأن  يجب  التي  واملعلومات  امل�ستندات  هذه  نطاق  من  الت�رشيعات  و�سعت  وقد 

حتت ت�رشف امل�ساهمني لالطالع عليها والتي يتمثل اأهمها فيما يلي:

اأوًل -  بيان اأ�سماء امل�ساهمني:

ل �سك اأن الطالع على اأ�سماء امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعيات العامة اإمنا يحقق 

من  امل�ساهمني  اجتاهات  على  التعرف  فر�سة  له  يتيح  حيث  للم�ساهم؛  كثرية  فوائد 

التي �سيتم مناق�ستها يف اجلمعية يف  خالل الت�سال بهم، والتن�سيق معهم يف امل�سائل 

مواجهة �سيطرة اأع�ساء جمل�س الإدارة على هذه اجلمعيات م�ستغلني تفرق امل�ساهمني، 

كما اأن هذا الطالع ي�ساعدهم يف تكوين الن�ساب الالزم من امل�ساهمني ل�سحة اجتماع 

ن �سغار امل�ساهمني من تكوين الن�ساب الالزم حل�سور اجلمعية اإذا  اجلمعية، اأو ميكِّ

؛ ولذلك 
)1(

كان نظام ال�رشكة يتطلب حل�سورها �رشورة حيازة عدد معني من الأ�سهم

يخ�ساها  التي  الأمور  من  اجلمعية،  انعقاد  قبل  بالطالع  للم�ساهمني  ال�سماح  ُيعد 

الجتماعات من م�سمونها  تفريغ هذه  الذين يحاولون  ال�رشكة  اإدارة  اأع�ساء جمل�س 

وجعلها اأكرث �سورية.

الفرن�سي  التجاري  التقنني  ت�سمن  امل�ساهمني  اأ�سماء  عن  الك�سف  اأهمية  واأمام 

انظر: د. م�سطفى كمال طه- د. وائل اأنور بندق: املرجع ال�سابق، �س 487؛ د. علي ح�سن يون�س: املرجع ال�سابق،    )1(

رقم 286، د. اأبو زيد ر�سوان: املرجع ال�سابق، رقم 201.
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الن�س على حق كل م�ساهم يف اأن يطلع � خالل اخلم�سة ع�رش يومًا ال�سابقة على انعقاد 

.)116-225.Art.L( اجلمعية- على قائمة اأ�سماء امل�ساهمني

واإذا كان البع�س يرى اأن امل�ساهمني الذين يجب اأن تت�سمنهم القائمة هم اأ�سحاب 

من  لأنه  م�ساندة؛  يلق  مل  الراأي  هذا  اأن  اإل  القادمة،  اجلمعية  يف  امل�ساركة  يف  ال�سفة 

يف  يومًا  ع�رش  بخم�سة  اجلمعية  انعقاد  قبل  نهائية  ب�سفة  القائمة  هذه  اإعداد  ال�سعب 

الوقت الذي ي�سمح فيه القانون باإمكانية تقدم حاملي الأ�سهم لل�رشكة بطلب ال�سرتاك 

اأ�سماء  القائمة  الراأي يرتتب عليه عدم ت�سمن  اأن هذا  امليعاد، كما  يف اجلمعية بعد هذا 

�سغار امل�ساهمني الذين ل يحوزون احلد الأدنى لالأ�سهم التي ت�سمح لهم بامل�ساركة 

اإتاحة  هو  القائمة  على  الطالع  من  الرئي�سي  الهدف  اأن  حني  يف  اجلمعية،  يف  الفردية 

.
)1(

الفر�سة ل�سغار امل�ساهمني للتجمع معًا لتكوين الن�ساب الالزم حل�سور الجتماع

يف  امل�ساهمني  اأ�سماء  ت�سجيل  على  بالن�س  الكويتي  ال�رشكات  قانون  اكتفي  وقد 

اأن  �سجل خا�س  يحفظ لدى )وكالة مقا�سة( بحيث ي�ستطيع من يرغب يف احل�سور 

»يكون  اأن:   على  الكويتي  ال�رشكات  قانون  من   156 املادة  ن�ست  فقد  معهم،  ين�سق 

لل�رشكة �سجل خا�س يحفظ لدى وكالة مقا�سة، تقيد فيه اأ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم 

�سهم،  كل  عن  املدفوعة  والقيمة  ونوعها  منهم  لكل  اململوكة  الأ�سهم  وعدد  وموطنهم 

ويتم التاأ�سري يف �سجل امل�ساهمني باأي تغيريات تطراأ على البيانات امل�سجلة فيه وفقًا 

ملا تتلقاه ال�رشكة اأو وكالة املقا�سة من بيانات، ولكل ذي �ساأن اأن يطلب من ال�رشكة اأو 

وكالة املقا�سة تزويده ببيانات من هذا ال�سجل«.

ن قانون ال�رشكات امل�رشي رقم 159 ل�سنة 1981 ولئحته التنفيذية  كذلك ت�سمَّ

يف  امل�ساهمني  من  احل�سور  اأ�سماء  ت�سجيل  �رشورة  على  منه   2/57 املادة  يف  الن�س 

هذا  ويوقع  بالوكالة،  اأو  بالأ�سالة  كان  اإذا  وما  ح�سورهم،  فيه  يثبت  خا�س  �سجل 

ال�سجل قبل بداية الجتماع كل من مراقب احل�سابات وجامعي الأ�سوات، كما بينت 

)1( انظر:

Dalsace (A): L›Actionnaire et l›Assemblée Générale de la société Anonyme: Rev. 
Soc., 1960,P. 264; Percerou (J): note sous Trib. Com. Seine 4 Jan. 1909; D. 1912, 2, 
P.1 et sTonneau (A): Sociétés Anonyms, Assemblées d’Actionnaire, Information des 
Actionnaires et du Public. J.-Cl. Com. Soc. Iétés, Fasc. 25, No 13.
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امل�ساهمني  اأنه يثبت ح�سور  القانون على  لهذا  التنفيذية  الالئحة  209 من  املادة رقم 

اجتماعات اجلمعية العامة يف �سجل تدرج.....«.

فامل�رشع الكويتي وامل�رشي على خالف امل�رشع الفرن�سي، مل يلزما ال�رشكة باأن 

الذين  اأ�سماء امل�ساهمني  الذي يحتوى على  ال�سجل  ت�سع حتت ت�رشف امل�ساهم هذا 

انعقادها؛ ولذلك يجب  العامة، لالطالع عليه قبل  لهم احلق يف ال�سرتاك يف اجلمعية 

عليهما اأن يتداركا هذا الأمر بالن�س يف الالئحة التنفيذية لقانون ال�رشكات على اإلزام 

لالطالع  ت�رشفهم  حتت  تو�سع  امل�ساهمني  باأ�سماء  قائمة  باإعداد  تقوم  باأن  ال�رشكة 

اأ�سحاب  اإىل  اإر�سالها  اأو من تاريخ  العامة  الدعوة لجتماع اجلمعية  عليها من تاريخ 

، حتى تتحقق الفائدة املرجوة من الطالع على هذه القائمة اخلا�سة باأ�سماء 
)1(

ال�ساأن

امل�ساهمني.

ثانيًا- امليزانية وح�سابات ال�رشكة:

ي�ستطيع امل�ساهم من خالل الطالع على امليزانية وح�سابات ال�رشكة، اأن يتعرف 

اأغرا�سها،  اأعمالها وما حققته من نتائج يف مبا�رشة  على احلالة املالية لل�رشكة و�سري 

وقد اهتمت الت�رشيعات املقارنة بتنظيم اطالع امل�ساهمني على هذه امل�ستندات اخلا�سة 

بال�رشكة قبل انعقاد اجلمعية العامة، مبا ي�سمن املحافظة على اأ�رشار ال�رشكة، نتيجة 

خلطورة الطالع - يف هذه احلالت- على �سري اأعمالها وم�ستقبلها. 

وقد ن�س قانون ال�رشكات الكويتي �رشاحة على حق امل�ساهمني يف الطالع على 

ميزانية ال�رشكة وبياناتها املالية قبل اجتماع اجلمعية العامة العادية؛حيث ن�ست املادة 

3/178 على اأن يتمتع الع�سو يف ال�رشكة بوجه خا�س باحلقوق التالية: »3- احل�سول 
قبل اجتماع اجلمعية العامة العادية ب�سبعة اأيام على الأقل على البيانات املالية لل�رشكة 

عن الفرتة املحا�سبية املنق�سية....«. 

وكذلك اأكد ن�س املادة 211 من ذات القانون على اخت�سا�س اجلمعية العامة العادية 

لل�رشكة،  املالية  والبيانات  املنتهية،  املالية  لل�سنة  املايل  املركز  ب�ساأن  القرارات  باتخاذ 

)1( انظر : د. ال�سيد حممد اليماين: املرجع ال�سابق، �س 23.
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قانون  من   64 املادة  ت�سمنت  وقد  الأرباح،  توزيع  ب�سان  الإدارة  جمل�س  واقرتاحات 

1981، الن�س على التزام جمل�س الإدارة باأن يعد  ال�رشكات امل�رشي رقم 159 ل�سنة 

عن كل �سنة مالية – يف موعد ي�سمح بعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني خالل �ستة �سهور 

على الأكرث من تاريخ انتهائها – ميزانية ال�رشكة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقريرًا 

عن ن�ساط ال�رشكة خالل ال�سنة املالية، وعن مركزها املايل يف ختام ال�سنة ذاتها، وذلك 

كله طبقًا لالأو�ساع وال�رشوط والبيانات التي حتددها الالئحة التنفيذية«.

وقد نظم التقنني التجاري الفرن�سي حق امل�ساهمني يف الطالع على هذه امل�ستندات 

قبل انعقاد اجلمعية العامة؛ حيث ت�سمن الن�س على اأن لكل م�ساهم احلق يف الطالع 

على ك�سوف اجلرد وح�ساب ال�ستغالل العام وح�ساب الأرباح اأو اخل�سائر وامليزانية 

لها  اأو  م�ستقلة  اأفرعًا  متلك   - �رشكة  كل  مديري  األزم  كما   .)115-225.Art.L(

م�ساهمات يف �رشكات اأخرى – اأن تلحق مبيزانية ال�رشكة جدوًل يبني حالة هذه الأفرع 

.)15-233.Art.L( وامل�ساهمات فيها

على  التعرف  يف  ي�ساعدهم  اجلرد،  ك�سوف  على  امل�ساهمني  اطالع  خالل  فمن 

اأحوال ال�رشكة، بل اإن اجلرد كان يعترب منذ وقت طويل امل�ستند الأكرث فائدة يف اإعالم 

امل�ساهمني، لأنه الوحيد الذي يعطي �سورة دقيقة عن اأحوال ال�رشكة، بل اإن الق�ساء 

؛ لأنها ل تعدو اإل اأن تكون اإثباتًا للحالة الظاهرية، يف حني اأن 
)1(

يعتربه يفوق امليزانية

اجلرد يقوم على واقع ال�رشكة، ولكن ُيْخ�َسى اأن يوؤدي الطالع عليه اإىل اإف�ساء اأ�رشار 

؛ ولذلك ل يلجاأ امل�ساهمون غالبًا اإىل اجلرد اإل للتحقق من �سحة املعلومات 
)2(

ال�رشكة

التي تقدمها امل�ستندات الأخرى. 

حتت  جداول  و�سع  �رشورة  امل�رشي  وكذلك   ، الكويتي  القانون  يت�سمن  ومل 

حققتها  التي  النتائج  تبني  اجلمعية،  انعقاد  قبل  عليها،  لالطالع  امل�ساهمني  ت�رشف 

ال�رشكة خالل اخلم�س �سنوات الأخرية، كما تبني حالة فروع ال�رشكة، وم�ساركتها يف 

 (1) Trib. Com. Seine 8 Juill. 1921: J. Soc. 1921, P. 503
)2( انظر يف هذه ال�سعوبات التي تعرت�س اطالع امل�ساهمني على ك�سوف اجلرد:

Contin (R): op. cit., No93 et s.; Lepargneur (J): à propos de la communication de 
documents aux Actionnaires; J. Soc. 1929, P. 53.    
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الالئحة  اأن ي�ساف هذا اللتزام يف  الأخرى، واإن مل يكن هناك ما مينع من  ال�رشكات 

اأهمية  من  ميثله  ملا  نظرًا   – الأحكام  من  كثرٍي  يف  القانون  اإليها  اأحال  التي  التنفيذية 

للم�ساهمني يف العلم باأحوال ال�رشكة.

اأحوال  بيان  للم�ساهمني يف  اأهمية  امليزانية من  الطالع على  ي�سكله  وبالرغم مما 

اإعدادها  ي�سوب  ما  ب�سبب  منها،  معلومات  على  احل�سول  �سعوبة  اأن  اإل  ال�رشكة، 

ون�رشها، من غمو�س يف بيان مركز ال�رشكة املايل، قد جعلها ل حتقق الغر�س املن�سود 

اللتزام  ، ف�ساًل عن 
)1(

واإدارتها ال�رشكة  اأحوال  امل�ساهمني على  منها يف حتقيق رقابة 

بو�سع ميزانية �سنة حتت ت�رشف امل�ساهمني لالطالع عليها قبل انعقاد اجلمعية، ل 

يعد كافيًا لبيان حالة ال�رشكة، ولذلك يجب اأن تو�سع ميزانية ال�سنوات الأخرية حتت 

ت�رشفهم لالطالع عليها، بحيث ي�ستطيع امل�ساهمون من خالل بحث ودرا�سة تطور 

فرتات  يف  لل�رشكة،  املايل  املركز  �سالمة  على  التعرف  ال�سنوات،  هذه  خالل  امليزانية 

اأعمال  �سري  على  ال�سحيح  احلكم  يف  امل�ساهمني  ي�ساند  اأن  �ساأنه  من  وهو  خمتلفة، 

ال�رشكة، وعلى ال�سيا�سة املالية التي ينتهجها جمل�س اإدارتها. 

ثالثًا- م�رشوعات القرارات واأ�سبابها:

واأ�سبابها،  القرارات  مب�رشوعات  العلم  �رشورة  على  دائمًا  امل�ساهمون  يحر�س 

قبل عر�سها على اجلمعية العامة، وبوقت كاف ي�سمح لهم بدرا�ستها وتكوين الراأي 

املنا�سب ب�ساأنها قبل الت�سويت عليها يف الجتماع، وقد اهتمت قوانني ال�رشكات بذلك، 

واألزمت ال�رشكات باأن ت�سع حتت ت�رشف امل�ساهمني م�رشوعات القرارات واأ�سبابها 

لالطالع عليها قبل انعقاد اجلمعية. 

يطلع  اأن  يف  م�ساهم  كل  حق  على  الن�س  الفرن�سي  التجاري  التقنني  ت�سمن  فقد 

الإدارة،  جمل�س  بوا�سطة  املقدمة  القرارات  م�رشوع  ن�س  على  اجلمعية  انعقاد  قبل 

اإذ يجب  اأن و�سائل رقابة امل�ساهم حمدودة،  اأ.د. علي ح�سن يون�س بقوله: »والواقع  وقد عرب عن هذه ال�سعوبات   )1(

ن فكرة دقيقة �سحيحة عن حالة ال�رشكة مهما اأوتي من  الإقرار باأنه يندر اأن جتد ميزانية متكن امل�ساهم من اأن يكوِّ

خربة اأو مران، فت�سع ال�رشكات امل�ساهمة – اإما عن عمد اأو جهل – ميزانيات يف حقيقتها »ملخ�س ميزانية« تتجمع 

التعمية وتعذر الفهم...... انظر:  اإىل  القيم يف �سعيد واحد وتقيد بال نظام، وهي ترمي من وراء ذلك  فيها خمتلف 

د.علي ح�سن يون�س، املرجع ال�سابق، �س 367 وما بعدها، هام�س 101.



رقابة املساهمني على إدارة الشركة كأحد صور الحوكمة

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - مايو 1262016

بوا�سطة  املقدمة  القرارات  م�رشوع  اأ�سباب  وبيان  ن�س  على  الطالع  اقت�ساء  وعند 

، وعلى ذلك يكون للم�ساهمني – كقاعدة عامة � الطالع على بيان اأ�سباب 
)1(

امل�ساهمني

م�رشوع القرارات املقدمة كلها دون تفرقة بني التي تقدم من امل�ساهمني اأو من غريهم، 

اأو  اأو غري �سنوية  انعقادها، جمعية عامة عادية �سنوية  املزمع  و�سواء كانت اجلمعية 

، لأن امل�ساهم له م�سلحة وا�سحة يف 
)2(

كانت جمعية عامة غري عادية اأو جمعية خا�سة

الطالع على م�رشوعات القرارات واأ�سبابها قبل اتخاذ القرارات ب�ساأنها. 

اأحكام  مراعاة  مع  اأن  على  الكويتي  ال�رشكات  قانون  من   211 املادة  ن�ست  كما 

باتخاذ  ال�سنوي  اجتماعها  يف  العادية  العامة  اجلمعية  تخت�س  ال�رشكة  وعقد  القانون 

ق���رارات ف���ي امل�سائل التي ت���دخ��ل ف���ي اخت�سا�سها، وعلى وج���ه اخل�سو�س م���ا يلي: 

»10- تقرير التعامالت التي متت اأو �ستتم مع الأطراف ذات ال�سلة، وتعرف الأطراف 

ذات ال�سلة طبقا ملبادئ املحا�سبة الدولية«.

واأي�سا اأجازت املادة 213 من ذات القانون للجمعية العامة العادية لل�رشكة مناق�سة 

مو�سوعات غري مدرجة يف جدول الأعمال اإذا كانت من الأمور العاجلة التي طراأت بعد 

اإعداد اجلدول اأو تك�سفت يف اأثناء الجتماع، اأو اإذا طلبت ذلك اإحدى اجلهات الرقابية اأو 

مراقب احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني ميلكون خم�سة باملائة من راأ�س مال ال�رشكة، 

اأثناء املناق�سة عدم كفاية املعلومات املتعلقة ببع�س امل�سائل املعرو�سة تعني  واإذا تبني 

تاأجيل الجتماع...... 

م�رشوعات  على  الطالع  يف  امل�ساهمني  حق  على  امل�رشي  امل�رشع  ن�س  كذلك 

امل�ساهمني  ت�رشف  حتت  ي�سع  باأن  الإدارة  جمل�س  األزم  باأن  واأ�سبابها،  القرارات 

ال�سنوي  اجتماعها  يف  العامة  اجلمعية  انعقاد  قبل  ال�رشكة  مبركز  اخلا�س  لطالعهم 

العادية بخم�سة ع�رش يومًا على الأقل بيانًا بامل�سائل املطروحة  العامة غري  واجلمعية 

على اجلمعية ون�س م�رشوعات القرارات املطلوب اتخاذها )م 221 /2، م 1/228من 

الالئحة التنفيذية(.

)1( املادة  L.225—83، من التقنني التجاري الفرن�سي رقم 2003-7 ال�سادر يف 3 يناير 2003.

 (2) Nocquet (Ph): Articl. Precité, No 30.
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على  الطالع  يف  امل�ساهمني  حق  �رشاحة  قررا  وامل�رشي  الكويتي  فامل�رشع 

التعامالت وم�رشوعات القرارات، عندما األزما جمل�س الإدارة بو�سعها حتت ت�رشفهم 

املنا�سب  الراأي  اأن يتيح لهم فر�سة درا�ستها وتكوين  لالطالع عليها، وهو من �ساأنه 

جتاهها قبل اتخاذ قرارات ب�ساأنها يف الجتماع؛ نظرا ملا متثله هذه القرارات اأحيانا من 

العامة  اجلمعية  على  معرو�سة  تكون  عندما  ل�سيما  ال�رشكة،  م�ستقبل  على  خطورة 

غري العادية. 

رابعًا - تقرير جمل�س الإدارة ومراقبي احل�سابات:

ي�سكل تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراقبي احل�سابات اأهمية كبرية للم�ساهمني 

ولذلك  واإدارتها،  ال�رشكة  باأحوال  تتعلق  بيانات  من  التقارير  هذه  تت�سمنه  ملا  نظرًا 

اهتم امل�رشع يف الدول املختلفة بها واألزم ال�رشكة باأن ت�سعها حتت ت�رشف امل�ساهمني 

لالطالع عليها قبل انعقاد اجلمعية العامة، وقد اأكدت على ذلك املادة 211 من قانون 

اجتماعها  يف  العادية  العامة  اجلمعية  اخت�سا�س  حددت  عندما  الكويتي  ال�رشكات 

ال�سنوي باتخاذ القرارات يف امل�سائل التي تدخل يف اخت�سا�سها ومن بينها على وجه 

عن  احل�سابات  مراقب  وتقرير  ال�رشكة  ن�ساط  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  اخل�سو�س 

الرقابية  اجلهات  ر�سدتها  مبخالفات  تتعلق  تقارير  اأية  اأو  لل�رشكة  املالية  البيانات 

واأوقعت ب�ساأنها جزاءات على ال�رشكة.

التزام  على  الن�س   1981 159ل�سنة  رقم  امل�رشي  ال�رشكات  قانون  ت�سمن  كما 

جمل�س الإدارة باأن ي�سع حتت ت�رشف امل�ساهمني لطالعهم اخلا�س مبركز ال�رشكة 

قبل انعقاد اجلمعية العامة يف اجتماعها ال�سنوي بخم�سة ع�رش يومًا على الأقل، تقرير 

جمل�س الإدارة وتقرير مراقبي احل�سابات )م221 من الالئحة(، ويف حالة انعقاد اجلمعية 

العامة غري العادية يلتزم جمل�س الإدارة باأن ي�سع حتت ت�رشف امل�ساهمني لطالعهم 

مراقب  تقرير  الأقل  على  يومًا  ع�رش  بخم�سة  النعقاد  قبل  ال�رشكة  مبركز  اخلا�س 

احل�سابات عن امل�سائل املعرو�سة على اجلمعية )م228من الالئحة(،  وكذلك ت�سمن 

التقنني التجاري الفرن�سي الن�س على حق كل م�ساهم يف اأن يطلع على تقرير جمل�س 

.)83-225.Art.L( الإدارة وتقرير مراقبي احل�سابات قبل تقدميها للجمعية العامة
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حتت  ال�سابقة  التقارير  و�سع  وراء  من  يهدف  ال�سابقة  الت�رشيعات  يف  فامل�رشع 

ما  بكل  امل�ساهمني  اإعالم  اإىل  اجلمعية  انعقاد  قبل  عليها  لالطالع  امل�ساهمني  ت�رشف 

اأع�ساء  ال�رشكة واإدارتها، بحث يكونون على بينة من كافة ت�رشفات  باأحوال  يتعلق 

جمل�س الإدارة ومراقبي احل�سابات يف مزاولة الأعمال املوكولة اإليهم، مبا يحافظ على 

م�سالح ال�رشكة.

على اأن هذه التقارير واإن كانت حتقق رقابة امل�ساهمني واإ�رشافهم على ت�رشفات 

وا�سحة  ب�سورة  تقدم  ل  غالبًا  اأنها  اإل  احل�سابات،  ومراقبي  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

وحمددة، بحيث ت�سمح باكت�ساف اأي انحراف يف ت�رشفاتهم جتاه امل�ساهمني، ولذلك 

تتوقف فاعلية هذه التقارير على رغبة ال�رشكة ال�سادقة يف اإعالم امل�ساهمني بن�ساطها 

ونتائجه والتقدم الذي حتقق وال�سعوبات التي تواجهها واحتمالت امل�ستقبل.

خام�سًا- الت�رشفات بني ال�رشكة واأع�ساء جمل�س الإدارة:

حر�سًا من امل�رشع على حماية امل�ساهمني جتاه ت�رشفات اأع�ساء جمل�س الإدارة، 

قررت الت�رشيعات املقارنة اإخ�ساع الت�رشفات التي تربم بني ال�رشكة واأع�ساء جمل�س 

اإدارتها لرقابة امل�ساهمني فيها، �سمانا لعدم وجود اأية حماباة ل�سالح اأع�ساء املجل�س 

على ح�ساب ال�رشكة وامل�ساهمني ل�سيما عندما تتعار�س امل�سالح فيما بينهم، ولذلك 

األزم التقنني التجاري الفرن�سي ال�رشكة باأن ت�سع حتت ت�رشف امل�ساهمني قبل انعقاد 

ال�رشكة  بني  اأبرمت  التي  التفاقات  بكافة  اخلا�س  احل�سابات  مراقب  تقرير  اجلمعية 

.)40-225.Art.L( واأع�ساء جمل�س اإدارتها

كما ن�ست املادة 199 من قانون ال�رشكات الكويتي على اأنه »ل يجوز اأن يكون ملن 

له ممثل يف جمل�س الإدارة اأو لرئي�س اأو اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأحد اأع�ساء الإدارة 

التنفيذية اأو اأزواجهم اأو اأقاربهم من الدرجة الثانية م�سلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة 

اإذا كان ذلك برتخي�س  اإل  اأو حل�سابها  ال�رشكة  التي تربم مع  العقود والت�رشفات  يف 

ي�سدر عن اجلمعية العامة العادية«.

البنوك وال�رشكات  اأنه »با�ستثناء  القانون على  200 من ذات  واأي�سا ن�ست املادة 

اأو  اإدارتها  اأع�ساء جمل�س  اأحد  اأن تقر�س  الإقرا�س، ل يجوز لل�رشكة  التي يجوز لها 
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التابعة  ال�رشكة  اأو  الثانية،  الدرجة  حتى  اأقاربهم  اأو  اأزواجهم  اأو  التنفيذي  الرئي�س 

لهم، ما مل يكن هنالك تفوي�س خا�س بذلك من اجلمعية العامة العادية لل�رشكة، وكل 

ت�رشف يتم باملخالفة لذلك ل ينفذ يف مواجهة ال�رشكة، وذلك دون اإخالل بحقوق الغري 

ح�سن النية«.

ومل يلزم امل�رشع امل�رشي ال�رشكة باأن حت�سل على موافقة اجلمعية العامة على 

ت�رشفات ال�رشكة مع اأع�ساء جمل�س اإدارتها اإل عندما تكون هذه الت�رشفات متعار�سة 

مع م�سالح ال�رشكة؛ حيث ن�ست املادة 220 بند 6 من الالئحة التنفيذية على اأنه »ي�سع 

انعقاد  قبل  اخلا�س  لطالعهم  امل�ساهمني  ت�رشف  حتت  �سنويًا  الإدارة.....  جمل�س 

اجلمعية العامة التي ُتدَعى للنظر يف تقرير جمل�س الإدارة بثالثة اأيام على الأقل مبقر 

ال�رشكة ومبقر النعقاد ك�سفًا تف�سيليًا يت�سمن العمليات التي يكون فيها لأحد اأع�ساء 

جمل�س الإدارة... م�سلحة تتعار�س مع م�سلحة ال�رشكة«.

كذلك تن�س املادة 219 من الالئحة التنفيذية على اأنه، ي�سع جمل�س الإدارة حتت 

ت�رشف امل�ساهمني لطالعهم اخلا�س قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية بخم�سة اأيام 

على الأقل بيانًا من مراقبي احل�سابات يقررون فيه:- اأن ال�رشكة مل تقدم عر�سًا نقديًا 

من اأي نوع كان لأي من اأع�ساء جمل�س اإدارتها..اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده اأحدهم 

مع الغري.2- اإذا كانت ال�رشكة من �رشكات الئتمان فيبني ما اإذا كان تعاملها مع اأحد 

مع  ال�رشكة  تتبعها  التي  والأو�ساع  ال�رشوط  نف�س  اتبع  الإدارة....  جمل�س  اأع�ساء 

جمهور العمالء........

ويعاب على امل�رشع امل�رشي َق�رْش حق امل�ساهمني يف الطالع قبل انعقاد اجلمعية 

على  ال�رشكة  مع  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  يجريها  التي  للت�رشفات  بالن�سبة   – العامة 

كان  وقد  الأع�ساء،  م�سلحة  مع  ال�رشكة  م�سلحة  فيها  تتعار�س  التي  الت�رشفات 

الأف�سل اأن ي�سمل حق الطالع كافة الت�رشفات التي تربم بني ال�رشكة واأحد اأع�ساء 

املجل�س فعالة، بدًل من  اأع�ساء  امل�ساهمني على  ، بحيث تكون رقابة 
)1(

اإدارتها جمل�س 

انظر: د. �سميحة القليوبي املرجع ال�سابق، �س1054 وما بعدها، د. غازي �سايف مقبل الأغربي: النظام القانوين   )1(

لإدارة �رشكة امل�ساهمة يف القانونني اليمني وامل�رشي، ر�سالة، القاهرة، 1994، �س 281 وما بعدها،د.�سالمة عبد 

ال�سانع اأمني علم الدين: املرجع ال�سابق، �س 110 وما بعدها..
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فيها  يكون  قد  والتي  ال�رشكة،  مع  تربم  التي  الت�رشفات  على  الرقابة  من  حرمانهم 

م�سلحة لأحد اأع�ساء املجل�س ولكنها ل تتعار�س مع م�سالح ال�رشكة.

�ساد�سًا- بيان اأع�ساء جمل�س الإدارة:

بالرغم  فيها،  الفعلية  ال�سلطة  �ساحب  امل�ساهمة  �رشكات  يف  الإدارة  جمل�س  يعترب 

من اأن القانون اأعطى ال�سلطة العليا فيها للجمعية العامة للم�ساهمني، فهو الذي يتوىل 

التعرف على  اأغرا�سها؛ ولذلك يحتل  الالزمة لتحقيق  القرارات  اإدارتها، ويتخذ كافة 

اأع�ساء جمل�س الإدارة اأهمية خا�سة لدى امل�ساهمني، وقد اأكدت الت�رشيعات املقارنة على 

متكينهم من احل�سول على املعلومات ال�رشورية عن اأع�ساء جمل�س الإدارة احلاليني 

التقنني  اعرتف  حيث  العامة،  اجلمعية  انعقاد  قبل  ل�سغلها  املر�سحني  الأ�سخا�س  اأو 

التجاري الفرن�سي لكل م�ساهم باحلق يف اأن يطلع قبل اجتماع اجلمعية على املعلومات 

، كما ت�سمن قانون ال�رشكات  امل�رشي 
)1(

التي تخ�س املر�سحني لع�سوية جمل�س الإدارة

الن�س على التزام كل �رشكة باأن تعد �سنويا قائمة مف�سلة ومعتمدة من رئي�س جمل�س 

الإدارة والع�سو املنتدب باأ�سماء رئي�س واأع�ساء هذا املجل�س و�سفاتهم وجن�سياتهم، 

وحتتفظ ال�رشكة ب�سورة من هذه القائمة، وتر�سل الأ�سل اإىل اجلهة الإدارية املخت�سة 

بكل  املخت�سة  الإدارية  اجلهة  ال�رشكة  تخطر  اأن  ويجب  �سنة،  كل  من  يناير  اأول  قبل 

.
)2(

تغيري يطراأ على القائمة امل�سار اإليها يف الفقرة الأوىل مبجرد حدوثه

انعقاد  قبل  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  عن  املعلومات  بكافة  امل�ساهمني  علم  ول�سمان 

الإدارة  التزام جمل�س  ال�رشكات على  لقانون  التنفيذية  الالئحة  العامة ن�ست  اجلمعية 

انعقاد  قبل  ال�رشكة  مبركز  اخلا�س  لطالعهم  امل�ساهمني  ت�رشف  حتت  ي�سع  باأن 

اأع�ساء  اأ�سماء  الأقل،  على  يومًا  ع�رش  بخم�سة  ال�سنوي  اجتماعها  يف  العامة  اجلمعية 

جمل�س الإدارة وحمال اإقامتهم، وبيان ال�رشكات الأخرى التي يتولون ع�سوية جمال�س 

اإدارتها، اأو يقومون باأعمال الإدارة الفعلية فيها )م 22 /1من الالئحة(، واإذا كان من 

بني املو�سوعات املعرو�سة تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة...، فيجب بيان اإعالن اأ�سماء 

.2003 يناير   3 2003-7بتاريخ  رقم  الفرن�سي  التجاري  التقنني  املادة .L.225-83.من   )1(

املادة 87 من قانون ال�رشكات رقم 159 ل�سنة 1981.  )2(
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املر�سحني الذين قدموا طلبات بذلك، و�سن كل منهم، وخرباتهم، والأعمال التي تولوها 

خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة، وخا�سة يف ال�رشكات الأخرى، وما اإذا كانوا ي�سغلون 

اأعماًل بذات ال�رشكة اأو الأ�سهم التي ميتلكونها يف ال�رشكة )م 221 /4 من الالئحة(.

فامل�رشع يحاول حماية امل�ساهمني جتاه اأع�ساء جمل�س الإدارة باإلزام ال�رشكة باأن 

ت�سع حتت ت�رشفهم لالطالع، كافة املعلومات اخلا�سة بهوؤلء الأع�ساء قبل انعقاد 

اجلمعية العامة، باعتبارهم يتولون الإدارة الفعلية لل�رشكة، ومن حق امل�ساهمني التاأكد 

ي�سطلعون  عندما  ل�سيما  ال�رشكة،  م�سالح  على  يحافظ  مبا  لها،  اإدارتهم  ُح�سن  من 

بال�رشكة  اأعمال  عالقة  تربطها  اأو  املجال  نف�س  يف  تعمل  اأخرى  �رشكات  يف  بالإدارة 

اأن اطالع امل�ساهمني على املعلومات املف�سلة عن املر�سحني ل�سغل وظائف  ف�ساًل عن 

اأع�ساء املجل�س قبل انعقاد اجلمعية العامة من �ساأنه اأن يتيح لهم فر�سة املفا�سلة بني 

.
)1(

املر�سحني لختيار اأكرث الأ�سخا�س قدرة على اإدارة ال�رشكة

�سابعًا - مكافاأة ومزايا اأع�ساء جمل�س الإدارة: 

مكافاآت  ال�رشكات  اإدارات  جمال�س  اأع�ساء  مينح  اأن  احلالت  بع�س  يف  يحدث  قد 

، وهو من 
)2(

ومزايا نقدية اأو عينية كبرية ل تتنا�سب مع ما يوؤدونه لل�رشكة من اأعمال

، ولذلك ن�ست املادة 
)3(

�ساأنه اأن يوؤثر يف حقوق امل�ساهمني الذين يتحملونها يف النهاية

من قانون ال�رشكات الكويتي على اأن »يبني عقد ال�رشكة طريقة حتديد مكافاآت   198
من  باأكرث  املكافاآت  هذه  جمموع  تقدير  يجوز  ول  الإدارة،  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س 

ع�رشة باملائة من الربح ال�سايف بعد ا�ستنزال ال�ستهالك والحتياطيات وتوزيع ربح 

ل يقل عن خم�سة باملائة من راأ�س املال على امل�ساهمني اأو اأي ن�سبة اأعلى ين�س عليها 

عقد ال�رشكة«.

لرئي�س  دينار  األف  �ستة  على  تزيد  ل  �سنوية  مكافاأة  توزيع  يجوز  ذلك  »ومع 

ال�رشكة حلني  تاأ�سي�س  اأع�ساء هذا املجل�س من تاريخ  الإدارة ولكل ع�سو من  جمل�س 

بعدها. وما  انظر : د. غازي �سايف مقبل الأغربي، املرجع ال�سابق، �س 284   )1(

انظر يف ذلك: د. ال�سيد حممد اليماين: املرجع ال�سابق، �س 36؛ د. غازي �سايف، املرجع ال�سابق، �س 280.  )2(

د. م�سطفى كمال طه – د. وائل اأنور بندق: املرجع ال�سابق، رقم، �س 449 وما بعدها.  )3(
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ال�سابقة،  الفقرة  التي ت�سمح لها بتوزيع املكافاآت وفقا ملا ن�ست عليه  حتقيق الأرباح 

ويجوز بقرار ي�سدر من اجلمعية العامة العادية لل�رشكة ا�ستثناء ع�سو جمل�س الإدارة 

امل�ستقيل من احلد الأعلى للمكافاآت املذكور«.

»ويلتزم جمل�س الإدارة بتقدمي تقرير �سنوي يعر�س على اجلمعية العامة العادية 

لل�رشكة للموافقة عليه على اأن يت�سمن على وجه دقيق بيانا مف�سال عن املبالغ واملنافع 

واملزايا التي ح�سل عليها جمل�س الإدارة اأيا كانت طبيعتها وم�سماها«.

كذلك ن�ست املادة 66 من القانون رقم 159 ل�سنة 1981 على اأنه »حتدد الالئحة 

من  العادية  العامة  اجلمعية  انعقاد  قبل  عليه  امل�ساهمني  اطالع  يجب  ما  التنفيذية 

اأو  املزايا  و�سائر  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  ومرتبات  مبكافاآت  تتعلق  بيانات 

املرتبات الأخرى التي ح�سلوا عليها... وغري ذلك من البيانات املتعلقة بالتربعات اأو 

نفقات الدعاية، كما تبني الالئحة اأو�ساع ومواعيد ذلك، فامل�رشع اأحال على الالئحة 

التنفيذية لتحديد البيانات التي يجوز للم�ساهمني الطالع عليها يف هذا ال�سدد، كما 

ن�ست املادة 88 من ذات القانون على اأنه: »... ل يجوز تقدير مكافاأة جمل�س الإدارة 

بن�سبة معينة يف الأرباح باأكرث من 10% من الربح ال�سايف بعد ا�ستنزال ال�ستهالكات 

والحتياطي القانوين والنظامي ال�سايف وتوزيع ربح ل يقل عن 5% من راأ�س املال 

اجلمعية  وحتدد  اأعلى،  ن�سبة  ال�رشكة  نظام  يحدد  مل  ما  والعاملني  امل�ساهمني  على 

العامة الرواتب املقطوعة وبدلت احل�سور واملزايا الأخرى املقررة لأع�ساء املجل�س، 

بقرار من  املنتدب  الع�سو  وا�ستثناء من ذلك يكون حتديد مكافاآت ومرتب وبدلت 

جمل�س الإدارة.  

امل�ساهمني  ت�رشف  حتت  ت�سع  باأن  اإل  ال�رشكات  الفرن�سي  امل�رشع  يلزم  ومل 

الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  دفعها  مت  التي  للمكافاأة  الإجمالية  بالقيمة  بيانًا 

)Art.L.225-115-4(، الأمر الذي ي�سكل �سعوبة للم�ساهمني يف تبني النحرافات 

هذه  من  انفراد  على  �سخ�س  كل  تلقاه  ما  بيان  لعدم  نتيجة  ال�سدد  هذا  يف  تقع  التي 

املكافاآت واملزايا.   
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املبحث الثالث

�سوابط ا�ستخدام 

حق الطالع على امل�ستندات

على  الطالع  خالل  من  ال�رشكة  اإدارة  على  الرقابة  يف  حلقه  امل�ساهم  ممار�سة 

امل�ستندات التي قد تعر�س على اجلمعيات العامة قد يتم عن طريق اطالع امل�ساهم عليها 

اإقامته،  اإليه يف حمل  اإر�سالها  اأن يتم  اأو  الإدارية املخت�سة  اأو يف اجلهة  ال�رشكة  يف مقر 

م�ستندات  على  الطالع  يف  حقه  ي�ستخدم  لكي  هذه  �سفته  امل�ساهم  يثبت  اأن  ويكفي 

امل�ساهمني، ولو مل يكن لهم احلق يف  اأن هذا احلق ي�ستفيد منه جميع  ، كما 
)1(

ال�رشكة

ح�سور اجلمعية العامة، عندما ي�سرتط نظام ال�رشكة حل�سورها �رشورة حيازة عدد 

معني من الأ�سهم، ومن ثم نتناول يف هذا املبحث حتديد زمان ومكان الطالع، وكيفيته، 

وحالت اإر�سال ال�رشكة امل�ستندات للم�ساهمني على النحو التايل:

اأوًل- زمان ومكان الطالع:

على  ال�سابق  بالطالع  احلالة،  هذه  يف  يتعلق  الطالع  يف  امل�ساهم  حق  كان  ملا 

اأن تو�سع امل�ستندات املحددة قانونًا حتت ت�رشف  انعقاد اجلمعية العامة؛ فاإنه يجب 

امل�ساهمني، خالل فرتة زمنية كافية قبل النعقاد، لأن هذه امل�ستندات تهدف اإىل اإي�ساح 

ال�سورة اأمام امل�ساهم، قبل اإجراء الت�سويت على القرارات يف اجلمعيات العامة، وبالتايل 

(1) Levasseur: Les comités d›entrprise: J-Cl Soc. Fasc. 51, No 122; Brunet (A) et 
German (M): L’information des actionnaires et du comité d’entreprise dans les 
sociétés anonyms depuis les Lois du 28 Octre 1982, du 1er Mars 1984 et du 
25 Janier 1985: Rev. Soc. 1985, P.1; Bastin (D): La communication aux comités 
d’entrprise de renseignements d’ordre Finance: J. Soc. 1948, P. 329, No 30; 
Hamel (J), Lagarde (G) et Jauffret (A): Droit commercial, Tome. 1,2 ed., 2 Vol. 
Dalloz, 1974, No 691;  Appel. Toulouse 19 Oct. 1978: D.S. 1979, Inf. Rap. P. 326, 
Obs. Langlois.

واأي�سا  د. م�سطفى كمال طه: د.وائل اأنور بندق: املرجع ال�سابق، �س 487 وما بعدها، د. �سميحة القليوبي: املرجع 

ال�سابق، �س 927 وما بعدها،                                                                                                   
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، واأي تق�سري يف ذلك من جانب مديري ال�رشكة، يقيم 
)1(

ل يجوز تقدميها بعد انعقادها

من  امل�ساهم،  اأ�ساب  الذي  ال�رشر  – عن  العامة  للقواعد  – وفقًا  املدنية  م�سوؤوليتهم 

جراء ذلك.  

مدة  فرن�سا  يف   1967 مار�س   23 يف  ال�سادر   236-67 رقم  املر�سوم  حدد  وقد 

الطالع  يف  احلق  امل�ساهم  ميلك  التي  وامل�ستندات  املعلومات  لغالبية  بالن�سبة  الطالع 

الأقل خالل خم�سة ع�رش يومًا قبل  اأو على  الدعوة لجتماع اجلمعية  عليها من بداية 

املخت�سة  الإدارية  اجلهة  حمل  يف  اأو  ال�رشكة  مقر  يف  الطالع  يكون  واأن  انعقادها، 

، فامل�ساهم هو �ساحب احلق يف الختيار يف اأن يطلع على املعلومات 
)2(

)م139/ 1،2(

وامل�ستندات يف مقر ال�رشكة اأو يف حمل اجلهة الإدارية.

يف  امل�ساهم  متتع  على  الكويتي  ال�رشكات  قانون  من   3/178 املادة  ن�ست  كذلك 

اأيام  ال�رشكة بحقوق من بينها »احل�سول قبل اجتماع اجلمعية العامة العادية ب�سبعة 

على الأقل على البيانات املالية لل�رشكة عن الفرتة املحا�سبية املنق�سية وتقرير جمل�س 

الإدارة وتقرير مراقب احل�سابات«.

ل�سنة   159 رقم  ال�رشكات  لقانون  التنفيذية  للالئحة  امل�رشي  امل�رشع  ترك  وقد 

حتت  تو�سع  اأن  يجب  التي  امل�ستندات  على  الطالع  ومكان  زمان  حتديد   ،1981
  .

)3(
ت�رشف امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العامة

فقد ق�ست املحاكم الفرن�سية يف بع�س الدعاوي ببطالن اجتماع اجلمعية، عندما مل يتمكن امل�ساهمون من امل�ساركة   )1(

الفعالة يف الجتماع، ب�سبب عدم و�سع مديري ال�رشكات امل�ستندات التي لهم احلق يف العلم بها، قبل اجتماع اجلمعية، 

يف ذلك:   

Cass. Civ. 11 Mars 1936: GAZ. Pal. 1936, 1, P. 838; Appel. Pau 7 Oct. 1959: D. 
1960, P. 248, note Dalsace (A); Rev. Soc. 1960, P. 420, note Dalsace (A); J.C.P. 
1960, éd. C.1, 66681, note M.T., Cass. Com. 31 Oct. 1990: Rev. Trim. Dr. Com. 
1990, P. 215.

انظر :  )2(

Appel Paris 30 Juin 1964, D.S. 1965, P. 732, note Dalsace (A).,Ripert (G) et 
Roblot (R): Traité de droit commercial, t, 1, 1991, No 1208; Hamel (J), Lagarde 
(G) et Jauffret (A): op. cit., No691.

املرجع  القليوبي:  �سميحة  د.  بعدها،  وما   491 �س  ال�سابق،  املرجع  بندق:  اأنور  وائل  – د.  طه  كمال  م�سطفى  د.   )3(

ال�سابق،�س 945 وما بعدها..
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واإذا كان امل�رشع امل�رشي حدد �رشاحة مكان الطالع بالن�سبة جلميع امل�ستندات 

القابلة لالطالع عليها مبقر ال�رشكة اأو مبقر النعقاد يف حالت معينة، اإل اأنه مل يوحد 

مدة الطالع، حيث تراوحت هذه املدة يف القانون امل�رشي بني ثالثة اأيام وخم�سة ع�رش 

يومًا قبل انعقاد اجلمعية العامة على الأقل ح�سب طبيعة امل�ستندات املطلوب الطالع 

عليها، وقد كان من الأف�سل للم�رشع امل�رشي اأن يحدد مدة الطالع يف كافة احلالت 

بخم�سة ع�رش يومًا على الأقل قبل انعقاد اجلمعية العامة، لكي يتاح للم�ساهمني الوقت 

امل�ساهمني بها، واأ�سوة مبا هو  اإعالم  املن�سود من  الهدف  الكايف لدرا�ستها، مبا يحقق 

متبع يف كثري من الت�رشيعات املقارنة.

ثانيًا- كيفيـــة الطــــالع:

واإذا قرر امل�ساهم ا�ستخدام حقه يف الطالع على امل�ستندات التي مت و�سعها حتت 

ت�رشفه، يف الزمان واملكان املحددين فاإن هذا الطالع قد يتم بوا�سطة امل�ساهم نف�سه اأو 

وكياًل عنه، كما اأن له احلق يف اأن ي�ستعني يف ذلك باأحد اخلرباء املتخ�س�سني، ف�ساًل عن 

حقه يف احل�سول على �سورة من هذه امل�ستندات. 

اأ( الطالع بوا�سطة الوكيل: 

الأ�سل اأن يتم الطالع على امل�ستندات التي تلتزم ال�رشكة بو�سعها حتت ت�رشف 

مينع  ما  هناك  لي�س  اأنه  اإل  ال�رشكة،  اأ�رشار  على  حفاظًا  �سخ�ٍس  جانبه  من  امل�ساهم 

 121 املادة  ن�ست  وقد  عنه.  نيابة  بذلك  القيام  اآخر  �سخ�سًا  اإىل  امل�ساهم  يعهد  اأن  من 

اأن  اإمكانية  1967 يف فرن�سا على  23 مار�س  ال�سادر يف   236-67 املر�سوم رقم  من 

ي�ستخدم امل�ساهم حقه يف الطالع قبل انعقاد اجلمعية بنف�سه اأو بوا�سطة الوكيل الذي 

اأ�سماء  بقائمة  يتعلق  اإذا كان الطالع  ما  عينه لكي ميثله يف اجلمعية، دون متييز بني 

اإمكانية  يف  املذكور  املر�سوم  يفرق  مل  كما  الأخرى،  ال�رشكة  مب�ستندات  اأو  امل�ساهمني 

ال�ستعانة بوكيل – عند ا�ستخدام امل�ساهم حقه يف الطالع، بني الطالع ال�سابق على 

انعقاد اجلمعية العامة والطالع الدائم، وبالن�سبة جلميع امل�ستندات، ولكنه ا�سرتط اأن 

يكون الوكيل معينا من قبل امل�ساهم لتمثيله يف اجلمعيات عند الطالع على امل�ستندات 

التي تعر�س عليها.  
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كذلك ن�س امل�رشع امل�رشي �رشاحة على حق امل�ساهم يف ال�ستعانة بوكيل ملبا�رشة 

انعقاد  قبل  ت�رشفه  حتت  تو�سع  التي  وامل�ستندات  املعلومات  على  الطالع  يف  حقه 

اجلمعية العامة؛ حيث ن�ست الالئحة التنفيذية لقانون ال�رشكات رقم 159 ل�سنة 1981 

اأو  اأنه يكون اطالع امل�ساهمني على امل�ستندات والأوراق املحددة �سواء باأنف�سهم  على 

. فامل�رشع امل�رشي مل يتطلب �رشورة اأن يكون الوكيل معيًنا 
)1(

بوا�سطة وكالء عنهم

من قبل امل�ساهم لتمثيله يف اجلمعية العامة ملبا�رشة حق الطالع نيابة عنه؛ حيث يكون 

ما  غالًبا  كان  واإن  منه،  بدًل  احلق  بهذا  القيام  ليتوىل  يراه  من  اختيار  يف  حًرا  امل�ساهم 

يكون هذا الوكيل معيًنا من امل�ساهم لتمثيله يف اجلمعية العامة، نظرًا لالرتباط الوثيق 

  .
)2(

بني حق الطالع وحق الت�سويت يف اجلمعيات العامة

واإذا كان قانون ال�رشكات الكويتي مل ين�س �رشاحة على حق امل�ساهم يف الطالع 

ل  ذلك  اأن  اإل  غريه،  توكيل  اأو  بنف�سه  العامة  اجلمعية  انعقاد  قبل  امل�ستندات  على 

امل�ساهم يف الطالع مرتبط بحقه يف ح�سور  امل�ساهم من توكيل غريه لأن حق  مينع 

اجلمعيات، وقد ن�ست املادة 208 من قانون ال�رشكات الكويتي على اأنه ».....ويجوز 

اأو تفوي�س  اأن يوكل غريه يف احل�سور عنه، وذلك مبقت�سى توكيل خا�س  للم�ساهم 

تعده ال�رشكة لهذا الغر�س«.

ب( ال�ستعانة باخلرباء:  

احل�سول  من  احلالت  بع�س  يف  مبفرده  يتمكن  ل  قد  امل�ساهم  اإن  احلقيقة  يف 

على املعلومات التي يحتاجها من امل�ستندات التي ت�سعها ال�رشكة حتت ت�رشفه؛ 

ا اأن بع�سها لزال يف مرحلة م�رشوعات مقدمة  نظرًا لتعددها وتعقيدها وخ�سو�سً

الطالع،  اأثناء  مب�سمونها  الإملام  امل�ساهم  على  ال�سعب  ومن  العامة،  للجمعية 

ولذلك تكون له م�سلحة يف ال�ستعانة باأحد اخلرباء يف عملية الطالع اإذا تعذر عليه 

الطالع بنف�سه اأو قدر اأن ذلك ل يكون كافيًا؛ حيث ن�ست املادة 144 من املر�سوم 

انظر :  املادتني 222، 228 من الالئحة التنفيذية لقانون ال�رشكات رقم 159 ل�سنة 1981.  )1(

د. م�سطفى كمال طه، وائل اأنور بندق: املرجع ال�سابق، �س 487 وما بعدها، د. �سميحة القليوبي: املرجع ال�سابق،   )2(

�س927 وما بعدها.
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1967 يف فرن�سا على اأن لكل م�ساهم احلق  23مار�س  ال�سادر يف   236-67 رقم 

ا�ستخدام حقه  اأمام املحاكم عند  القوائم  امل�سجلني يف  باأحد اخلرباء  اأن ي�ستعني  يف 

التقنني  ذلك  على  اأكد  كما  ال�رشكة،  لدى  وامل�ستندات  املعلومات  على  الطالع  يف 

  .)94-225.Art.L(التجاري

حق  على  الن�س  امل�رشي  القانون  وكذلك  الكويتي  ال�رشكات  قانون  يت�سمن  ومل 

امل�ساهمني يف ال�ستعانة باخلرباء اأثناء عملية الطالع على امل�ستندات التي تو�سع حتت 

ت�رشفه قبل انعقاد اجلمعية العامة وهو ما ُيعد ق�سورًا من جانبهما يجب تداركه ملا 

ميثله الطالع على امل�ستندات يف هذه احلالة من اأهمية للم�ساهم نظرًا لأهمية امل�ستندات 

املعرو�سة على اجلمعية وما تتطلبه من خربة قانونية وحما�سبية عند الطالع عليها 

و�سواء كان الطالع يتم من قبل امل�ساهم نف�سه اأو من قبل وكيله الذي عهد اإليه بالقيام 

بهذه العملية نيابة عنه. 

ج( احل�سول على �سورة من امل�ستندات: 

امل�ستندات  من  يحتاجها  التي  املعلومات  على  امل�ساهم  ح�سول  �سعوبة  اأمام 

نتيجة  اجلمعية  انعقاد  قبل  ال�رشكة  لدى  عليها  لالطالع  ت�رشفه  حتت  تو�سع  التي 

اأو نتيجة ل�سيق مدة الطالع، فاإن امل�ساهم يحر�س دائمًا على طلب �سورة  لتعددها 

اأو مع غريه من  اإنفراد  اإما على  امل�ستندات بحيث يتمكن من درا�ستها وفح�سها،  من 

اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  خ�سية  ال�رشكة  جانب  من  يرف�س  قد  الطلب  هذا  اأن  اإل  امل�ساهمني، 

ت�رشب اأ�رشارها والتاأثري على �سري اأعمالها ولذلك اهتمت الت�رشيعات املقارنة بتنظيم 

من  ت�رشفه  حتت  يو�سع  مبا  الكامل  العلم  يف  حقه  للم�ساهم  ي�سمن  مبا  امل�ساألة  هذه 

معلومات وم�ستندات من ناحية، واملحافظة على اأ�رشار ال�رشكة من ناحية اأخرى. 

وب�سدور املر�سوم رقم 67-236 يف 23 مار�س 1967 يف فرن�سا اأ�سبح من حق 

امل�ساهم اأن يح�سل على �سورة من املعلومات وامل�ستندات التي تو�سع حتت ت�رشفه 

لالطالع عليها فيما عدا ك�سوف اجلرد )م142/م من املر�سوم املذكور (، حفاظًا على 

اأ�رشار ال�رشكة حتى ل تقع هذه الك�سوف مبا تت�سمنه من بيان حقيقي للحالة املالية 
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ذلك  على  اأكد  كما    ،
)1(

احلالت بع�س  يف  لها  مناف�سًا  يكون  قد  �سخ�س  يد  يف  لل�رشكة 

 .)90-225.Art.L( التقنني التجاري الفرن�سي

وقد ن�ست الالئحة التنفيذية لقانون ال�رشكات رقم 159 ل�سنة 1981 على جواز 

اأن يح�سل امل�ساهمني على �سور اأو ن�سخ من امل�ستندات التي تو�سع حتت ت�رشفهم 

حق  �رشاحة  قرر  امل�رشي  فامل�رشع   .
)2(

العامة اجلمعية  انعقاد  قبل  عليها  لالطالع 

امل�ساهمني يف احل�سول على �سورة من امل�ستندات القابلة لالطالع عليها، بدون متييز 

 .
)3(

بينها

ثالثا- حالت اإر�سال امل�ستندات للم�ساهم:

للعلم  الفر�سة  اإمنا يتيح لهم  امل�ساهمني،  امل�ستندات حتت ت�رشف  اإذا كان و�سع 

الواقع  اأن  اإل  العامة،  اجلمعية  انعقاد  قبل  عليها  الطالع  خالل  من  ال�رشكة  باأحوال 

العملي يك�سف خالف ذلك، فمن النادر اأن يتقدم امل�ساهم اإىل ال�رشكة ويطلب الطالع 

على امل�ستندات التي �ستعر�س على اجلمعية العامة، نظرًا لظروفه اخلا�سة ل�سيما اإذا 

تبدو  ولذلك   .
)4(

ت�رشفه حتت  امل�ستندات  فيه  تو�سع  الذي  املكان  عن  بعيدًا  يقيم  كان 

امل�ساهمني  اإعالم  يف  وواقعية  فاعلية  اأكرث  اأخرى  طريقة  عن  البحث  اإىل  ملحة  احلاجة 

اآثار  اإليه هذا الو�سع من  باأحوال ال�رشكة، حتى ل يتقاع�س امل�ساهمون وما قد يوؤدي 

خطرية على ال�رشكة، نتيجة لعدم ا�ستخدام امل�ساهم حلقه يف الرقابة والإ�رشاف على 

اإدارة ال�رشكة، وتركها ل�سلطة اأع�ساء جمل�س الإدارة، وذلك باإر�سال امل�ستندات اإليهم 

تلقائيا اأو بناء على طلبهم.

(1) De Juglart (M) et Ippolito (B): op. cit., No 765-1. Cozian (M) et Viandier (A): droit 
des    societes, 7 éd litec 1994, No 402,  Hemard (J), Terré (F) et Mabilat (P): op. 
cit., No 236;= Contin (R): op. cit., No 122 et s.,; Maugey (M): L’information des 
actionnaires: Banque, 1966, P.94.    

املادتان 222، 228 من الالئحة التنفيذية لقانون ال�رشكات امل�رشي رقم 159 ل�سنة1981.  )2(

د. م�سطفى كمال طه – د.وائل اأنور بندق: املرجع ال�سابق، �س 492، د. �سميحة القليوبي، املرجع ال�سابق، �س945   )3(

وما بعدها.

(4) Tunc (A): note sous, Trib. Com. Seine 15 Jan. 1953: D. 1953, P. 316.
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اإلزام ال�رشكة، باأن تر�سل  وقد ت�سمن التقنني التجاري الفرن�سي الن�س على 

 ) بال�رشكة  اخلا�سة  واملعلومات  امل�ستندات  بع�س  اإقامتهم  حمل  يف  امل�ساهمني  اإىل 

على اأن يحدد املر�سوم رقم 67-236 ال�سادر يف 23 مار�س   ،)88-225.Art.L
. وطبقا لن�س املادة 

)1(
1967 طبيعة و�رشوط اإر�سال هذه امل�ستندات اإىل امل�ساهمني

اأعمال اجلمعية العامة العادية  الكويتي يت�سمن جدول  ال�رشكات  206 من قانون 
قرار  لتخاذ  اجلمعية  على  تعر�س  �سوف  التي  امل�ستندات  ال�سنوي  اجتماعها  يف 

فيها، وطبقا لن�س املادة 142 التي اأحالت اإليها املادة 206 من ذات القانون »توجه 

اأو  الإعالن مرتني  الأعمال عن طريق  الدعوة حل�سور الجتماع مت�سمنة جدول 

التنفيذية.....«،  الالئحة  حتددها  التي  احلديثة  الإعالن  و�سائل  من  و�سيلة  باأي 

اإىل  معينة  م�ستندات  تر�سل  باأن  �رشاحة  ال�رشكات  يلزم  مل  الكويتي  فامل�رشع 

اإلزامها باإعالنها وبالو�سائل احلديثة التي  اإىل  اإقامتهم ا�ستنادا  امل�ساهمني يف حمل 

حتددها الالئحة التنفيذية.

اإيل  امل�ستندات  باإر�سال  اللتزام  هذا  على  الن�س  امل�رشي  امل�رشع  ترك  وكذلك 

 1981 159 ل�سنة  65 من قانون ال�رشكات رقم  نظام ال�رشكة، حيث ن�ست املادة 

اأن ين�رش امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر  اأنه« يجب على جمل�س الإدارة  على 

اجتماع  قبل  احل�سابات  مراقب  لتقرير  الكامل  والن�س  لتقريره  وافية  وخال�سة 

اإذا  ويجوز  ومواعيده،  الن�رش  و�سائل  التنفيذية  الالئحة  وحتدد  العامة«  اجلمعية 

الفقرة  املبينة يف  الأوراق  باإر�سال ن�سخة من  ال�رشكة يبيح ذلك الكتفاء  كان نظام 

الأوىل اإىل كل م�ساهم بطريقة الربيد املو�سى اأو باأي طريقة اأخرى حتددها الالئحة 

التنفيذية ومواعيد اإر�سالها«.  

.2003 يناير   3 يف  ال�سادر  )1( انظر املادة )L.225-108( من التقنني التجاري الفرن�سي رقم 7-2003 



رقابة املساهمني على إدارة الشركة كأحد صور الحوكمة

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - مايو 1402016

الف�سل الثاين

الـرقـابـة الـدائـمـة للم�سـاهـمني

متهيد وتق�سيم:

تبني لنا من الف�سل ال�سابق مدى اأهمية الطالع ال�سابق على انعقاد اجلمعية العامة 

ت�سعها  التي  املحددة  وامل�ستندات  املعلومات  خالل  من  للم�ساهمني  الفر�سة  اإتاحة  يف 

ال�رشكة حتت ت�رشفهم لالطالع عليها اأو تر�سلها اإليهم للعلم مبا يعر�س على اجتماع 

الطالع  هذا  اأن  اإل  ب�ساأنها،  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  قبل  ال�رشكة  اأمور  من  اجلمعية 

حمدد  اطالع  فهو  واإدارتها  ال�رشكة  باأحوال  امل�ساهمني  لإحاطة  كافيًا  يعد  مل  ال�سابق 

بوقت معني ومبعلومات وم�ستندات حمددة، يف حني اأن امل�ساهم يهتم من ناحية اأخرى 

بالتعرف يف اأي وقت من ال�سنة على كافة اأحوال ال�رشكة لكي يطمئن على ح�سن �سري 

اأعمالها واإدارتها.

ومع ذلك فاإن حق امل�ساهمني يف العلم بكافة اأحوال ال�رشكة يف اأي وقت من ال�سنة، 

تدخل  �رشورة  يقت�سي  ما  وهو  اأ�رشارها  على  املحافظة  �رشورة  مع  يتعار�س  اإمنا 

امل�رشع يف هذه احلالة لتنظيم اطالع امل�ساهمني مبا ميكنهم من العلم باأحوال ال�رشكة، 

. وقد تناولت الت�رشيعات الوطنية هذه 
)1(

وي�سمن يف نف�س الوقت عدم اإف�ساء اأ�رشارها

ب�سفة  ال�رشكة  اأحوال  على  الطالع  يف  امل�ساهمني  بحق  اأقرت  حيث  بالتنظيم  امل�سالة 

مت  التي  امل�ستندات  جلميع  بالن�سبة  احلق  بهذا  للم�ساهم  اعرتف  الفقه  اأن  كما  دائمة، 

.
)2(

عر�سها على اجلمعية- حتت اأي �سكل- يف خالل املدة املحددة

)1( انظر فيما يتعلق بنطاق اإعالم امل�ساهمني عن اأحوال ال�رشكة يف فرن�سا:

Virassamy (G): Les Limites à l›information sur les affaires d›une enterprise, Rev. 
Trim. D. Com. 1988, P.179.
انظر: انظر د. م�سطفى كمال طه – د. وائل اأنور بندق: املرجع ال�سابق، �س 487 وما بعدها ؛ د. علي ح�سن يون�س:   )2(

املرجع ال�سابق، رقم 292؛ د. حممود �سمري ال�رشقاوي: املرجع ال�سابق، رقم 209، 236.

Hemard (J), Terré (F) et Mabilat (P): op. cit., No 227 et s., Contin (R): op. cit., No 103; 
De-   Juglart (M) et Lpoolito (B): op. cit., No 652.  
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؛ حيث �سمح 
)2(

، هذا الجتاه الفقهي وو�سع من نطاقه
)1(

كذلك اأيد الق�ساء الفرن�سي

، واألزم ال�رشكات بو�سعها 
)3(

للم�ساهم باأن يح�سل على �سورة من م�ستندات ال�رشكة

الإدارية  اجلهة  حمل  يف  اأو  ال�رشكة  مقر  يف  عليها  لالطالع  امل�ساهمني  ت�رشف  حتت 

.
)4(

ومتكينه من الطالع عليها

واإذا كان حق امل�ساهمني يف الطالع الدائم على وثائق وم�ستندات ال�رشكة ميكنهم 

من الرقابة على اإدارتها، اإل اأن ذلك ل يكفي يف ظل ال�سعوبات التي تواجه امل�ساهمني يف 

مبا�رشتهم لهذا احلق، ولذلك اأقرت الت�رشيعات الوطنية عدة و�سائل اأخرى متكنهم من 

الرقابة على اإدارة ال�رشكة؛ حيث يرتبط حق امل�ساهم يف الرقابة على اإدارة ال�رشكة من 

للرقابة ميار�سها  اأخرى  ال�رشكة بعدة و�سائل  خالل الطالع على وثائق وم�ستندات 

اأخرى  اأو جهات وهيئات  له  اأو عن طريق ممثلني  بنف�سه  ال�رشكة  اإدارة  امل�ساهم على 

الرقابة  امل�ساهم من ممار�سة  الو�سائل لتمكني  تقوم بالرقابة نيابة عنه، وتهدف هذه 

الفعلية على اإدارة ال�رشكة.

اإدارة  ونحاول يف هذا الف�سل التعرف على حق امل�ساهمني يف الرقابة الدائمة على 

ال�رشكة من خالل ممار�سة حقهم يف الطالع على وثائق وم�ستندات ال�رشكة وو�سائل 

الرقابة الأخرى التي ميار�سها امل�ساهم على النحو التايل :

املبحث الأول:  حق الطالع على م�ستندات ال�رشكة. 

املبحث الثاين: م�ساءلة جمل�س الإدارة. 

املبحث الثالث: الهيئات الرقابية املمثلة للم�ساهمني.

.Appel. Paris 18 Oct. 1963: Gaz Pal. 1964, 1, P. 386; Rev. Soc. 1964, P. 205 :1( انظر(

Appel. Pau. 7 Oct. 1959: D. 1960, P. 248, note Dalsace (A):2( انظر(

)3( انظر:

Appel. Paris 1 Avril. 1941: J. Soc. 1942, P. 229; Appel. Paris 8 Jan. 1945: D. 1945, P. 
231; Cass. Crim. 4 Juin 1941: D.C. 1943, P. 25, note Lepargneur (H); J.C.P. 1941, 2, 
1748, note Dastin (D).

)4( انظر يف ذلك:

Cass. Crim 11 Mai 1981: Rev. Soc. 1982, P. 102, note Sibon; D.S. 1982, P. 653; Cass. 
Crim 18 Avril 1983: Rev. Soc. 1983, P. 803, note Sibon; Appel. Rennes, 30 Sept. 1974: 
Rev. Soc. 1976, P. 521, note Mabilat (P).
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املبحث الأول

حق الطالع على م�ستندات ال�رشكة

وثائق  على  للم�ساهمني  الدائم  الطالع  عملية  الوطنية  الت�رشيعات  غالبية  نظمت 

وم�ستندات ال�رشكة بن�سو�س �رشيحة، كما بينت �سوابط ا�ستخدامهم لهذا احلق مبا 

النحو  ال�رشكة وهو ما نتناوله على  اإدارة  الرقابة على  ميكنهم من ممار�سة حقهم يف 

التايل:

اأوًل- ماهية م�ستندات ال�رشكة:

التي  امل�ستندات  الفرن�سي  التجاري  التقنني  من   )117-225.L( املادة  حددت 

املادة  يجوز للم�ساهمني الطالع عليها ب�سفة دائمة بامل�ستندات املن�سو�س عليها يف 

انعقاد  قبل  عليها  الطالع  يف  احلق  لهم  يكون  التي  امل�ستندات  وهي   ،115-225.L
اجلمعية، ولكن قيد هذا احلق بامل�ستندات اخلا�سة بالثالث �سنوات الأخرية، كما اأجاز 

بالثالث  اخلا�سة  احل�سور  وجداول  الر�سمية  املحا�رش  على  الطالع  اأي�سًا  امل�رشع 

رقم  امل�رشي  ال�رشكات  قانون  من   157 املادة  ن�ست  وقد  الأخرية)1(،  �سنوات 

اأنه »يكون للم�ساهمني حق الطالع على �سجالت ال�رشكة  على   ،1981 ل�سنة   159
التي  والأو�ساع  بال�رشوط  وثائقها  من  م�ستخرجات  اأو  �سور  على  واحل�سول 

حتددها الالئحة التنفيذية. ويكون لكل ذي م�سلحة طلب الطالع لدى اجلهة الإدارية 

املخت�سة على الوثائق وال�سجالت واملحا�رش والتقارير املتعلقة بال�رشكة«، فامل�رشع 

امل�رشي اعرتف �رشاحة للم�ساهمني بحق الطالع وترك للالئحة التنفيذية، حتديد 

�سوابط ا�ستخدامه مبا ي�سمن عدم الإ�رشار باأحوال ال�رشكة، نتيجة لالطالع على 

�سجالتها وم�ستنداتها.

)1( انظر:

De Juglart (M) et. Ippolito (B): op. cit., No 762; Ripert (G) et Roblot (R): op. cit., No 
1208 et s., Dalsace (A): Le contenu de la feuille de presence: Rev. Trim. Dr. Com. 
1961, P. 529; Rodier (R): Les mentions de la feuille de presense: D 1961, chron. P. 67; 
Leblond (J): L’etablissement des feuille de presense: Gaz. Pal. 1978, 2, Doct. P. 497.
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التي  امل�ستندات  �رشاحة  امل�رشي،  ال�رشكات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وبينت 

املادة  ن�ست  حيث  ال�سنة؛  من  وقت  اأي  يف  عليها،  الطالع  يف  احلق  للم�ساهمني  يكون 

عدا  فيما  ال�رشكة  �سجالت  على  الطالع  للم�ساهمني....  »يجوز  اأنه  على   1/  301
الدفرت الذي تدون فيه حما�رش جمل�س الإدارة والدفاتر املحا�سبية لل�رشكة، كما يجوز 

لهم الطالع على ميزانيات ال�رشكة وح�سابات اأرباحها وخ�سائرها، وتقارير مراقبي 

احل�سابات وذلك عن الثالث �سنوات املالية ال�سابقة على ال�سنة التي مت فيها الطالع، 

وكافة الأوراق وامل�ستندات الأخرى التي ل يكون يف اإذاعة ما ورد بها من بيانات اإ�رشار 

مبركز ال�رشكة اأو الغري«.

اإل  عليها  الطالع  يجوز  التي  ال�رشكة  �سجالت  من  ي�ستثن  مل  امل�رشي  فامل�رشع 

الدفرت الذي تدون فيه حما�رش جمل�س الإدارة والدفاتر املحا�سبية لل�رشكة؛ حيث راأى 

اأن املحافظة على اأ�رشار ال�رشكة تقت�سي عدم جواز الطالع عليها، فامل�رشع ي�سرتط 

يف امل�ستندات التي يجوز فيها للم�ساهمني الطالع عليها، األ يكون يف اإذاعة ما ورد بها 

من بيانات اإ�رشار مبركز ال�رشكة اأو الغري، وقد قيد امل�رشع امل�رشي - كما هو الو�سع 

لدى امل�رشع الفرن�سي – اطالع امل�ساهمني على امل�ستندات القابلة لالطالع باأن يكون 

التي يتم فيها الطالع،  ال�سنة  ال�سابقة على  املالية  الثالث �سنوات  ذلك مق�سورًا على 

حيث اعترب امل�رشع اأن مرور ثالث �سنوات على هذه امل�ستندات من �ساأنه اأن ي�سعف 

�رشيتها، وهو ما يجعل الطالع عليها خالل هذه الفرتة ل يرتتب عليه اأية اأ�رشار تلحق 

واإمنا  لي�س مطلقا  امل�ستندات  الدائم على  الطالع  امل�ساهم يف  الغري، فحق  اأو  بال�رشكة 

يخ�سع لتحديد معني، فال ي�سمل �سنة الطالع حمافظة على اأ�رشار ال�رشكة.

واإذا كان قانون ال�رشكات الكويتي مل يت�سمن الن�س �رشاحة على حق امل�ساهمني 

يف الطالع على م�ستندات ال�رشكة ووثائقها يف اأي وقت، اإل اأن ذلك ل يخل بحق امل�ساهم 

باعتباره  للم�ساهم  الأ�سا�سية  باعتباره من احلقوق  الن�س عليه  يف الطالع رغم عدم 

الكويتي  القانون  188 من  املادة  لن�س  امل�ساهم ميلك طبقا  اأن  ال�رشكة، كما  ع�سوا يف 

تعيني ممثلني له يف جمل�س اإدارة ال�رشكة بن�سبة ما ميلكه من اأ�سهم فيها، كما اأن امل�ساهم 

يكون م�سوؤول عن اأعمالهم جتاه ال�رشكة ودائنيها وم�ساهميها )م219(.
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ثانيا- �سوابط ا�ستخدام حق الطالع: 

حددها  التي  امل�ستندات  على  ال�سنة  من  وقت  اأي  يف  الطالع  يف  احلق  للم�ساهم 

القانون، لطالع امل�ساهمني عليها، مبا ميكنهم من العلم باأحوال ال�رشكة، تاأكيًدا حلقهم 

يف الرقابة والإ�رشاف عليها، وهذا احلق يف الطالع الدائم على اأحوال ال�رشكة، مقرر 

هو  كما  العامة،  اجلمعيات  بانعقاد  يرتبط  ل  ا�ستخدامه  اأن  كما  امل�ساهمني،  جلميع 

اإقراره، فالطالع  الفائدة من  انعقادها، حتى تتحقق  ال�سابق على  الإعالم  الو�سع يف 

الدائم، حق قرره امل�رشع للم�ساهمني، ل�ستخدامه ب�سفة دائمة للتاأكد من ح�سن �سري 

اأعمال ال�رشكة واإدارتها.

اللتقاء  نقاط  اإىل  الإ�سارة  مع  احلق  هذا  ا�ستخدام  �سوابط  يلي  فيما  ونتناول 

العامة، حيث يوجد ت�سابه  انعقاد اجلمعية  ال�سابق على  والختالف مع حق الطالع 

بينهما يف حالت كثرية تتعلق ب�سوابط ا�ستخدامه.

اأ( زمان ومكان الطالع الدائم:

مل يحدد التقنني التجاري الفرن�سي وقتًا معينًا لالطالع على املعلومات وامل�ستندات 

) 117  -225.L( املادة  للم�ساهمني احلق يف الطالع عليها، حيث ن�ست  اأعطى  التي 

على اأن لكل م�ساهم احلق يف الطالع يف اأي وقت من ال�سنة، وبالتايل يكون له احلق يف 

الطالع على املعلومات وامل�ستندات املحددة يف اأي وقت �سواء قبل انعقاد اجلمعيات اأو 

بعد انعقادها، فالو�سع يف هذه احلالة على خالف الطالع ال�سابق على انعقاد اجلمعية 

-67 رقم  املر�سوم  حدد  كما  انعقادها،  قبل  معينة  فرتة  خالل  يف  يتم  اأن  يجب  الذي 

الذي يجب اأن يتم فيه الطالع الدائم؛ حيث  املكان   1967 23 مار�س  ال�سادر يف   236
؛ حيث يتفق يف ذلك 

)1(
يجوز اأن يتم يف مقر ال�رشكة اأو يف حمل اجلهة الإدارية املخت�سة

املكانني  اأحد  اختيار  املوؤقت، وللم�ساهم احلق يف  الطالع  الدائم مع حق  الطالع  حق 

لالطالع على امل�ستندات واملعلومات املحددة.

على  الطالع  فيه  يتم  اأن  يجب  الذي  واملكان  الزمان  امل�رشي  امل�رشع  حدد  وقد 

الالئحة  من   2/301 املادة  ن�ست  حيث  الدائم؛  لالطالع  حماًل  تكون  التي  امل�ستندات 

فرن�سا. 1967يف  مار�س  )1( املادة 142-1 من املر�سوم رقم 67-236 ال�سادر يف 23 
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التنفيذية لقانون ال�رشكات رقم 159 ل�سنة 1981، على اأنه يتم الطالع مبقر ال�رشكة 

يف املواعيد التي حتددها �سلفًا، ب�رشط اأن ل تقل عن يوم يف كل اأ�سبوع، فامل�رشع ترك 

ت�رشف  حتت  ت�سعها  التي  امل�ستندات  على  الدائم  الطالع  عملية  تنظم  باأن  لل�رشكة 

امل�ساهمني؛ حيث يجوز لل�رشكة و�سع بع�س القيود التي تنظم عملية الطالع، خ�سية 

اإف�ساء اإ�رشارها، نتيجة لتع�سف بع�س امل�ساهمني يف ا�ستخدام حقهم يف الطالع، ب�رشط 

األ توؤدي تلك القيود اإىل امل�سا�س بحقهم يف الطالع يف اأي وقت من ال�سنة.

الدائم  الطالع  مكان  حدد  الذي  الالئحة  من   2/301 املادة  ن�س  اإىل  وبالإ�سافة 

1/302 من ذات الالئحة، قد  املادة  على امل�ستندات املحددة، مبقر ال�رشكة، فاإن ن�س 

اأنه  اأي�سا الطالع لدى اجلهة الإدارية املخت�سة؛ حيث ن�ست هذه املادة على  اأجاز له 

يكون لكل ذي م�سلحة من امل�ساهمني.... الطالع لدى )اجلهة املخت�سة(، على الوثائق 

وال�سجالت واملحا�رش والتقارير املتعلقة بال�رشكة...«.

فامل�ساهم يف الطالع الدائم ي�ستطيع اأن ي�ستخدم حقه يف الطالع على امل�ستندات 

التي ت�سعها ال�رشكة حتت ت�رشفه، اإما يف مقر ال�رشكة اأو لدى اجلهة الإدارية املخت�سة، 

مقر  يف  يتم  اأن  يجب  الذي  العامة  اجلمعية  انعقاد  على  ال�سابق  الطالع  خالف  على 

ال�رشكة فح�سب.

ميكن  العامة  اجلمعيات  انعقاد  على  ال�سابق  الإعالم  يف  امل�ساهمني  حق  كان  واإذا 

انعقاد  قبل  اإليهم  امل�ستندات  اإر�سال  طريق  – عن  ال�رشوط  بع�س  �سوء  – يف  يتم  اأن 

على  الطالع  طريق  عن  اإل  يتم  ل  الدائم،  الإعالم  يف  امل�ساهمني  حق  فاإن  اجلمعية؛ 

املخت�سة؛ حيث يجب على  الإدارية  اأو لدى اجلهة  ال�رشكة  املحددة يف مقر  امل�ستندات 

اأو  اإىل مقر ال�رشكة  اأن ينتقل  الدائم،  الذي يرغب يف ا�ستخدام حقه يف الإعالم  امل�ساهم 

حمل اجلهة املخت�سة الذي تودع فيه امل�ستندات القابلة لالطالع عليها، ما مل يكن هناك 

اإىل امل�ساهمني يف  ن�س يف نظام ال�رشكة يفر�س عليها اللتزام باإر�سال هذه امل�ستندات 

.
)1(

حمل اإقامتهم

د.م�سطفى كمال طه – د.وائل اأنور بندق: املرجع ال�سابق،�س 491 وما بعدها، د.�سميحة القليوبي: املرجع ال�سابق،   )1(

�س1118 وما بعدها.
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ب( كيفية الطالع الدائم:

الدائم،  الطالع  يف  ت�رشفه،  حتت  تو�سع  التي  امل�ستندات  على  امل�ساهم  اطالع   

ال�ستعانة باخلرباء  له احلق يف  اأن  اأو وكياًل عنه، كما  نف�سه  امل�ساهم  بوا�سطة  يتم  قد 

من  �سورة  على  احل�سول  يف  حقه  عن  ف�ساًل  الطالع،  عملية  لإمتام  املتخ�س�سني 

امل�ستندات القابلة لالطالع عليها.

- الطالع بوا�سطة الوكيل:

للم�ساهم احلق يف ال�ستعانة بوكيٍل نيابًة عنه يف الطالع على الوثائق وامل�ستندات 

ل املر�سوم الفرن�سي رقم 67- التي يكون له احلق يف الطالع الدائم عليها؛ حيث خوَّ

الطالع  عند  بوكيل  ال�ستعانة  يف  احلق  امل�ساهم   1967 مار�س   23 يف  ال�سادر   236
على وثائق وم�ستندات ال�رشكة )م 142 من املر�سوم(، كما اأن امل�ساهم حر يف اختيار 

ال�سابق  القيام بعملية الطالع، بعك�س احلال يف الطالع  ينيبه عنه يف  الذي  ال�سخ�س 

قبل  من  معينًا  فيه  الوكيل  �سخ�س  يكون  اأن  يجب  الذي  العامة  اجلمعية  انعقاد  على 

امل�ساهم لتمثيله يف اجتماعها )م 141 من املر�سوم املذكور(، فلي�س هناك اإَذن ما مينع 

.
)1(

اأن يكون الوكيل عن امل�ساهم يف الطالع الدائم �سخ�سًا اأجنبيًا عن ال�رشكة

ال�ستعانة  يف  امل�ساهم  حق  على  الن�س  وامل�رشي  الكويتي  امل�رشع  يت�سمن  ومل 

الالئحة  من   3  /  301 املادة  ن�س  اقت�رش  حيث  الدائم؛  الطالع  يف  عنه  نيابة  بوكيل 

اطالع  »يتم  اأنه  1981على  ل�سنة   159 رقم  امل�رشي  ال�رشكات  لقانون  التنفيذية 

اأو املحا�سبني«، ومع  امل�ساهمني باأنف�سهم، ويجوز لهم ا�سطحاب خرباء من املحامني 

ذلك فاإنه يجوز للم�ساهم اأن ي�ستعني بوكيل عند الطالع الدائم، ل�سيما واأن امل�رشع 

�سمح للم�ساهم بال�ستعانة باأحد اخلرباء املتخ�س�سني يف اإمتام عملية الطالع، ف�ساًل 

ي�ستعني  باأن  للم�ساهم  �سمح  اإذا  ال�رشكة،  اأ�رشار  اإف�ساء  من  تخوف  وجود  عدم  عن 

انظر يف ذلك:  )1(

Trib. Com. Mirecourt 6 Mars 1964: Rev. Trim, Dr. Com. 1964, P. 585, obs. Houin (R); 
S. 1964, P. 164, note Autesserre (J); Rev. Soc. 1964, P. 205; J. Soc. 1964, P. 198; Trib. 
Com. Lyon 22 Fév. 1968: Rev. Trim. Dr. Com. 1968, P. 89, obs. Houin (R); Appel. 
Nancy 8 Déc 1965: Rev. Trim. Dr. Com. 1966, P. 957, obs. Houin (R).  
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باأحد الوكالء لإمتام عملية الطالع لأنها معلومات وم�ستندات تتعلق مبا�سي ال�رشكة 

ولي�س م�ستقبلها كما هو ال�ساأن يف امل�ستندات التي تعر�س على اجلمعيات العامة والتي 

اأجاز امل�رشع ال�ستعانة بوكيل عند الطالع عليها.

- ال�ستعانة باخلرباء :

نتيجة لل�سعوبات التي تكتنف عملية اطالع امل�ساهمني على املعلومات امل�ستندات 

امل�ساهمني يف ال�ستعانة  التي تو�سع حتت ت�رشفهم، فاإن امل�رشع قد ن�س على حق 

باخلرباء يف اإمتام عملية الطالع، عندما ل ي�ستطيع امل�ساهم اأن يح�سل مبفرده على 

املعلومات التي يحتاجها و�سواء كان ذلك بالن�سبة لالطالع ال�سابق على انعقاد اجلمعية 

العامة، اأو الطالع الذي يتم يف اأي وقت من ال�سنة. وقد اأكد املر�سوم الفرن�سي �رشاحة 

، لإمتام 
)1(

على حق امل�ساهمني يف ال�ستعانة، باخلرباء امل�سجلني يف القوائم اأمام املحاكم

عملية الطالع على املعلومات وامل�ستندات، يف حالة الطالع الدائم، كما اأن الوكيل الذي 

اأن ي�ستعني باأحد اخلرباء  اأي�سا احلق يف  عينه امل�ساهم نيابة عنه يف الطالع يكون له 

.
)2(

املتخ�س�سني

واإذا كان امل�رشع امل�رشي مل ين�س على حق امل�ساهمني يف ال�ستعانة باخلرباء يف 

قد  الدائم،  الطالع  اأنه يف حالة  اإل  العامة،  انعقاد اجلمعية  ال�سابق على  الطالع  حالة 

 ،
)3(

املحا�سبني اأو  املحامني  من  خرباء  ا�سطحاب  يف  امل�ساهمني  حق  على  �رشاحة  ن�س 

فلم يكتف بالن�س �رشاحة على حق ال�ستعانة باخلرباء، واإمنا ا�سرتط اأن يكون هوؤلء 

بهذه  ال�سطالع  يف  غريهم  من  اأقدر  باعتبارهم  املحا�سبني،  اأو  املحامني  من  اخلرباء 

على  الطالع  لعملية  الالزمة  واملحا�سبية  القانونية  اخلربة  فيهم  تتوافر  حيث  املهمة؛ 

امل�ستندات، ول يجوز بالتايل ال�ستعانة بغريهم يف هذه العملية لأن ال�ستعانة بهم قد 

وردت على �سبيل ال�ستثناء ول يجوز التو�سع يف تف�سريه. 

عليه  يطلع  اأن  للم�ساهم  يجوز  مبا  ال�رشكة  م�ستندات  على  اخلبري  اطالع  ويتقيد 

منها، فال ميلك الطالع على الدفرت الذي تدون فيه حما�رش جمل�س الإدارة والدفاتر 

املادة 144 من املر�سوم  رقم 67-236 ال�سادر يف 23 مار�س 1967.  )1(

      Hemard (J), Terré (F) et Mabilat (P): op. cit., No 288 :انظر  )2(

.92 �س  ال�سابق،  املرجع  اليماين:  حممد  د.ال�سيد  بعدها،  وما  د. �سميحة القليوبي: املرجع ال�سابق، �س 1118   )3(
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ال�رشكة، حرمان  اأ�رشار  املحافظة على  تقت�سى �رشورة  ؛ حيث 
)1(

لل�رشكة املحا�سبية 

امل�ساهم واخلبري الذي ي�سطحبه، من الطالع عليها.

-  احل�سول على �سورة من امل�ستندات:

اإعطاء امل�ساهم �سورة من امل�ستندات التي تو�سع  واإذا كان هناك ما يربر رف�س 

حتت ت�رشفه لالطالع عليه قبل انعقاد اجلمعية، اإل اأن الو�سع على خالف ذلك يف حالة 

الطالع الدائم؛ حيث يتعلق الأمر مبعلومات وم�ستندات �سبق عر�سها على اجلمعيات 

العامة ول يرتتب على ح�سول امل�ساهم على �سورة منها خماطر كبرية، كما هو ال�ساأن 

من   153 املادة  ن�ست  وقد   .
)2(

العامة اجلمعية  انعقاد  على  ال�سابق  الطالع  حالة  يف 

1967 على حق امل�ساهم يف  23 مار�س  67-236 ال�سادر يف  املر�سوم الفرن�سي رقم 

احل�سول على �سورة من امل�ستندات التي تو�سع حتت ت�رشفه، يف حالة الطالع الدائم 

طبقا للقواعد ال�سارية وقت الطلب.

اأو  �سور  على  احل�سول  يف  امل�ساهمني  حق  على  امل�رشي  امل�رشع  ن�س  كذلك 

م�ستخرجات من امل�ستندات التي تو�سع حتت ت�رشفهم لالطالع الدائم عليها يف مقر 

الالئحة  من   3/301 املادة  ن�ست  فقد  املوؤقت،  الطالع  يف  الو�سع  هو  كما  ال�رشكة، 

التنفيذية على اأنه: )... يجوز لهم )امل�ساهمني( احل�سول على م�ستخرجات من الأوراق 

مو�سوع الطالع ب�رشط اأداء ر�سم ل يقل عن ع�رشة قرو�س عن ال�سفحة الواحدة(، 

كما اأن املادة 1/302 من ذات الالئحة اخلا�سة، باطالع امل�ساهمني لدى اجلهة الإدارية 

املخت�سة تقرر باأنه )يجوز احل�سول على �سورة من الوثائق وال�سجالت واملحا�رش 

والتقارير املتعلقة بال�رشكة، نظري ر�سم مقداره ع�رشة جنيهات عن كل وثيقة على اأنه 

يجوز للجهة الإدارية املخت�سة رف�س طلب احل�سول على م�ستخرج من هذه الوثائق 

هيئة  باأية  اأو  بال�رشكة  ال�رشر  اإحلاق  يحتويها  التي  البيانات  اإذاعة  �ساأن  من  كان  اإذا 

اأخرى اأو الإخالل مب�سلحة عامة(.

.1981 ل�سنة  املادة 1/301 من الالئحة التنفيذية لقانون ال�رشكات رقم 159   )1(

492 وما بعدها، د. �سميحة القليوبي: املرجع  – د. وائل اأنور بندق: املرجع ال�سابق،  انظر. د. م�سطفى كمال طه   )2(

ال�سابق. �س 1118 وما بعدها.  



�أ.د. حماد م�صطفي عزب

149ملحق خاص بأبحاث املؤتمر السنوي الثالث - الحوكمة والتنظيم القانوني ألسواق املال - العدد )1( - الجزء األول

املبحث الثاين

م�ساءلة اأع�ساء جمل�س الإدارة

ل يقت�رش حق امل�ساهم يف الرقابة على اإدارة ال�رشكة على الطالع على م�ستنداتها 

ووثائقها، واإمنا خولت قوانني ال�رشكات عدة و�سائل رقابية اأخرى ي�ستطيع امل�ساهم 

اأع�ساء  على  الرقابة  يف  القوانني  هذه  له  منحتها  التي  ال�سلطات  ممار�سة  خاللها  من 

جمل�س الإدارة؛ حيث ميلك امل�ساهمون احلق يف الت�رشف نيابة عن ال�رشكة من خالل 

امل�ساهمون  ميلك  كما  تراه،  الذي  النحو  على  بالت�رشف  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اإلزام 

اأي�سا �سلطة عزل اأع�ساء جمل�س الإدارة اإذا خالفوا واجباتهم املكلفني بها اأو اإقامة دعوى 

امل�سوؤولية عليهم، ف�سال عن حقهم يف رفع دعوى بطالن قرارات جمل�س الإدارة، وهو 

ما نتناوله على النحو التايل:   

اأوًل - حق امل�ساهمني يف الت�رشف نيابة عن ال�رشكة:

مل جتعل قوانني ال�رشكات حق الت�رشف نيابة عن ال�رشكة مق�سورًا على جمل�س 

اإدارتها، واإمنا اأعطت احلق للجمعية العامة ب�سفتها �ساحبة الخت�سا�س الأ�سيل يف 

 184 ، وقد ن�ست على ذلك املادة 
)1(

اإبرام الت�رشفات التي تقت�سيها م�سلحة ال�رشكة

التي  الأعمال  جميع  يزاول  اأن  الإدارة  »ملجل�س  اأن  على  الكويتي  ال�رشكات  قانون  من 

عليه  ن�س  ما  اإل  ال�سلطة  هذه  من  يحد  ول  لأغرا�سها،  وفقا  ال�رشكة  اإدارة  تقت�سيها 

القانون اأو عقد ال�رشكة اأو قرارات اجلمعية العامة«.

53 من قانون ال�رشكات امل�رشي »يكون للجمعية العامة....حق  كما ن�ست املادة 

ال�رشكات  قانون  من   55 املادة  ن�ست  كما  ال�رشكة«،  عن  القانونية  الت�رشفات  اإجراء 

اأو ت�رشف ي�سدر من اجلمعية....«،  اأي عمل  اأن »يعترب ملزمًا لل�رشكة  امل�رشي على 

نيابة عن  الت�رشف  العامة يف  الفرن�سي �سلطات اجلمعية  التجاري  التقنني  كذلك حدد 

.)100-225.Art.L( ال�رشكة

انظر : د. م�سطفى كمال طه - د. وائل بندق، املرجع ال�سابق، �س 495 وما بعدها، د.ر�سا عبيد: ال�رشكات التجارية   )1(

يف القانون امل�رشي، الطبعة الرابعة،1996، �س 434 وما بعدها.
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باإبرام  تقوم  اأن  ال�رشكة  عن  نيابة  بالت�رشف  اجلمعية  قيام  يعني  ل  ولكن 

حتدده  ملا  طبقا  الت�رشف  هذا  تنفيذ  الإدارة  جمل�س  يتوىل  واإمنا  بنف�سها،  الت�رشفات 

اجلمعية له حتى ولو كان قرار اجلمعية خمالفا لراأي املجل�س، فال�رشكة ل تلتزم باأي 

ت�رشف ي�سدر عن اأحد موظفيها اأو الوكالء عنها ما مل يكن مرخ�سا به �رشاحة اأو 

�سمنا من اجلمعية العامة. 

ثانيًا- حق امل�ساهمني يف عزل جمل�س الإدارة:

يف  املال  راأ�س  اأ�سحاب  ب�سفتهم   - امل�ساهمني  حق  على  ال�رشكات  قوانني  اأكدت 

ال�رشكات  قانون  من   212 املادة  ن�ست  حيث  ؛ 
)1(

اإدارتها جمل�س  عزل  يف   - ال�رشكة 

الكويتي على اأن »يجوز بقرار ي�سدر من اجلمعية العامة العادية لل�رشكة اإقالة رئي�س 

وانتخاب  ال�رشكة  اإدارة  جمل�س  حل  اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  اأكرث  اأو  ع�سو  اأو 

جمل�س جديد وذلك بناء على اقرتاح يقدم بذلك من عدد من امل�ساهمني ميلكون ما ل 

يقل عن ربع راأ�س مال ال�رشكة امل�سدر.........، وعلى ذلك يكون للجمعية العامة يف اأي 

وقت طبقا لقانون ال�رشكات الكويتي عزل اأع�ساء جمل�س الإدارة كنوع من الرقابة على 

اإدارة ال�رشكة، وذلك اإذا اأخل اأع�ساء املجل�س بالتزاماتهم كالإف�ساح عن اأ�رشار ال�رشكة 

التي وقفوا عليها ب�سبب مبا�رشتهم لإدارتها )م 196(.

اأن »يجوز للجمعية  ال�رشكات امل�رشي على  2/77 من قانون  املادة  كذلك ن�ست 

يف  واردا  ذلك  يكن  مل  ولو  اأع�سائه  اأحد  اأو  الإدارة  جمل�س  وقت-عزل  اأي  -يف  العامة 

كاأن  اأخلوا بواجباتهم،  اإذا  )60( عزلهم  املادة  لن�س  الأعمال«، كما يجوز طبقا  جدول 

اأكد التقنني  يتكرر غيابهم عن ح�سور اجتماع اجلمعية العامة بغري عذر مقبول، كما 

التجاري الفرن�سي على حق اجلمعية العامة العادية يف عزل اأع�ساء جمل�س الإدارة يف 

.)18-225.Art.L( اأي وقت

460 وما بعدها، د. �سميحة القليوبي،املرجع  انظر : د. م�سطفى كمال طه -  د. وائل بندق، املرجع ال�سابق، �س   )1(

ال�سابق، �س 952 وما بعدها، د.حممد بهجت عبد اهلل قايد: حول نظام جديد لإدارة �رشكة امل�ساهمة، دار النه�سة 

قرارات  عن  امل�ساهمة  �رشكة  اإدارة  جمل�س  م�سئولية  احلبيني:  حممد  فهد  د.  بعدها،  وما   30 �س  العربية،1993، 

جمل�س الإدارة، دار النه�سة العربية، 2012، �س 84 وما بعدها.



�أ.د. حماد م�صطفي عزب

151ملحق خاص بأبحاث املؤتمر السنوي الثالث - الحوكمة والتنظيم القانوني ألسواق املال - العدد )1( - الجزء األول

ثالثًا : حق امل�ساهم يف رفع دعوى امل�سوؤولية على جمل�س الإدارة:

 ،
)1(

ي�ساأل جمل�س الإدارة عن الأخطاء التي تقع منه يف اإدارة ال�رشكة اأمام امل�ساهمني

دعوى  رفع  يف  احلق  للم�ساهمني  خولت  حيث  ال�رشكات،  قوانني  ذلك  على  اأكدت  وقد 

لالأخطاء  نتيجة  بهم  التي  الإ�رشار  عن  ال�رشكة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  على  امل�سوؤولية 

التي يرتكبونها يف اإدارتهم لل�رشكة. فقد ت�سمن التقنني التجاري الفرن�سي الن�س على 

ال�رشكة  جتاه  احلالت  ح�سب  وت�سامنيا  �سخ�سيا  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  م�سوؤولية 

مطبقة  لئحية  اأو  ت�رشيعية  بن�سو�س  تتعلق  املخالفات  كانت  �سواء  الغري،  قبل  اأو 

ال�رشكة، ويف حالة  باإدارة  باأخطاء تتعلق  اأو  ال�رشكة  اأو بنظام  امل�ساهمة  على �رشكات 

م�ساهمة  مقدار  املحكمة  حتدد  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  عدد  من  املخالفة  ارتكاب 

كل ع�سو يف تعوي�س ال�رشر )Art.L.225-251(، كما ترفع دعوى التعوي�س عن 

الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  جتاه  جماعية  اأو  فردية  ب�سفة  امل�ساهمني  حلق  الذي  ال�رشر 

يخ�سع  ال�رشكة  نظام  يف  �رشط  كل  بطالن  على  الن�س  مع   ،)  -252-225.Art.L(

م�سبق  تنازل  اأو  العامة  اجلمعية  من  ترخي�س  اأو  م�سبقة  ملوافقة  ال�رشكة  دعوى  رفع 

عن رفعها، كما ل يكون لأي قرار ي�سدر من اجلمعية العامة اأي اأثر على رفع دعوى 

امل�سوؤولية على اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الأخطاء التي يرتكبونها يف اإدارتهم لل�رشكة 

.) 253-225.Art.L(

جمل�س  »رئي�س  اأن:  على  الكويتي  ال�رشكات  قانون  من   201 املادة  ن�ست  وقد   

الإدارة واأع�ساءه م�سوؤولون جتاه ال�رشكة وامل�ساهمني والغري عن جميع اأعمال الغ�س 

يف  اخلطاأ  وعن  ال�رشكة،  لعقد  اأو  للقانون  خمالفة  كل  وعن  ال�سلطة،  ا�ستعمال  واإ�ساءة 

عن  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مب�سوؤولية  امل�رشي  ال�رشكات  قانون  اأقر  كما  الإدارة، 

الأخطاء التي تقع منهم يف تنفيذ مهمتهم )م 102(، كما تقوم م�سوؤوليتهم بالت�سامن 

يف حالة تعددهم )م 160(.

القليوبي،املرجع  �سميحة  د.  بعدها،  وما   468 �س  ال�سابق،  املرجع  بندق،  وائل  د.  طه،  كمال  م�سطفى  د.  انظر   )1(

عبد  طارق  د.  بعدها،  وما   58 �س  ال�سابق،  املرجع  قايد:  اهلل  عبد  بهجت  د.حممد  بعدها.  وما   1065 �س  ال�سابق، 

فهد  د.   ،125 2009،�س  العربية،  النه�سة  دار  وتعديالته،  الكويتي  التجارية  ال�رشكات  قانون  �سالح:  الروؤوف 

حممد احلبيني: املرجع ال�سابق، �س 287 وما بعدها.
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وتتوىل اجلمعية العامة رفع الدعوى على جمل�س الإدارة نيابة عن ال�رشكة وتختار 

اأو  التفلي�سة  اأمني  اأو يقوم برفعها  العامة من يقوم برفعها نيابة عن ال�رشكة  اجلمعية 

امل�سفي ح�سب الأحوال؛ فقد ن�ست املادة 203 من قانون ال�رشكات الكويتي على اأن 

التي  اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سبب الأخطاء  اأن ترفع دعوى امل�سوؤولية على  »لل�رشكة 

رفع  امل�سفي  توىل  الت�سفية  دور  يف  ال�رشكة  كانت  فاإذا  لل�رشكة،  اأ�رشار  عنها  تن�ساأ 

دعوى  رفع  يف  احلق  العامة  اجلمعية  امل�رشي  ال�رشكات  قانون  ل  خوَّ كما  الدعوى«، 

كانت  اإذا  رفعها  امل�سفي  ويتوىل   ،)160 )م  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  على  امل�سوؤولية 

ال�رشكة يف مرحلة الت�سفية اأو اأمني التفلي�سة اإذا كانت يف مرحلة الإفال�س.  

 وحماية للم�ساهمني من ال�سغوط التي قد ميار�سها جمل�س الإدارة على اجلمعية 

اأعطت  امل�سوؤولية  من  له  اجلمعية  اإبراء  اأو  عليه  امل�سوؤولية  دعوى  رفع  ملنع  العامة 

قانون  من   201 املادة  ن�ست  فقد  رفعها،  يف  م�ساهم  لكل  احلق  املقارنة  الت�رشيعات 

ال�رشكات الكويتي على »... ول يحول دون اإقامة دعوى امل�سوؤولية اقرتاع من اجلمعية 

ال�رشكات  قانون  من   102 املادة  ن�ست  كما  الإدارة....«،  جمل�س  ذمة  باإبراء  العامة 

دعوى  �سقوط  العامة  اجلمعية  من  ي�سدر  قرار  اأي  على  يرتتب  »ل  اأْن  على  امل�رشي 

امل�سوؤولية املدنية �سد اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سبب الأخطاء التي تقع منهم يف تنفيذ 

العامة  اأي قرار من اجلمعية  اأن  الفرن�سي على  التجاري  التقنني  مهمتهم«، كذلك ن�س 

ل يكون له اأي اأثر على رفع دعوى امل�سوؤولية على اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الأخطاء 

.)253-225.Art.L( التي يرتكبونها يف اإدارتهم لل�رشكة

اأن  اأن »لكل م�ساهم     كما ن�ست املادة 1/204 من قانون ال�رشكات الكويتي على 

يرفع دعوى امل�سوؤولية منفردًا نيابة عن ال�رشكة يف حالة عدم قيام ال�رشكة برفعها....«، 

كذلك ن�ست املادة 102 من قانون ال�رشكات امل�رشي على اأن »جلهة الإدارة املخت�سة 

يق�سي  ال�رشكة  نظام  يف  �رشط  كل  باطال  ويقع  الدعوى،  هذه  مبا�رشة  م�ساهم  ولكل 

بالتنازل عن الدعوى اأو بتعليق مبا�رشتها على اإذن �سابق من اجلمعية العامة اأو على 

اإجراء اآخر«.

 واأي�سًا اأعطت الت�رشيعات املقارنة لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�سوؤولية على 
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بدعوى  الدعوى  هذه  وتعرف  جتاهه،  يرتكبونه  خطا  اأي  عن  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

امل�ساهم الفردية، وقد ن�ست على ذلك املادة 2/204 من قانون ال�رشكات الكويتي “... 

ويجوز للم�ساهم رفع دعواه ال�سخ�سية اإذا كان اخلطاأ قد اأحلق به �رشرًا، ويقع باطال 

كل �رشط يف عقد ال�رشكة يق�سي بغري ذلك “، كما ن�ست على ذلك املادة 102من قانون 

ال�رشكات امل�رشي.

رابعًا - حق امل�ساهمني يف رفع دعوى البطالن:

جمل�س  اأو  العامة  اجلمعية  من  ت�سدر  قد  التي  القرارات  من  للم�ساهمني  حماية 

فقد  مب�سلحتها،  الإ�رشار  اأو  ال�رشكة  عقد  اأو  للقانون  خمالفة  على  وتنطوي  الإدارة 

اإبطال  دعوى  رفع  يف  احلق  امل�ساهم  تخويل  على  الن�س  املقارنة  الت�رشيعات  ت�سمنت 

اأنه »يجوز  220 من قانون ال�رشكات الكويتي على  ، فقد ن�ست املادة 
)1(

هذه القرارات

اجلمعية  اأو  الإدارة  جمل�س  عن  ي�سدر  قرار  اأي  ببطالن  الدعوى  اإقامة  م�ساهم  لكل 

العامة العادية اأو غري العادية خمالفا للقانون اأو عقد ال�رشكة اأو كان يق�سد به الإ�رشار 

مب�سالح ال�رشكة، واملطالبة بالتعوي�س عند القت�ساء، وت�سقط دعوى البطالن مب�سي 

�سهرين من تاريخ �سدور قرار اجلمعية اأو علم امل�ساهم بقرار جمل�س الإدارة«.

التي يكون  العادية  العادية وغري  العامة  الطعن على قرارات اجلمعية  »كما يجوز 

فيها اإجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من م�ساهمي ال�رشكة ميلكون 

تلك  على  وافقوا  ممن  يكونون  ول  امل�سدر،  ال�رشكة  مال  راأ�س  من  باملائة  خم�سة 

من  قرار  كل  بطالن  على  امل�رشي  ال�رشكات  قانون  ن�س  كذلك  القرارات.........«، 

كل  اإبطال  يجوز  وكذلك  ال�رشكة،  نظام  اأو  القانون  لأحكام  باملخالفة  العامة  اجلمعية 

خا�س  نفع  جللب  اأو  بهم  الإ�رشار  اأو  امل�ساهمني  من  معينة  فئة  ل�سالح  ي�سدر  قرار 

لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو غريهم دون اعتبار مل�سلحة ال�رشكة )م 76(.

انظر د. م�سطفى كمال طه- د. وائل بندق، املرجع ال�سابق، �س 496 وما بعدها، د. �سميحة القليوبي،املرجع ال�سابق،   )1(

�س 960 وما بعدها، د. ر�سا ال�سيد: وقف وبطالن قرارات اجلمعية العامة يف �رشكات امل�ساهمة، 2012،�س92.
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املبحث الثالث

الهيئات الرقابية املمثلة للم�ساهمني

نتيجة لل�سعوبات التي تواجه امل�ساهمني عند ممار�سة حقهم يف الرقابة املبا�رشة 

على اإدارة ال�رشكة ت�سمنت قوانني ال�رشكات الن�س على اإن�ساء هيئات اأو جهات اأخرى 

طلب  يف  امل�ساهمني  حق  عن  ف�سال  امل�ساهمني،  عن  نيابة  بالرقابة  تقوم  متخ�س�سة 

التفتي�س على ال�رشكة من اجلهات املعنية، وهو ما نتناوله على النحو التايل:  

اأول- رقابة مراقب احل�سابات:

ميار�س امل�ساهم رقابته على اإدارة ال�رشكة من خالل ح�سوره للجمعيات العامة، 

عزوف  عن  ك�سف  العملي  الواقع  اأن  اإل  ال�رشكة،  وم�ستندات  وثائق  على  والطالع 

كثرية  لأ�سباب  ال�رشكة  اإدارة  على  ال�سخ�سية  الرقابة  يف  حقه  ممار�سة  عن  امل�ساهم 

لذلك  الإدارة؛  جمل�س  وجتاوزات  خمالفات  ك�سف  يف  لديه  اخلربة  توافر  عدم  منها: 

األزمت الت�رشيعات الوطنية �رشكات امل�ساهمة بتعيني مراقب ح�سابات ي�سطلع مبهمة 

.
)1(

الرقابة على اإدارة ال�رشكة نيابة عن امل�ساهمني

وقد ن�ست على ذلك املادة 227 من قانون ال�رشكات الكويتي على اأن » .... يكون 

بعد  العادية  العامة  اجلمعية  تعينه  اأكرث  اأو  ح�سابات  مراقب  العامة  امل�ساهمة  ل�رشكة 

موافقة بنك الكويت املركزي بالن�سبة لل�رشكات اخلا�سعة لرقابته، ويجوز ملوؤ�س�سي 

ال�رشكة تعيني مراقب ح�سابات اأو اأكرث اإىل حني انعقاد اجلمعية التاأ�سي�سية.......، كما 

ن�ست على ذلك املادة )103( من قانون ال�رشكات امل�رشي، كما حددت ن�سو�س قانون 

ال�رشكات الكويتي وكذلك امل�رشي ال�رشوط الواجب توافرها يف تعيني املراقب وحقوقه 

انظر : يف دور وم�سوؤولية مراقب احل�سابات، د. م�سطفى كمال طه- د. وائل بندق، املرجع ال�سابق، �س 475 وما   )1(

دار  احل�سابات،  مراقب  قا�سم:  �سيد  علي  د.  بعدها،  وما   1090 �س  ال�سابق،  القليوبي،املرجع  �سميحة  د.  بعدها، 

الفكر العربي، 1991،�س192 وما بعدها، د حمد اهلل حممد حمد اهلل: مراقب احل�سابات، ط 1991، �س 50، 82،.د. 

فادي توكل: دور مراقب احل�سابات حلماية امل�ساهمني يف �رشكة امل�ساهمة، دار النه�سة العربية 2013، �س 11 وما 

بعدها، د. فهد حممد احلبيني: املرجع ال�سابق، �س 161 وما بعدها .
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وواجباته؛حيث يكون للمراقب احلق يف الطالع على جميع دفاتر ال�رشكة و�سجالتها 

ح�سور  ويف  عليها،  احل�سول  �رشورة  يرى  التي  البيانات  طلب  ويف  وم�ستنداتها، 

اجتماعات اجلمعية العامة العادية واأن يقدم تقريرا عن البيانات املالية لل�رشكة.

كذلك اأكد التقنني التجاري الفرن�سي على اأن الرقابة على ال�رشكة امل�ساهمة تتم من 

خالل تعيني مراقب ح�سابات اأو اأكرث ) Art.l.225-218 (، واأن التعيني يتم مبعرفة 

اجلمعية العامة..)Art.L.225-228(، كما بني الدور الذي يجب اأن يقوم به مراقب 

.) 235-225.Art.L ( احل�سابات يف الرقابة على ال�رشكة

فاإن عزله يتم  للم�ساهمني  العامة  املراقب يتم عن طريق اجلمعية  واإذا كان تعيني 

مبعرفتهم اإذا اأخل بواجباته الوظيفية، وي�ساأل املراقب اأمام ال�رشكة وامل�ساهم والغري 

ال�رشكة  ي�سيب  �رشر  كل  وعن  تقريره  يف  الواردة  املالية  البيانات  عن  بالت�سامن 

لكل  اأن  كما  عمله،  وب�سبب  اأثناء  منه  تقع  التي  الأخطاء  ب�سبب  الغري  اأو  وامل�ساهمني 

م�ساهم احلق يف مناق�سته يف تقريره اأثناء انعقاد اجلمعية العامة العادية.

وي�ساأل مراقب احل�سابات طبقا لقانون ال�رشكات الكويتي )م262( وامل�رشي )م 

108(، والتقنني التجاري الفرن�سي )Art.L.225-240(، عن اإف�ساء اأ�رشار ال�رشكة، 
حيث يلتزم املراقب باملحافظة على البيانات واملعلومات التي و�سلت اإليه بحكم عمله 

يف ال�رشكة، ول ي�ستعملها يف حتقيق منفعة لنف�سه اأو لغريه، واإذا خالف ذلك يجب عزله 

ومطالبته بالتعوي�س عند القت�ساء.

اإدارة  على  الرقابة  يف  احل�سابات  مراقب  به  يقوم  الذي  الهام  الدور  اأن  �سك  ول 

اأع�ساء  يرتكبها  التي  والتجاوزات  املخالفات  ك�سف  يف  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  ال�رشكة 

املراقب  اأن يقوم به  الذي يجب  الدور  امل�ساهم كثريا على  الإدارة؛ حيث يعول  جمل�س 

ب�سفته نائبا عنه يف الرقابة على ال�رشكة

  ثانيًا  - حق امل�ساهمني يف طلب التفتي�س على ال�رشكة:   

لهم  حماية  ال�رشكة  على  التفتي�س  طلب  يف  احلق  امل�ساهمني  لأقلية  امل�رشع  ل  خوَّ

واجباتهم؛  اأداء  يف  احل�سابات  مراقبي  اأو  الإدارة  جمل�س  من  تقع  التي  املخالفات  من 
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اإدارة  العامة حاليا على  الذي تقوم به اجلمعيات  الرقابي  الدور  وذلك نتيجة ل�سعف 

.
)1(

ال�رشكة

اأن »يجوز للم�ساهمني  298 من قانون ال�رشكات الكويتي على  املادة  فقد ن�ست 

اأو ال�رشكاء الذين ميلكون خم�سة باملائة على الأقل من راأ�س مال ال�رشكة، اأن يطلبوا 

اإىل  ين�سبونه  فيما  ال�رشكة  على  تفتي�س  لإجراء  ح�سابات  مدقق  تعيني  الوزارة  من 

لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  اأو  احل�سابات  مراقب  اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اأو  املدير 

الطلب...«،  الأ�سباب ما يربر هذا  اأداء واجباتهم متى كان لديهم من  من خمالفات يف 

كذلك ن�ست املادة 301 من القانون على اأنه »اإذا رف�ست الوزارة طلب امل�ساهمني اأو 

ال�رشكاء اإجراء التفتي�س......على ال�رشكة، جاز ملن ُرِف�َس طلبهم اأن يتقدموا بعري�سة 

بهذه  للقيام  خبري  وانتداب  املطلوب  التفتي�س  باإجراء  لياأمر  الكلية  املحكمة  رئي�س  اإىل 

القانون »على رئي�س واأع�ساء جمل�س  303 من ذات  املادة  املهمة......«، كما فر�ست 

اإدارة ال�رشكة وموظفيها ومراقب احل�سابات ومديريها اأن ُيطِلعوا من يتوىل التفتي�س 

يطلبها  التي  واملعلومات  الوثائق  وكافة  وامل�ستندات  وال�سجالت  الدفاتر  جميع  على 

لأغرا�س التفتي�س«.  

واأي�سًا ن�ست املادة 296 على اأن »على الوزارة بحث اأي �سكوى تقدم من كل ذي 

م�سلحة فيما يتعلق بتنفيذ اأحكام هذا القانون، وللوزارة طبقا لن�س املادة 297 دعوة 

اجلمعية العامة العادية اإذا تبني لها وجود خمالفات لأحكام هذا القانون اأو عقد ال�رشكة 

اأو اأن القائمني على اإدارة ال�رشكة اأو موؤ�س�سيها قد ت�رشفوا ت�رشفات ت�رش مب�سالح 

ال�رشكة اأو ال�رشكاء اأو امل�ساهمني اأو توؤثر على القت�ساد الوطني.......«.  

كما ن�ست املادة 158 من قانون ال�رشكات امل�رشي على اأنه يجب اأن ي�سدر طلب 

على  احلائزين  امل�ساهمني  من  اآو  املخت�سة  الإدارية  اجلهة  من  ال�رشكة  على  التفتي�س 

و10% من راأ�س املال على الأقل  البنوك  اإىل  بالن�سبة  الأقل  على  املال  راأ�س  20% من 
اإىل  املن�سوبة  املخالفات  تكون  اأن  يجب  كما  امل�ساهمة،  �رشكات  من  غريها  اإىل  بالن�سبة 

القليوبي،املرجع  �سميحة  د.  بعدها،  وما   481 �س  ال�سابق،  املرجع  بندق،  وائل  د.  طه-  كمال  م�سطفى  د.   : انظر   )1(

ال�سابق، �س 1108 وما بعدها.
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يقررها  التي  واجباتهم  اأداء  يف  ج�سيمة  احل�سابات  مراقبي  اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

القانون اأو النظام متى وجد من الأ�سباب ما يرجح وجود هذه املخالفات، وقد األزمت 

املادة 159 من ذات القانون اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�رشكة وموظفيها ومراقبي احل�سابات 

اأن يطلعوا من يكلف بالتفتي�س على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق املتعلقة بال�رشكة 

التي يقومون على حفظها اأو يكون لهم حق احل�سول عليها، ويقدموا لها الإي�ساحات 

واملعلومات الالزمة، ويعاقب من ميتنع عن اإجابة ما يطلبه املكلف بالتفتي�س بالعقوبات 

املن�سو�س عليها يف املادة 163. 

اأن يطلبوا من اجلهة املخت�سة  الفرن�سي للم�ساهمني  التجاري  التقنني  اأجاز  كذلك 

كما  الإدارة،  ت�رشفات  عن  تقرير  وتقدمي  ال�رشكة  على  للتفتي�س  اأكرث  اأو  خبري  تعيني 

اأن يلحق هذا التقرير بالتقرير املقدم من مراقبي احل�سابات، واأن يو�سع حتت  يجب 

.)231-225.Art.L(نظر اجلمعية العامة
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خــامتــة:

على  امل�ساهمون  ميار�سها  التي  للرقابة  املنظمة  القواعد  الدرا�سة  هذه  يف  تناولنا 

اإدارة ال�رشكة باعتبارها اأحد �سور حوكمة ال�رشكات وذلك من خالل الرقابة ال�سابقة 

التي تتم مبنا�سبة انعقاد اجلمعيات العامة للم�ساهمني اأو الرقابة الدائمة على ال�رشكة.

انعقاد  واأثناء  قبل  امل�ساهمون  ميار�سها  التي  الرقابة  الأول  الف�سل  وتناول 

اجلمعيات العامة من خالل بيان حق امل�ساهمني يف ح�سور اجلمعيات العامة والطالع 

على امل�ستندات واملعلومات التي تو�سع حتت ت�رشفهم قبل انعقاد اجلمعية، ونطاق 

هذا احلق وال�سوابط التي ي�ستطيع امل�ساهم من خاللها ممار�سته.

وتناول الف�سل الثاين الرقابة الدائمة التي ميار�سها امل�ساهمني على اإدارة ال�رشكة 

وثائق  على  الطالع  يف  امل�ساهمني  حق  بيان  خالل  من  وذلك  ال�سنة،  من  وقت  اأي  يف 

ال�رشكة واأحوالها وال�سوابط التي ميار�س من خاللها امل�ساهم هذا احلق يف الطالع، 

كما تناول بيان و�سائل الرقابة الأخرى للم�ساهمني على اإدارة ال�رشكة من خالل بيان 

حق اجلمعية العامة للم�ساهمني يف الت�رشف نيابة عن ال�رشكة وحق امل�ساهم يف عزل 

البطالن  امل�سوؤولية عليهم وحقه يف رفع دعوى  الإدارة واإقامة دعوى  اأع�ساء جمل�س 

على القرارات التي ت�سدر من اجلمعية العامة وجمل�س الإدارة، ف�سال عن بيان الرقابة 

التي ميار�سها امل�ساهم عن طريق مراقبي احل�سابات والتفتي�س على ال�رشكة.  

وقد تبني لنا من خالل هذه الدرا�سة اأن رقابة امل�ساهمني على اإدارة ال�رشكة تتوقف 

على مدى فاعلية القواعد املنظمة حلق امل�ساهم يف ح�سور اجلمعيات العامة والطالع 

انعقاد اجلمعيات، ف�سال عن  امل�ستندات واملعلومات اخلا�سة بال�رشكة قبل وبعد  على 

النظم التي تتبعها ال�رشكات، يف اإعداد وتنظيم �سجالتها وح�ساباتها؛ حيث من املالحظ 

وحقيقتها،  م�سمونها  لبيان  تكفي  ول  وغام�سة  خمت�رشة  بطريقة  يتم  ذلك  اأن  حاليًا 

على  منها  احل�سول  املتخ�س�سني  على  بل  امل�ساهمني،  على  ال�سعب  من  يكون  بحيث 

املحا�سبية  بالنظم  ترتبط  للم�ساهمني  الفعالة  فالرقابة  يحتاجونها،  التي  املعلومات 

املتقدمة التي تتبعها ال�رشكة يف تنظيم �سوؤونها، وهو ما يجب اأن يكون حتت نظر امل�رشع 

عند الرغبة يف حت�سني نظم وو�سائل رقابة امل�ساهمني على اأحوال ال�رشكة واإدارتها.
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Banque
Cass. Civ.

:
Revue Banque.
Cour de cassation, chambre civile.

Cass. Com. : Cour de cassation, chambre commerciale.

Cass. Crim. : Cour de cassation, chambre criminelle.

Cass. Req. : Cour de cassation, chambre des requtêtes 
(avant 1947).

D. : Recueil de Jurisprudence Daloz.

D.H. : Recueil Daloz Hebdomadaire

D.P. : Recueil Périodique et Critique Dalloz

D.S. : Recueil Dalloz-Sirey.

Gaz. Pal. : Gazette du Palais.

J.C.P. (G) : Juris-Classeur Périodique, la semaine Ju-
ridique (édition générale).

J.C.P. (C.I) : Juris-Classeur Périodique, la semaine Ju-
ridique (édition Commerce et Industrie).

J-Cl. Soc. : Juris-Classeur Socictés.

J.Soc. : Journal des Sociétées.

L.G.D.J. : Libraire générale de droit et de Jurispru-
dence.

No : Numero.

Obs. : Observation.
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P. : Page.

Rev. Soc. : Revue des Sociétés.

Rev.Trim.DrCom : Revue trmestrielle de droit Commercia .

S. : Recueil de Jurisprudence-Sirey.

Somm. : Sommaire.

s. : Souivante.

T. : Tome.

Trib. Civ. : Tribunal Civil.

Trib. Com. : Tribunal de commerce.

Trib.Gr. Inst. : Tribunal de grande instance..

V. : Voir.

Vol. : Volume.
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)12( د. علي ح�سن يون�س، ال�رشكات التجارية، 1991م.
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