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 رــــواعد النشـــــــق
أو اإلجنليزية, مقيًما من قبل سلتص يف لغة البحث, مرفًقا يقدم البحث إبحدى اللغتني: العربية  -2

 دبلخص بلغة غري اللغة اليت كتب هبا البحث.
تنشر اجمللة البحوث العلمية اليت مل تنشر من قبل, وغري ادلقدمة للنشر يف رللة أخرى. وسيبعد من  -1

احث التبعات اليت ترتتب على قائمة األحباث اليت ستنشرىا اجمللة إذا قدم إىل رللة أخرى ويتحمل الب
 ذلك.

(, مرفًقا بثالث نسخ ورقية, اثنتان منها C.Dأن يكون البحث مطبوًعا على قرص مدمج ) -3
( 2.1اليظهر عليها اسم الباحث, والصفتو, والجهة عملو, والمكان إقامتو, مع ترك مسافة مفردة )

 21xومقاس الصفحة )(, Traditional Arabic(, ونوعو )21بني األسطر, خبط حجمو )
 ( سم. 22

( سم, ويسارىا 1( سم, وىامش ديني الصفحة )3أن يكون كل من اذلوامش العلوية والسفلية ) -1
 ( سم.3.1)

 أن تستخدم الظالل بدالً من األلوان يف اخلرائط؛ كلما أمكن ذلك. -1

والرسوم واألشكال ( صفحة, دبا يف ذلك اخلرائط 30أن يكون عدد صفحات البحث يف حدود ) -6
 واجلداول وادلالحق.

خيضع البحث للتقييم والتدقيق اللغوي, وعلى الباحث األخذ بتوصيات ادلقيمني, أو إقناعهم  -7
 بوجهة نظره.        
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أن حيتوي البحث على قائمة ابدلراجع اليت اعتمد عليها الباحث عند إعداده ىذا البحث, وأن  -8
 طريقة التهميش ادلتبعة يف ىذه اجمللة. يتبع يف إعداد قائمة ادلراجع

أن تضم مقدمة البحث: عنوان البحث, ورلال زبصصو الدقيق, واسم الباحث, ودرجتو العلمية,  -9
 وسريتو الذاتية.

تنشر اجمللة اإلعالانت اليت ذلا عالقة مباشرة ابلبحث العلمي: كادلؤسبرات العلمية, والندوات,  -20
 واخلارج. وحلقات النقاش, يف الداخل

تنشر اجمللة ادلراجعات العلمية والنقدية للبحوث والدراسات, ومراجعات الكتب وعروضها؛ ذات  -22
 القيمة العلمية والفكرية والثقافية.

 .يف حالة قبول البحث ونشره؛ دينح الباحث أربع نسخ رلانية من العدد الذي نشر فيو حبثو -21

 ري ادلقبولة للنشر إىل أصحاهبا.اجمللة غري ملزمة إبرجاع البحوث غ -23
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 تنبيهات

 
 .اجمللة ترحب دبا يرد إليها من دراسات وأحباث 
 .اآلراء واألفكار كافة اليت تنشرىا اجمللة تعرب فقط عن آراء أصحاهبا, وال تعرب عن رأي اجمللة 
 .مجيع حقوق الطبع زلفوظة لفرع األكادديية الليبية دبصراتة 
  ال ترد سواء نشرت أم مل تنشر.البحوث ادلقدمة للنشر 

 
 
 

 
 املراسالت 

 
املوقع الخاص املجلة تدعو السادة املشاركين واملهتمين والقراء الاتصال على 

:باألكاديمية الليبية فرع مصراتة   
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VII 

 

 رســــالفه

 الصفحة احملتـويـات ت
 VII االفتتاحية  

 1 اخلاص االقتصادي النشاط أتميم خالل من اخلدمات شركات إنشاء يف ليبيا ذبربة على أضواء 2
 26 اللييب والقانون اإلسالمي الفقو أحكام انقضائها وفق عند الشركة مال تنضيض 2
 48 اللييب القانوين النظام يف العامة الشركات وأموال دبستخدمي ادلتعلقة ادلنازعات بنظر القضائي االختصاص 3
 74 العامة الشركات دبستخدمي ادلتعلقة ادلنازعات يف القضائي االختصاص 4
 112 العامة للشركات القانونية الطبيعة 5
 137  دبصراتة احلرة للمنطقة القانونية الطبيعة 6
 157  العامة للشركات القانونية الطبيعة 7
 179 اللييب القانوين النظام يف العامة للشركات القانونية الطبيعة يف قراءة 8
 200   ادلسامهة الشركة إدارة يف ودورىا ادلراقبة ىيئة 9

 274 ىيئة ادلراقبة داخل الشركة ادلسامهة العامة 10
 295  العامة الشركات على الرقابة إشكاليات 11
 328 العامة الشركات على الرقابة 12
 349 التجاري ابلقانون  العامة الشركات عالقة 13
 380 اخلاص القطاع بشركات العام القطاع شركات عالقة 14
 412 (منوذجا وأمواذلا العامة ابلشركات العاملني) والتطبيق النص بني  العامة للشركات القانوين النظام 15

 ادلنفعة معيار ظل يف االجتماعي الضمان لصندوق التابعة الشركات على اإلداري احلجز إيقاع إمكانية 16
 العامة

459 

 482 ليبيا يف العامة الشركات على الدخل ضرائب قانون سراين نطاق 17
 499  العامة الشركات من الضرييب الدين لربصي 18
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VIII 

 

 الصفحة احملتـويـات ت
 516 ادلندرلة الشركة يف العمل عقود على العام القطاع شركات الندماج القانونية اآلاثر 19
 556 االندماج بواسطة العامة الشركات خصخصة 20
 576 اخلاص القطاع إىل العامة الشركات ملكية لنقل كأسلوب اخلصخصة 21
 598 ومواجهتها منها الوقاية وطرق العامة الشركات يف وادلايل اإلداري الفساد جرائم 22
 السلطة استعمال إساءة جردية  عن العامة ادلسامهة شركة إدارة رللس وأعضاء لرئيس اجلنائية احلماية 23

 (عيسى بن ابتسام.أ)
647 

 669 االقتصادية اجلرائم قانون يف العامة الشركات ألموال اجلنائية احلماية 24
 691 العامة الشركات ذباه اللييب ادلشرع موقف اضطراب مظاىر بعض 25
 724 العامة الشركات خصوصيات من 26
 757  الكيالين ادلسامهة شركة يف للمسامهني اإلدارية احلقوق من الشركات قانون مشروع موقف 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 عاشر العدد ال                                                                                 جملة البحوث األكادميية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IX 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني وعلى آلو وصحبو أمجعني

 وبعد:
 وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسولو وادلؤمنون(( ((قال تعاىل

انطالقًا من اإلديان الراسخ بضرورة العمل والبحث ادلعريف تنظم األكادديية الليبية.فرعمصراتة 
األول حول الشركات العامة يف النظام القانوين اللييب الذي ديثل زلاولة جادة  ادلؤسبر العلمي

لدراسة عديد اإلشكاليات العملية اليت هتم ىذه الشركات؛ وذلك لتسليط الضوء على ما يعرتي 
ادلنظومة التشريعية من قصور وبيان ما ربملو من خصائص إجيابية سعياً إىل ربقيق التطور ادلنشود 

 ىل تنمية اقتصادية وخدمية متكاملة.وصواًل إ
ومن ىذا ادلنطلق بدأت االستعدادات لعقد ىذا ادلؤسبر ابلتعاون مع كلية القانون وبرعاية كردية 
من عدة شركات وجهات عامة وخاصة أتكيدًا منها على أمهية ىذه احملافل العلمية للبناء 

الرعاية عليو  كل من: اجمللس البلدي مصراتة والتطوير وإعادة اإلعمار, فكان شرفًا لنا أن توىل 
والشركة الليبية للحديد والصلب وادلنطقة احلرة .مصراتة والشركة الليبية للموانئ ومنظمة النسيم 

 للتنمية اجملتمعية وشركة ادلزن دلياه الشرب.
ال, وقلبل وقد متَّ استقبال رلموعة من البحوث العلمية قّيمها أساتذة أكفاء ذوو خربة يف ىذا اجمل

منها سبعة وعشرون حبثًا سيتم عرضها يف ىذا ادلؤسبر للوقوف على أىم اإلشكاليات اليت تواجو 
يلؤمل تطبيقها وتنفيذ ما  -إن صحَّ التعبري -الشركات وتشخيصها وإحلاقها بتوصيات عالجية

ر, وسيتم إبذن جاء فيها؛ كي نصل إىل اذلدف ادلرجّو والغاية ادلنشودة من وراء إقامة ىذا ادلؤسب
 هللا نشر ىذه البحوث يف اجمللة العلمية اعرتافاً بقدرىا وقيمتها وتقديراً دلعديها.

وهللَا نسأل أن يكون عملنا ىذا خالصًا لوجهو الكرمي وأن ينفع بو, وجيعلو خطوة مباركة وبداية 
 انجحة إلقامة غريه من ادلؤسبرات.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو


