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 أضواء على جتربة ليبيا 
 يف إنشاء شركات اخلدمات العامة 

 من خالل أتميم النشاط االقتصادي اخلاص
 الدكتور مجعة زلمود الزريقي

 مستشار سابق يف احملكمة العليا
 وأستاذ متعاون مع اجلامعات الليبية

 مقدمة
م ومن بُت  1953نظم اؼبشرع اللييب األعمال التجارية ابلقانون التجاري الصادر سنة     

ذلك أحكام اؼبعامبلت التجارية من قبل األفراد أو الشركات دبختلف أنواعها ، ولكنو دل يكتف بذلك 
لتشريعات اليت التشريع بل قام إبصدار العديد من القوانُت اؼبتعلقة ابلنشاط التجاري ، وأن ىذه ا

م تدل اذباىاهتا على اقتصار استَتاد بعض السلم واػبدمات على بعض  1970صدرت عقب سنة 
اؼبؤسسات والشركات العامة ، ورسم آلية معينة يف توزيع السلع على ـبتلف مناطق ليبيا ، كما منعت 

دايت اؼبضاربة واعتربهتا يف قوانُت أخرى التعامل التجاري يف احملاصيل واؼبنتجات الزراعية وربرمي اقتصا
بعض األحيان جردية معاقب عليها وصدرت قوانُت أجازت صراحة لؤلفراد واألشخاص االعتبارية 
فبارسة األنشطة االقتصادية سواء من خبلل شركات مسامهة أو مؤسسات وشركات عامة أو تشاركيات 

 . (1(أو النشاط األسرى أو النشاط الفردي .
ال هتدف ىذه الورقة إذل ربليل اػبطوات اليت قام هبا اؼبشرع اللييب وكيفية معاعبتو لؤلوضاع    

االقتصادية من خبلل األفكار السياسية اليت كانت مطروحة تطبيقا لآلراء اؼبنبثقة عن أفكار اغباكم 
على بعض الفعلي للببلد من خبلل الكتاب الذي فرضو على الشعب اللييب ، ولكن البحث ينصب 

اؼبؤسسات اليت أنشأىا النظام السابق للقيام بدور اقتصادي يف الببلد ، ومدى استمرارىا وتعرضها 
 للتغيَت واغبل والدمج إذل غَت ذلك من االجراءات القانونية ؼبعاعبة أوضاعها اؼبتعثرة .

 -ولدراسة ىذا اؼبوضوع نقسم ىذه الورقة على النحو التارل : 
                                                 

النظرية العامة للقانون التجاري ، شرح القانون التجاري الليبيي ، دراسة مقارنة ، د / مسعود دمحم مادي ، د / عدانن أضبد ورل  -1
 ت . –، منشورات جامعة الزاوية ، ليبيا ، د  163العزاوي ، ص 
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 سبهيد

 التشريعات اليت مت دبوجبها إنشاء الشركات العامة .أوال : بعض 
 اثنيا : اإلجراءات اليت قامت هبا الدولة ؼبعاعبة أوضاعها اؼبتعثرة .

 اثلثا :  سبليك الشركات واؼبنشآت للعاملُت هبا كنوع من اؼبعاعبة . 
 رابعا : استمرار إنشاء الشركات العامة مث تصفيتها وكيفية معاعبة أوضاعها 

 يدالتمه
سارت بعض الدول يف العصر اغبديث خطوات يف سبيل ربقيق بعض األىداف     

االقتصادية عن طريق تنظيم نشاط األفراد والشركات اػباصة ، واليت دل يعد ؽبا اؼبقام األول ، لذلك 
، والدولة ال تقوم يف العادة  قامت بنشاط ذباري لتنمية اقتصادىا القومي ورفع مستوى اؼبعيشة هبا

دبمارسة نشاطها التجاري بنفسها وإمنا بواسطة أشخاص معنوية تؤسسها ؽبذا الغرض ، وتستطيع ىذه 
اؼبؤسسات فبارسة األعمال التجارية ، إما بنفسها أو بواسطة شركات مسامهة تنشئها دبفردىا أو 

دول معينة ، بل قامت بو الدول صبيعها ابالشًتاك مع غَتىا من األشخاص ، وليس ذلك مقصورا على 
 .  ( 1).حىت اليت تبعد كثَتا بفلسفها السياسية واإلجتماعية عن تعاليم اؼبذاىب االشًتاكية 

إن الذي يهمنا يف ىذه الورقة ىو الشركات العامة اليت أنشأهتا الدولة الليبية خبلل مسَتهتا    
ينص عليها وإمنا اعترب العقد ىو اؼبكون األساس للشركات اؼباضية ، رغم أن القانون التجاري اللييب دل 

عموما والشركة اؼبسامهة على وجو اػبصوص ، ذلك ما اضطر الدولة إذل إصدار العديد من التشريعات 
اليت تعاجل األوضاع اؼبستحدثة يف ؾبال الشركات ، واجملال ال يتسع لسرد كافة القوانُت الصادرة يف ىذا 

م بتقرير بعض األحكام اؼبتعلقة 1994(  1423لسنة )  15ينها القانون رقم اػبصوص ، لعل من ب
ابلشركات اؼبسامهة اؼبملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع ، الذي مت دبوجبو أن يكون ؽبا مراجع أو أكثر 

                                                 
( د / دمحم سامي مذكور ، أستاذ القانون التجاري والبحري ، كلية القانون جامعة عُت مشس ،   1أحكام القانون التجاري ، )  - 1

 م . 1970، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر ، مصر ،  281 – 280ص 
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للحساابت مع إخضاع ىذه الشركات إذل رقابة الدولة اؼبتمثلة يف ديوان احملاسبة ، وبصدور القانون رقم 
  (1)م بشأن النشاط التجاري الغيت كافة القوانُت السابقة اؼبتعلقة بذلك النشاط . 2010لسنة  23

خاضت اإلدارة الليبية ؿباوالت عدة يف ؾبال أتسيس الشركات واألجهزة العامة فقامت     
وقامت أغلب  إبنشاء العديد منها بقوانُت أو بقرارات من اللجنة الشعبية العامة ) دبثابة ؾبلس الوزراء (

ىذه الشركات واؼبنشآت العامة على أنقاض الشركات واؼبصانع اليت كانت فبلوكة للقطاع اػباص ، وقد 
مت الزحف عليها وضمها للقطاع العام بطريقة قسرية يف بداية األمر ، ويف ذلك تقول احملكمة العليا يف 

دية ىو إجراء قصد بو أتميمها أحد أحكامها : " إن الزحف الذي مت على بعض اؼبشروعات االقتصا
بنقل ملكيتها من اؼبلكية الفردية إذل ملكية اجملتمع لتحقيق سياسة عليا يف التنمية االقتصادية ، وقد مت 

وشبة من الفقهاء من ال يرى أتسيس  (2)ابستيبلء اؼبنتجُت على اؼبشروعات االقتصادية اؼبختلفة  
دار قانون خاص حىت ال زبضع لبعض التبعات اؼبًتتبة الشركات العامة واؼبؤسسات العامة  بدون إص

على االحًتاف التجاري ، كعدم اػبضوع لئلفبلس أو اإلعفاء من بعض الشروط ، كشرط تعدد  
 . (3) اؼبسامهُت يف الشركات اؼبسامهة 

ورغم أن الفقو يرى أن استيبلء الدولة على مشروع خاص ديلكو فرد أو شركة مقابل     
ؼبالك اؼبشروع أو للمسامهُت يف الشركة ، وقد يكون التعويض يف صورة حصص أتسيس تعويض تدفعو 

 ،  (4) تعطى ؽبم أو صورة سندات قرض أو مبلغ نقدي
وإمعاان من الدولة يف استمرار االستيبلء على الشركات واؼبنشآت اػباصة صدر قانون      

تقرير بعض األحكام اػباصة بدعاوى م ، ب 1985لسنة  7دبنع التعويض عنها ، وىو القانون رقم 
التعويض اؼبتعلقة بتطبيق اؼبقوالت الثورية الذي نص يف مادتو األوذل على أنو ) التقبل أمام احملاكم 

                                                 
البحوث التارخيية ، كلية القانون جامعة  د / علي أضبد شكورفو ، ؾبلة –بعض مبلمح التطور يف مشروع قانون الشركات ، أ   - 1

 178م ، اص  2014مصرات ، السنة األوذل ، العدد الثاين ، إبريل 
 م ، غَت منشور .  1996/  6/  16قضائية ، احملكمة العليا ، جلسة  39لسنة  194طعن مدين رقم  - 2
اعبيبلين البدوي األزىري ، نشر اؼبركز القومي  للبحوث  ( اؼبباديء والقواعد العامة ، د / دمحم1قانون النشاط التجاري  )  - 3

 م ، طرابلس ، ليبيا . 1999، الطبعة الثانية ،  186 – 185والدراسات العلمية ، ص 
، نشر اؼبكتبة الوطنية ، بنغازي ، ليبيا،   445 – 444شرح القانون التجاري اللييب ، د / فتوح عبد الرضبن دوما ، ص  - 4

 م  1973



                 العدد العاشر -لبحوث األكادميية رللة ا
 من خالل أتميم النشاط االقتصادي اخلاص العامة ت اخلدماتيف إنشاء شركاأضواء على جتربة ليبيا 

 

4 

 

واعبهات القضائية األخرى دعاوى التعويض بسبب تطبيق اؼبقوالت الثورية الواردة يف الكتاب االخضر 
دات االنتاجية والشركات واؼبنشآت واألنشطة التجارية أو بسبب زحف اؼبنتجُت على اؼبصانع والوح

اػباصة أو بسبب االجراءات اليت تتخذ بشأن األراضي الزراعية ، ويوقف النظر يف دعاوى التعويض 
 .(1)بسبب ذلك اؼبرفوعة واؼبتداولة حاليا أمام اعبهات اؼبشار إليها يف الفقرة السابقة ( 

يثبت ىذا القانون أن االستيبلء على األعمال و األنشطة االقتصادية اػباصة مت ارذباال    
عن طريق الزحف اؼبادي الواقعي ، لعدم وجود تشريع سابق ، بل مت بتحريض من القيادة السياسية 

طبقا  آنذاك ، ويف ذلك تقول احملكمة العليا : " إن مناط اغبكم بعدم قبول دعوى التعويض أو وقفها
م ، أن يكون سبب اؼبطالبة ابلتعويض تطبيق اؼبقوالت 1985لسنة  7للمادة األوذل من القانون رقم 

الثورية الواردة يف الكتاب األخضر، أو بسبب زحف اؼبنتجُت على اؼبصانع والوحدات االنتاجية 
 . (2)والشركات واؼبنشآت واألنشطة التجارية اػباصة ، ، ، ، ( 

وضع الناذبة عن ذلك ؛ قامت الدولة بتكوين شركات ومنشآت عامة على وؼبعاعبة األ    
أنقاض الوحدات اليت مت االستيبلء عليها ، لكن تلك الشركات واؼبنشآت رغم منحها صفة العموم 
واعتبارىا شركات مسامهة تقوم بنشاطها وفقا للقانون التجاري  وفبلوكة ابلكامل للدولة الليية ومنحها 

م قرارات عديدة 6/9/1978بارية ، " لذلك أصدرت اللجنة الشعبية العامة بتاريخ الشخصية االعت
إبنشاء شركات عامة لتحل ؿبل اؼبنشآت اؼبزحوف عليها ، وتضمنت تلك القرارات طريقة تصفية 
اؼبنشآت اؼبزحوف عليها ، وىي زبتلف عن الطرق اؼبنصوص عليها يف القانونُت اؼبدين والتجاري يف 

ات اؼبدنية والتجارية ، وذلك أبن نصت على أن تتوذل عبنة أو عبان تشكل بقرار ، ، تصفية الشرك
بتقييم اؼبنشآت اؼبزحوف عليها ، وأن يكون الشخص القانوين اعبديد الذي آل إليو اؼبشروع اؼبؤمم 

 مسؤوال عن الديون وااللتزامات يف حدود ما آل إليو من حقوق وأموال ، ، " .
عامة اليت أنشئت على أنقاض اؼبنشآت اؼبزحوف عليا           ) اؼبؤفبة وىذه الشركات ال   

( ، فيما يبدو فشلت يف ربقيق األىداف اؼبنوطة هبا ، ولعل التخبط اإلداري اليت قامت بو اغبكومة ، 

                                                 
م ص  1985يوليو  13، بتاريخ  23السنة  18شر القانون الصادر عن مؤسبر الشعب العام ، يف اعبريدة الرظبية ، العدد ن - 1

18 - 19 
 م غَت منشور . 1993/  10/  31قضائية ، جلسة  38لسنة  30طعن مدين رقم  - 2
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أو عدم اختيار اؼبسؤولُت الصاغبُت األكفاء إلدارهتا ، أو تعرضها لبعض جرائم السرقة واإلتبلف 
اء ، قد أسهم يف ذلك الفشل ، لذلك وقعت معاعبة ىذه اغبالة ، ابلضم اترة وابغبل اترة واالعتد

 .(1)أخرى ، أو بدمج بعضها مع بعض  ولكن اؼبآل كان ىو اغبل وتصفية أغلب ىذه الشركات 
وسبب كثرة تدخل اؼبشرع دبثل التشريعات السابقة ، وتداخل موضوعاتو أن أصيبت    

شاط التجاري بنوع من االرتباك ، وتراجعت األشكال اؼبعروفة للشركات التجارية ، القواعد اؼبنظمة للن
وحلت ؿبلها أشكال أخرى ، وتراجع دور األفراد والقطاع اػباص وسيطر القطاع العام على النشاط 

، ولكن ىل قبحت ىذه الشركات واألجزة واؽبيئات العامة يف تنظيم أعمال اػبدمات  (2)االقتصادي ،
نشاط االقتصادي الذي كلفت بو ؟ ، وىل استمرت يف أداء عملها أو توقفت وتعرضت للدمج أو أو ال

   -اغبل والتصفية ؟ ذلك ما كباول حبثو فيما يلي : 
كباول يف ىذه الورقة استعراض بعض القوانُت والقرارات اليت أنشئت دبوجبها ىذه الشركات   

شائها ، والتعرض حملاوالت اإلصبلح اليت قامت هبا العامة ، واألغراض اليت كانت مستهدفة من إن
الدولة ، وأخَتا القيام حبلها ، وما نتج عن ذلك من مشاكل ، وكيفية معاعبة القضاء ؼبا رفع من قضااي 

 ضد عبان التصفية اليت حلت ؿبلها ، واألخطاء القانونية اليت صاحبت ذلك .
رهتا الدولة بعد استفحال مشاكل التصفية إذل كما سيتم التعرض إذل كيفية اؼبعاعبة اليت قر     

م إبنشاء صندوق تصفية الشركات العامة واألجهزة  2007لسنة  104قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
اؼبنحلة ، واإلجراءات اليت قررىا من أجل وضع آلية تنظيم التصفية ، وكذلك األحكام القضائية اليت 

 صدرت هبذا اػبصوص .
لقرار اؼبذكور ، أنو دل يكن اإلجراء الوحيد الذي سبت بو معاعبة تصفية ويتضح من ا   

الشركات العامة واألجهزة اؼبنحلة حيث مت صدور قرارات سابقة بتشكيل عبان ؼبعاعبة األوضاع الناذبة 
 124عن اغبل ، وتضمن القرار أيضا كشفا بعدد الشركات واألجهرة اليت مت حلها ، والبالغ عددىا 

                                                 
 قضائية ، اؼبصدر السابق . 39لسنة  194طعن مدين رمب   - 1
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شأة أو جهاز  ومع ذلك دل تتوقف اإلدارة الليبية عن إنشاء اؼبزيد من الشركات العامة شركة ومن
 واألجهزة بذات األسلوب السابق ، فبا جيب بيانو وتقدمي بعض القرارات الدالة عليو .

وقد نتج عن قرارات حل بعض الشركات واألجهزة العامة مشاكل عديدة من بعض      
لتصفية اليت شكلت لتصفية كل شركة عامة مت حلها أو جهاز عام قامت الدائنُت ، كما أن عبان ا

دبطالبة الغَت للديون اؼبستحقة عليهم ، وؼبا كانت عبان التصفية زبضع يف عملها ؼبتابعة وزارة اػبزانة 
بصفتها اؼبسؤولة عن اؼبال العام ، ونظرا للعدد الكبَت من تلك اللجان ؛ صدر تشريع إبنشاء صندوق 

الشركات العامة واألجهزة اؼبنحلة ، ووقع التضارب بُت اختصاص عبان التصقية والصندوق تصفية 
اؼبذكور ، وترتب على ذلك التعثر يف إسبام عملية التصفية ، وأتخَت الفصل يف بعض القضااي أمام 

يث احملاكم إذل أن قامت احملكمة العليا حبسم األمر وبيان اختصاصات الصندوق وعبان التصفية من ح
 الصفة يف االدعاء والدفاع عن حقوق اػبزانة العامة .

 بعض التشريعات اليت مت مبوجبها إنشاء الشركات العامة .  -أوال : 
ليس من السهل حصر كافة التشريعات اليت مت دبوجبها إنشاء شركات عامة أو أجهزة     

نوط ابلدولة كي ربقق أىدافها يف فبلوكة للدولة ؼبمارسة النشاط االقتصادي أو التجاري أو اػبدمي اؼب
خدمة النشاط العام للسكان ، واليت دبوجبها أقرت نقل ملكية الوحدات االقتصادية إذل اؼبلكية 

أو إنشاء ؾبموعات من األموال يف شكل شركات  (1)اعبماعية على أساس تشاركيات وشركات صباعية 
مسامهة تكون ملكية أسهمها للخزانة العامة ، وؼبا كانت شركة اؼبسامهة من ظبات النظام الرأظبارل فإن 

قد استعان أبسلوب شركة اؼبسامهة يف تنفيذ اؼبشروعات  –الذي كان معلنا يف ليبيا  –النظام االشًتاكي 
، وفيما يلي أمثلة على بعض  (2)العامة ( اليت تتخذ شكل شركة اؼبسامهة العامة يف إطار ) الشركة 
 الشركات اليت مت إنشاؤىا .

م ،  1970لسنة  150الشركة الوطنية العامة للمقاوالت : أسست دبوج القانون رقم  ) أ (
كام القانون على أن سبارس عملها طبقا لنظامها والقواعد اؼبعمول هبا يف الشركات التجارية اػباصة وأح

                                                 
 ، 164للقانون التجاري ، اؼبصدر السابق ، ص النظرية العامة  - 1
، نشر دار الفضيل  378الوسيط يف شرح قانون النشاط التجاري اللييب اؼبقارن ، اؼبستشار د / سعد سادل العسبلي ،  ص   - 2

 م . 2010للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، منقحة ومزيدة ، بنغازي ، ليبيا ، 
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التجاري ، ويكون غرضها القيام داخل ليبيا وخارجها أبعمال اؼبقاوالت على اختبلفها ، وعدد نص 
اؼبادة الثانية ىذه األعمال مع جواز مباشرهتا لعمليات التصدير واالستَتاد وغَتىا من األعمال التجارية 

 والصناعية اؼبرتبطة مباشرة بغرضها .
مس وعشرين سنة تبدأ من اتريخ العمل ابلقانون وجيوز إطالة اؼبدة حدد القانون مدهتا خب   

بقرار من ؾبلس الوزراء ، كما مت ربديد رأس مال الشركة دببلغ مليوين جنيو مقسم إذل مائة ألف سهم 
فبلوكة كلها للحكومة وتدفعها ابلكامل   وجيوز زايدة رأس اؼبال بقرار من ؾبلس الوزراء بناء على اقًتاح 

 (1)ية العمومية للشركة .اعبمع
م ونصت 1971لسنة  14الشركة الوطنية للهندسة واإلنشاء ، أنشئت ابلقانون رقم  ) ب (

اؼبادة األوذل منو على أن ) تؤول إذل الدولة صبيع أموال وحقوق الشركة الليبية للهندسة واإلنشاء ) 
ل ؿبلها يف صبيع عقودىا وارتباطاهتا ، ليبيكو ( وسبارس الشركة اعبديدة ذات أغراض الشركة اؼبنقضية ورب

وتستمر يف مزاولة أعماؽبا ونشاطها ، وال تسأل عن التزاماهتا  إاليف حدود ما آل إليها ، على أن تؤدي 
الدولة إذل الشريك األجنيب تعويضا حيسب على أساس نصيبو يف أموال الشركة اؼبنقضية بعد سداد 

 الديون .
الشركة أهنا قامت على شركة سابقة تعود ملكيتها ألشخاص يتضح من قانون إنشاء ىذه    

ليبيُت وآخرين أجانب ، فقامت الدولة بتأميمها وربويلها إذل شركة عامة حيث نصت اؼبادة الثامنة من 
القانون اؼبذكور على أن ) تعد ميزانيتها على منط ميزانيات اؼبشروعات التجارية ، ويؤول صايف أرابحها 

 (2)يتياطيات وغَتىا من اؼببالغ اليت ينص عليها نظام الشركة إذل اػبزانة العامة للدولة ( بعد اقتطاع االح
. 

) ج ( ىناك قوانُت أخرى مت دبوجبها إنشاء شركات مسامهة نشَت إليها ابختصار منها : 
م ابإلذن للمؤسسة العامة لئلسكان ابالشًتاك يف أتسيس شركة مسامهة  1971لسنة  42القانون رقم 

م بتأسيس شركة الربيقة لتسويق النفط ، 1971لسنة  74بلستثمارات الوطنية ، والقانون رقم  ل
                                                 

، اجمللد  1970 – 1969و يف اؼبوسوعة التشريعية للجمهورية العربية الليبية ، القوانُت الصادرة سنيت نشر القانون مع تعديبلت - 1
 ،  وزارة العدل ، طرابلس ، ليبيا . 555 - 552الثاين ، ص 

وزارة العدل  ، 75 – 72م ، ص 1971نشر القانون يف اؼبوسوعة التشريعية للجمهورية العربية الليبية ، القوانُت الصادرة سنة  - 2
 طرابلس ، ليبيا .
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م  1971لسنة  76م بتأسيس شركة عامة للمباين ، والقانون رقم  1971لسنة  75والقانون رقم 
مة م إبنشاء الشركة الليبية العا 1971لسنة  77بتأسيس شركة عامة لؤلعمال اؼبدنية ، والقانون رقم 

م بتأسيس الشركة الزراعية العامة والقانون رقم  1971لسنة  93إلنشاء وصيانة الطرق ، والقانون رقم 
م  1971لسنة  100ضي والقانون رقم  م بتأسيس الشركة العامة الستصبلح األرا 1971لسنة  99

 بتأسيس شركة عامة غبفر آابر اؼبياه  .
الشركة طبس وعشرين سنة وأهنا شركات  وكل ىذه القوانُت تنص على أن تكون مدة    

مسامهة متمتعة ابعبنسية الليبية  ، وؽبا ذمة مالية مستقلة ، وأن رأس اؼبال تقوم بدفعو اػبزانة العامة ، 
وأهنا سبارس عملها طبقا لنظامها األساسي والقواعد اؼبعمول هبا يف الشركات التجارية وأحكام القانون 

سبة ألموال الشركة وموظفيها ونظم العمل هبا القواعد واالجراءات اؼبعمول التجاري ، وأن ال تسري ابلن
 هبا يف اغبكومة . 

م ، على التوسع يف تكوين  1974 – 1973 – 1972) د ( مت خبلل سنوات    
اؼبؤسسات العامة ، كما استمر العمل على إنشاء العديد من الشركات العامة اؼبملوكة للدولة على نفس 

سابق ذكرىا ، دبوجب قوانُت أو قرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة  ) ؾبلس الوزراء ( األوضاع ال
 وال يتسع اؼبقام عبلبها يف ىذه الورقة ، ونكتفي دبا سبقت اإلشارة إليو .

 اثنيا : اإلجراءات اليت قامت هبا الدولة دلعاجلة أوضاعها ادلتعثرة .
ىا عقب السنوات األوذل لتغيَت النظام يف ليبيا أهنا يبدو أن ىذه الشركات اليت مت إنشاؤ    

تعثرت يف إداء الدور االقتصادي اؼبناط هبا ، أو أهنا فشلت يف القيام ابؼبهام اؼبسندة إليها رغم ربررىا 
من القيود القانونية اؼبقررة للمال العام واإلجراءات اليت تقيد اعبهات العامة يف التصرف والتعاقد بشأن 

شاريع اؼبلكفة هبا ، أو اليت تدخل يف اختصاصاهتا ، ومن خبلل التشريعات الصادرة قبد أن إنشاء اؼب
الدولة قد عاعبت ىذا القصور بطريقتُت : األوذل دمج بعض الشركات يف شركات أخرى جيدة ، أو يف 

بعض  بعضها البعض ، الثانية : القيام حبل ىذه الشركات وتصفيتها ، وفيما يلي بيان ذلك من خبلل
 -القرارت : 

م إبنشاء شركات لؤلشغال العامة 1985لسنة  420قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  ) أ (
م ، و دبوجب ىذا القرار مت دمج العديد من الشركات 1985يونيو  13يف البلدايت ، الصادر بتاريخ 
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اليت مت إنشاؤىا سابقا ، وكان نشاطها خاص ابلبناء والتشييد وإنشاء الطرق واؼبرافق ، أو األعمال 
( أربع وعشرون شركة مكونة يف ـبتلف البلدات ، ويبدو  24الكهرابئية يف كافة أكباء ليبيا  وعددىا ) 

اهتا فشلت يف ربقيق أىدافها ، أهنا دل تكن انجحة يف القيام ابؼبهام اليت كانت مسندة إليها ، أو أن إدار 
وردبا غبقتها خسائر يف أمواؽبا ، لذلك تقرر إنشاء شركة لئلشغال العامة يف كل بلدية تدمج فيها 

 الشركات السابقة ، لعل ذلك يفيد يف ربقيق األغراض اليت كانت موكولة للشركات اؼبدؾبة . 
بلدية متمتعة ابعبنسية الليبية ، ودبوجب القرار اؼبذكور مت أتسيس شركة مسامهة يف كل     

وسبارس نشاطها وفقا للقواعد اؼبعمول هبا يف الشركات التجارية طبقا ألحكام القانون التجاري والنظام 
األساسي للشركة ، ويكون مقرىا القانوين يف اؼبدينة اليت يقع هبا مقر البلدية التابعة ؽبا ، وأغراضها ىي 

العامة للمشروعات وأعمال التشغيل يف دائرة البلدية ، وجيوز ؽبا  القيام خبدمات مقاوالت األشغال
مباشرة عمليات استَتاد األدوات واؼبعدات البلزمة لعملها ، ومدة كل شركة طبس وعشرون سنة تبدأ 
من اتريخ العمل ابلقرار ، وجيوز إطالة اؼبدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، ويتحدد رأس مال كل 

قيمة األصول اليت تؤول إليها من الشركات اليت يتم دؾبها فيها ، وتتوذل إدارة كل شركة شركة بصايف 
عبنة شعبية ويكون ؽبا ميزانية ويتوذل ديوان احملاسبة فحص ومراجعة حساابت الشركة ، ويصدر النظام 

 . (1)األساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية اؼبختصة ،
وأرفق القرار بكشف يتضمن أظباء الشركات اليت مت دؾبها يف شركة األشغال العامة بكل    

شركة  24بلدية ، يبدأ من شركة طربق لؤلشغال العامة ، وينتهي بشركة مرزق لؤلشغال العامة ، العدد 
ها ىي ، وسوف قبد فيما أييت أن بعض شركات األشغال العامة اليت أنشئت يف ىذا القرار قد مت حل

 األخرى ، فبا يدل على تعثر ىذه الشركات يف القيام ابألعمال اليت أسندت إليها .
م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة ، حبل بعض  1985لسنة  421القرار رقم  ) ب (

م ، أي بذات التاريخ الذي صدر فيو  1985يونيو  13شركات ومنشآت اؼبقاوالت الصادر بتاريخ 
شركة ، مائة وثبلث وأربعُت  143دمج بعض الشركات ، ويف ىذا القرار تقرر حل القرار السابق ب

شركة ، كان نشاطها موزعا على ـبتلف مناطق ليبيا ، وأغلبها شركات اؼبقاوالت ، والتجارة ، واإلنشاء 

                                                 
وزارة  700  - 695م . ص   1985/ أغسطس  10السنة الثالثة والعشرون ،  22نشر القرار ابعبريدة الرظبية ، العدد  - 1

 العدل ، طرابلس ، ليبيا .



                 العدد العاشر -لبحوث األكادميية رللة ا
 من خالل أتميم النشاط االقتصادي اخلاص العامة ت اخلدماتيف إنشاء شركاأضواء على جتربة ليبيا 

 

11 

 

طرق ، والبناء والتعمَت  وحفر أابر اؼبياه ، وإنشاء الطرق واؼبرافق ، واؼبنابع االنتاجية ، وصيانة ال
 واألعمال العمرانية ، واألعمال الكهرابئية ، إخل .

ونص القرار يف مادتو األوذل على أن ) ربل شركات ومنشآت اؼبقاوالت اؼبوضحة    
ابلكشف اؼبرفق ، وكذلك اؼبنشآت اؼبدؾبة فيها ، وتؤول صبيع أمواؽبا وحقوقها إذل اػبزانة العامة على 

لسابقة إال يف حدود ما آل إليها من أموال وحقوق ( ، ونصت اؼبادة أال تسأل اػبزانة عن االلتزامات ا
الثانية على أنو ) اعتبارا من اتريخ العمل هبذا القرار توقف الشركات واؼبنشآت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
السابقة عن مزاولة أي نشاط ، وتغل يدىا عن التصرف يف أمواؽبا وحقوقها وتتوذل تصفية األوضاع 

 ة على انقضاء كل منها عبنة يصدر بتشكليها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية .. ( .اؼبًتتب
ونصت اؼبادة الثالثة على األجراءات اليت جيب ازباذىا لتصفية تلك الشركات وعلى عبنة   

التصفية القيام حبصر العاملُت الوطنيُت واألجانب ، وحصر أموال وحقوق والتزامات الشركة أو اؼبنشأة ، 
وسحب أرصدة الشركة أو اؼبنشأة من اؼبصارف واستيفاء سائر حقوقها لدى الغَت ، وحصر اآلالت 
واؼبعدات وسائر اؼبوجودات اؼبملوكة للشركة أو اؼبنشأة ، وحصر اؼبشروعات القائمة الشركة بتنفيذىا 

ودات وإعداد ؿباضر إثبات اغبالة مفصلة عن كل موقع ، وصرف مستحقات العاملُت يف حدود موج
الشركة وسداد الديون يف ذات اغبدود ، وربديد صايف القيمة النقدية ألموال الشركة أو اؼبنشاة  وجرد ما 

 . (1)تشغلو الشركة أو اؼبنشاة من عقارات ، وتسليمها للبلدية اؼبختصة 
 143وأرفق القرار بكشف يتضمن أظباء اؼبنشآت والشركات اليت تقرر حلها وعددىا       

ثبلث وأربعون ، تبدأ من منشأة االتقان لئلنشاء والتعمَت وينتهي دبنشأة الينابيع غبفر اآلابر ، ، مائة و 
 وبينهم عدة شركات ذكرت أظباؤىا يف القرار اؼبذكور .

من القانون اؼبدين نصتا على أن تتم  532 – 530واعبدير ابلذكر " أن اؼبادتُت      
ة اؼببينة يف العقد وعلى أن يقوم ابلتصفية عند االقتضاء إما التصفية ألموال الشركة وقسمتها ابلطريق

من القانون  536، واؼبادة   (2)صبيع الشركاء ، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء  

                                                 
، وزارة  712  -701م . ص   1985/ أغسطس  10السنة الثالثة والعشرون ،  22نشر القرار ابعبريدة الرظبية ، العدد  - 1

 العدل ، طرابلس ، ليبيا .
 
 .  85، ص  1العدد  19م ، ؾبلة احملكمة العليا ، السنة  8/2/1982قضائية ،  جلسة  26لسنة  54طعن مدين رقم  -2
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على أن ) تتبع يف قسمة الشركات القواعد اؼبتعلقة بقسمة اؼبال الشائع ( ويف ذلك  اؼبدين اللييب تنص
تطبيق أحكام القسمة اؼبنصوص عليها يف القانون اؼبدين ، إال أن بعض الفقهاء يرى عكس ذلك حيث 
يقول : إن القواعد اؼبذكورة ال تسري عمبل على الشركات التجارية خاصة الشركات اؼبسامهة ، ألن 

قضاء الشركة يستنتج حتما تصفية أمواؽبا ، حيث استلزم القانون اللييب أن يكون لكل شركة منحلة ان
 . (1)مصِف إما حبكم القضاء أو ابتفاق الشركاء 

غَت أن القانون التجاري الذي مت حل الشركات واؼبنشآت اؼبذكورة يف ظلو نص يف الفصل    
على أنو ) إذا كان  605يف اؼبادة  ية العامة يف شركةاألشخاص اؼبعنو الثامن ربت عنوان " اشًتاك 

للدولة أو اؼبؤسسات العامة نصيب يف شركة مسامهة جاز أن ينص يف عقد التأسيس على زبويلها حق 
تعيُت مدير أو أكثر أو مراقب أو أكثر . . وال جيوز فصلهم إال بقرار من الدولة أو اؼبؤسسة اليت عينتهم 

ت والشركات قد مت أتسيسها من قبل الدولة على النحو اؼببُت سابقا ، فإهنا ( وما دامت ىذه اؼبنشآ
اختارت لتصفية تلك اؼبؤسسات الطريقة اليت نص عليها قرار اغبل ودل تتقيد أبحكام تصفية الًتكات 

 اؼبنصوص عليها يف القانون اؼبدين 
  اثلثا :  متليك الشركات وادلنشآت للعاملني هبا كنوع من ادلعاجلة .

قامت اللجنة الشعبية العامة دبعاعبة أوضاع اؼبنشآت والشركات اليت أنشأهتا الدولة     
دبوجب التشريعات السابقة ، وردبا دل تفلح الوسائل اؼبتمثلة يف الدمج واغبل يف استقامة أمور اػبدمات 

سبليك الوحدات واؼبهام التجارية اليت أوكلت إليها ، فقامت إبجراء وسيلتُت لئلصبلح ، األوذل : 
  -االقتصادية ملكية صباعية للعاملُت هبا والثانية : سبليك اؼبصانع للعاملُت هبا ، على النحو التارل : 

م بشان أسس تطبيق  1989لسنة  427صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  ) أ (
قرار يف مادتو األوذل ، ونص ال (2)م  1989/  6/  1اؼبلكية اعبماعية للوحدات االقتصادية بتاريخ 

                                                 
د / دمحم عمار تيبار ،  –الفرنسي  –اؼبصري  –ساسية للمساىم يف شركة اؼبسامهة ، دراسة مقارنة يف القانون اللييب نظرية اغبقوق األ -1

 م . 1998، طرابلس ، ليبيا ،  245ص 

 182رقم ، واستبدلت أحد مواده ابلقرار  1989/  3/  1السنة الثامنة والعشرون ، بتاريخ  7نشر يف اعبريدة الرظبية ، العدد رقم  -2
، السنة التاسعة والعشرون ، بتاريخ  17م  ، اؼبنشور يف اعبريدة الرظبية ، العدد  1991فرباير  24م ، الصادر بتاريخ  1991لسنة 
م ،  مصلحة األمبلك العامة ، القوانُت والقرارات اؼبتعلقة بعمل مصلحة األمبلك العامة والتشريعات ذات العبلقة اعبزء  12/9/1991

 م ، طرابلس ، ليبيا . 2008، الرابع 
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، ونصت اؼبادة الثانية على أن ) تتوذل اللجان الشعبية  (1)على تعريف بعض اؼبصطلحات الواردة فيو ،
العامة النوعية ، واللجان الشعبية للبلدايت نقل ملكية الوحدات االقتصادية التابعة ؽبا إذل اؼبلكية 

 حكام ىذا القرار .اعبماعية على أساس تشاركيات وشركات صباعية وفقا أل
ونصت اؼبادة الثالثة على أن ) يتم تقييم أصول الوحدات االقتصادية سواء كانت أصوال    

اثبتة أو متداولة أو غَتىا من األصول من قبل عبان فنية تشكل ؽبذا الغرض من قبل اللجان الشعبية 
ة األصول إذل أسهم بقيمة كل العامة النوعية أو اللجان الشعبية للبلدايت حبسب األحوال وتقسم قيم

على أن يتم اإلعبلن عن االكتتاب  6 – 5 – 4دينار مائة دينار لييب (    ونصت اؼبواد  100سهم 
يف األسهم بصحف ؿبلية ، وأنو حيق لكل منتج أو مواطن أن يساىم يف أي وحدة اقتصادية بشرط أال 

دينار لييب ، وتكون األولوية للمنتجُت هبا ،  ( عشرة اآلف 10،  000تزيد قيمة مسامهتو على مبلغ )
وأنو جيوز يف حالة عدم تغطية األسهم كاملة أن تتقدم اؼبؤسسات اؼبالية واالستثمارية  العامة لشراء ما 

 تبقى من األسهم  . 
ونصت بقية اؼبواد على كيفية تسديد األسهم وربديد اإلنتاج القابل للتوزيع بُت اؼبالكُت ،     

االحتياطي ، وربديد حصة اؼبنتجُت وأن زبتص اللجنة الشعبية للخزانة إبصدار سندات اؼبلكية واػبصم 
اػباصة ابؼبسامهُت . مث اإلشراف على ىذه الوحدات من قبل أجهزة الدولة ، وخضوع التشاركيات 

ت النافذة والشركات اعبماعية اؼبشمولة أبحكام ىذا القرار ألحكام القانون التجاري وغَته من التشريعا
. 

م إبقرار بعض الضوابط  1990لسنة  638صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  ) ب (
م ، ونص يف مادتو األوذل على أن تعمل الشركات  1990/  7/  29بشأن سبليك اؼبصانع ، بتاريخ 

                                                 

نص القرار على ما يلي : " تعريف الوحدة االقتصادية ، وىي اؼبصنع أوالوحدة االنتاجية أو اؼبزرعة ، أو الشركة ، أو اؼبنشأة  -1
عية وىي اإلنتاجية أو اػبدمية ، والتشاركية ، وىي الوحدة االقتصادية اليت ديلك اؼبنتجون هبا كامل رأس ماؽبا ، والشركة اعبما

الوحدة االقتصادية اليت ديلك اؼبنتجون هبا جزءا من رأس ماؽبا وديلك اعبزء اآلخر األفراد أو اؼبؤسسات اؼبالية واالستثمارية 
ن بذات التعريف العامة ، واؼبنتج من يعمل يف الوحدة االقتصادية وينتمي جبنسيتو إذل ليبيا أو إحدى البلدان العربية ، واؼبواط

 .  تجالسابق للمن
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صباعية ، وبينت واؼبنشآت الصناعية على هتيئة اؼبصانع التابع ؽبا لنقل ملكيتها إذل ملكية تشاركية أو 
اؼبادة اؼبصانع اليت تنطبق عليها شروط نقل اؼبلكية ، واؽبدف من ذلك الوصول ابؼبصانع إذل ربقيق 

% ، وازباذ نوع من االستقبللية يف إدارة اؼبصانع دبا يؤىلها لبلعتماد على  70إنتاجية ال تقل عن 
 لى القيام بشؤوهنا .نفسها مستقببل ، واستقبلل حساابهتا ، وتدريب اؼبنتسبُت هبا ع

بينت بقية اؼبواد ضرورة إعداد ميزانية تقديرية للمصنع وخطة مالية خبلل الفًتة االنتقالية ،   
وتقًتح اللجنة الشعبية اؼبختصة نقل مليكتو إذل ملكية تشاركية أو صباعية حبسب األحوال ، وإذا تبُت 

ب كان تتكفل الشركة أو اؼبنشأة التابع ؽبا عدم قدرة اؼبصنع على القيام بتسيَت أموره ذاتيا ألي سب
إبجراءات نصت عليها اؼبادة الثالثة غبل اؼبشاكل وفتح االعتمادات اؼبستندية وإعداد دورة مستندية وأية 
تنظيمات مالية أو إدارية أخرى ، ونصت اؼبادة الرابعة على اإلجراءات اليت ينبغي ازباذىا عقب سبليك 

 اؼبصانع يف االنتاج ومواكبة األىداف اليت توختها الدولة من ىذا التغيَت ، اؼبصنع للشركاء ، حىت تسَت
 (1)وعلى اللجنة الشعبية للصناعات اػبفيفة يف البلدية متابعة سَت العمل هبا .

دل أقف على تقييم ؽبذه التجربة اليت تضمنت نقل ملكية بعض اؼبنشآت والشركات       
وحدات االقتصادية ربت أي تسمية ألهنا مسميات ؼبعٌت واحد ، أريد للعاملُت هبا ، وقد مشلت كافة ال

هبا الداللة على فبارسة الدولة للنشاط االقتصادي من خبلل أشخاصها العامة التابعُت ؽبا حقيقة  
واؼبملوكُت من قبلها ، أما التشاركية فهي الوحدة االقتصادية اليت ديلك اؼبنتجون كامل رأظباؽبا ، بينما 

العامة فهي الوحدة االقتصادية اليت ديلك اؼبنتجون جزء من رأس ماؽبا ، وديلك اعبزء اآلخر  الشركة
 األفراد واؼبؤسسات اؼبالية واالستثمارية العامة .

وطبقا ؽبذين القرارين فإن التشاركيات والشركات اعبماعية اؼبقًتحة زبضع إذل القانون    
زامها ابلتارل دبسك الدفاتر التجارية والقيد يف السجل التجاري التجاري دبا يتفق مع صفة التاجر ؽبا والت

، واالمتناع عن اؼبنافسة غَت اؼبشروعة مث اػبضوع لئلفبلس عند توقفها عن دفع دينها التجاري ، كما 

                                                 

مصلحة األمبلك العامة ، القوانُت والقرارات اؼبتعلقة بعمل مصلحة األمبلك العامة والتشريعات ذات العبلقة اعبزء الرابع ص   -1
 م 2008، 34 - 32
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يعترب نشاطها ذباراي ويطبق عليو من حيث اإلثبات وافًتاض العوض والتقادم وأحكام الرىن ما يطبق 
 امبلت التجارية .على سائر اؼبع

قد تكون ىذه اإلجراءات القت قبوال من الدولة ، أو أهنا شرعت يف تطبيقها ورأت       
فيها قباحا يف ربقيق االشًتاكية اليت تنشدىا يف النشاط االقتصادي ، والدليل على ذلك صدور القانون 

 (1)م ، 1992/  9/  2م بشأن مزاولة االنشطة االقتصادية الصادر بتاريخ   1992لسنة  9رقم 
الذي يبدو فيو أن الدولة رغبت يف وضع الضوابط اليت تسَت عليها تلك اؼبنشآت ، وأن تقنن الفلسفة 
العامة للنشاط السكاين حيث نصت اؼبادة األوذل منو علة أن ) يقوم النشاط االقتصادي يف اجملتمع 

بية وعلى أساس اعبهد يف شكل فردي أو اعبماىَتي على الشراكة واؼبلكية اعبماعية واالشًتاكية الشع
 صباعي ، وذبوز اؼبشاركة ابؼبال أو ابؼبعرفة أو بكليهما ( .

مث بينت اؼبادة الثانية األنشطة االقتصادية اليت جيوز لؤلفراد واألشخاص االعتبارية فبارستها    
اؼبسامهة ، ومؤسسات ، وبينت اؼبادة الثالثة األشكال اليت سبارس من خبلؽبا  وحددهتا يف الشركات 

وشركات عامة ، وتشاركيات   ونشاط أسري ، ونشاط فردي ، ويتم إنشاء ىذه األشخاص وفقا 
للضوابط واألحكام اؼبنصوص عليها يف ىذا القانون ، واليت بينتها اؼبواد التالية ، من بينها عدم سراين 

، وأجاز ؽبا امتبلك اؼبباين واألراضي م علي العاملُت الوطنيُت فيها 1981لسنة  15قانون اؼبرتبات رقم 
 ملكية انتفاع ؼبمارسة النشاط اؼبرخص .

بقرار من اللجنة الشعبية العامة سبليك   -وفقا للمادة التاسعة من القانون  -كما جيوز  
اؼبنشآت اؼبملوكة كليا أو جزئيا للدولة أو لؤلشخاص االعتبارية العامة ؽبذه الشركات أو التشاركيات اليت 

شأ وفقا ؽبذا القانون  ، ويشمل حكم التمليك اؼبرافق واألجهزة وغَتىا فبا يدخل يف األموال العامة تن
( من القانون اؼبدين ، وتفقد صفتها كمال عام دبجرد التمليك ، وطبقا ؽبذه اؼبادة  87دبقتضى اؼبادة ) 

 88كها ابلتقادم ، إال أن اؼبادة فإن األموال اليت وردت فيها ال جيوز التصرف فيها أو اغبجز عليها أوسبل
أجازت أن تفقد صفتها من مال عام إذل مال خاص فبلوك للدولة دبوجب القانون ، وابلتارل أجاز 

 اؼبشرع ىنا التصرف فيها إذل الشركات والتشاركيات اؼبنشئة دبوجبو .
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م  1993 لسنة 300وتقتضي اإلشارة إذل أن اللجنة الشعبية العامة أصدرت القرار رقم      
بشأن إصدار الئحة سبليك اؼبنشآت العامة والشركات الوحدات االقتصادية العام ، وفيو تفصيل وبيان 

م بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية ،  1992لسنة  9لئلجراءات اؼبطلوب القيام هبا لتنفيذ القانون رقم 
  (1)مو.وكيفية تنفيذ األحكام الواردة فيو  وال يتسع اؼبقام عبلب كل أحكا

ويبدو أن اؼبشرع أراد هبذا القانون دعم اؼبنشآت اؼبملكة حيث نص على إعفائها من     
% من إصبارل الربح اػباضع  80ضريبة الدخل على الربح الذي يعاد استثماره وذلك دبا الجياوز 

إضافة إذل  للضريبة ، كما جيوز إعفاء اؼبنشاة اؼبملكة من ضريبة الدخل دبا ال يتجاوز ثبلث سنوات ،
تقدمي التسهيبلت والقروض  وبصورة عامة " فإن غاية اؼبشرع من حصر سبليك اؼبنشأت العامة 

، فهل  (2) ”ابلتشاركيات والشركات اعبماعية ؛ ىي التأكيد على الطابع اعبماعي ألموال اإلنتاج 
قبحت السياسة االقتصادية اليت قررهتا الدولة دبوجب التشريعات السابقة ؟ أو أهنا ال زالت تتخبط يف 
إنشاء شركات وأجهزة ووحدات عامة ؟ وىل صاحب ذلك بعض التعثر الذي أدى إذل حل بعضها 

 وتصفيتو ؟ ذلك ما سوف نتعرض إليو ابختصار يف الفقرة اؼبوالية .
 إنشاء الشركات العامة مث تصفيتها وكيفية معاجلة أوضاعها . رابعا : استمرار

دل تتوقف الدولة عن إنشاء شركات عامة على النمط الذي سارت عليو سابقا رغم قرارات    
الدمج واغبل واؼبعاعبة اليت أحملنا إليها يف الفقرات اؼبذكورة ، فعلى سبيل اؼبثال ال اغبصر ، قرار اللجنة 

م ابإلذن عبهاز تنمية وتطوير اؼبراكز اإلدارية يف أتسيس شركة عامة 1994لسنة  7قم الشعبية العامة ر 
لسنة  8م ، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  3/1/1994إلنشاء اؼبراكز اإلدارية الصادر بتاريخ 

يخ م ابإلذن عبهاز تنمية وتطوير اؼبركز اإلدارية يف أتسيس شركة مسامهة ، الصادر بذات التار 1994
السابق ،  وجاء يف القرارين أن الشركتُت سبارس عملهما وفقا للقانون التجاري ، وفقا للقواعد اؼبعمول 

ثبلثة مبليُت دينار ، وبُت القرار   000،000،3هبا يف الشركات التجارية ،وأن رأظبال كل منهما 
 خضوعهما للمراقبة من قبل الدولة أي أهنما من شركات القطاع العام .

                                                 

مصلحة األمبلك العامة ، القوانُت والقرارات اؼبتعلقة بعمل مصلحة األمبلك العامة والتشريعات ذات العبلقة اعبزء الرابع  ، ص  -1
 م ، طرابلس ، ليبيا .  2008،  87 – 69
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توالت بعد ذلك القرارات اليت صدرت عن اللجنة الشعبية العامة حبل بعض الشركات     
 -واألجهزة العامة ، منها على سبيل اؼبثال : 

م ( حبل وتصفية  1994م )  1423لسنة  197قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  – 1
 الشركة العامة الستثمار وصيانة أمبلك الوقف ومرافق اغبج .

م ( حبل شركيت نقل  1994م )  1423لسنة  227للجنة الشعبية العامة رقم قرار ا – 2
 الركاب بكل من اعببل الغريب واعببل األخضر .

م ( بشأن حل بعض  2004ور )  1372لسنة  214قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  – 3
 الشركات العامة وتقرير أحكام يف ىذا الشأن .

م ( بشان حل الشركة  2005ور ) 1373لسنة  54قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  - 4 
 الوطنية لتسويق اإلنتاج الزراعي وتقرير أحكام يف ىذا الشأن .

م ( بشأن حل بعض  2005ور ) 1373لسنة  174قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  – 5 
 تضاه .األجهزة والشركات العامة والقرارات الصادرة دبق

م ( بشأن حل بعض  2005ور )  1373لسنة  175قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  – 6
 الشركات العامة وتقرير أحكام يف ىذا الشأن .

م ( بشأن حل بعض  2005ور )  1373لسنة  176قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  – 7
 الشركات التابعة للجان الشعبية ابلبلدايت .

م ( بشأن حل بعض  2006ور )  1374لسنة  39قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  – 8
 الشركات العامة وتقرير أحكام يف ىذا الشأن .

إن كافة القرارات اليت صدرت حبل بعض الشركات واؼبنشآت واألجهزة تضمنت النص     
اللجان ىي اليت سبثل الشركة  على تشكيل عبنة للقيام بتصفيتها ربت إشراف أمانة اػبزانة العامة وىذه

أو اعبهاز اؼبنحل يف القيام ابلتصفية وما يوازيها من أعمال إدارية وقضائية ، دبا يف ذلك سبثيلها أمام 
من القانون التجاري ، وىناك  463اعبهات اؼبختصة والقضاء دبختلف درجاتو ، طبقا لنص اؼبادة 

ها عبان التصفية ، أمام تزايد عدد الشركات واألجهزة معاعبات جزئية سبت ؼبواجهة اؼبشاكل اليت واجهت
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مائة وأربع وعشرون مؤسسة ، أكثرىا من   124م  2007العامة اؼبنحلة ، واليت بلغ عددىا إذل سنة 
 . (1)الشركات العامة ، مع قليل من األجهزة  واؼبصاحل وعبان متابعة 

ء للمطالبة ابلديون اؼبستحقة يبدو أن ىذه اللجان قد رفعت عليها دعاوى أمام القضا   
علي الشركات واؼبنشآت اؼبنحلة ، كما أن عبان التصفية قامت برفع دعاوى أيضا ابؼبطالبة دبستحقات 
الشركات واؼبنشآت اليت سبثلها قانوان ، ومن مث واجهتها صعوابت يف التمثيل أمام القضاء وخاصة أمام 

واإلشراف عليها ، وكذلك واجهتها موضوع اغبجز على العدد الكثَت من ىذه اللجان وصعوبة متابعتها 
 أمواؽبا من قبل الدائنُت ؽبا ، لنرى كيف عاعبت الدولة ىاتُت اؼبشكلتُت .  

 ) أ ( اإلشراف وادلتابعة ألعمال جلان التصفية ومتثيلها أمام القضاء .
اجهتها يف اؼبطالبة نظرا لكثرة الشركات واؼبنشآت العامة اؼبنحلة ، وازدايد اؼبشاكل اليت و    

بتصفية تلك الشركات ، رأت الدولة أن تنشيء جهة رظبية تتوذل متابعة عبان التصفية واإلشراف اؼبباشر 
م ( إبنشاء  2007ور )  1375لسنة  104عليها ، لذلك أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم 

م ، على أن يعمل بو 2007/  2/  28صندوق تصفية الشركات العامة واألجهزة اؼبنحلة ، بتاريخ 
 شركة أو جهاز . 124من اتريخ صدوره ، وأرفق بو كشفا يتضمن عدد 

منح للصندوق الشخصية االعتبارية والذمة اؼبالية اؼبستقلة وأن تكون تبعيتو للجنة الشعبية     
رار على أن ) خيتص العامة ) ؾبلس الوزراء ( ومقره الرئيس مدينة طرابلس ، ونصت اؼبادة الثالثة من الق

الصندوق بتسوية االلتزامات اؼبالية السابقة على الشركات العامة واألجهزة اؼبنحلة التابعة للقطاعات 
العامة والشعبيات واؼبؤسسات واؽبيئات واؼبصاحل العامة دبا يف ذلك التابعة للشعب اؼبسلح وتصفيتها 

ات غَت اؼبشمولة ابلتمليك اؼبًتتبة على تنفيذ وفقا ما تظهره حساابهتا ، دبا يف ذلك تسوية االلتزام
 -برانمج توسيع قاعدة اؼبلكية . . ( ، ولو على األخص : 

اإلشراف اؼبباشر على أعمال عبان التصفية ومتابعة إعداد ميزانياهتا وقفل حساابهتا  – 1
سجل التجاري ومتابعة فحصها ومراجعتها من جهات الرقابة  اؼبختصة وشطب أشكاؽبا القانونية من ال

 ومتابعة القضااي اؼبرفوعة من أو على الشركات العامة واألجهزة اؼبنحلة .

                                                 

م ( إبنشاء صندوق تصفية  2007ور )  1375لسنة  104ية العامة رقم انظر الكشف اؼبرفق مع قرار اللجنة الشعب -1
 الشركات العامة واألجهزة اؼبنحلة . دل أقف عليو منشورا .
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بينت بقية اؼبواد اختصاصات الصندوق نذكرىا ابختصار : تصفية االلتزامات القائمة  – 2
على اؼبشاريع العامة ، التفاوض مع الدائنُت احملليُت واػبارجيُت هبدف زبفيض الديون ، التصرف يف 

ل وموجودات األجهزة والشركات اؼبنحلة التصرف يف األراضي الزائدة عن حاجة أدوات النشاط أصو 
االقتصادي ، معاعبة فائض العمالة ، ربصيل أقساط القروض بكافة أنواعها ، وأية مهام أخرى تسند 

 إذل الصندوق .
ية اؼبواد اختصاصاهتا ، مث بينت بق 5إدارة الصندوق ، وحددت اؼبادة  4بينت اؼبادة  3

طريقة اإلدارة واختصاصات أمُت عبنة اإلدارة ، واليت من بينها ) التوقيع على العقود واالتفاقات اؼبتعلقة 
بنشاط الصندوق وسبثيلو يف عبلقاتو مع الغَت وأمام القضاء ( وتشكيل عبنة ؼبتابعة شؤونو ، واؼبوارد اليت 

ون لو حساب مصريف أو أكثر ، وأيلولة األصول يتم هبا سبويلو ، وكيفية إعداد ميزانيتو ، وأن يك
واػبصوم واؼبوجودات اليت كانت لصندوق سبويل وبرانمج توسيع قاعدة اؼبلكية سابقا ، إذل غَت ذلك من 

 األمور التنظيمة اليت نص عليها القرار .
على أن ) تتوذل عبنة إدارة الصندوق استبلم األصول واؼبوجودات  16نصت اؼبادة  – 4

صدة واغبساابت اؼبمنقولة للصندوق . ( وزبضع حساابت الصندوق للمراجعة اؼبالية من قبل واألر 
 جهاز اؼبراجعة اؼبالية .  

إن اإلشكالية اليت أاثرىا تنفيذ ىذا القرار ىي سبثيل الشركات اؼبنحلة أمام القضاء يف    
بكل شركة ابعتبارىا اؼبمثل الدعاوى اؼبرفوعة منها أو عليها ، حيث كان االختصاص للجنة التصفية 

القانون للشخص االعتباري اؼبنحل ، وؼبا كانت توجد قضااي كثَتة فقد مت الدفع من قبل إدارة القضااي 
اليت تنوب عن اعبهات العامة أمام القضاء بعدم اختصاص عبان التصفية يف رفع الدعوى للمطالبة 

 ة عليها وابختصاص الصندوق هبا .حبقوق الشركة اؼبنحلة أو الدفاع عن الدعاوى اؼبرفوع
وصل اػببلف بُت بعض رؤساء عبان التصفية حول االختصاص بتمثيل الشركة اؼبنحلة       

أمام القضاء إذل احملكمة العليا اليت حسمت النزاع ابختصاص صندوق تصفية الشركات واألجهزة 
صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم اؼبنحلة بذلك ، ورد يف أحد أحكام احملكمة العليا : " وحيث إنو ب

م ( يصبح صندوق تصفية الشركات العامة واألجهزة اؼبنحلة من  2007ور    ) 1375لسنة  104
اتريخ إنشائو ىو صاحب الصفة دون غَته يف سبثيل ىذه األجهزة والشركات اؼبنحلة وتصفية التزاماهتا ؛ 
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ل القانوين الية اؼبستقلة دبا يصح معو القول أبنو أصبح اؼبمثألنو يتمتع ابلشخصية اإلعتبارية ولو الذمة اؼب
 (1)الوحيد ؽبذه األجهزة 

 )  ب ( احلجز على أموال الشركات واإلجهزة ادلنحلة من قبل الدائنني .
 -من القانون اؼبدين على األموال العامة :  87نصت اؼبادة    
تعترب أموال عامة ؛ العقارات واؼبنقوالت اليت للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة ،  – 1

واليت تكون ـبصصة للمنفعة العامة ابلفعل أو دبقتضي قانون ، أو قرار من ؾبلس قيادة الثورة ، أو من 
 ؾبلس الوزراء ، أو من الوزير اؼبختص . 

 (2)غبجز عليها أو سبلكها ابلتقادم .وىذه األموال ال جيوز التصرف فيها أو ا – 2
من القانون اؼبدين على فقدان األموال العامة لصفتها ابآليت : تفقد  88ونصت اؼبادة    

األموال العامة صفتها ابنتهاء زبصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص دبقتضى قانون أو مرسوم ، 
 تلك األموال للمنفعة العامة .  أو ابلفعل ، أو ابنتهاء الغرض الذي من أجلو خصصت

وطبقا ؽبذا النص فإن الشيء العام اؼبملوك ملكية صحيحة للشخص اإلداري الذي يتبعو    
أي  –ىذا الشيء ، ولكن ؼبا كان الشيء ـبصصا ؼبنفعة عامة ؛ فإن مقتضى ذلك أنو ال جيوز للمالك 

نفعة العامة اليت خصص ؽبا ، فبل أن يتصرف يف الشيء العام دبا يتعارض مع اؼب –الشخص اإلداري 
جيوز لو أن يبيع الشيء العام أو أن يهبو أو أن يرىنو ، أو أن جيري فيو أي تصرف آخر يتعارض مع 
زبصيصو  فإن ىذه التصرفات من شأهنا أن تزيل ملكية الشخص اإلداري للشيء العام ، فبل يستطيع 

   (3)بعد ذلك متابعة زبصيصو للمنفعة العامة .
ىذا ىو اغبكم اؼبقرر للمال العام ، فما دام ـبصصا للمنفعة العامة ال جيوز التصرف فيو     

من القانون اؼبدين نصت على اغباالت اليت يفقد  88أو اغبجز عليو ، أو سبلكو ابلتقادم ، ولكن اؼبادة 

                                                 

م ، غَت منشور ، وقضية الطعن اسًتداد عقار سبق 2013/ 3/  31قضائية ، حلسة  55لسنة  1839طعن مدين رقم  -1
اؼبكتبية اؼبنحلة ، وىو مرفوع من رئيس عبنة تصفية الشركة اؼبذكورة ضد ورثة صاحب زبصيصو للشركة العامة للقرطاسية واألدوات 

 العقار وبعض اعبهات األخرى .
 م . 1970لسنة  138عدلت الفقرة األوذل دبوجب القانون رقم  -2
،  8/  149نهوري ، ص ( حق اؼبلكية ، األستاذ الدكتور عبد الرزاق أضبد الس8الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد ، ) -3

 م 1998منشورات اغبليب اغبقوقية ، بَتوت، لبنان ، 
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الك الدولة فإنو فيها اؼبال العام صفتو ، فيكون فبلوكا للشخص االعتباري ملكية خاصة ، فإذا كان اؼب
يكون من األموال اػباصة للدولة اليت جيوز ؽبا التصرف فيها ، ولكن االستاذ السنهوري يرى أن ىناك 
أنواع أخرى من التصرفات تبلئم األموال العامة ، وىذه غَت فبنوعة ، ألهنا ال تتعارض مع زبصيص 

ادالت األموال العامة بُت الدولة الشيء للمنفعة العامة ، من ذلك منح التزام دبرفق عام  كذلك مب
وأحد األشخاص االعتبارية العامة ، أو ينزل شخص إداري عن شيء عام ديلكو للدولة يف مقابل 

  (1)تعويض .
والذي جرى عليو القضاء ىو معيار التخصيص الذي يفرق بو بُت اؼبال العام أو اؼبال    

التصرف فيو أو اغبجزعليو ، جاء يف أحد  اػباص اؼبملوك لؤلشخاص االعتبارية العامة ، من حيث
من القانون اؼبدين : ومفهوم ىذا النص أن  87أحكام احملكمة العليا ، بعد أن سردت نص اؼبادة 

األموال اؼبذكورة تشمل األموال الثابتة واؼبنقولة واؼببالغ النقدية ، وابلتارل ال جيوز اغبجز عليها طاؼبا  
ما حيظر التصرف فيها أو سبلكها ابلتقادم ، أي أن األصل يف اعتبار كانت ـبصصة للمنفعة العامة ، ك

اؼبال العام من األموال العامة اليت ال جيوز اغبجز عليها ، أن يكون فبلوكا للدولة أو أحد األشخاص 
االعتبارية العامة وأن يكون ـبصصا للمنفعة العامة دبقتضي تشريع ) قانون أو قرار ( وىو ما يتعُت معو 

احملكمة أن تبحث نوعية اؼبال احملجوز عليو عند نظرىا دعوى صحة اغبجز ، ومن مث الفصل فيها  على
 (2)و. وفقا ؼبا يتبُت ؽبا تطبيقا ؼبا سبق بيان

ولكن حيوز أن تفقد األموال العامة صفتها وتتحول إذل أموال خاصة طبقا لنص اؼبادة     
من القانون اؼبدين السابقة وابلطرق اليت نصت عليها ، وىي صدور قانون أو مرسوم ، أو ابلفعل ،  88

دولة أو ابنتهاء الغرض الذي خصصت تلك األموال للمنفعة العامة .  وقد الحظنا يف السابق أن ال
الليبية بعد أن قامت بتأميم الكثَت من اؼبنشآت الصناعية والتجارية اػباصة ، مث قامت إبنشاء شركات 
مسامهة أو أجهزة عامة خصصت ؽبا اؼبنشآت اليت مت  أتميمها أو الزحف عليها ، دبا فيها من مبان 

سبليكو من عقارات  م أن ما مت 1992لسنة  9وعقارات وأموال ،  أهنا قررت دبوجب القانون رقم 
وتفقد صفتها كمال من القانون اؼبدين ،  87وأجهزة وغَتىا فبا يدخل يف األموال العامة دبقتضى اؼبادة 

                                                 
 . 8/  151 – 150الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد ، اؼبصدر السابق ، ص   -1
 م ، غَت منشور .  2006/  6/  19قضائية ، جلسة  50لسنة  610طعن مدين رم   -2
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عام ميجرد التمليك ، وذلك يعين تغيري صفة األموال ادلملكة ذلذه الشركات العامة من صفة ادلال 
  العام إىل صفة ادلال اخلاص ادلملوك للشخص االعتباري .

ما مت يف الشقيقة مصر من إجراءات مشاهبة   –رضبو هللا  –تناول األستاذ السنهوري   
الستيبلء الدولة بتأميم بعض األنشطة االقتصادية اػباصة ، وجعلها أمواال عامة خصصت ؼبؤسسات 
وشركات عامة ، وأشار إذل أن اؼبؤسسات العامة واؽبيئات العامة تعترب من أشخاص القانون العام ، 
ولكن أموال اؼبؤسسة العامة تعرب يف األصل من األموال اػباصة ما دل ينص على خبلف ذلك ، ، ، 
وانتهى إذل أن " الشركات اؼبسامهة العامة تعترب من أشخاص القانون اػباص ، وتعترب أمواؽبا أمواال 

اؽبا أمواال خاصة شأهنا يف ذلك شأن اؼبؤسسات العامة ، بل ىي أوذل من اؼبؤسسات يف اعتبار أمو 
خاصة ، وخيلص من ذلك أن كبل من اؼبؤسسات العامة وشركات اؼبسامهة العامة تعترب أمواؽبا أمواال 

 . (1)خاصة  
لسنة   96إن اإلشكالية اليت أود طرحها ىي صدور قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم     

منها على أن ) تعترب  م ، نصت اؼبادة األوذل2007/  2/   28م( بتاريخ  2007ور ) 1375
أموال األجهزة والشركات العامة اؼبنحلة العقارية منها واؼبنقولة ، وكذلك األموال اؼبودعة حبساابت 
التصفية ، ابؼبصارف العاملة ، من األموال  العامة وـبصصة للمنفعة العامة ، ال جيوز اغبجز عليها 

   (2)من القانون اؼبدين (  87عمبل أبحكام اؼبادة 
يتبُت فبا تقدم أن ما مت التصرف فيو من أموال عامة للشركات واألجهزة العامة قد مت     

م بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية أمواال خاصة ألهنا  1992لسنة  9اعتباره دبوجب القانون رقم 
بية فقدت صفتها بنص اؼبادة التاسعة من القانون اؼبذكور ، وعلى ذلك فإن صدور قرار اللجنة الشع

العامة اؼبشار إليو خيالف نصا قانونيا صادرا بتقرير صفة تلك األموال ابعتبارىا فقدت صفة اؼبال العام 
وأصبحت من األموال اػباصة اؼبملوكة لؤلشخاص االعتبارية ، أي الشركات واألجهزة اؼبنحلة  ، 

                                                 

 . 8/  160 – 159، اؼبصدر السابق ، ص الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد  -1
م ، ص  2007/  7/  15الصادر بتاريخ  5نشر القرار دبدونة اإلجراءات الصادرة  عن أمانة مؤسبر الشعب العام  ، العدد  -2
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ف تشريعا رئيسيا ، وابلتارل وابلتارل يعترب اغبكم الذي أورده القرار غَت ؾبد ؛ ألنو تشريع فرعي خيال
 يكون ابطبل .
ىناك جانب من الفقو يذىب إذل أن إنشاء الشركات العامة اؼبسامهة بقرارات من اللجنة     

الشعبية العامة ال يتم إال إبصدار قانون ، ألن القانون ، أي التشريع العادي الصادر عن السلطة 
تعطيل أو تعديل األحكام الواردة ابؼبدونة التجارية التشريعية يف الدولة ، ىو الوحيد القادر على 

ابعتبارىا تشريعا عاداي ال جيوز أن يعارضو تشريع أقل منو مرتبة  منو ، كما يقتضي بذلك مبدأ تدرج 
التشريعات ، وىذا يعٍت استحالة إنشاء الشركات العامة واؼبؤسسات العامة دبجرد قرارات صادر عن 

 (1)اللجنة الشعبية العامة مثبل ( السلطة التنفيذية وحدىا ) 
احملكمة العليا " أن التشريع أنواع ثبلثة ، تشريع أساسي  وتشريع  جاء يف أحد مباديء  

عادي أو رئيسي ، وتشريع فرعي ، واألخَت ىو الذي تقوم بوضعو اعبهات التنفيذية لتطبيق التشريع 
العادي ، وىو يشمل اللوائح والقرارات اليت تصدر من ـبتلف ىذه اعبهات متضمنة القواعد التفصيلية 

وسهولة تنفيذ التشريع الرئيسي حفاظا على اؼبصلحة اليت قصدىا اؼبشرع من إصداره ،  البلزمة لسرعة
وتتقيد اعبهات اليت تضع ىذه اللوائح والقرارات دبا يقضي بو التشريع الرئيسي ، فبل تضع من القواعد 

إن فعلت التنفيذية ما يتعارض مع قواعده ، وال ما يعدل فيها أو يعطلها أو يعفي أحدا من تنفيذىا ف
 . (2)تكون قراراهتا ابطلة وال يعمل هبا  

وىكذا نرى تذبدب اعبهات العامة يف معاعبة األوضاع اليت خلقتها من خبلل قرارات     
التأميم على األنشطة االقتصادية اػباصة ، والزحف الذي مت بطريقة عشوائية دل يصدر هبا قانون ، 

اؼبقامة من أصحاب ىذه األنشطة ، وحرمتهم من  فتدخلت الدول دبنع القضاء من ظباع الدعوى
اغبصول على التعويضات البلزمة يف حينها ، وإن ظبحت فيما بعد برفع دعاوى ربت بند ) طلبات 
اإللغاء أو الرد أو التعويض ابالكبراف يف تطبيق اؼبقوالت الثورية ( أمام ؿبكمة الشعب وىو الباب الذي 

حوف عليها أو اؼبؤفبة من اللجوء للقضاء ، ومع ذلك فقد ضيق سبكن منو بعض أصحاب األنشطة اؼبز 

                                                 

 . 186قانون النشاط االقتصادي ، اؼبصدر السابق ، ص  -1
 م ، غَت منشور   2003/  6/  9، الدائرة اؼبدنية األوذل  جلسة  قضائئية ، احملكمة العليا 49لسنة  467طعن مدين رقم  -2
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م حيث منعهم من طريق الطعن ابلنقض يف األحكام اليت  1991لسنة  8عليهم بصدور القانون رقم 
   (1)تصدر عن الدوائر االستئنافية يف ؿبكمة الشعب . 

امة اؼبسامهة واإلجهزة العامة ىذه ؿباولة لدراسة ذبربة اإلدارة الليبية يف إنشاء الشركات الع    
وغَتىا من اؼبكوانت اليت كانت تتمع ابلشخصية االعتبارية  والذمة اؼبالية اؼبستقلة ، ولكن بصدور 

م ،  بشأن قانون النشاط التجاري ، فقد انتهت التشريعات اليت كانت  2010لسنة  23القانون رقم 
وجبها ، حيث نص القانون يف مادتو األخَتة رقم تنظم تلك الشركات العامة واؼبؤسسات اليت أنشئت دب

م ، والقوانُت التالية لو  1953على إلغاء القوانُت ، ابتداء من القانون التجاري الصادر سنة  1853
م( بشأن شركات القطاع العام ولعل القانون اعبديد  2006ور )  1374لسنة  3إذل القانون رقم 

 ليمة . ينشيء نشاطا ذباراي قائما على أسس س
 اخلامتة 

 -نصل يف خاسبة البحث إذل النتائج التالية : 
خاضت ليبيا ذبربة يف أتميم بعض األنشطة التجارية واؼبنشآت االقتصادية اػباصة ،  – 1

وذلك عن طريق الزحف اؼبباشر ، أو التأميم بتشريعات خاصة ، مث قامت إبنشاء شركات وأجهزة على 
تلك اؼبشروعات بعد االستيبلء عليها ، وما قامت بو من إجراء كان خاليا من األساس الشرعي 

 ين الذي كان سائدا يف النظام االقتصادي اؼبنصوص عليو يف القانون التجاري .والقانو 
تصدى اؼبشرع لكافة أنواع احملاوالت اليت قام هبا أصحاب اؼبنشآت واحملال واؼبصانع  – 2

اؼبزحوف عليها ، أو اؼبؤفبة من أجل اغبصول على حقوقهم ابستعادة اؼبنشآت إليهم أو التعويض عليها 
دار العديد من التشريعات اليت كانت عائقا أمامهم ، دبنع ظباع الدعاوى ، أو اغبد منها ، ، وذلك إبص

انىيك عن مناىضة النشاط الفردي للسكان واعتبار التجارة ظاىرة استغبللية ، وأن األدخار الزايد عن 
 اغباجة ىو حاجة إنسان آخر.

ؤسسات اػباصة اؼبؤفبة يف القيام دل تفلح الشركات اليت قامت هبا الدولة على أنقاض اؼب – 3
بدور اقتصادي يعود على الببلد ابلنفع وبتحقيق األغراض اليت كانت متوخاة من إنشائها ، فبا تعرضت 

                                                 

، طرابلس الغرب  97 – 96يراجع يف تفصيل ذلك كتابنا " احملكمة العليا الليبية .  اترخيا ، ، وواقعا " الطبعة األوذل ، ص   -1
 م . 2017ىـ /  1438، ليبيا ، 
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معو الشركات اؼبسامهة واألجزة اليت كونتها من التغيَت اؼبستمر ، أحياان ابلدمج ، وأحياان ابغبل ، دبا 
 أمولة من إنشائها .يدل على الفشل يف ربقيق األغراض اؼب

ثبت ابلتجربة أن النظام االقتصادي إذا قام على وسائل سلب األموال ابلتأميم أو  – 4
الزحف ، دبا خيالف أحكام الشريعة اإلسبلمية ، والتضييق على السكان وحرماهنم من اإلسهام 

التجارية والعمرانية ، فإنو جبهودىم الفردية اليت يكون ؽبا اؼبكانة الكبَتة يف التطور االقتصادي والنهضة 
سيلحق بو الفشل ، وكبن نرى أن السنوات األخَتة يف النظام السابق ، مت فتح اجملال التجاري والنشاط 
 السكاين ، واختلطت األمور حىت دل يعرف ما ىي الصفة اليت تطلق على النشاط االقتصادي يف ليبيا .

 رب العاؼبُت واغبمد هلل                                  
 -ادلصادر وادلراجع ادلستخدمة يف البحث : 

( األعمال التجارية التجار ، الشركة التجارية اػباصة ، 1أحكام القانون التجاري ، )  - 1
اؼبؤسسات والشركات العامة ،  د / دمحم سامس مذكور ، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر ، مصر ، 

 م .  1970
عليا ، من بعض الدوائر اؼبدنية ، بعضها منشور يف ؾبلة احملكمة العااي أحكام احملكمة ال - 2

 وأغلبها غَت منشور.
اعبريدة الرظبية ، ؾبموعة أعداد نشرت فيها القوانُت والقرارات اؼبتعلقة ابلشركات  - 3

 اؼبسامهة اؼبنشئة وحلها ودؾبها .
د / صبعة ؿبمود الزريقي ، اؼبستشار اغبقوق العينية األصلية والتبعية يف التشريع اللييب ،  - 4

ابحملكمة العليا ، أستاذ ابعبامعات واؼبعاىد الليبية ، الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة ، طرابلس ، ليبيا ، 
 م . 2016 – 2015

شرح القانون التجاري اللييب ، د / فتوح عبد الرضبن دوما ، نشر اؼبكتبة الوطنية بنغازي  - 5
 م . 1973، ليبيا ، 

( اؼبباديء والقواعد العامة ، د / دمحم اعبيبلين البدوي 1قانون النشاط االقتصادي ، ) - 6
 م ، طرابلس ليبيا . 1999األزىري ، اؼبركز القومي للبحوث والدراسات التارخيية ، الطبعة الثانية ، 
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بلقة اعبزء القوانينن والقرارات اؼبتعلقة بعمل مصلحة األمبلك العامة والتشريعات ذات الع - 7
 م .2008األول ، مصلحة األمبلك العامة ، طرابلس ، ليبيا ، 

ؾبلة البحوث القانونية ، جامعة مصراتة ، السنة الثانية ، العدد األول ، أكتوبر  - 8
 م . مصراتة ، ليبيا .2014

 1438احملكمة العليا الليبية ، اترخيا وواقعا ، د / صبعة ؿبمود الزريقي ، الطبعة األوذل  - 9
 ، طرابلس ، ليبيا .  2017ىـ / 

 – 1969اؼبوسوعة التشريعية للجمهورية العربية الليبية ، القوانُت الصادرة سنيت  - 10
 ، وزارة العدل ، طرابلس ، ليبيا .   1970

النظرية العامة للقانون التجاري ، شرح القانون التجاري اللييب ، دراسة مقارنة ، د /  - 11
 م . 2003د عدانن أضبد ورل العزاوي ، منشورات جامع الزاوية  –ي ، أ مسعود دمحم ماد
نظرية اغبقوق األساسية للمساىم يف شركة اؼبسامهة ، دراسة مقارنة يف القانون اللييب  - 12

 م . 1998الفرنسي ، د / دمحم عمار تيبار ، الطبعة األوذل ، طرابلس ، ليبيا ،   –اؼبصري  –
الوسيط يف شرح قانون النشاط التجاري اللييب اؼبقارن ، اؼبستشار د / سعد سادل  - 13

، نشر دار الفضيل للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، منقحة ومزيدة ، بنغازي ،  378العسبلي ،  ص 
 م . 2010ليبيا ، 

ذ الدكتور عبد الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد ، حق اؼبلكية ، أتليف األستا - 14
 م  1998، الطبعة الثالثة اعبديدة ، الرزاق أضبد السنهوري ، منشورات اغبليب اغبقوقية ، بَتوت ، لبنان 

النظرية العامة  –احملل التجاري  –الوجيز يف القانون التجاري ، التاجر وأعمالو  - 15
م     د / دمحم فال   2010لسنة  23للشركات التجارية ، وفقا ألحكام قانون النشاط التجاري رقم 
 م . 2011اغبسن ولد أمُت ، منشورات ؾبمع األطرش للكتاب اؼبختص ، 

 


