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  الطبيعة القانونية للشركات العامة
 خريية عمر عبد املوىل

 مقدمــة:
بدايًة وقبل الولوج يف موضوع ربديد الطبيعة القانونية للشركات العامة، نبدأ  

العامة اليت تكون ضرورية إلدارة ادلشروعات اليت  بتعريف ىذه الشركات، فالشركات العامة ىي ادلشاريع
تقوم ابإلنتاج ادلباشر للسلع واخلدمات أو االستثمار ادلباشر يف عمليات ذبارية أو مالية شلاثلة لتلك اليت 
تقوم هبا ادلشاريع اخلاصة، واليت يتم إنشاؤىا حسب النصوص القانونية لقانون الشركات ادلسامهة العادي 

ابقي الشركات ادلسامهة اخلاصة؛ كما وعرّفت ادلوسوعة الربيطانية اجلديدة الشركة العامة  الذي خيضع لو
ا مشروع عام يعمل وفقاً للمبادئ التجارية سبلكُو الدولة كلياً أو جزئياً وخيضع للرقابة الفعهالة إلحدى  أبَّنه

 السلطات العامة.
ا الشركات ادلملوكة ملكية  وديكن التمييز بُت نوعُت من الشركات العامة، إحدامه 

% من 50كاملة للدولة، واألخرى الشركات ادلختلطة ادلملوكة ملكية جزئية للدولة حبصة ال تقل عن 
رأس مال الشركة، حيث أن ملكية الدولة لؤلغلبية من رأس مال الشركات ادلختلطة تضمن للدولة حق 

 تعيُت األغلبية من أعضاء رلالس إدارهتا.
حلاجات والضرورات وادلربرات اليت أنشئت من أجلها ادلشاريع العامة، ونظراً لقيام ا 

واليت ال تزال قائمة وحىت الساعة تكون معها من غَت احملتمل إلغاء ىذه الشركات أو االستغناء عنها، 
فالشركات العامة أنشئت لتبَق على األقل خبلل ادلستقبل القريب، ولذلك خلقت النوااي وتوفرت اإلدارة 

اسية وأصلحت اذلياكل التنظيمية وادلالية للشركات العامة، وأعطيت االستقبلل ادلايل واإلداري السي
ادلناسب، وحددت أىدافها بشكل واضح ودقيق والسماح ذلا ابلعمل يف سوق تنافسي، كما ومن 

 الضروري االعًتاف صراحًة ذلا ابلشخصية االعتبارية العامـة وعـدىا من أشخاص القانون العام.
عليو فإن أمهية ادلوضوع زلل البحث تكمن يف أن ربديد الطبيعة القانونية للشركات  

العامة وَعدُّىا من أشخاص القانون العام وإضفاء الشخصية االعتبارية العامة عليها تباعًا يرتب نتائج 
 عدة أمهها:
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لشخصية إن الشركات العامة تتوافر فيها مقومات فكرة ادلؤسسة العامة وعناصرىا، وىي ا
ادلعنوية واالستقبلل ادلايل واإلداري، وخضوعها لرقابة السلطة ادلركزية وقيامها على إدارة مرافق عامة، 
لتوافر صفة النفع العام يف ىذه الشركات، وابلتايل فإن الشركة العامة ال تكون خاضعة خضوعًا اتمة 

ة للقواعد التجارية ادلتبعة يف لقواعد القانون اخلاص، فمىت أفصح ادلشرع عن نيتو إلخضاع الشرك
ادلشاريع اخلاصة، فإن ذلك ال يعٍت سراين قواعد القانون اخلاص على أوجو نشاطها كافة دون استثناء، 
وأن الصفة العامة ذلذه الشركات تقتضي حتمًا استبعاد تطبيق بعض ىذه القواعد كنظام اإلفبلس، 

نظام إذا ما توقفت عن الوفاء بديوَّنا التجارية، ألن فليس من ادلعقول أن زبضع الشركات العامة ذلذا ال
ذلك يغل يد اجلهاز ادلشرف على إدارهتا، كما وأنو يتعارض ومبدأ انتظام واضطرار سَت ادلرافق العامة 

 واخلدمة العامة اليت تقدمها للجمهور.
ونية ومن ىذا ادلنطلق وضلن يصّدد حبثنا نطرح إشكالية متمثلة يف ماىية الطبيعة القان 

للشركات العامة يف القانون اللييب، زلاولُت إجياد احلل بعد تسليط الضوء حول ادلشكلة اليت تواجو 
الشركات العامة، وخصوصاً العاملُت هبا، وادلتمثلة يف ما أوردتو كافة التشريعات ادلنشئة للشركات العامة 

ة ىذه الشخصية االعتبارية ىل ىي واليت أشارت إىل سبتعها ابلشخصية االعتبارية، دون أن ربدد طبيع
عامة أم خاصة؟! فهذا ادلوقف السليب من قبل ادلشرع ليس مربراً على اإلطبلق، لوصف ىذه الشركات 
ابألشخاص االعتبارية اخلاصة، كما ذىبت إىل ذلك دوائر القضاء اإلداري، فهذه الشركات ىي جزء ال 

اجملتمع لتتوىل تنفيذ سياسة ادلشرع وربقيق ادلصلحة يتجزأ من اجلهاز التنفيذي للدولة، أنشئت من قبل 
العامة، واجملتمع ىو الذي يتوىل سبويل رأس ماذلا وربمل اخلسائر النامجة عن نشاطها؛ كما أَّنا عند 
مباشرهتا ألوجو نشاطها زبضع لنفس األجهزة الرقابية اليت زبضع ذلا بقية اجلهات اإلدارية، فنحن 

 ضوع ابلبحث والدراسة نقسمو إىل اخلطة البحثية اآلتية:وبصّدد التصّدي ذلذا ادلو 
 خطة البحث ومناهج الدراسة

 املطلب األول:
 مفهوم الشركات العامة  

 الفرع األول:
 األشخاص اإلعتبارية العامة ادلرفقية  
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 الفرع الثاين:
 الشخصية اإلعتبارية للشركات العامة واآلاثر ادلًتتبة على منحها  

 املطلب الثاين:
 الطبيعة القانونية للشركات العامة يف التشريع والقضاء الليبُت   

 الفرع األول:
 طبيعة الشركات العامة يف نظر ادلشرع اللييب 

 الفرع الثاين:
 طبيعة الشركات العامة يف القضاء اللييب  
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 املطلب األول
 مفهوم الشركات العامة 

العامة الليبية، نستوضح مفهوم بداية وقبل اخلوض يف الطبيعة القانونية للشركات  
 ىذه الشركات.

يستخدم ىذا االصطبلح ) الشركات العامة ( من قبل الدولة ، لتعيُت الشكل أو القالب 
الذي تستطيع من خبللو أن سبارس نشاطها االقتصادي ، فقد سبارس ىذا النشاط من خبلل ادلنشأة 

ل الشركة العامة ، فهذه األشخاص ادلعنوية هتم العامة أو اذليئة العامة او ادلؤسسة العامة أو من خبل
الدولة دلنحها الشخصية ادلعنوية ، ابلقدر الذي تراه مناسبًا دلمارسة نشاطها االقتصادي ، مع منحها 

 قدر من االستقبلل.
ومن ىنا تعرف الشركات العامة أبَّنا أجهزة تنشاىا الدولة لتباشر من خبلذلا النشاط 

 والتجاري ، والزراعي ، وادلايل ، واخلدمي . االقتصادي ، الصناعي ،
الشركات العامة تعبٌَت أطلقُو ادلشرع اللييب على بعض الوحدات اإلدارية ادلرفقية و  
تنفيذ سياسية وإشباع احلاجات العامة يف اجملاالت االقتصادية، وىي وحدات  و اليت أنشأىا لتأمُت

أي مع تبٍت الدولة سياسة التدخل االقتصادي  م،1970ظهرت إىل الوجود ألول مرة يف بداية سنة 
 من أجل ربقيق أىداف الدولة ربقيقاً للمصلحة العامة وإشباعاً للحاجات االقتصادية.

ومنذ ذلك التاريخ والشركات العامة يف منو متزايد، لدرجة أَّنا أصبحت تغطي  
 .معظم القطاعات االقتصادية يف اجملتمع 

ديكننا أن نعرّفها أبَّنا وحداٌت اقتصادية تقوم على تنفيذ ومن ىنا فالشركات العامة  
مشروع اقتصادي معُت وفقًا للخطط اليت تصنعها الدولة، لتحقيق أىداف اجملتمع، وابلتايل فإننا نراىا 
تتفق وتشًتك مع اذليئات وادلؤسسات العامة يف كوَّنا تعد منظمات إدارية مرفقية اتبعة للدولة ومتمتعة 

 .(1)عتبارية، وتتوىل إدارة مرفق عام معُت بغرض ربقيق أغراض معينةابلشخصية اال

                                                 

 .112، ص6د. دمحم عبد هللا احلراري، أصول القانون اإلداري اللييب، منشورات ادلكتبة اجلامعية، الزاوية، ط  -1
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ومن ىذا ادلنطلق ودلعرفة الطبيعة القانونية للشركات العامة ىل ىي من أشخاص  
القانون العام أن أَّنا شخص من أشخاص القانون اخلاص، سنقوم بتقسيم ىذا ادلطلب إىل الفرعُت 

 اآلتيُت:
 الفرع األول:

 عتبارية العامة ادلرفقية.األشخاص اال  
 

 الفرع الثاين:
 ها.حالشخصية االعتبارية للشركات العامة واآلاثر ادلًتتبة على من  

 
  
 الفرع األول 

 األشخاص االعتبارية العامة املرفقية
إنو بتطور الوظيفة اإلدارية للدولة وربّول دورىا من احلراسة إىل اخلدمة، اتسع  

ح ديتد ليشمل إشباع احلاجات العامة وتنفيذ سياسة ادلشرع يف اجملاالت نشاط اإلدارة تباعًا وأصب
اإلدارية السيادية واجملاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وابلتايل فإن ىذا التطور ترتب عنو عجز 

ة، األشخاص االعتبارية اإلقليمية عن القيام بشكل مباشر بتأمُت تدخل الدولة يف ىذه اجملاالت اجلديد
اء منظمات إدارية من نوع جديد أطلق عليها اسم اذليئات العامة شاألمر الذي دعا ادلشرع إىل إن

 وادلؤسسات العامة والشركات العامة.
فهذه ادلنظمات اإلدارية ىي اليت تشكل ما يعرف ابألشخاص االعتبارية العامة  

 ادلرفقية.
ة غَت إقليمية ينشئها ادلشرع فالشخص االعتباري العام ادلرفقي ىو كل منظمة إداري 

لتأمُت وتسيَت مرفق عام ذات طابع إداري أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف، ويعًتف ذلا ابلشخصية 
القانونية أي ابالستقبلل اإلداري وادلايل دبا ديكنها من ربقيق األغراض اليت أنشئت من أجلها، ىذا عن 
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ىذا العرض التمهيدي نتطرق إىل معرفة األشخاص تعريف الشخص االعتباري العام ادلرفقي، وبعد 
 االعتبارية العامة ادلرفقية يف التشريع اللييب وادلتمثلة يف:

 اهليئات واملؤسسات العامة: -
يطلقان عادة على األشخاص اإلدارية  ناذليئة العامة وادلؤسسة العامة مصطلحا 

ادلتمتعة ابلشخصية االعتبارية العامة، اليت تتوىل تسيَت ادلرافق العامة ربت إشراف ورقابة الدولة، وتعرف 
أبَّنا مرفق عام يتمتع ابلشخصية ادلعنوية العامة ويعمل ربت إشراف الدولة ووصايتها، وقد حاول 

لعامة، ادلؤسسة العامة على أساس معيار موضوعي، يتمثل يف طبيعة جانب من الفقو التمييز بُت اذليئة ا
النشاط الذي تقوم كل منهما بتسيَته، فاذليئة العامة تقوم بتسيَت مرفق عام ذات طبيعة إدارية خدمية، 
ا سبارس نشاطاً ذا صبغة علمية أو اجتماعية أو ثقافية، أما ادلؤسسة العامة فهي تتوىل تسيَت مرفق  أي أَّنه

 .(1)ام ذات طبيعة اقتصادية أي تقوم بنشاط ذا صبغة زراعية أو مالية أو ذبارية أو صناعيةع
وادلبلحظ يف اخلصوص أن ادلشرع اللييب مل يقم للتفرقة بُت اذليئة العامة وادلؤسسة  

العامة أي أمهية، إذ اعترب كبل منهما وحدة إدارية مرفقية تتمتع ابلشخصية االعتبارية العامة ومن 
 شخاص القانون العام، ومن مث فهما جزء ال يتجزأ من اجلهاز التنفيذي للدولة.أ

كما وأن ىذه الوحدات تتمتع ابمتيازات ووسائل السلطة العامة، وتعترب قراراهتا  
أحادية اجلانب قرارات إدارية، والعاملون هبا موظفون عامُت، والعقود اليت تربمها مع الغَت عقوداً إدارية، 

 أموااًل عامة، ودلنح الشخصية االعتبارية العامة ذلذه ادلؤسسات، عدة نتائج تتمثل يف اآليت: وأمواذلا
 االستقالل اإلداري: -1

تتمتع ادلؤسسات العامة بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدولة، حيث  
ن يبلحظ ع السلطات يف إدارة شؤوَّنا وتصريف أمورىا، واختيار موظفيها، ولكن جيب أستكون ذلا أو 

أن ىذه االستقبللية ليست مطلقة إذ تظل ادلؤسسات العامة جزءًا من الدولة واتبعة ذلا من حيث 
التوجيو واإلشراف والرقابة، وذلك إما بشكل مباشر وإمها عن طريق األجهزة الرقابية ادلتخصصة اليت 

ًتتب على االستقبللية اإلدارية تنشئها الدولة ذلذا الغرض، كالقضاء اإلداري وجهاز التفتيش والرقابة، وي

                                                 

 .83م، ص1977ي، دار الفكر العريب، د. سليمان دمحم الطهماوي، مبادئ القانون اإلدار   -1
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للشخص االعتباري العام عن الدولة أنو إبمكان الغَت، سواءًا أكانوا أشخاصًا طبيعيُت أو أشخاصاً 
 .(1)اعتبارية، مقاضاهتا وحدىا عن طريق شلثلها القانوين دون احلاجة إىل مقاضاة الدولة

ادلؤىلة قانوانً ابلدفاع  كما ويًتتب على ىذا االستقبلل أن ادلؤسسة العامة وحدىا 
 عن مصاحلها الذاتية.

 
 
 االستقالل املايل: -2

ومقتضى ىذا االستقبلل سبتع ادلؤسسة العامة دبيزانية مستقلة وذمة مالية منفصلة  
األموال اليت زبصص ذلا من قبل الدولة أو اليت تتحصل عليها، كإيرادات فعن الذمة ادلالية للدولة، 

 قدمها تدخل يف ذمتها ادلالية اخلاصة وتستقل ابلتصرف فيها ويف حدود أغراضها.نتيجة اخلدمات اليت ت
 ممارسة امتيازات السلطة العامة: -3

ادلؤسسة العامة تعترب رغم استقبلليتها اإلدارية وادلالية جزءاً ال يتجزأ من كيان الدولة  
من الطبيعي أن تتمتع ابمتيازات  وجهازاً من أجهزهتا دلمارسة جزء من سلطاهتا وسيادهتا، ومن ىنا كان

ووسائل السلطة العامة اليت تتمتع هبا الدولة، والبلزمة لتحقيق أىدافها ادلتمثلة يف تنفيذ سياسة ادلشرع 
 وإشباع احلاجات العامة.

 وتكمن ىذه االمتيازات يف اآليت: 
 جواز نزع ادللكية اخلاصة لؤلفراد للمصلحة العامة. -أ 
 فيذ اجلربي لضمان احًتام قراراهتا من قبل ادلخاطبُت أبحكامها.سبتع اللجوء إىل حق التن -ب 
 حق ادلؤسسة يف استعمال طرق احلجز اإلداري ادلباشر الستيفاء حقوقها لدى الغَت.  -ج 

 اخلضوع ألحكام القانون اإلداري: -4
زبضع ادلؤسسات العامة عند شلارستها ألوجو نشاطها ويف عبلقتها مع غَتىا من  

ارية أو مع األفراد لقواعد القانون العام، وعلى األخص لقواعد القانون اإلداري ادلتميزة األشخاص االعتب
 وادلستقلة عن قواعد القانون ادلدين والتجاري، ويتجلى ىذا اخلضوع يف األمور التالية:

                                                 

 .89د. سليمان دمحم الطهماوي، مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق، ص -2
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ات ، وىذه القرار (1)تعترب القرارات أحادية اجلانب الصادرة عن ادلؤسسة العامة دبثابة قرارات إدارية -أ 
غَت قابلة للطعن عليها إال ابإللغاء أمام دوائر القضاء اإلداري وحده ووفقًا لشروط وإجراءات 

 معينة.
العاملون لدى ادلؤسسة العامة ىم موظفون عامون خيضعون ألحكام القانون اإلداري وخيتص  -ب 

 القضاء اإلداري وحده ابلفصل يف طلباهتم ادلتعلقة بشؤوَّنم الوظيفية.
 .(2)تربمها ادلؤسسة العامة مع الغَت تعترب كأصل عام عقوداً إداريةالعقود اليت   -ج 
جيوز  األموال اليت تستخدمها ادلؤسسة العامة أموااًل عامًة تتمتع حبماية قانونية متميزة إذ ال -د 

 التصرف فيها وال احلجز عليها وال اكتساهبا ابلتقادم.
م الدولة إبنشائها وسبنحها إذًا فادلؤسسة العامة شخص من أشخاص القانون العام تقو 

الشخصية ادلعنوية ادلستقلة، وتعهد ذلا دبمارسة بعض االختصاصات على أساس وظيفي، إبدارة مرفق 
أو مؤسسة عامة لكي تتوالىا بقدر كبَت من ادلرونة وحرية احلركة دون الروتُت احلكومي، ويتمتع 

العامة واالمتيازات االستثنائية اليت سبكنها  منتسبيها بصفة ادلوظفُت العموميُت، وىي سبنح طابع السلطة
 .(3)من شلارسة اختصاصاهتا ربقيقاً للصاحل العام

                                                 

 .44، ص2م، ط2011د. ىيام مروة، القانون اإلداري اخلاص، ادلؤسسة اجلامعة للدراسات والنشر والتوزيع،   -1
 .89د. دمحم عبدهللا احلراري، أصول القانون اإلداري اللييب، مرجع سابق، ص  -2
 .96، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع )األردن(، ص1د. خالد خليل الظاىر، القانون اإلداري، ط -1
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 الفرع الثاين
 الشخصية االعتبارية للشركات العامة واآلاثر املرتتبة على منحها

مل تكن مسألة التمييز بُت األشخاص االعتبارية العامة واألشخاص االعتبارية  
عهد قريب، ومل تكن تشكل أي إشكالية نظراً لوضوح ىذين النوعُت من األشخاص اخلاصة مثارٌة حىت 

االعتبارية ووضوح دائرة نشاطها واذلدف من ذلك النشاط، فاألشخاص االعتبارية العامة كانت تنحصر 
يف الوحدات اإلدارية اإلقليمية كالدولة واحملافظات والبلدايت، وكانت ىذه الوحدات اإلدارية ربتكر 

ىا الوظيفة اإلدارية ادلتمثلة يف تنفيذ سياسة ادلشرع وربقيق ادلصلحة العامة، وذلك يف اجملاالت وحد
، أمها األشخاص االعتبارية اخلاصة فكانت تتمثل يف الشركات ادلدنية  اخلدمية ذات الطابع السياديِّ

اخلاصة ألعضائها  والتجارية اليت سبارس نشاطها يف اجملاالت االقتصادية مستهدفة إشباع احلاجات
وربقيق الربح ادلادي، إال أنو ابتساع نشاط اإلدارة العامة نتيجة لتطّور دور الدولة وتدخلها يف اجملاالت 
االقتصادية واالجتماعية، وجدت األشخاص االعتبارية العامة نفسها غَت قادرة لوحدىا على تسيَت 

رع يبادر إبنشاء وحدات إدارية أطلق عليها النشاط االقتصادي اجلديد للدولة، األمر الذي جعل ادلش
تسمية اذليئات العامة وادلؤسسات العامة والشركات العامة، واعًتف ذلا ابلشخصية االعتبارية، ولكّنو 
أي ادلشرع، وإن كان قد منح الشخصية االعتبارية العامة للهيئات وادلؤسسات العامة، كما وسبق وإن 

ه الدراسة؛ إاله أنُّو مل يبُت صراحًة طبيعة شخصية الشركات العامة أوضحنا ذلك يف الفرع األول من ىذ
 فهل ىي شخصية اعتبارية عامة أم شخصية اعتبارية خاصة؟!.

وأمام ىذا الصمت عن توضيح ماىية ىذه الشخصية االعتبارية اليت ُمنحت  
على طبيعة الشخصية  لجأ إىل ادلعايَت اليت حّددىا الفقو للتعرفنللشركات العامة من قبل ادلشرع، 

اجلهة سبثل شخصًا اعتبارايًعامًا ، أم  القانونية جلهة من اجلهات، أي التعرف على ما إذا كانت ىذه
ادلعايَت دلعرفة الطبيعة القانونية للشركات العامة اليت ضلن  شخصًا اعتباراًي خاصاً، زلاولُت تطبيق ىذه 
 بصدد التصدي ابلبحث والدراسة لطبيعتها:

ادلعايَت تشكل يف رلموعها مقومات الشخصية االعتبارية العامة وتتمثل يف فهذه  
 الدالئل والقرائن التالية:

 دور الدولة يف إنشاء وخلق الشخص االعتباري. -أ 
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طبيعة اذلدف من نشاط الشخص االعتباري، أي ما إذا كان ىذا اذلدف ىو تنفيذ السياسة العامة  -ب 
 باع احلاجات اخلاصة واحلصول على الربح ادلادي.للدولة وربقيق ادلصلحة العامة، أم إش

مدى سبتع الشخص االعتباري ابمتيازات ووسائل السلطة العامة، كنزع ادللكية لصاحلو، وإتباع   -ج 
 طرق التنفيذ اجلربي، وحقو يف إصدار األوامر والنواىي لؤلفراد.

 هبا يف أجهزة الدولة. مدى خضوع الشخص االعتباري للنظم والقواعد اإلدارية وادلالية ادلعمول -د 
 .(1)دور الدولة يف سبويل ميزانية الشخص االعتباري وربمل اخلسائر النامجة عن نشاطو -ه 

تلك ىي مجلة ادلعايَت واليت ال نرى شكاً يف انطباقها على الشركات العامة، فقد أنشئت ىذه 
قيق ادلصلحة العامة،  الشركات من قبل الدولة، وىي هتدف من وراء إنشائها تنفيذ سياسة ادلشرع ورب

كما وزبضع لؤلجهزة الرقابية للدولة، وابلتايل تكون دون أدىن شك شخصًا اعتبارايً عاماً، حىت وإن مل 
 ينص سند إنشائها صراحة على سبتعها هبذه الصفة.

إاّل أن ادلشرع وإن كان قد اعًتف للشركات العامة ابلشخصية االعتبارية، إالّ أنُو مل  
مة أو خاصة، ولكنو أخضع الشركات العامة يف بعض تصرفاهتا ألحكام القانون كنهها أعا  ددحي

 التجاري.
وابلتايل فإن الشركات العاّمة ابتت من جرهاء سياسة ادلشرع الغَت واضحة شخصاً  

اعتباراًي خاصًا خيضع لقواعد القانون ادلدين والتجاري، على الرغم من انطباق معايَت ومقاييس 
 ارية العامة على الشركات العامة.الشخصية االعتب

                                                 

 .96د. دمحم عبدهللا احلراري، أصول القانون اإلداري اللييب، مرجع سابق، ص -1
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 املطلب الثاين
 طبيعة الشركات العامة يف التشريع والقضاء الليبيني

أشران آنفاً إىل أن طبيعة الشركات العامة الليبية ونظامها القانوين كوَّنا شخص من  
والقضاء  أشخاص القانون اخلاص ونتطرق ابلبحث والدراسة ىاىنا لطبيعة الشركات العامة يف التشريع

 الليبيُت على النحو التايل:
 الفرع األول

 طبيعة الشركات العامة يف نظر املشرع اللييب
سبق وأن اوضحنا أن الشركات العامة ىي وحدات إدارية مرفقية تتمتع ابلشخصية  

ع ، االعتبارية والذمة ادلالية ادلستقلة وتتوىل تسيَت مشروع اقتصادي معُت وفقا للخطط الىت يضعها ادلشر 
ونظرا ذلذا الدور الرائد الذي تضطلع بو الشركات العامة ، فقد صدرت العديد من اللوائح من اللجنة 

 الشعبية العامة )سابقا( ابعتبارىا اجلهة ادلختصة إبنشاء وتنظيم الشركات العامة .
 ية(نشَت ونستعرض يف ىذا ادلقام قرارات ادلشرع )ادلؤسبرات الشعبية األساسومن ىذا ادلنطلق 

، مت دبوجبها إسناد بعض ادلهام التشريعية )اللجنة الشعبية العامة( وىي ىاىنا ال سبارس ىذه سابقًا 
ا إن قامت بذلك بدون ىذا  الوظيفة من تلقاء نفسها بل بناًء على تفويض صريح من ادلشرع؛ ألَّنه

عيب عدم االختصاص التفويض تكون كل األعمال الصادرة منها ابطلة بطبلاًن مطلق؛ ألَّنا مشوبة ب
، ونبدأ اجلسيم، ومن ىذا ادلنطلق فإننا سنقوم بعرض بعض التشريعات ادلتعلقة إبنشاء الشركات العامة

اخلاص إبنشاء الشركة العامة للربيد واالتصاالت السلكية والبلسلكية 1984لسنة  16ابلقانون رقم 
قانون شركة عامة مسامهة تسمى تسمى سابقا ،حيث جاء يف مادتو االوىل " تنشأ وفقاً ألحكام ىذا ال

الشركة العامة للربيد واالتصاالت السلكية والبلسلكية وتكون ذلا الشخصية االعتبارية ، وزبضع 
الشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصبلت والنقل البحري " ادلشرع ىاىنا منح الشركة الشخصية 

 .ة االعتبارية العامة ولكنو مل حيدد طبيعة ىذه الشخصي
م بشأن اللجان 1979( لسنة 1ادلادة الثالثة من قرار األمانة العامة دلؤسبر الشعب العام رقم ) -

الشعبية العامة يف البلدايت اليت تنص على أن يتم تنظيم البلدايت وفروعها والقطاعات األخرى 
  النافذة.وربديد اختصاصاهتا بقرارات من اللجنة الشعبية العامة ودون التقيد أبحكام القوانُت
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م بشأن إعادة تنظيم 1979( لسنة 1ادلادة الثانية من قرار األمانة العامة دلؤسبر الشعب العام رقم ) -
األماانت اليت تنص على التايل: يتم تنظيم األماانت وربديد اختصاصاهتا وإنشاء ادلصاحل 

لشعبية العامة دون التقيد واإلدارات العامة وإلغائها ونقلها من أمانة إىل أخرى بقرارات من اللجنة ا
أبحكام القوانُت النافذة، وادلادة الثالثة من ذات القرار تنص على أنّو )جيوز بقرار من اللجنة 
الشعبية العامة إنشاء أو إلغاء ادلؤسسات العامة وكذلك إعادة تنظيمها وتعديل األحكام اخلاصة 

 هبا(، وذلك كلو دون التقيد أبحكام القوانُت النافذة.
م اليت تنص على 1979( لسنة 3ادة الثالثة من قرار األمانة العامة دلؤسبر الشعب العام رقم )ادل -

 اآليت:
 -زبتص اللجنة الشعبية العامة دبايلي :

 )د( إنشاء ادلصاحل واإلدارات العامة.  )ج( إنشاء الشركات العامة.
اللجان  م بشأن1981( لسنة 13ادلادة اخلامسة واخلمسون من القانون رقم ) - 

الشعبية اليت نصت على أنو )جيوز للجنة الشعبية العامة بقرارات منها أن تنشئ بعض ادلصاحل أو 
األجهزة لتسهيل اخلدمات الضرورية أو القيام ابلشؤون الفنية والصحية اليت تتطلبها ضرورايت ادلصلحة 

 العامة وذلك دون التقيد أبحكام ىذا القانون.
م بشأن اللجان الشعبية اليت 1990( لسنة 13قانون رقم )ادلادة التاسعة من ال - 

أشارت إىل اختصاصات اللجنة الشعبية العامة ومن بينها اختصاص )إنشاء ادلؤسسات واذليئات 
 وادلصاحل واألجهزة والشركات وادلشروعات العامة وتنظيم الغرف االقتصادية والصناعية وادلبلحية.

انون تنص على أن تنظم بذات األداة اللجان ادلادة الثالثة عشر من ذات الق - 
الشعبية للهيئات وادلؤسسات وادلصاحل العامة واألجهزة القائمة بذاهتا، وادلنشآت والشركات العامة وما 

 يف حكمها.
م بشأن ادلؤسبرات الشعبية 2009لسنة  1ادلادة الرابعة والثبلثون من القانون رقم  - 

 للجنة الشعبية العامة جبملة من االختصاصات من بينها.واللجان الشعبية اليت عهدت إىل ا
إنشاء وحل وتنظيم وإعادة تنظيم ادلؤسسات واذليئات واألجهزة وادلصاحل والشركات  

 العامة واإلدارات العامة وربديد اختصاصاهتا.
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م أكد على مثل ىذه االختصاصات التشريعية للجنة الشعبية العامة 2007( لسنة 1القانون رقم ) -
 ( إذ تقول: زبتص اللجنة الشعبية العامة على:4( الفقرة )12 ادلادة )يف

إنشاء وحل ودمج وتنظيم وإعادة تنظيم اذليئات وادلؤسسات واألجهزة وادلصاحل  
 والشركات العامة وربديد اختصاصاهتا.

 بعد ذكر نصوص ادلواد سالفة الذكر نبدأ ابلشرح والتحليل اآليت:
االختصاص الذي أوكلو ادلشرع للجنة الشعبية العامة  بداية نشَت إىل أّن ىذا 

)سابقاً( بتنظيم ادلرافق العامة تنظيمًا كامبًل ىو اعًتاٌف ضمٍت منُو على أنه الشركات العامة مثلها مثل 
ادلؤسسات العامة، فهي تنظم من قبل الدولة وتقوم بتنفيذ سياسة ادلشرع، ومنشأة للصاحل العام، فبل 

ذلك التنظيم ابالعًتاف للشركات العامة ابلشخصية االعتبارية العامة  يشمل ادلقام أنأقل لو يف ىذا 
صراحة، ال أن يكتف دبنحها الشخصية االعتبارية، دون أن حيدد ماىية ىذه الشخصية، أعامة أم 
خاصة، مث خيضعها يف ُجل تصرفاهتا ألحكام القانون التجاري، مؤكدًا بذلك على جعلها شخصاً 

 خاصاً ...! اعتبارايً 
 ويف ذلك تناقض من ادلشرع نفسو. 

كما وجاء ادلشرع وأخضع الشركات العامة لرقابة ذات األجهزة الرقابية ادلخولة ابإلشراف والرقابة  -
من  ( 26حيث جاء يف نص ادلادة ) على كافة ادلؤسسات واذليئات واألجهزة اإلدارية ابلدولة،

 الرقابة اإلدارية ماأييت :بشأن ىيئة  2013( لسنة  20قانون رقم )
زبضع لرقابة اذليئة اجلهات التالية :اذليئات وادلؤسسات العامة وادلصاحل واالجهزة والوحدات  -

 االدارية التابعة ألى من رللس الوزراء والوزرات ؛ االجهزة والوزرات واذليئات ، الشركات العامة .
ة ابلشخصية االعتبارية العامة، وأبَّنا من الذي يتأكد معو اعًتافو الضمٍت للشركات العام االمر  -

( لسنة  33، وابخلصوص نشَت إىل قرار رللس الوزراء رقم ) األشخاص االعتبارية العامة ادلرفقية
بشأن إعتماد اذليكل التنظيمي واختصاصات وزارة الكهرابء وتنظيم جهازىا اإلداري،  2012

للوزارة الشركات العامة والعاملة واالجهزة حيث جاء يف مادتو اخلامسة : )زبضع لئلشراف العام 
 -يف رلال الكهرابء والطاقات ادلتجددة ، وتتبع لوزارة الكهرابء وزبضع إلشرافها اجلهات االتية :

 الشركة العامة للكهرابء  -
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 الشركة العامة لبلعمال الكهرابئية  -
 شركة الصناعات الكهرابئية  -
 شركة االنشاءات الكهرابئية :(  -

االشراف والطبيعة القانونية للشركة التابعة زبتلف عن طبيعة النظام القانوين وكيف يكون 
 للوزارة ؟ا......

م، بشأن 2010( لسنة 12وضلن نستقرأ تشريعات ادلشرع نشَت ابخلصوص إىل القانون رقم ) -
قم عبلقات العمل والئحتو التنفيذية، ونبحث عن الغاية ادلبتغاة وراء إلغاء قانون العمل السابق ر 

 م.1976( لسنة 55،  وقانون اخلدمة ادلدنية رقم )1970لسنة  58
ودمج كبًل من القانونُت يف قانون واحد، ىذا الدمج بُت ما حيكم عبلقات العمل والعامل، 

 وبُت ما حيكم ادلوظف العام وما ينظم حياتو الوظيفية، جيعلنا نبحث عن احلكمة من ىذا الدمج:
نون خاص، تسن موادُه وتبوب مع قانون عام اخلاص َجْعْل قانون العمل وىو قا 

( 12القانونُت، قانون رقم ) ابلوظيفة العامة قانون اخلدمة ادلدنية، فادلبلحظ يف القانون الذي دمج كبل
و ىاىنا ىو دمج شكلي ،ألن لكل م بشأن عبلقات العمل والئحتو التنفيذية، أن درل2010لسنة 

ابزدواجية القضاء وازدواجية القانون،  لتساؤل ىاىنا وضلن نناديقانون مواده اليت ربكمو ، ولكن ا
 والتخصص، ما ىي احلكمة من دمج قانون خاص مع قانون عام يف قانون واحد ...؟!

( من القانون سالف الذكر قانون رقم 146كما ونشَت ابخلصوص إىل نص م ) 
" جيوز نقل ادلوظفُت  ( حيث جاء فيها:3م بشأن عبلقات العمل )الفقرة 2010( لسنة 12)

 ابلوحدات اإلدارية إىل الشركات العامة".
 التعليق على نص ىذه الفقرة من ادلادة سالفة الذكر:

إن ىذا النقل الذي أجازه ادلشرع للموظفُت التابعُت للوحدات اإلدارية إىل العمل  
شركات وإبقائو على الطبيعة ابلشركات العامة، ويف ظل عدم اعًتافو ابلشخصية االعتبارية العامة ذلذه ال

القانونية اليت ىي عليها اآلن كوَّنا شخص من أشخاص القانون اخلاص، سيؤدي إىل تغيَت يف ادلركز 
الوظيفي للموظف ادلنقول، فمن موظف عام خيضع لقواعد القانون اإلداري، وزبتص دوائر القضاء 
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م قانون العمل، وخيتص القضاء اإلداري وحدىا ابلفصل يف طلباتو، إىل عامل عادي خيضع ألحكا
 ادلدين وحده ابلفصل يف طلباتو.

وابلتايل فإن تنفيذ ىذه ادلادة وتطبيقها يؤدي إىل نتيجة غريبة مفادىا نفي صفة  
ادلوظف العام عن ادلوظف ادلنقول، إىل الشركة العامة ألن ىذه الشركة مل سُبنح الشخصية االعتبارية 

 العامة بنص صريح.
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 الثاينالفرع 
 طبيعة الشركات العامة يف القضاء اللييب

قبل استقراء أحكام دوائر القضاء اإلداري خبصوص الطبيعة القانونية للشركات  
العامة نشَت إىل أن القضاء اإلداري مل خيتلف كثَتًا يف موقفو ىاىنا عن موقف ادلشرع اللييب، بشأن 

عامة وعدهىا من أشخاص القانون اخلاص، وننوُه إضفاء الشخصية االعتبارية اخلاصة على الشركات ال
ابخلصوص إىل أن ىذا االذباه انشئ من تبٍت القضاء اإلداري اللييب للمفهوم العضوي للمرفق العام، 
وعدم أخذه ابدلفهوم ادلادي لتعريف ادلرافق العامة، إذ ال يكفي لتعريف ادلرفق العام اإلداري وابلتايل 

اري أن نعتمد على مفهومو العضوي وحدُه ونقول إن ادلرفق العام ىو كل لتحديد نطاق القانون اإلد
جهة إدارية عامة، وذلك ألن ىناك جهات إدارية ال تتمتع ابلشخصية االعتبارية العامة )تتمثل يف 

 الشركات العامة( ولكنها مع ذلك زبضع للقواعد القانونية للمرافق العامة.
ء االداري ، أنو يف احلقبة الزمنية ادلاضية بشأن الطبيعة بدايًة مانبلحظو خبصوص توجو القضا 

القانونية للشركات العامة ، أنو كان واضحاً يف عدم اعًتافو ذلذه الشركات ابلشخصية االعتبارية العامة، 
، واليت قمنا إبستقرائها من خبلل بعض االحكام اليت إقتبسناىا من وىي فًتة السبعينات والثمانينات 

، نقوم بدايًة بعرض ىذه االحكام واليت جاء  احلراري ، يف مؤلفو الرقابة على أعمال اإلدارة  الدكتور دمحم
رأي القضاء وكلمتو فيها موحدًا ، مث نعرض حكما حديثًا جعل االختصاص بنظر منازعات موظفي 

وع بنقض الشركات العامة للقضاء االداري ، والذي مل يدم طويبًل لتدخل زلكمتنا العليا وحس ادلوض
من خبلل األحكام اآلتية يتجلى بوضوح موقف القضاء اإلداري من الطبيعة القانونية ذلك احلكم ، ف

 للشركات العامة على النحو اآليت:
أوال االحكام القضائية الصادرة من دوائر القضاء اإلداري نقبل عن الدكتور دمحم احلراري ، يف 

 -: 1987فًتة السبعينات وحىت سنة 
لسنة  35رة القضاء اإلداري دبحكمة استئناف طرابلس يف الدعوى اإلدارية رقم حكم دائ -1

م، واليت جاء فيها:" إن الشركة العامة الستَتاد وبيع اآلالت 25/1/1975م جبلسة 1973
الزراعية ليست من ادلرافق العامة وملكية الدولة ألمواذلا ال تضفي عليها الصفة وال تستوجب 

علقة ابدلرافق العامة يف القانون اإلداري، بل تظل زلتفظة بشكلها كشركة إخضاعها للقواعد ادلت
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ذبارية من أشخاص القانون اخلاص ذلا شخصيتها االعتبارية اخلاصة وميزانيتها ادلستقلة عن ميزانية 
الدولة ... ومن مث فإنو داخل ىذا اإلطار تنفي عن العاملُت هبا صفة ادلوظفُت العامُت، كما 

 راهتا صفة القرارات اإلدارية.تنفي عن قرا
ويف حكم آخر ذلا يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية للشركة العامة لآلالت وادلستلزمات الزراعية  -2

تقول دائرة القضاء اإلداري دبحكمة استئناف طرابلس " وحيث أنو من مسات وشرائط العقد 
ت الشركة ادلدعي عليها، كما يبُت اإلداري أن يكون أحد أطرافو شخصًا اعتباراًي عاماً، وإذا كان

م، من الشركات اليت ال تتمتع 1972لسنة  88للمحكمة من استظهارىا لقانون إنشائها رقم 
ابلشخصية االعتبارية العامة، فلم يسبغ عليها قانون إنشائها تلك الصفة، بل اكتفى فحسب أبن 

ذباراًي عادايً، وإزاء عدم ثبوت منحها الشخصية القانونية ابعتبارىا شركة ذبارية سبارس عمبًل 
الشخصية االعتبارية العامة للشركة ادلدعي عليها وعدم دخوذلا يف عداد األشخاص اإلدارية 
العامة، فإن العقد ادلربم بينها وبُت ادلدعي أايً كانت طبيعتُو ونوعُو ال يتصور أن يدخل يف نطاق 

 .(1)أحد العقود اإلدارية
االذباه على ت زلكمة استئناف بنغازي بدائرهتا اإلدارية ذات النهج، وأكدت جكما وانته

القضائي السابق الذي سارت عليو زلكمة استئناف طرابلس، حيث كان ذلك بشأن كبًل من الشركات 
 اآلتية:

شركة ليبيا للتأمُت، وشركة اخلطوط اجلوية العربية الليبية، وشركة الربيقة لتسويق  
 حو اآليت تفصيلو وبيانو:النفط، على الن

جاء يف حكم دائرة القضاء اإلداري ابلنسبة لشركة ليبيا للتأمُت " وحيث أن منشأة ليبيا للتأمُت  -1
وإن آلت ملكيتها للدولة ظلت سبارس نشاطها طبقًا للنظم والقواعد ادلعمول هبا يف الشركات 

اليت تنشأ بُت ىذه ادلنشأة  اخلاصة وأحكام القانون التجاري، وينبٍت على ذلك أن ادلنازعات
والعاملُت فيها ىي منازعات حقوقية خاصة ال تنبسط عليها والية القضاء اإلداري ولو كانت 
ادلنازعة متعلقة إبلغاء قرار إداري أثر يف مركز وظيفي ألحد العاملُت فيها، ألن اختصاص القضاء 

                                                 

ــــــــة رقــــــــم   -1 ــــــــدعوى اإلداري م جبلســــــــة 1976لســــــــنة  15حكــــــــم دائــــــــرة القضــــــــاء اإلداري دبحكمــــــــة اســــــــتئناف طــــــــرابلس يف ال
 114/115م.نقبل عن د.دمحم احلراري ،الرقابة على اعمال االدارة ، مرجع سابق ص25/4/1976
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وصفها أو نوعها، وال يغَت من ذلك العادي دبثل ىذه ادلنازعات عام وشامل ذلا مجيعًا أاًي كان 
ربول الشركة إىل منشأة، فإن ىذا التحّول مل يغَت من طبيعة نشاطها، وال من خضوعها ألحكام 

 .(1) القانون اخلاص...
كما جاء يف  حكم آخر خيص شركة الربيقة لتسويق النفط لدائرة القضاء اإلداري دبحكمة  -2

القرار ادلطعون فيو صادر عن شركة الربيقة لتسويق االستئناف بنغازي:" ودلا كان الثابت أن 
بتأسيسها ... أَّنا شركة خاصة حىت ولو   71( لسنة 74النفط، وكان الثابت من القانون رقم )

كانت شللوكة للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة ... وإَّنا سبارس عملها طبقاً للقواعد ادلعمول 
كام القانون التجاري، ومن مث فإن القرار الصادر منها ال هبا يف الشركات التجاري اخلاصة وأح

يعترب قرارًا إداراًي ... فهي وإن كانت شللوكة للدولة ال تستمد قراراهتا من فكرة السلطة، وتباشر 
نشاطها طبقًا للقواعد ادلعمول هبا يف الشركات التجارية، ومن مث تعترب من اذليئات اخلاصة، وال 

 .(2) ن فيو الصادر منها قراراً إدارايً ...يعترب القرار ادلطعو 
وىنا أيضًا تتبٌت دائرة القضاء اإلداري دبحكمة استئناف بنغازي ذات ادلوقف إزاء شركة اخلطوط  -3

اجلوية العربية الليبية إذ تقول:" وحيث أن الفقو اإلداري توسع وأدخل عمال اذليئات وادلؤسسات 
فقو والقضاء على اعتبار اذليئات وادلؤسسات العامة من العامة يف عداد ادلوظفُت ... إذ درج ال

جهات اإلدارة، إاله أن الفقو والقضاء اإلداري كذلك مل يدخل مستخدمي شركات القطاع العام 
يف عداد مستخدمي اذليئات وادلؤسسات العامة على اعتبار أن شركات القطاع العام إمنا تطبق يف 

قانون التجاري على عبلقاهتا مع الغَت، ومن مث فهي من معامبلهتا أحكام القانون اخلاص كال
ظفُت العاملُت، وبتطبيق ىذه و أشخاص القانون اخلاص ومستخدموىا يعتربون خارجُت عن فئة ادل

القواعد على واقعة احلال يتبُت أن شركة اخلطوط اجلوية الليبية كانت مؤسسة عامة يسري عليها 
( لسنة 4م صدر القانون رقم )12/1/1975أنو بتاريخ ما يسري على ادلؤسسات األخرى، إالّ 

م، وجاء ابدلادة األوىل منو )تلغى ادلؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية الليبية، مث صدر 1975
م، بتأسيس شركة اخلطوط اجلوية العربية الليبية فهي إذن 1975( لسنة 5اتليًا لو القانون رقم )

                                                 

 م.15/12/1979ق جبلسة 9لسنة  3حكم دائرة القضاء اإلداري، دبحكمة استئناف بنغازي يف الدعوى رقم  -1
 م.8/4/1987ق جبلسة  7لسنة  42حكم دائرة القضاء اإلداري دبحكمة استئناف طرابلس يف الدعوى رقم  -2
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اص، وابلتايل يكون العاملون هبا من غَت ادلوظفُت العاملُت شركة ذبارية من أشخاص القانون اخل
وتطبق عليهم قواعد القانون اخلاص، وزبتص دوائر احملاكم العادية بنظر كل ما يتعلق دبطالبهم 

 .(1) وحقوقهم ..."
اثنيًا احلكم  الصادر من زلكمة استئناف طرابلس _ دائرة القضاء االداري_ يف القضية رقم 

  -: 2004ق سنة 76/31
حيث اقام الطاعنون دعوى أمام دائرة القضاء االداري دبحكمة استئناف طرابلس سلتصمُت 

مثل القانوين لشركة ادلياه أمُت اللجنة الشعبية العامة )سابقا( وأمُت اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس ،وادل
والصرف الصحي طالبُت إلزامهم آبداء مقابل العمل اإلضايف مع تعويضهم عن االضرار ادلادية وادلعنوية 
اليت حلقت هبم مع ندب خبَت حسايب لبلطبلع على ملفاهتم وبيان ادلبالغ ادلستحقة ذلم وقالوا شرحا 

شغيل ومحاية البيئة ، الذي كان يتبع اللجنة الشعبية لصحيفة دعواىم اَّنم كانوا يعملون لدى جهاز الت
العامة )سابقا( الذي زلل زللو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي دبوجب قانون انشائها رقم 

،فنظرت احملكمة الدعوى وقضت بقبول الطعن شكبل ويف ادلوضوع ابستحقاق ادلدعُت 8/1426
 ابيا.لعبلوة العمل االضايف واحملددة ابخلربة حس

ىذا التوجو القضائي الذي قضت فيو دائرة القضاء االداري إبختصاصها بنظر الدعوى 
ادلرفوعة من عمال اتبعيُت للشركة العامة للمياه والصرف الصحي ، مل يدم طويبل إذ مت نقضو دبوجب 

نظر ، من قبل احملكمة العليا وقضت فيو بعدم اختصاص القضاء االداري والئيا ب 29/52الطعن رقم 
 الدعوى.

  
وىاىي زلكمتنا العليا الليبية تنقض حكم زلكمة استئناف طرابلس يف الدعوى اإلدارية رقم 

ق، واليت قضت فيها إبلزام اجلهة الطاعنة مع اجلهات اإلدارية األخرى متضامنُت بدفع مبالغ 43/31
كانوا يعملون لدى مالية حّددت دبوجب تقرير خربة عن العمل اإلضايف الذي قام بو الطاعنون إذ  

جهاز التشغيل والصيانة سابقًا والذي حل زللُو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي دبوجب القانون 
 م، إبنشاء الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.1426( لسنة 8رقم )
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ويف ىذا احلكم للمحكمة العليا تقول:" وحيث أن االختصاص الوالئي من النظام  
ط ابلدخول يف موضوع الدعوى وال جيوز للمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها، وحيث العام وال يسق

م تنص على أنو )تنشأ شركة مسامهة الشركة العامة 1426لسنة  8إن ادلادة األوىل من القانون رقم 
للمياه والصرف الصحي تكون ذلا )الشخصية االعتباري( تقديرية مستقلة و...( وتنص مادتو الثالثة 

على أن )تؤول للشركة وادلنشآت والشبكات وادلعدات واألجهزة ادلملوكة للجهات العامة اليت عشرة 
 شركة دبوجب أحكام ىذا القانون(.التتوىل حالياً شلارسة األنشطة اليت آلت إىل 

ومفاد ىذه النصوص أن اجلهة الطاعنة سبثل شركة عامة مسامهة من أشخاص  
انون العام وأن ما آل إليها من اجلهات العامة من أموال إمنا القانون اخلاص وليست من أشخاص الق

 تتعلق بنشاط الشركة واحللول زللها فيما ذلا من حقوق وما عليها من التزامات.
وترتيبًا على ذلك ال خيتص القضاء اإلداري بنظر ادلنازعات اليت تقوم بينها وبُت  

ن اخلاص فيما حلت فيو زلل اجلهات العامة العاملُت هبا أو بينها وبُت غَتىا من أشخاص القانو 
السابقة، فيما ذلا من حقوق وما عليها من التزامات، وابلتايل حكمت احملكمة العليا بنقض احلكم 

ق، استئناف 43/31ادلطعون فيو فيما قضى بو يف مواجهة اجلهة الطاعنة يف الدعوى اإلدارية رقم 
 .(1)بنظرىا طرابلس بعدم اختصاص القضاء اإلداري وال ئياً 

ق، عن احلكم 167/49ويف حكم آخر للحكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم  
ق، يف دعوى 73/29الصادر من زلكمة استئناف طرابلس )دائرة القضاء اإلداري( يف القضية رقم 

مقامة ضد الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، حكمت فيها بنقض احلكم ادلطعون فيو يف الدعوى 
 بعدم اختصاص القضاء اإلداري بنظرىا. ق استئناف طرابلس73/29ية رقم اإلدار 

وشلا جاء يف أسباب احلكم أن شركة ادلياه والصرف الصحي شركة عامة مسامهة من  
أشخاص القانون اخلاص وليست من أشخاص القانون العام وابلتايل ال خيتص القضاء اإلداري بنظر 

عاملُت هبا، أو بينها وبُت غَتىا من أشخاص القانون اخلاص، وال يغَت ادلنازعات اليت يقوم بينها وبُت ال
من ذلك تبعتها إلشراف اللجنة الشعبية العامة لئلسكان وادلرافق ألن ىذه التبعية ال تزيد عن كوَّنا 

 رقابة إشرافية فقط.

                                                 

 .448، 447ق، ص25/51 م، طعن إداري رقم2006رلموعة أحكام احملكمة العليا )القضاء اإلداري(،  -1



 عاشرالعدد ال -البحوث األكادميية جملة 
 الطبيعة القانونية للشركات العامة 

 

111 

 

 )التحليل(
استقرار القضاء اللييب على إنكار صفة الشخصية  ءومن ىنا يتضح لنا جببل 

 االعتبارية العامة على الشركات العامة واعتبارىا رلرد أشخاص اعتبارية خاصة اتبعة للقانون اخلاص.
إن ىذا ادلوقف من جانب القضاء، أدى إىل نتائج علمية غريبة ال ديكن التسليم  

أصبحت منذ بداية السبعينيات سبارس ليس فقط بواسطة هبا، فبالرغم من أن الوظيفة اإلدارية يف ليبيا 
الدولة والوحدات اإلقليمية واذليئات وادلؤسسات العامة وإمنا أيضاً وخاصة يف اجملال االقتصادي بواسطة 

نتهاجو ذلذا ادلوقف يكون شركات عامة اتبعة ذلذه اجلهات وخاضعة لتوجيهها وإشرافها، فإن القضاء إب
لنظام القانوين الذي حيكم تلك اجلهات اإلدارية والنظام القانوين الذي حيكم قد أوجد تفرقة بُت ا

الشركات العامة، ففي حُت أخضع األوىل لقواعد القانون اإلداري، واعترب قراراهتا أحادية اجلانب قرارات 
ل اليت إدارية والعاملُت فيها موظفُت عامُت، والعقود اليت تربمها مع الغَت عقودًا إدارية، واألموا

ده يقّرر خضوع الثانية، أي الشركات العامة، لقواعد القانون ادلدين صلتستخدمها أموااًل عامة، 
والتجاري، حيث اعترب قراراهتا أحادية اجلانب رلرد قرارات عادية، والعاملُت فيها رلرد عمهال عاديُت، 

أموال خاصة، وتتضح غرابة ىذه  والعقود اليت تربمها رلرد عقود مدنية، واألموال اليت سبتلكها رلرد
ربّول مؤسسة عامة معينة إىل شركة عامة، فمثل ىذا التحّول يؤدي حتمًا حسب  دالتفرقة جليًا عن

منطق القضاء واذباىو، إىل ربّول يف النظام القانوين للمنظمة اليت تدير النشاط؛ ويف اخلصوص يقول 
ديكن قبولو يف نظران، فمن غَت ادلنطقي أن تعامل الدكتور دمحم احلراري إن ىذا االذباه القضائي ال 

الشركات العامة على قدم ادلساواة مع الشركات التجارية اخلاصة من حيث النظام القانوين الذي حيكم  
كبًل منهما، فإذا كانت الشركات التجارية اخلاصة تنشأ عادة نتيجة اجلهود الفردية وهتدف أساسًا إىل 

حلصول على الربح، فإن الشركات العامة تعد يف حقيقتها حلقة من حلقات ربقيق ادلصاحل اخلاصة، وا
اجلهاز اإلداري يف الدولة، تنشأ من قبل الدولة لتكون دعامة من دعائم اجملتمع يف إشباع احلاجات 

 العامة وتنفيذ سياسة ادلشرع، يف اجملاالت االقتصادية ادلختلفة.
تبلف اجلوىري بُت الشركات العامة وضلن بدوران نؤيد رأي الدكتور فهذا االخ 

والشركات التجارية اخلاصة وادلتعلق بدور كل منها، وطبيعتها القانونية، وطبيعة نشاطها، جيب أن 
يصاحبو اختبلف يف النظام القانوين الذي حيكم كبلً منها، إذ أن القانون ادلدين والقانون التجاري صدراً 
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يما بينهم، أو عبلقات الشركات التجارية اخلاصة فيما بينها أو أصبًل ليحكما أساسًا عبلقات األفراد ف
 بينها وبُت الغَت، وابلتايل فهما غَت قابلُت للتطبيق على العبلقات الناشئة عن نشاط الشركات العامة.
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 اخلامتــة
بداية وقبل الغوص يف بداية النهاية أمحد هللا كثَت احلمد الذي مكنٍت من إسبام حبثي  

لو )ىذا من فضل ريب( ونبدأ ىاىنا بعد احلمد والثناء والصبلة على اذلادي ادلصطفى،  ىذا وأقول
ابلقول إن الطبيعة القانونية للشركات العامة يف النظام القانوين اللييب، ىي طبيعة يتضح فيها تبعيتها 

ية يف للقانون اخلاص كوَّنا شخص اعتباري خاص أخضعو ادلشرع اللييب لؤلحكام والقواعد القانون
القانون ادلديّن وتبعُو القضاء يف ذلك ادلسلك، فباتت ىذه الشركات أشخاص اعتبارية خاصة، فهي 
على قدم ادلساواة مع الشركات التجارية اخلاصة من حيث النظام القانوين الذي حيكم كبًل منهما، 

ًة نتيجة اجلهود ولكن علينا إدراك حقيقة جلية تتمثل يف كون الشركات التجارية اخلاصة تنشأ عاد
الفردية، وهتدف أساسًا إىل ربقيق ادلصاحل اخلاصة، واحلصول على الربح وىي بذلك زبتلف اختبلفاً 
جوىراًي عن الشركات العامة اليت تعد يف حقيقتها حلقة من حلقات اجلهاز اإلداري يف الدولة؛ سبثل 

ة ادلشرع يف اجملاالت االقتصادية دعامة من دعائم اجملتمع يف إشباع احلاجات العامة، وتنفيذ سياس
ادلختلفة، لذلك فإن ىذا االختبلف اجلوىري بُت الشركات التجارية والشركات العامة، وادلتعلق بدور  
كل منها، وطبيعة نشاطها حيب أن يصاحبو اختبلف يف النظام القانوين الذي حيكم كبًل مها، إذ أن 

أساسًا عبلقات األفراد فيما بينهم، أو عبلقات الشركات القانون ادلدين والتجاري صدراً أصبًل ليحكما 
التجارية اخلاصة فيما بينها أو بينها وبُت الغَت، وابلتايل فهما غَت قابلُت للتطبيق على العبلقات الناشئة 

 عن نشاط الشركات العامة. 
 التوصيات
ما نراُه ابخلصوص ضرورة أن يتخله ادلشرع عن سياستو، ويعًتف ابلشخصية  

يسبق القضاء اإلداري ادلشرع يف ىذا  ناالعتبارية العامة للشركات العامة، كما ومن األكثر ضرورة أ
التخلي، فهو قضاء خيضع لقانون االبتداع، واالبتكار ادلرونة واالستقبلل وبتطبيق قواعد القانون اإلداري 

سَت نصوص التشريع الذي من أىم خصائصو أنو قانون قضائي يقوم القضاء بدور ىام من خبلل تف
وربديد ضوابطهما وتفصيبلهتا، يستطيع القاضي اإلداري بذلك أن ينشأ قواعد عن طريق أحكام يقوم 
إبصدارىا يضع من خبلذلا نظرايت عامة فلما ال وىو قضاء مرن يساير التطورات اليت تتبلحق يف 

على الرغم من إنشاء دوائر اجملتمع، وخاصة وضلن ننادي ابزدواجية القضاء وزبصص القاضي اإلداري ف
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للقضاء اإلداري يف كل زلاكم االستئناف يف ليبيا يطعن يف أحكامها أمام دائرة القضاء اإلداري يف 
احملكمة العليا إال أن االستقبلل واالزدواجية احلقيقية كما يف القانونُت ادلقارنة ال تتأيت جليًا إال إبنشاء 

ل يف ىذا ادلقام من أن يكون لقضائنا السبق يف التخلي عن قأرللس دولة ودبحكمة إدارية عليا، فبل 
موقفو ويعترب الشركات العامة دبثابة أشخاص اعتبارية عامة، يعاملها نفس معاملة ادلؤسسات العامة 
وذلك ألَّنا تشًتك معها يف كل مقومات الشخصية االعتبارية العامة، فهي جزء ال يتجزأ من اجلهاز 

 ة من حلقاتو.التنفيذي للدولة وحلق
وال مناص يف ىذا ادلقام إاله بعدول احملكمة العليا ودوائر القضاء اإلداري عن  

موقفها احلايل وذلك ابألخذ ابدلفهوم ادلادي والعضوي للمرفق العام ويف ربديدمها دلصطلح ادلوظف 
صلحة العامة ىو العام، فإذا مت ذلك فعبًل فإن كل من يؤدي خدمة عامة للمجتمع ويساىم يف ربقيق ادل

 موظف عام خيتص القضاء اإلداري ابلفصل يف طلباتو، وخيضع ألحكام القانون اإلداري.
وحسيب أين رلتهدة فإن أصبت فلي أجران، وإن أخطأت فلي نصيب اجملتهد  

 وأجره، وهلل ويل التوفيق
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