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 الطبيعة القانونية للشركات العامة 
 أ: دمحم علي ميلود السائح

 أستاذ القانون املدين بقسم القانون اخلاص
 كلية القانون / جامعة طرابلس

 املقدمـــــة
تطورًا ملحوظًا وتغَتات فرضتها الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية  (1)عرفت الشركات العامة

والسياسية على السواء، ال سيما بعد أن تعرضت العديد من الدولؤلزمات إقتصادية عصفت إبقتصادىا 
الوطٍت ولفشل اإلقتصاد احلر يف مواجهة تلك األزمات، لذلك أصبح تدخل الدولة مرغواًب وحتمياً 

اومة عدد من األزمااتدلالية كالتضخم والفساد اإلقتصادي والبطالة وغَتىا. أذبهت حلماية مصاحلها ومق
تحقيق العديد من الدول بعد حصوذلا على استقبلذلا لتأميم الشركات ودعم ادلشروعات العامة،بغرض

أو إدارة قطاعات  و ربقيق الربحجتماعيةقتصادية و اإلأو اجلمع بُت ربقيق التنمية اإل النفع العام
فيها بسبب  باإلستثمارابدلشاركة مع القطاع اخلاص أو التدخل يف ميادين قد ال يرغب القطاع اخلاص

تتمتع ابلشخصية اإلعتبارية والذمة  .لذلك تدخلت الدولة و أنشأت شركات عامةمكانياتقلة اإل
راحًة طبيعة اإلقتصادية، إال أن ادلشرع يف عديد الدول َف يبُت ص القطاعات سلتلف تغطي ادلالية ادلستقلة

 شخصية الشركات العامة ىل ىي شخصية إعتبارية عامة أم شخصية إعتبارية خاصة؟
إن ربديد نوعية وطبيعة الشخص ادلعنوي من حيث كونو شخصًا خاصًا أو عامًا لو أمهية  
كبَتة يف ربديد نوعية وطبيعة النظام القانوين الذي خيضع لو ىذا الشخص، فاألشخاص اإلعتبارية 

زبضع للقانون اخلاص وخيتص ابلنظر والفصل يف منازعاهتا، وخصوماهتا القضاء العادي، بينما اخلاصة 
زبضع األشخاص اإلعتبارية العامة يف تنظيمها لقواعد وأحكام القانون اإلداري وخيتص بنظر منازعاهتا 

 القضاء اإلداري.
                                                 

اذبهت بعض التشريعات إُف تسميتها بشركات القطاع العام كالقانون ادلصري وافرد ذلا تشريع خاص، وكذلك فعل ادلشرع  -1
لسنة  110اللييب من قبل فقد كان ىذه النوع من الشركات يسمى بشركات القطاع العام و تنظم بقانون خاص أنظر القانون رقم 

بشان  1374لسنة  3سؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك القانون رقم بتقرير أحكام خاصة ابذليئات وادل 1975
 شركات القطاع العام. 
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امة،منهم من ذىب إُف قد أختلف الفقو القانوين يف ربديد الطبيعة القانونية للشركات الع 
إعتبار الشركة العامة مسؤسسة عامة وتعترب جهاز من أجهزة الدولة اإلدارية ألهنا تقوم على إدارة مرافق 

يف حُت يرى أخرون أن ادلشروعات العامة اليت تتخذ شكل  (1)عامة وذلك لثبوت عناصر النفع هبا،
ىا ىذا الشكل يدل على رغبة ادلشرع يف الشركات العامة تعترب من أشخاص القانون اخلاص وإن إزباذ

ومن ىنا يثور التساؤل عن (2)أن حيتفظ ذلا بصفة ادلشروع التجاري شأهنا شأن الشركات التجارية.
موقف القانون والقضاء اللييب يف ربديد الطبيعة القانونية للشركات العامة، وىل تنطبق على ىذه 

كات التجارية وخصوصًا ما يتعلقبالواجبات الشركات زلل الدراسة نفس األحكام اخلاصةابلشر 
وادلسسؤوليات ونظام االفبلس وابلتاِف ينطبق عليها وصف التاجر، أم أن األمر سلتلف حبيث ديكن أن 

 يكون للشركات العامة طبيعة خاصة تتميز هبا عن غَتىا؟
لذلك تظهر أمهية ادلوضوعأيضًا من حيث ربديد مفهوم الشركات العامة يف القانون اللييب 

تتناول ىذىالورقة البحثية إشكاليات تتمحور حول الطبيعة القانونية ذلذه الشركات و عن خصوصية 
نظامها القانوين وتتفرع عن ىذه اإلشكاليات رلموعة من التساؤالت ادلتمثلة يف: ما ادلقصود ابلشركات 

فيو الشخص االعتباري العامة؟ وىل تعترب الشركة من الشركات العامة مهما كان النصاب الذي ساىم 
العام أم أهنا ولكي تعترب شركة عامة جيب أن تكون شللوكة ابلكامل للدولة؟ و يثور التسأول عن 
خصائص الشركات العامة وكيف يتم إنشائها؟ و ما مدى تطبيق قواعد القانون اخلاص على ىذا النوع 

 من الشركات؟ 
الطبيعة القانونية للشركات العامة من و على ضوء ىذه التساؤالت، رأينا أن نتناول موضوع 

خبلل اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي قصد مقاربة كل جوانب الشركات العامة وحىت يتسٌت لنا بيان 
الطبيعة القانونية للشركات العامة ينبغي أن نتناول ماىية الشركات العامة  )ادلطلب األول( ونبُت موقف 

 طبيعة القانونية للشركات العامة )ادلطلب الثاين(القانون والقضاء اللييب من ربديد ال
 
 

                                                 

 من ىذا البحث 11راجع الصفحة رقم  -1
 من ىذا البحث. 12راجع الصفحة رقم  -2
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 : ماهيةالشركات العامة.املطلب األول
تدخل الدولة يف أتسيس الشركات إما أن تتدخل بشكل كلي أي يكون ادلشروع شللوك 

أو أن يكون تدخلها بشكل جزئي  (1)ابلكامل للدولة وتسمى الشركة يف ىذه احلالة "ابلشركة العامة"،
أي تشًتك الدولة مع اخلواص يف تكوين الشركات وىذا النوع األخَت يسميو بعض الفقو القانوين 

 (2)"بشركات اإلقتصاد ادلختلط أو ادلشًتك".
( من قانون النشاط التجاري على سراين أحكامو على الشركات اليت 22نصت ادلادة )

سؤول ملكية اسهمها إليها، أو إُف غَتىا من األشخاص االعتبارية العامة تسؤسسها الدولة، وتلك اليت ت
فهل معٌت ذلك أن  (3)وذلك فيما َف يرد بشأنو نص خاص يف القوانُت ادلنظمة ذلا، كليًا أو جزئياً 

 الشركة اليت سبتلك فيها الدولة جزء من أسهمها تعترب شركة عامة؟
بداية بتحديدمفهومالشركات العامة، مروراً ابحلديث وإنطبلقاً شلا سبق سنقوم يف ىذا ادلطلب 

 عن خصائصها وأخَتاً سنتناول األراء ادلختلفة يف ربديد الطبيعة القانونية للشركات العامة.
 أواًل: مفهوم الشركات العامة.

لتحديد مفهوم الشركات العامة ينبغي توضيح ادلقصود ابلشركات العامة حىت يتسٌت لنا بيان 
 الشركات العامة اليت تتميز هبا عن غَتىا من الشركات.خصائص 

 أ: تعريف الشركة العامة.
 يف ينشأ قد لبس أي وإزالة العامة، الشركات وأركان مفهوم ربديد يف التعريف أمهية تكمن

 تنطبق اليت اخلاصة القانونية األحكام ربديد وابلتاِف ،كذلك اليعترب وما عامة شركة مايعترب ربديد
 وعنون نص ادلادة ،تعريف الشركات العامة فيقانون النشاط التجاريلادلشرع اللييب  لذلك تطرق .عليها

                                                 

و إيثان وايزمان وتوبياس يقسم بعض الفقو الشركات العامة إُف شركات عامة مالية وشركات عامة غَت مالية أنظر، بول كوتَتيل  -1
 ويكنز،" تغطية القطاع العام

 .25و 24ص  2006وتقسيمو القطاعي" تقرير صندوق النقد الدوِف، سنة 
 2016سنة  17أنظر خالد أحربيل، "النظام القانوين للشركات ذات االقتصاد ادلختلط"  رللة منازعات األعمال، العدد  -2

 .88ادلغرب، ص 
 بشأن النشاط التجاري. 2010نة لس 23القانون رقم  -3
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"و يُقصد هبا كل شركة ديلك رأمساذلا ابلكامل شخص أو أكثر من  ،ابلشركات ادلسامهة العامة (256)
ها أحكام ، وتسري علياألشخاص االعتبارية العامة، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات ادلسامهة

 (1).ىذا القانون
فالشركات العامة وفقاً للقانون اللييب ىي تلك اليت يكون رأمساذلا شللوكاً ابلكامل للدولة، معٌت 
ذلك أن الشركات اليت تشًتك فيها الدولة مع اخلواص )الوطنية( مهما كانت نسبة االشًتاك ال تعترب 

من اجلهات ادلختصة لتأسيسها. ىذا خببلف ما   ال ربتاج إُف صدور قرارخاصة، شركات عامة، و إمنا  
كان عليو األمر سابقاً حيث تعترب الشركة شركة قطاع عازلىت لو ملكت الدولة جزًء منها بنسبة تتجاوز 

50.%(2) 
شركات القطاع العام أبهنا الشركات التـي يكون رأمساذلا شللوكاً كذلك  عرف ادلشرع ادلصري

عتبارية...، وقد أطلـق عليهـا اسـم الشركة القابضة، وألزم القانون أن ابلكامل للدولة، أو لؤلشخاص اال
نص  بشأنوتتخذ ىذه الشركات شكل شركات مسامهة، وزبضع ألحكامها اخلاصة، فيما ال يرد 

 للدولة ابلكامل  وادلملوكة ذاتيا ادلمولة االقتصادية ادلشرع العراقي أبهنا "الوحدة يف حُت عرفها (3)،خاص
فالشركة (4). قتصادية"إ أسس وفق وتعمل واإلداري ادلاِف واالستقبلل ادلعنوية ابلشخصية تعتتم اليت

الدولة ليقوم أبداء ادلهام واخلدمات العامة، ولكي تقوم الشركة العامة هبذه ادلهام  سؤسسوالعامة كيان ت
                                                 

 من قانون النشاط التجاري. 256نص ادلادة  -1
ميبلدي بتقرير بعض االحكام ادلتعلقة ابلشركات ادلسامهة ادلملوكة كليًا أو جزئياً  1423لسنة  15راجع القانون رقم  -2

 االخريو   ،للدولة كاملة ملكية ادلملوكة العامة الشركة احدامها ،العامة الشركات من نوعُت بُت التميز ديكنللمجتمع، عمومًا 
 من لبلغلبية الدولة ملكية ان حيث ٬ادلملوك مال راس من % 50 عن التقل حبصة للدولة جزئية ملكية ادلملوكة ادلختلطة الشركات

عبد الرازق الشامى،  نظر الشامىالشركة، أ  إدارة رلالس اعضاء من االغلبية تعُت حق للدولة تضمن ادلختلطة الشركات مال راس
رسالة   العودلة" ظل يف احلديثة واالذباىات العامة ادلشاريع إلنشاء األساسية وادلربرات العامة ادلشاريع وخصائص وطبيعة مفهوم"

اإلدارة، مصر،  يف العليا الدراسات كلية،  والتكنولوجيا للعلوم العربية ماجستَت اشراف الدكتور يونس البطريق، األكادديية
 .11، ص 2012سكندرية، اال
 24العدد  –ف بشأن شركات قطاع االعمال العام، اجلريدة الرمسية  1991لسنة  203( من القانون ادلصري رقم 1ادلادة ) -3

م اخلاص بشركات قطاع العام يف مصر 1971لسنة  60من قانون  28ف. كما عرفتها ادلادة  1991يونيو سنة  19)مكرر( يف 
 إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقاً خلطة التنمية"." أبهنا وحدة 

 عدلت بعض ادلواد دبوجب قوانُت الحقة. 1997لسنة  22( من قانون الشركات العامة العراقي  رقم 1ادلادة ) -4
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يضاً شركات القطاع أواخلدمات العامة ينبغي ذلا أن تشارك يف األنشطة أو تقدم اخلدمات اليت تقدمها 
ويف ىذا السياق عرفها بعض الفقو أبهنا "الشركة اليت تكون الدولة أكرب حامل  (1)اخلاص،

أو ىي تلك الوحدة اإلقتصادية اليت تقوم على تنفيذ مشروع إقتصادي معُت وفقاً (2)،ألسهمها"
 (3)للخطط اليت تضعها الدولة لتحقيق أىداف اجملتمع اإلشًتاكي.

 ند وضع تعريف للشركااتلعامة جيب أن يسؤخذ يف االعتبار العناصر التالية: نلخص للقول ع
 ،أن ملكيتها تكون ابلكامل للدولة أو أحد أشخصها اإلعتبارية 
  تشريع،يتم أتسيسها دبوجب 
 .أن ىذه الشركات تتمتع ابالستقبلل ادلاِف واإلداري 

عن يمكن تعريف الشركات العامة أو ما يسمى )بشركات القطاع العام( أبهنا عبارة لذلك
تمتع ابلشخصية ادلعنوية تو  أو أحد أشخاصها اإلعتبارية العامة، للدولة ابلكاملشللوك  مشروع عام

قت غرضها يف الغالب ربقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ويف ذات الو داريواالستقبلل ادلاِف واإل
تقوم على أسس إقتصاديةلتحقيق الربح، وينطبق عليها القانون التجاري. ومن ىذا التعريف ديكننا بيان 

 خصائص الشركات العامة.
 ب خصائص الشركات العامة.

بُتن ادلشرع اللييب أن الشركة العامة تتمتع ابلشخصية القانونية والذمة ادلالية ادلستقلة 
 مل للدولة حبيث ينقسم إُف أسهم متساوية القيمة امسية وقابلة للتداولة.وأنرأمساذلايكون شللوكاً ابلكا

                                                 

 نظرصفة الشركة العامة، أ 1995ورد ىذا التعريف يف القانون الذي أكسب جامعة أوريغون للصحة والعلوم عام  -1
Frank Newman, Lara Couturier and Jamie Scurry “the Future of Higher 
Education – Rhetoric, Reality and the Risks of the Market” 2004 published by 

Jossey-Bass page 178. 
 .178نفس ادلرجع ص  2
، ص 2011دلكتبة اجلامعة ، الزاوية ، ليبيا، الطبعة السادسة ، د. دمحم عبد هللا احلراري،أصول القانون اإلداري اللييب، منشورات ا 3

112  . 
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ونظراً لتأسيسها من قبل الدولة دبفردىا، فإن الشركة العامة تتميز أبهنا شركة شخص واحد،  
وألهنا تقوم على فكرة النظام ال العقد فإن نية ادلشاركة قد تكون منعدمة يف ىذا النوع من الشركات. 

 القول أبن الشركة العامة تتمتع جبملة من اخلصائص ديكن إصباذلا فيما يلي: ذلذا ديكن
 ملكية الدولة لرأس مال الشركة العامة. .1

نص ادلشرع اللييب صراحًةعلى أن الشركة العامةىي كل شركة ديلك رأمساذلا ابلكامل شخص 
إذاً تظهر صبغة العمومية على ىذا النوع من الشركات يف  (1)أو أكثر من األشخاص اإلعتبارية العامة.

أن الدولة أو أشخاصها اإلعتبارية العامة تكون ىي ادلساىم الوحيد يف رأمساذلا منذ أتسيسها أو بعد 
اليت تساىم الدولة أو أحد  (2)أتميمها. وابلتاِف فإن ىذه الشركات زبتلف عن الشركات ادلختلطة،

 (3)من رأمساذلا و اجلزء األخر يكون شللوكاً للخواص الوطنيُت. ىيئاهتا العامة يف جزء
 متتع الشركات العامة ابلشخصية اإلعتبارية. .2

وشلا يًتتب على قيد الشركة العامة يف السجل التجاري سبتعها ابلشخصية ادلعنوية،والذمة ادلالية 
ن و ما سيتولد عنو من أموال ادلستقلة عن ذمم ادلسامهُت فيها،فخروج رأس ادلال الذي دفعو ادلسامهو 

يصبح ملكًا للشركة ذاهتا وال يبقى ذلسؤالءسوى احلق يف األرابح وإقتسام موجودات الشركة عند 
ومن ىنا فإن امتبلك ادلساىم للسهم ابعتباره ورقة مالية خيول لو حقوق على الشركة وليس  .تصفيتها

                                                 

 من قانون النشاط التجاري اللييب. 256نص ادلادة  -1
 أو الشركات ذات اإلقتصاد ادلختلط، أنظر خالد أحربيل، مرجع سابق ذكره. -2
الدولة جبزء يف رامسال الشركة واجلزء األخر عبارة عن ادلقصود ابلشركات ادلختلطة يف ىذا السياق تللك الشركات اليت تساىم  -3

أحكامًا خاصة هبذا النوع من  2010لسنة  23َف يقنن ادلشرع اللييب يف قانون النشاط التجاري رقم مسامهة أشخاص وطنيُت،
ادلختلطة و اليت من ذات القانون، حيث عنونت ابلشركات العامة و  22الشركات، على الرغم أنو ذكر ىذا ادلصطلح يف ادلادة 

نصت على "سراين قانون النشاط التجاري على الشركات اليت تسؤسسها الدولة، أو تلك اليت تسؤول ملكية أسهمها إليها، أو غَتىا 
من األشخاص االعتبارية العامة كلياً، أو جزئيًا وذلك فيما َف يرد بشأنو نص خاص يف القوانُت ادلنظمة ذلا"، صلد أن ادلشرع نص 

على شكل الشركة اليت يكون رأمساذلا شللوك ابلكامل للدولة يف حُت َف يبُت شكل الشركات الٍت سبتلك فيها الدولة جزء من  صراحتاً 
 رأمساذلا.
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وإبعتبار أن الشركات ادلسامهة من شركات األموال اليت تقوم على  (1).ابعتباره حصة شائعة يف ماذلا
( عندما عرفت 98اإلعتبار ادلاِف فإن مسسؤولية ادلسامهُت فيهاتكون زلدودة وىذا ما نصت عليو ادلادة )

الشركة ادلسامهة أبهنا تلك "اليت ال يكون فيها ادلسامهون مسسؤولُت عن ديون الشركة والتزماهتا إال دبقدار 
فإذا ما استغرقت ديون الشركة ادلسامهة أمواذلا، فإن خسارة ادلساىم فيها ال تتعدى  (2)يمة أسهمهم".ق

ادلبلغ الذي دفعو لقاء االسهم اليت اكتتب هبا أو اشًتاىا، ويًتتب على ادلسسؤولية احملدودةللمساىم أنو ال 
 (3)يكتسب وصف التاجر جملرد دخولو يف الشركة العامة.

ليت تصدرىا الدولة لتأسيس الشركات ادلسامهة العامة دائماً تنص على إكتساب فالتشريعات ا
وكذلك نص قانون النشاط التجاري على أن الشركة  (4)الشركة الشخصية ادلعنوية والذمة ادلالية ادلستقلة،

 (5)تتمتع ابلشخصية القانونية اعتباراً من اتريخ قيدىا يف السجل التجاري وتنتهي ابلشطب منو.
 نعدام نية املشاركة.إ .3

تعترب نية ادلشاركة من األركان ادلوضوعية اخلاصة بعقد الشركة، فيجب أن يتوافر لدى الشركاء 
قصد اإلشًتاك يف الشركة و إنصراف إرادة كل شريك وعلى قدم ادلساواة بينهم إُف التعاون اإلجيايب، 

ادلشاركة ىو شرط إنشاء واستمرار ، فقصد (6)لتحقيق الغرض ادلشًتك الذي تكونت الشركة من آجلو
صلد أن نية  (7)لعقد الشركة وابلتاِف جيب أن يتوافر عند إبرام عقد الشراكة وطول فًتة قيام الشركة.

                                                 

، 1978د.ابو زيد رضوان، الشركات التجارية ىف القانون الكويىت ادلقـارن، دار الفكـر العربـي، الطبعة األوُف، القاىرة، مصر،  -4
 .123ص 

 من قانون النشاط التجاري اللييب. 98ادة ادل -5
تركي مصلح ضبدان "الوسيط يف النظام القانوين جمللس إدارة الشركات ادلسامهة العامة : دراسة مقارنة، دار اخلليج،  -1

EBook، ،31، ص 2014عمان، األردن  
ت يف أتسيس شركة قابضة يف رلال اخلطوط م ابإلذن لبعض اجلها 2007( لسنة 636أنظر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -2

 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.1975( لسنة 33اجلوية، وكذلك القانون رقم )
 ( من قانون النشاط التجاري اللييب.25ادلادة ) -3
، أنظر كذلك د. أضبد 74، ص 2008القاىرة، د. مسيحة القيلويب "الشركات التجارية" الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية،  -4

 .148، ص 2000سليمان زايد، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الثانية، دار ايفا للنشر والتوزيع، عمان 
 د. مسيحة القيلويب، ادلرجع السابق -5
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ادلشاركة ال تتوفريف الشركااتلعامةوذلك الن احلكومة تسؤسس الشركة العامة دبفردىا و تشكل صبعيتها 
 (1)ها غرض الشركة.العمومية من بعض اجلهات العامة اليت يعني

 الشركة العامة شركة شخص واحد. .4
شركة الشخص الواحد أو ما يطلق عليو ادلشروع الفردي زلدود ادلسسؤولية نظام أتخد بو بعض 
القوانُت الغربية كالقانون األدلاين،ودبقتضى ىذا النظام جيوز للشخص أن ُيكون شركة دبفرده وذلك أبن 

لية لتنفيذ مشروع معُت يف شكل شركة وحيدد مسئوليتو بقدر ذلك ادلبلغ يقتطع مبلغاً معيناً من ذمتو ادلا
 (3)ال وجود دلثل ىذه النوع من الشركات يف التشريع اللييب، (2)دون أن يسأل يف ابقي ذمتو ادلالية.

و إن مبدأ وحدة الذمة  (4)وذلك أتسيسًا على أن عقد الشركة ال بد أن يربم بُت شخصُت أو أكثر،
يتعارض مع فكرة زبصيص ذمة مالية لغرض معُت،فالشخص لو ذمة مالية واحدة و ال تتعدد للشخص 

بتعدد االلتزامات، إال أن الشركات ادلسامهة العامة سبثل إستثناء ديكن أن يتجسد فيو شركة الشخص 
حيث أن الدولة تسؤسس شركة مسامهة دبفردىا لتنفيذ مشروع معُت فتكون ىذه الشركة  (5)الواحد،

 سؤولة عن ديوهنا وإلتزماهتا.مس
 عدخمضوع الشركات املسامهة العامة لنظام املراقبني املاليني. .5

                                                 

سبق بُت عدد من األشخاص إال أنو ديكن تصور وجود نية ادلشاركة يف الشركات العامة خصوصاً إذا مت أتسيسهاإبتفاق م -6
 اإلعتبارية العامة، أي أتفقوا فيما بينهم على أتسيس شركة عامة ومن مت ربصلوا على اإلذن بتأسيس تلك الشركة.

 .38أنظر د. مسيحة القيلويب، مرجع سابق ص  -1
الشخص القيام ابلنشاط أن فكرة شركة الشخص الواحد ذلا مربرات عملية خصوصًا يف ادلشروعات الصغَتة إذ قد يفضل  -2

دبفرده مع ربديد مسئوليتو يف الوقت ذاتو كما أن الغَت ال يضار بذلك إذا كان ىناك سجل ذباري قوي من حيث اإلجراءات 
واحلجية، فمن السهل بعد ذلك ان يعلم بوسائل الشهر وابلقيد يف السجل التجاري مدى مسئولية صاحب الشركة و رأس ادلال 

 ادلخصص للتجارة،.
 ( من القانون ادلدين اللييب.494ادلادة ) -3
من قانون النشاط التجاري، وذلك يف حالة أيلولة صبيع أسهم أو حصص  34ديكن استخبلص استثناء اخر نصت عليو ادلادة  -4

 الشركة إُف شركة قابضة، وابلتاِف تصبح الشركة القابضة دبفردىا مالكة جلميع االسهم. 
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ال زبضع الشركات العامة لنظام ادلراقبُت ادلاليُت ادلنصوص عليو يف قانون النظام ادلاِف 
من وتعترب ىذه اخلاصية من اخلصائص ادلهمة اليت تتميز هبا الشركات العامة عن غَتىا  (1)للدولة،

 (2)ادلسؤسسات اإلقتصادية العامة.
وتعقيبًا على ذلك فإن أتسيس الدولة لشخص معنوي "الشركة" اخلاضع ألحكام القانون 
التجاري لكي ديارس نشاط من االنشطة التجارية وتدخلها خبلل احلياة ادلفًتضة للشركة ابإلشراف أو 

ات العامة شخص من أشخاص القانون التوجيو، قاد ذلك اِف القول على لسان بعض الفقو أبن الشرك
 العام. ويف ادلقابل ىناك من يرفض ىذا التوجو ويعتربىا من أشخاص القانون اخلاص.

 اثنياً: األراء الفقهيةيف حتديد الطبيعة القانونية للشركات العامة.
إُف جانب اخلبلف القائم بُت الفقو يف ربديد الطبيعة القانونية للشركات ادلسامهة عموماً 
والشركات العامة على وجو اخلصوص من حيث األساس الذي تقوم عليها الشركة: عقدي أو نظامي، 
أاثرت الطبيعة القانونية للشركات العامةجداًل واسعًا بُت فقهاء القانون اخلاص و العام من انحية ىل 

يعترب  الشركات العامة من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون اخلاص. ىذا اإلختبلف
 إمتداداً للخبلف القائم حول ربديد معايَت التفريقة بُت ادلشروع العام وادلشروع اخلاص.

ذىب فقهاء القانون العام للقول أبن الشركات العامة عبارة عن مشروع عام لو الشخصية  
 )أ(،اري القانونية ادلستقلة ويعترب شخص من أشخاص القانون العام وابلتاِف ينطبق عليها القانون اإلد

ويف ادلقابل ذىب فقهاء القانون اخلاص إِف القول أبن الشركات العامة ىي شخص من أشخاص 
 )ب(.القانون اخلاص و ينطبق عليها القانون اخلاص وتتصف بوصف التاجر

 أ: الشركات العامة من أشخاص القانون العام 
ألن رأمساذلا القانون العام أشخاص يذىب فقهاء القانون العام إُف إعتبار الشركات العامة من 

الشركات  عامة زبصص من ميزانية الدولة كما أنىي أموال موال شللوك ابلكامل للدولة، وىذه األ

                                                 

 نون النشاط التجاري اللييب.( من قا260نص ادلادة ) -5
بتقرير  1975لسنة  110القانون رقم راجعسابقًا كانت الشركات العامة زبضع لنظام ادلراقبُت ادلاليُت وفقًا للقانون ادلاِف، -6

ميبلدي بتقرير بعض االحكام  1423لسنة  15أحكام خاصة ابذليئات وادلسؤسسات العامة وشركات القطاع العام، و القانون رقم 
 بشان شركات القطاع العام 1374لسنة  3ادلتعلقة ابلشركات ادلسامهة ادلملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع، و القانون رقم 
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وال يغَت من ذلك إزباذىا  (1)،العامةغالبًا تقوم على إدارة مرافق عامة ولثبوت عناصر النفع العام هبا
وتعامبلهتا. إذ ليس ذلذا الشكل أثر على  شكل الشركة أو تطبيق القانون التجاري على نشاطها

 طبيعتها القانونية لذلك جيب أن حيكمها القانون اإلداري بصفة أصلية.
إستدل اصحاب ىذا الراي دبجموعة من احلجج على ضوئها اعتربوا الشركات العامة من 

 األيت: اشخاص القانون العام واليت ديكن تلخيصها يف
 الدولةلرقابة  و زبضعداري بلل ادلاِف واإلقواالست اإلعتباريةخصية لشاب الشركات العامة تتمتعن إ .1

التنمية اإلقتصادية  مشاريع صناعية أو إقتصادية لغرض ربقيقدارة تنفيذ و إ تقوم علىو 
 (2)واإلجتماعية.

دارهتا بيد السلطة إو  أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة العامة ملك للدولة الشركة أسهم نإ .2
 .العامة

 (3(من نواحي عدة منهاالشركات العامة زبتلف عن الشركات ادلسامهة اخلاصة  .3
  الشركات اخلاصة تنشأ عادًة نتيجة اجلهود الفردية وهتدف دائمًا لتحقيق مصاٌف خاصة

واحلصول على الربح، أما الشركات العامة تنشئها الدولة وتعد يف حقيقتها حلقة من حلقات 
من دعائم اجملتمع يف إشباع احلاجات العامة وتنفيذ سياسة اجلهاز اإلداري لتكون دعامة 

 ادلشرع يف اجملاالت اإلقتصادية ادلختلفة.
 على خبلف الشركات  دارهتاإعلى يف يف الشركات اخلاصة ىم اصحاب احلق األ ونادلسامه

 (4)العامة قد تتدخل الدولة يف تعُت رللس اإلدارة.
                                                 

للوقوف على ىذه اآلراء الفقهية، أنظر على سبيل ادلثال د. إبراىيم عبد العزيز شيحا، أصول اإلدارة العامة، منشأة ادلعارف  -1
ذلك د. دمحم فسؤاد مها ، ادلشروع العام طبيعتو والقانون الذي حيكمو، رللة العلوم اإلدارية، ، وك72، ص 1985ابإلسكندرية، 

، انظر كذلك مسؤلف الدكتور دمحم عبد هللا احلراري،، أصول القانون اإلداري اللييب، 29، ص 1971العدد األول  ،  13السنة 
 .  119 -111، ص 2011،  منشورات ادلكتبة اجلامعة ، الزاوية ، ليبيا، الطبعة السادسة

 د. إبراىيم شيحا، ادلرجع السابق.  -2
 .118د. دمحم عبد هللا احلراري، ادلرجع السابق، ص  -1
 1975( لسنة 33م، أنظر القانون رقم )2010لسنة  23وىذا ما كان عليو العمل قبل صدور القانون النشاط التجاري رقم  -2

 حري.م بشأن إنشاء الشركة الوطنية للنقل الب
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ن كانت زبضع إعامة و إقتصادية تعترب مرافق  لعامةا ن الشركاتخلص ىذا الرأي إُف القول أب
 أغلبهنا زبضع للقانون العام يف ن ذلك ليس بصفة مطلقة ألإف ،للقانون اخلاص أحكامهايف بعض 
 أحكامها.

 ب: الشركات العامة من أشخاص القانون اخلاص.
يطبق  و ابلتاِف (1)وصف جانب من الفقو الشركات العامة، أبهنا أشخاص إعتبارية خاصة،

 عليها القانون اخلاص واستدل أنصار ىذا الرأي على األسانيد التالية:
 وإن اقتصادي شبيو بنشاط الشركات التجارية اخلاصة، بنشاط تقوم الشركات العامة نإ .1

 االفراد معاملة تعامل أن وجب اخلاص، العمل ميدان إُف نزلت مىت العامة اإلعتبارية األشخاص
 (2).ن نشاطها ال يعترب من قبيل شلارسة السلطة العامةأطادلا نون اخلاص القا قواعد عليها تسريو 

ادلشرع عند تنظيمو للشركات العامة َف يعًتف ذلا صراحة ابلشخصية اإلعتبارية العامة، وإنو  نإ .2
أخضعها يف تصرفاهتا ألحكام القانون التجاري، وأختار شكل الشركة ادلسامهة من أجل تنفيذ 

بينهما وبُت  ىوسو  ،ن حيتفظ ذلا بصفة ادلشروع التجاريأيف  تويفصح عن رغب مشروع معُت
 (3).الشركات اخلاصة

 ادلشروعات ىذه ذلا زبضع اليت القواعد خيص فيما االحالة، على التأميم قوانُت يف حرص ادلشرع .3
 واخضاعها ذلا التجارية الصفة ثبوت عن يفصح شلا اخلاصة ادلشروعات عليها تسَت اليت تلك إُف

 التجارية. والعادات للقوانُت
دلا كانت الشركات العامة ذات كيان مستقل وتتمتع ابلشخصية القانونية و الذمة ادلالية 
ادلستقلة وتدار إدارة ذاتية بواسطة أجهزهتا الداخلية، وذلا حرية العمل والتصرف دبا يتفق والغرض 

                                                 

، أنظر كذلك ده شيت صديق دمحم، القضاء 88، الكتاب الثاين ص 1973د. سليمان الطماوي، مبادىء القانون اإلداري،  -3
، 2016اإلداري وتنازع اختصاصاتو مع القضاء العادي )دراسة ربليلية مقارنة( ادلركز القومي لبلصدارات القانونية، الطبعة األوُف، 

 .124ص 
نس، النظام القانوين للقطاع اخلاص والقطاع العام يف الشركات وادلسؤسسات، دار الفكر العريب، بدون طبعة، د. علي حسن يو  -4

 .564وبدون سنة نشر، ص 
د. دمحم حلمي، النظام القانوين للقطاعُت العام واخلاص، رللة العلوم اإلدارية الصادرة عن الشعبة ادلصرية للمعهد الدوِف للعلوم  -1

 .149العدد الثاين، السنة السابعة  ص اإلدارية، 
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وال يطعن فيها إال أمام القضاء، لذلك فإن ىذه ادلخصص ذلا وتعد قراراهتا هنائية وانفذة بذاهتا 
الشركات ال يتوافر فيها من العناصر البلزمة العتبارىا من أشخاص القانون العام، األمر الذي جيعل 
فقهاء القانون اخلاص دييلون وبشدة إُف عدىا من أشخاص القانون اخلاص.و إذا كان األمر كذلك فما 

 من ربديد الطبيعة القانونية للشركات العامة؟ ىو موقف القانون والقضاء اللييب
 : موقف القانون والقضاء اللييب من حتديد الطبيعة القانونية للشركات العامة.املطلب الثاين

ال يوجد نظام قانوين موحد ينظم الشركات العامة حاليًا يف ليبيا على غرار بعض القوانُت 
ادلقارنة كالقانون ادلصري والقانون العراقي الذان اصدرا قواعد خاصة ربكم ىذا النوع من الشركات يف 

ركات العامة إبستقراء نصوص قانون النشاط التجاري اللييب، صلد أن ادلشرع نظم الش(1)قانون مستقل.
يف بعض مواده ونص صراحة على مراعاة األحكام اخلاصة ابلشركات ادلسامهة لتأسيس و إدارة 
الشركات زلل الدراسة، لذلكو لتحديد الطبيعة القانونية للشركات العامة يف القانون اللييب جيب أن 

بلل الشركات العامة إدارايً نتطرق إُف بيان كيفة أتسيس وتنظيم الشركات العامة )أوالً( شبنبينمدى إستق
 و مالياً عن الدولة )اثنياً(

 أوال: أتسيس الشركات العامة يف القانون اللييب.
تتميز الشركات العامة بتكوين رأمساذلا من أموال عامة قصد تسيَت نشاط ذباري أو صناعي 

قواعد التجارية حبيث تتخذ شكل الشركة ادلسامهة. ومن ىذا ادلنطلق فإن جل قواعدىا مستمدة من ال
وإذا كان األمر كذلك فهل أتسيس وإدارة الشركات العامة يتم وفق  (2)اخلاصة ابلشركات ادلسامهة،

 اإلجراءات ادلتبعة يف الشركات ادلسامهة أم أن ادلشرع نص على ألية أتسيس معينة ذلا؟

                                                 

بتقرير أحكام خاصة ابذليئات  1975لسنة  110اصدر ادلشرع اللييب عدت قوانُت يف وقت سابق منها القانون رقم  -2
ميبلدي بتقرير بعض االحكام ادلتعلقة ابلشركات  1423لسنة  15وادلسؤسسات العامة وشركات القطاع العام، و القانون رقم 

بشان شركات القطاع العام ىذه القوانُت ألغيت دبوجب  1374لسنة  3ادلملوكة كليًا أو جزئيًا للمجتمع، و القانون رقم  ادلسامهة
 م بشأن النشاط التجاري.  2010لسنة  23القانون رقم 

 ( من قانون النشاط التجاري  256نص ادلادة ) -1
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 يف إال التثور أخر قانون تطبيق مسألة فإن ينظمها، خاص تشريع العامة للشركة كان فإذا
هبا، لذلك سنعاًف طي ىذه الفقرة  اخلاصة األحكام بعض تنظيم عن الشركة إنشاء تشريع قصور حالة

 مدى تطبيق قواعد القانون اخلاص على الشركات العامة )ب(، بعد أن نتناول كيفية إنشائها)أ(
 كيفيةإنشاء الشركات العامة. .أ 

اإلجراءات القانونية اليت زبضع ذلا الشركات الشركات العامة يف إنشائها لنفس  زبضع
إال أنو يلزم لتأسيس شركة عامة صدور قرار  (1)التجارية عمومًا وشركات ادلسامهة على وجو اخلصوص،

من اجلهة ادلختصة متضمنًا النظام األساسي للشركة و بناًء على دراسة جدوى إقتصادية ربتوي على 
لنسبة خلطة التنمية. يف ىذا زبتلف الشركة العامة عن الشركة إضاحات حول أمهية ادلشروع وضرورتو اب

ادلسامهة اخلاصة اليت تطرح أسهمها لبلكتتاب العام، يف حُت الشركة العامة ال يتم أتسيسها إال عن 
كذلك يظهر الفرق بُت الشركات العامة و اخلاصة يف عدد ادلسامهُت فيهما  (2)طريق اإلكتتاب اخلاص.

أشخاص يف حُت  10ع أال يقل عدد ادلسامهُت يف الشركات ادلسامهة اخلاصة عن حيث إشًتط ادلشر 
 (3)أستثناء ادلشرع الشركات ادلسامهة العامة من ىذا الشرط.

عمومًا ديكن القول أن الشركات العامة تسؤسس إما نتيجة لصدور قرار من احلكومة بتأسيس 
 إُف شركة ما رأمسال كل ة أو نتيجة أيلولةشركة عامة لغرض معُت أو نتيجة لتأميم كلي لشركة قائم

الشركة، و حيث  بشراء تلك العامة للجهة اإلذن الدولة سبنح أن بعد الشراء طريق عن العام الشخص
ما كانت طريقة التأسيس فإن بيان القواعد واجبة التطبيق على الشركة العامة بعد أتسيسها من األمهية 

 دبكان ذكرىا يف الفقرة القادمة.
 مدى تطبيق قواعد القانون اخلاص على الشركات العامة. .ب 

                                                 

 تقسيم األرابح واخلسائر، والكتابة واإلشهار القانوين... إاٍفمن تقدمي احلصص )رأس مال الشركة(، ونية ادلشاركة، و  -2
من ذات القانون "دبراعاة األحكام ادلنظمة للشركات ادلسامهة تسؤسس  257من قانون النشاط التجاري، تنص ادلادة  99ادلادة  -3

اًء على دراسة جدوى اقتصادية تقدم من اجلهة الشركة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( ُمتضمناً النظام األساسي، وبن
 ادلعنية."

م بتقرير بعض األحكام يف شأن الشركات ادلسامهة، نشر ىذا القرار بتاريخ  2012( لسنة 186( من القرار رقم )3ادلادة ) -4
 .50،  49السنة الثانية ص  1م ابجلريدة الرمسية العدد  2013/  2/ 24
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من األاثر ادلهمة اليت تًتتب على أتسيس الدولة للشركات العامة ىو بيان القانون الذي ينظم 
ىذه العبلقة،  شلا الشك فيو أن قانون إنشاء الشركة العامة ونظامها األساسي مها اللذان يطبقان على 

ن قانون اإلنشاء وكذلك النظام األساسي للشركة ويف حالة عدم وجود الشركة ويف نفس الوقت صلد أ
إبستقراء نصوص قانون النشاط التجاري يتضح  كما أنو (1)حكم خاص حييبلن األمر للقانون التجاري،

أبن إرادة ادلشرع اللييب اذبهت و يف أكثر من موضع إُف تطبيق القانون التجاري على الشركات 
ن خلو النظام األساسي لشركة م أب1997كمة العليا يف حكمها الصادر سنة ، وقضت احمل(2)العامة

ويف نفس السياق  (3)،االستصبلح الزراعي من كيفية تصفيتها وجوب الرجوع إُف القانون التجاري
إذبهت دائرة القضاء اإلداري دبحكمة إستئناف طرابلس إُف إعتبار الشركة العامة الستَتاد وبيع اآلالت 

ليست مرفق عام وملكية الدولة ألمواذلا التضفي عليها الصفة وال تستوجب إخضاعها للقواعد  الزراعية
ادلتعلقة ابدلرافق العامة يف القانون اإلداري، بل تظل زلتفظة بشكلها كشركة ذبارية من أشخاص القانون 

ا يف احلكومة وقد ينص قانون إنشاء الشركة على عدم سراين القواعد واألحكام ادلعمول هب(4)اخلاص.
 الشركة إنشاء بشأن م1975 لسنة( 33) منالقانونرقم( 15) على الشركات ادلسؤسسة، حيث نصتادلادة

 القواعد هبا العمل ونظم وموظفيها الشركة أموال إُف ابلنسبة التسري أبنو البحري، للنقل العامة الوطنية
 .احلكومة يف هبا ادلعمول واإلجراءات واألحكام

القضاء اإلداري دبحكمة إستئناف بنغازي كذلك شركة ليبيا للتأمُت وإن آلت إعتربت دائرة 
ملكيتها للدولة بعد أتميمها ظلت سبارس نشاطها طبقاً للنظم والقواعد ادلعمول هبا يف الشركات اخلاصة 

                                                 

م بئلذن لبعض اجلهات يف أتسيس شركة 2007لسنة ) 636(ار اللجنة الشعبية العامة رقم نصت ادلادة السادسة من قر  -1
 قابضة يف رلال اخلطوط اجلوية على سراين القانون التجاري والقوانُت ادلنظمة لؤلنشطة االقتصادية على الشركة ادلذكورة .

 ( من قانون النشاط التجاري.256( و )22راجع نص ادلادتُت ) -2
 ف 24/3/1997اتريخ الطعن  40/107مدين رقم ق طعن  -3
قضت ف1975-1-26ف جبلسة  1973لسنة  35حكم دائرة القضاء اإلداري دبحكمة إستئناف طرابلس يف الدعوى رقم  -4

اليت  "إن الطبيعة القانونية للشركة العامة لآلالت وادلستلزمات الزراعية 2001احملكمة العليا الليبية كذلك يف حكمها الصادر يف 
ربصل يف كوهنا شركة مسامهة زبضع ألحكام القانون اخلاص وتتبع وسائلو وأساليبو يف اإلدارة وال تعترب ابلتاِف من ادلرافق 

 .ف30/12/2001اتريخ الطعن  74/ 44طعن إداري رقم ق العامة"
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ودلا كانت قواعد القانون التجاري واجبت التطبيق يف حالة قصور تشريع (1)و أحكام القانون التجاري،
إنشاء الشركة على بيان بعض األحكام، فإنو جيوز تطبيق نظام اإلفبلس وكذلك احلجز على شلتلكات 
الشركة العامة من قبل الدائنُت، ىذا ما جيب أن تكون عليو احلالة إسوًة بنظَتاهتا من الشركات اخلاصة. 

عامة أن دينح الشركة إال أن األمر ليس هبذه البساطة،حيث ديكن للمشرع ويف قانون إنشاء الشركة ال
شليزات اليت تتميز هبا االشخاص اإلعتبارية العامة وخصوصًا فيما يتعلق ابحلجز على أمواذلا وصلد ادلثال 

م بشأن مصرف اإلدخار واإلستثمار العقاري 1981( لسنة 2األبرز على ذلك يف القانون رقم )
ليبية لبلستثمارات اخلارجية، حيث نص م بشأن إنشاء الشركة العربية ال1981( لسنة 6والقانون رقم )

ىذان القانوانن على عدم جواز احلجز على أموال مصرف اإلدخار و شركة البلستثمارات اخلارجية 
 على التواِف وإعفائهما من الضرائب والرسوم. 

العامة ىو  للشركات القانونية الطبيعة لتحديد توضيحها ينبغي اليت ادلهمة أيضاً من ادلسؤشرات
هبا، قد يعتقد البعض أن  والعاملُت العامة الشركة بُت طبيق قواعد قانون العمل على العبلقةمدى ت

العاملُت ابلشركات العامة ىم موظفُت عامُت وابلتاِف تنظبق عليهم القواعد ادلنظمة للوظيفة العامة 
لعامة تعترب شخص من وتلتزم الدولة بدفع رواتبهم من اخلزينة العامة، إذا كان االمر كذلك فإن الشركة ا

أشخاص القانون العام، إال أن األمر سلتلف سباماً ألن العبلقة بُت العامل و الشركة العامة عبلقة تعاقدية 
و ال يعترب موظف حكومي )عام( وال يستفيد من احلماية ادلتعلقة ابدلوظفُت العامُت ادلنظمة يف القوانُت 

أن بقوذلا " 1992العليا الليبية يف حكمها الصادر سنة ىذا ما ذىبت إليو احملكمة (2)اخلاصة بذلك،
تص القضاء اإلداري بنظر منازعاهتم العاملُت ابلشركات العامة ال يعتربون من ادلوظفُت العامُت و ال خي

مع الشركات العامة العاملُت هبا وأن عبلقتهم بتلك الشركات عبلقة تعاقدية زبضع لقانون العمل و 
للوائح ادلعمول هبا يف تلك الشركات، وذلك ابعتبار أن تلك الشركات ال تعدو أن لوائحو التنفيذية وا

دبا جيعل العبلقة الناشئة بينها وبُت  العامةتكون من أشخاص القانون اخلاص وليست من األشخاص 

                                                 

 ف.1979-12-15ق جبلسة  9/  3حكم قضائي رقم  -1
M. P. Jain ،2- “The Legal Status of Public Corporations and Their Employees”, 

Journal of the Indian Law Institute, Vol. 18, No. 1, 1976, page 2. 
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العاملُت هبا عبلقة تعاقدية ينعقد اإلختصاص فيما تنشأ بُت العامل وجهة عملو من منازعات للقضاء 
 (1)ادي بوصفو صاحب الوالية العامة ابلفصل يف كافة ادلنازعات إال ما استثٌت بنص خاص.الع

 اثنياً: مدى استقاللية الشركات العامة عن الدولة.
 قد يتمتع ادلشروع الذي تنشئو الدولة ابلشخصية القانونية والذمة ادلالية ادلستقلة ومع ذلك

 حيث ومن لو العامة السياسة ووضع القرارات عملية ضبط حيث من ادلباشرة احلكومية للرقابة خيضع
، لذلك فإن معيار اإلستقبللية العليا دارةاإل عضاءأ تنحية وأ ُتيتع ىف حلقها لسلطتها الدولة شلارسة

ادلالية واإلدارية من ادلعايَت ادلهمة لتحديد الطبيعة القانونية للمشروع وكذلك للتفرقة بُت ادلشروع العام 
اص، فإذا كان للشركات العامة ذمة مالية مستقلة )أ( فهل يعٍت ذلك أن ىيكلها التنظيمي وادلشروع اخل

 مستقل إدارايً عن الدولة وابلتاِف ال تتدخل يف تشكيلو)ب(
 اإلستقالل املايل  .أ 

مقتضى ىذا االستقبلل سبتع الشركات العامة بذمة مالية مستقلة عن الذمة ادلالية للدولة، 
فرأمساذلا وما ربققو من أرابح نتيجة اخلدمات اليت تقدمها تدخل يف ذمتها ادلالية اخلاصة ويًتتب على 

و دعواه ذلك ربملها وحدىا مسسؤولية أعماذلا وتعاقداهتا وعلى ادلتضرر من ىذه األعمال أن يوج
للمطالبة ابلتعويض إُف الشركة الصادر عنها التصرف ال إُف الدولة، وذلك ألن تبعية الشركة العامة 
ألحد األشخاص االعتبارية العامة ليست تبعية مطلقة وإمنا ىي عبارة عن رقابة إشرافية على سَت 

 شركة ادلياه والصرف الصحيالشركة وىذا ما أيدتو احملكمة العليا يف العديد من أحكامها حيث إعتربت 
تبعيتها وإن  شركة عامة مسامهة من أشخاص القانون اخلاص، وليست من أشخاص القانون العام،

 (2).للجنة الشعبية العامة لئلسكان وادلرافقبل تزيد عن كوهنا رقابة إشرافية فقط
 

 اإلستقالل اإلداري .ب 

                                                 

كذلك فإن إانبة 139رقم الصفحة  15/6/1992اتريخ الطعن  28/ 2-1سنة وعد اجمللة  38/200طعن مدين رقم ق  -1
لعامة ىي إانبة إتفاقية أي جيوز للشركة أن تنيب إدارة القضااي أو غَتىا من احملامُت للًتافع عنها أمام إدارة القضااي عن الشركات ا

  .ف2/5/2006اتريخ الطعن  1/40القضاء، طعن مدين رقم د.م/ ق سنة وعدد اجمللة 
 27/11/2005اتريخ الطعن  57رقم الصفحة  167/ 49طعن إداري رقم ق  -2
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ادلتابعة. فهناك اجلمعية العمومية اليت تتميز الشركات ادلسامهة بوجود عدة ىيئات هبا، لئلدارة و 
تتكون من صبيع ادلساىيمُت وتعترب السلطة العليا يف إدارة الشركة وتوجيهها، وىناك رللس اإلدارة ادلعُت 

 من قبل اجلمعية العمومية والذي ديثل اجلهة التنفيذية، وجود كذلك ىيئة رقابية تراقب سَت الشركة.
الشركات ادلسامهة العامة ال تتعلق بوجود أو عدم وجود ىذه إن األشكالية اليت تثورخبصوص 

اذليئات، بل يف كيفية تكوين اجلمعية العمومية وكذلك منن يعُت رللس اإلدارة وىل وجودمها وجوداً 
 فعلياً أم شكلياً؟ 

تتكون اجلمعية العمومية للشركات العامة من ضبلة األسهم، وحيدد الشخص اإلعتباري 
كة مندواًب عنو فيها، ويف حالة ما إذا كانت الشركة شللوكة ابلكامل ألحد األشخاص ادلساىم يف الشر 

االعتبارية العامة، يتوُف ىذا األخَت تشكيل اجلمعية العمومية من عدد فردي من األشخاص ذوي كفاءة 
فهذه  (1)و خربة يف رلال نشاط الشركةو ال يقل عددىم عن سبعة أشخاص دبن فيهم رئيس اجلمعية.

اجلمعية  خيتلف تكوين ومن ىنا (2)اجلمعية العمومية ال تتكون يف الواقع من مساىيمُت حقيقُت،
العمومية للشركات العامة ادلملوكة ابلكامل ألحد األشخاص اإلعتبارية العامة عما ىو متعارف عليو يف 

 الشركات ادلسامهة اخلاصة.
يعترب اذليئة التنفيذية للقرارات ادلتخذة من  أما ابلنسبة إِف رللس اإلدارة يف الشركة العامة فإنو

طرف اجلمعية العمومية، فهو ملزم بتنفيذ تلك القرارات، ويتمتع إبختصاصات زلددىوفق التشريعات يف 
كل أمور الشركة للقيام بعملو ادلناط بو. ومن ىذا ادلنطلق فإنو يبلحظ خبلفًا دلا جيري يف الشركات 

عضاء رللس اإلدارة من قبل اجلمعية العمومية ويعملون ربت إشرافها، اخلاصةو اليت ينتخب فيها كل أ
فإنو يف الشركات العامة صلد الدولة ووفقاً لقانون أتسيس الشركة تقوم بتعيُت أعضاء اجمللس من موظفي 

                                                 

 انون النشاط التجاري.( من ق258ادلادة ) -1
بدليل أن ادلشرع اللييب يف قانون النشاط التجاري قد بُت مسسؤولية أعضاء اجلمعية العمومية للشركات العامة وأعتربىم مسسؤولُت  -2

 عن األخطاء والتقصَت واإلمهال يف إزباد القرارات.
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 (1)بعض اجلهات العامة، حيث أصبحت اجلمعية العمومية فاقدة للسلطة على ىسؤالء األعضاء ادلعينُت.
دلشرع اللييب يف قانون النشاط التجاري قد تدارك األمر يف كيفية تشكيل ىيئات الشركات العامة إال أن ا

( أبن تتكون ىيئات الشركة العامة طبقًا دلا ىو منظم بقانون 260حيث  نص صراحًة يف ادلادة )
 (2)للشركة. النشاط التجاري، وابلتاِف فإن رللس اإلدارة جيب أن يتم تعينو من قبل اجلمعية العمومية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

رللس اإلدارة، وصلد ادلثال األبرز على ذلك يف القانون قد دينح قانون إنشاء الشركات العامة سلطة للحكومة يف تعيُت وتنحية  -1
م بشأن إنشاء الشركة الوطنية للنقل البحري، حيث نص القانون يف مادتو التاسعة على أن يصدر بتعيُت 1975لسنة  33رقم 

 م. 1975لسنة  33( من القانون رقم 9ادلادة )رئيس رللس إدارة الشركة وادلدير العام قراراً من رللس الوزراء
( من قانون النشاط التجاري "زبتص اجلمعية العمومية بتعيُت رللس اإلدارة ... " وكذلك ألزم ادلشرع يف 175تنص ادلادة ) -2

( من ذات القانون ادلعنيُت بتطبيق قانون النشاط التجاري بتسوية أوضاعهم طبقاً ألحكامو خبلل فًتة ستة أشهر من 1359)ادلادة 
 اتريخ نشره.
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 اخلامتة

ويف ختام ىذه الورقة البحثية، ديكن القول أن الشركات العامة شكلت وال تزاألسلواًب مّكن 
السلطات العامة من توظيف القدرات ادلالية قصد التدخل يف ادليدان االقتصادي، مع اإلستفاذة من 

جودة يف وسائل القانون اخلاص يف تدبَت ادلشروع العام هبذا االسلوب، وذلك لتفادي التعقيدات ادلو 
 القانون العام. 

مع ذلك صلد أن ادلشرع اللييب قد قنن بعض االحكام ادلتعلقة ابلشركات العامة يف قانون 
م، فقد حدد ادلشرع الوصف القانوين الذي جيب أن تكون عليو 2010لسنة  23النشاط التجاري رقم 

ختبلف الذي اثر بُت فقهاء إن اإل.الشركات العامة واعتربىا شركة مسامهة وبُت كذلك طريقة أتسيسها
على الشركات العامة، فرأى فقهاء  الواجب التطبيقالقانون اخلاص والعام كان يدور حول القانون 

القانون العام ضرورة تطبيق القانون العام ألن الشركة مسؤسسة من قبل الدولة وتدير مرفق عام، يف حُت 
 الشركة العامة تقوم بنشاط ذباري.ذىب فقهاء القانون اخلاص تطبيق القانون اخلاص ألن 

شلا الشك فيو أن إختيار ادلشرع إلسلوب الشركات حىت سبارس الدولة النشاط التجاري من 
أجل ربقيق الربح والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ديثل دليبًل قواًي على إعتبار الشركات العامة شخص 

ب وقواعد القانون اخلاص على ىذا النوع من من أشخاص القانون اخلاص، وابلتاِف جيب تطبيق أسالي
لشركة العامة قد جيعل دور بعض ىيئات الشركة لؤلسهمفي ا إال أنو ونظرًا إلمتبلك الدولة .الشركات

يف الشركات العامة على سبيل  العموميةغَت مستقل تبعًا إلستقبلل الشركة اإلداري وادلاِف، فاجلمعية 
ناحية العملية شكليًا وضعيفاً، ابإلضافة إُف أن الشخص العام قد ادلثال يظل تشكيلها وعملها من ال

يستفيد من إمتيازات غَت عادية تقررىا النصوص القانونية ادلنظمة ذلذا النوع من الشركات، خارج قواعد 
القانون التجاري ادلطبق على الشركات ادلسامهة، حبيث يتم تعيُت أعضاء اجلمعية العمومية بشكل مباشر 

 الدولة. من قبل
إن ىذه الدراسة ادلتواضعة جعلتنا خنرج دبجموعة من ادلبلحظات والتوصيات صلملها فيما 

 يلي: 
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 أواًل: املالحظات
إقتصر معيار الشركات العامة فقط على تلك الشركات اليت تكون شللوكة ابلكامل للدولة، وابلتاِف  .1

شركة عامة خببلف بعض الشريعات  ال ديكن أن تعتربمهما كانت فإن مسامهة الدولة مع اخلواص 
 ادلقارنة.

لعل أبرزىا أهنا تعترب شركة شخص واحد، وابلتاِف  اخلصائصالشركات العامة تتميز دبجموعة من  .2
 ديكن القول أن ادلشرع اللييب إعًتف بشركة الشخص الواحد بشكل غَت مباشر.

ادلاليُت ادلنصوص عليو يف قانون النظام إستثناء ادلشرع اللييب الشركات العامة من نظام ادلراقبُت  .3
 ادلاِف للدولة.

م الوصف القانوين الذي جيب  2010( لسنة 23حدد ادلشرع يف قانون النشاط التجاري رقم ) .4
أن تكون عليو الشركات العامة واعتربىا شركة مسامهة وبُت كذلك طريقة أتسيسها، إال أنو َف 

خلاصة،صلده قد قنن بعض ادلواد ادلتعلقة ابلشركات العامة يعًتف ذلا صراحًة ابلشخصية اإلعتبارية ا
 أحالت أغلب أحكامها للقواعد اخلاصة ابلشركات ادلسامهة.اليت  و

أن احملكمة العليا الليبية ويف جل أحكامها إعتربت الشركات العامة شخص من أشخاص القانون  .5
 قواعد القانون التجاري.، وجيب إخضاعهالاخلاص

الشركة العامة قد دينحها بعض ادليزات اليت تتميز هبا اجلهات العامة و يوسع من إن قانون إنشاء  .6
 نطاق تدخل الدولة يف تعُت وتنحية أعضاء ىيئات الشركة.

 اثنياً: التوصيات
يف عدم التدخل ادلباشرة يف تشكيل ىيئات  احلكومةتضبط فعالة ضوابط وضع ادلشرع  على .1

 الشركااتلعامة.
من الشركات والعمل على تطبيق القواعد اخلاصة ابلشركات ادلسامهة التطبيق العناية هبذا النوع  .2

 الفعلي. 
لسنة  23تعدل نظامها األساسي وفقًا لقانون النشاط التجاري رقم أن على الشركات العامة  .3

 م.2010
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