
 العدد العاشر -البحوث األكادميية جملة 
 الشركات العامة  ابلقانون التجاري عالقة

 

949 

 عالقة الشركات العامة  ابلقانون التجاري
 فرج سليمان محودة د.

 استاذ القانون اخلاص املساعد جبامعة طرابلس
 املقدمة:   

الشركات  تعدمؤسسات القطاع العاـ اليت إىل وقت قريب كاف االقتصاد اللييب يقـو يف أساسو على     
ربقق ذلك يف بداية األمر عن طريق سياسة التأميم اليت اعتمدهتا وقد  العامة أحدى أدواهتا الرئيسة.
، مث استكمل طريقو والتأمُت اؼبصارؼ والبًتوؿ تالسيما يف ؾباال ،الدولة خالؿ حقبة السبعينيات

لكن و  .(1)بواسطة تشريعات خاصة حظرت على القطاع اػباص مزاولة األنشطة التجارية جبميع أنواعها
هتا االقتصادية، ايستمر طويال، إذ سرعاف ما أعادت الدولة النظر يف سياسأف اذا الوعع ؽبمل يكن 

 وفتحت اجملاؿ أماـ القطاع اػباص ليأخاذ طريقو جنبا إىل جنب مع مؤسسات القطاع العاـ. 
ابعتبارىا ، الاذي نظم فضال عن التشاركية 1985لسنة  9صدر يف بداية األمر قانوف التشاركيات رقم  

ـ 1988لسنة  8القانوف رقم مث صدر الًتاخيص الفردية دبزاولة األنشطة االقتصادية. مؤسسة خاصة، 
. توج ىاذا التطور ابلقانوف (2)الاذي كرس بشكل كامل عودة القطاع اػباص إىل اغبياة يف اجملتمع اللييب

الثانية على أف  مادتوبشأف مزاولة األنشطة االقتصادية وتعديالتو، الاذي نص يف  1992لسنة  9رقم 
وتقدمي  )لألفراد واألشخاص االعتبارية فبارسة األنشطة االقتصادية يف ؾباالت إنتاج وتوزيع السلع

 اػبدمات(.
 شركاتارس األنشطة االقتصادية دبختل  ؾباالهتا جنبا إىل جنب مع يبأصبح القطاع اػباص  وهباذا
األمر كانت تؤسس وتنظم دبوجب  دئ: ففي ابقبةمتعاطيلة حياهتا ألنظمة ، اليت خضعت العاـالقطاع 

، وتعًتؼ ؽبا ببعض اؼبستقلة ، سبنحها الشخصية االعتباريةتشريعات خاصة بكل شركة على حدة

                                                 
السنة الثانية والعشروف  14بشأف بعض الضوابط اػباصة ابلتعامل التجاري، اعبريدة الرظبية، العدد  1984لسنة  8القانوف رقم  (1)
، السنة الرابعة 16، بتعديل بعض أحكاـ القانوف السابق، اعبريدة الرظبية العدد 1986لسنة  8(، والقانوف رقم 22/5/1984)

 ـ(.8/7/1986والعشروف، )
، اؼببادئ والقواعد العامة، اؼبركز القومي للبحوث والدراسات 1أنظر يف ذلك، دمحم اعبيالين البدوي، قانوف النشاط االقتصادي (2)

 وما يليها. 145، ص1997العلمية، الطبعة األوىل، 
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بتقرير أحكاـ  1975لسنة  110القانوف رقم من بعد ذلك . مث صدر (1)امتيازات السلطة العامة
األوىل على أف )يكوف  مادتوخاصة ابؽبيئات واؼبؤسسات العامة وشركات القطاع العاـ، الاذي نص يف 

س دبفردىا شركات مسانبة، كما هبوز ؽبا للهيئات واؼبؤسسات العامة يف سبيل ربقيق أغراعها، أف تؤس
ولشركات القطاع العاـ أف تؤسس ابالشًتاؾ مع الغَت شركات مسانبة، أو أف تساىم فيما ىو قائم منها 
مىت كانت تزاوؿ أعماال شبيهة أبعماؽبا. ويشًتط يف صبيع األحواؿ موافقة ؾبلس الوزراء على أتسيس 

بشأف شركات  2006لسنة  3لقانوف رقم ابأخَتا اذا التطور توج ى ىاذه الشركات أو اؼبسانبة فيها(.
، وإف كاف مل يكتب لو البقاء ألكثر من أربع يف ىاذا اجملاؿ، الاذي جاء أبحكاـ تفصيلية القطاع العاـ

يف جانب منها اليت تطرقت  2010لسنة  اؼبدونة التجارية سنوات؛ إذ سرعاف ما مت إلغائو دبوجب
 .على كبو ما سنتناولو تفصيال يف ىاذا البحث(، 260-256اؼبواد )لتنظيم الشركات العامة 

تقتضي منا الدراسة عرض اؼبوعوع يف مطلبُت، نتناوؿ يف األوؿ خصائص الشركة العامة،  ومن ىنا
 برز أحكامها القانونية.ألونستعرض يف الثاين 

 الشركة العامة خصائصاملطلب األول: 
فإىل  غَتىا من شركات القطاع اػباص. دوف تنفرد هبان اػبصائص، الشركة العامة جبملة م تتميز    

 الدولة أو جانب واؼبسانبة فيها منأتسيسها حتكار جانب كوهنا من شركات الشخص الواحد، نظرا ال
أبهنا من شركات اؼبسانبة اليت زبضع يف جل كاذلك ، تتميز ىاذه الشركة  العامةاألشخاص االعتبارية 

 اؼبسانبة فيهالقواعد القانوف التجاري، وأف مسؤولية الشخص أو األشخاص االعتبارية أحكامها 
 للتبعات اليت يرتبها القانوف التجاري. إىل جانب أهنا زبضع عبل يف رأس ماؽبا،  حصصهمؿبدودة دبقدار 

 الشركة العامة شركة شخص واحدأوال: 
ك الدولة أو إحدى األشخاص االعتبارية العامة أبهنا شركة سبتل درج الفقو على تعري  الشركة العامة

اللييب كاذلك على ىاذا اؼبشرع استقر . وقد ماؽبا أو حصة منو سبثل األغلبية سالتابعة ؽبا كامل رأ
 على أف الشركة العامة ىي:يف اؼبادة األوىل منو الاذي نص  2006لسنة  3يف القانوف رقم التعري  

                                                 
ـ، والشركة العامة للربيد 1984لسنة  17أنظر على سبيل اؼبثاؿ: الشركة العامة للكهرابء اليت مت إنشاؤىا دبوجب القانوف رقم  (1)

( 02ـ، ومصرؼ االدخار واالستثمار العقاري الاذي أنشئ ابلقانوف رقم )1984لسنة  16واالتصاالت واليت أنشئت ابلقانوف رقم 
  ـ1975( لسنة 33) للنقل البحري اليت أنشئت ابلقانوف رقم لشركػػة العامةـ، وا1981لسنة 
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% 51من األشخاص االعتبارية العامة أو يساىم فيها بنسبة  )كل شركة يبلك رأظباؽبا شخص أو أكثر
اليت  ،(1358ـ )اؼبادة 2010اؼبدونة التجارية لسنة دبوجب مؤخرا على األقل(. ألغي ىاذا القانوف 

 على أنو 256اؼبادة نصت تطرقت من جانبها إىل تنظيم الشركات العامة بنصوص متفرقة. فقد 
)يقصد ابلشركة اؼبسانبة العامة: كل شركة يبلك رأظباؽبا ابلكامل شخص أو أكثر من األشخاص 
 االعتبارية العامة، وتتخاذ الشركة العامة شكل الشركات اؼبسانبة، وتسري عليها أحكاـ ىاذا القانوف(.

وص  العامة  الكتساهبايشًتط  يشكل ىاذا النص خروجا على التعري  التقليدي للشركة العامة الاذي مل
متالؾ األغلبية منو. اكتفى ابماؽبا، وإمبا  أف سبتلك الدولة أو األشخاص االعتبارية العامة كامل رأس

بوص  الشركة العامة الشركات اؼبشًتكة مهما ارتفعت مسانبة الدولة فيها.  ىربض  تعدوهباذا اؼبفهـو مل
يف شراكة مع القطاع اػباص الوطٍت أو ونقصد ابلشركات اؼبشًتكة تلك اليت تدخل من خالؽبا الدولة 

 الشركات الصناعية والزراعية اؼبشًتكة.أو األجنيب، كشركات البًتوؿ 
 494لنص اؼبادة ال زبضع  األخَتةىاذه  أفيًتتب على امتالؾ الدولة عبميع أسهم الشركة العامة و 

لقواعد االكتتاب العاـ، لكوف زبضع ال هي . ف(1)مدين الاذي ينطلق يف تعريفو للشركة من أساس عقدي
اؼبادة  بنصا قاصرة على الدولة فبثلة يف األشخاص االعتبارية العامة. فال تلتـز رأس ماؽب اؼبسانبة يف
يتم اليت ال يقل رأس ماؽبا عن مبلغ  ات اؼبسانبةأتسيس الشرك يستوجب أف يتمي اذذباري ال 107
. ابؼبقابل، تؤسس الشركة العامة وفقا (2)قرار من اللجنة الشعبية العامة بواسطة االكتتاب العاـبربديده 

عامة ـبتصة. اعتبارية ذباري عن طريق االكتتاب اػباص بقرار صادر عن جهة  99/4لنص اؼبادة 
ؽباذه الشركة، كال  ُتكونويقتصر ىاذا االكتتاب عندئاذ على الشخص أو األشخاص االعتبارية العامة اؼب

 حسب مسانبتو يف رأس ماؽبا.
يًتتب على اعتبار الشركة العامة من شركات الشخص الواحد عدـ خضوعها للشروط اؼبوعوعية أيضا، 

والشكلية اؼبتعلقة بعقد أتسيس الشركة اؼبسانبة. فال يبكن اغبديث عن شرط التعدد ابتداء وال أثناء 
دبسانبة عدة أشخاص اعتبارية عامة يف الشركة العامة، فاذلك ال  عرعا دحياة الشركة. وإف وجد التعد

                                                 
 بتقدمي اقتصادي مشروع يف منهم لك يساىم أبف أكثر أو شخصاف يلتـز دبقتضاه عقد الشركة) أف علىىاذه اؼبادة  نصت (1)

 (.ربح من اؼبشروع ىاذا عن ينشأ قد ما القتساـ عمل، من أو ماؿ من حصة
 (.2012 لسنة 186 رقم الوزراء ؾبلس قرارحدد ىاذا اؼببلغ دبائة أل  دينار ) (2)
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آلت صبيع أسهم  إفو يعٍت أنو مًتتب عن اشًتاط قانوين، بقدر ما يعٍت أنو رخصة يسمح هبا القانوف. 
–ذباري  34إىل أحد ىؤالء األشخاص، فال يًتتب على ذلك انطباؽ نص اؼبادة أثناء حياهتا الشركة 

 –تصحيح الوعع خالؿ سنة وإال اكبلت الشركة بقوة القانوفاغبصص وجب على من آلت إليو يي اذال
  .من مسانبيها وإمبا تستمر الشركة العامة دبن بقي

 وفغبديث عن شرط اؼبسانبة يف األرابح واػبسائر إال إذا تعدد األشخاص االعتباريال يبكن اكما   
على شخص واحد، فإف صبيع األرابح اليت  هااالكتتاب في فإذا اقتصر ؛يف الشركة فو اؼبسانب وفالعام

، تسري اذلكل تقع على كاىلو صبيع اػبسائر اؼبًتتبة عن استثماراهتا. ابؼبقابل كماربرزىا تؤوؿ إليو، سباما  
فيها ف و على الشركة العامة األحكاـ اػباصة بتقدمي اغبصص: فيلتـز الشخص أو األشخاص اؼبسانب

فإف كانت اغبصص و من حصة يف رأس ماؽبا، يستوي أف تكوف نقدية أو عينية. بتقدمي ما التزموا ب
بتحرير ثالثُت يف اؼبائة على األقل من قيمة حصة كل منهم، ليتم دفع  التـز ىؤالء األشخاصنقدية 

، ويسدد الباقي على أقساط خالؿ عند التأسيساؼبكتتب بو  رأس اؼباؿ قيمةكامل ثالثُت يف اؼبائة من  
ذباري(. أما إذا كانت اغبصة  101طبس سنوات من اتريخ قيد الشركة يف السجل التجاري )اؼبادة 

 ما يسري على اغبصص العينية من عرورة تعيُت خبَت قضائي حال  لليمُت تقويبها بشأف سرى ،عينية
 ذباري(. 104)اؼبادة  اؼباؿ اؼبراد تقديره احملكمة االبتدائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها تارهزب

نشَت أيضا إىل وجوب توفر الشخصية االعتبارية العامة لدى الشخص أو األشخاص االعتباريُت 
أف تضطلع الشركة العامة بدعم اؼبرافق اؼبكونُت للشركة العامة. وقد أراد اؼبشرع من ىاذا االشًتاط 

قياـ أبعباء اؼبصلحة العامة. ولكن السؤاؿ الاذي يطرح نفسو ؼبساعدهتا على ال ،اغبكومية اؼبسانبة فيها
الشركة العامة نفسها دبا يبكنها من ص االعتباري العاـ، وىل يشمل يف ىاذا اؼبقاـ يتعلق دبفهـو الشخ

 أتسيس شركات عامة خاععة لسيطرهتا؟
على أنو ال  دوف الدخوؿ يف تفاصيل فقو القانوف العاـ ونظرايتو يف ىاذا اػبصوص، يبكن التأكيد

سبتع الدولة والوحدات اإلقليمية التابعة ؽبا فبثلة يف البلدايت واحملافظات ابلشخصية  علىخالؼ 
على (. كما أنو ال خالؼ 2012لسنة  59من قانوف اإلدارة احمللية رقم  5االعتبارية العامة )اؼبادة 

على سبتع أي جهة أخرى يبنحها سبتع اؽبيئات واؼبؤسسات العامة ابلشخصية االعتبارية العامة، وال 
القانوف صراحة ىاذه الشخصية، كاألجهزة العامة واؼبراكز الوطنية اؼبتخصصة اليت يصدر بشأهنا تشريع 
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. فيحق ؽباذه األشخاص اإلقليمية واؼبرفقية أف تنفرد أو تساىم يف تكوين الشركات (1)أتسيسي خاص
 ؽباذه الشركات يصدر من السلطة اغبكومية يف أعلى ىرمها يالعامة، كل ما يف األمر أف القرار التأسيس

أما خبصوص الشركات العامة فإف موق  القضاء اللييب يبدو مستقرا على عدـ  .)رائسة الوزراء(
العامة، واعتبارىا من أشخاص القانوف اػباص. وقد تكرر ىاذا يف  اؼبعنويةلشخصية اباالعًتاؼ ؽبا 

، وشركة الربيقة لتسويق (2)أسهمها كاملللتأمُت اليت سبتلك الدولة   مناسبات عديدة تتعلق بشركة ليبيا
 .(5)، والشركة العامة للصرؼ الصحي(4)، وشركة اػبطوط اعبوية الليبية(3)النفط
ومن ىاذا اؼبنطلق يًتجح القوؿ أبف امتالؾ الشركة العامة لكامل أسهم شركة مسانبة ال يضفي على  

 ،تعد ؿبظورة اؼبلكيةىاذه األخَتة وص  الشركة العامة. أكثر من ذلك، ىاذه 
 

                                                 
أنظر أمثلة على ىاذه الوحدات اؼبرفقية، دمحم عبد هللا اغبراري، أصوؿ القانوف اإلداري اللييب، اؼبركز القومي للبحوث والدراسات  (1)

 .78، ص1998العلمية، 
جاء يف  .15/12/1979قضائية جبلسة  9لسنة  3حكم دائرة القضاء اإلداري دبحكمة استئناؼ بنغازي يف الدعوى رقم  (2) 

موؿ هبا وحيث أف منشأه ليبيا للتأمُت وإف آلت ملكيتها كاملة للدولة ظلت سبارس نشاطها طبقًا للنظم والقواعد اؼبعىاذا اغبكم: )
 (.يف الشركات اػباصة وأحكاـ القانوف التجاري

. جاء يف 08/04/1987قضائية جبلسة  7لسنة  42حكم دائرة القضاء اإلداري دبحكمة استئناؼ بنغازي يف الدعوى رقم  (3)
 74ىاذا اغبكم أنو )وؼبا كاف الثابت أف القرار اؼبطعوف فيو صادر عن شركة الربيقة لتسويق النفط، وكاف الثابت من القانوف رقم 

ىت وإف كانت فبلوكة للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة... وأهنا سبارس عملها طبقا بتأسيسها أهنا شركة خاصة ح 1971لسنة 
 للقواعد اؼبعموؿ هبا يف الشركات التجارية اػباصة وأحكاـ القانوف التجاري(.

 .12/04/1982قضائية جبلسة  11لسنة  39حكم دائرة القضاء اإلداري دبحكمة استئناؼ بنغازي يف الدعوى رقم  (4)
 مفاد ف. جاء يف ىاذا اغبكم )أ57، ص40، 4-3، ؾبلة احملكمة العليا، عدد 27/1/2005ؽ، 167/49نقض إداري،  (5)

 اػباص القانوف شخاصأ من مسانبة عامة شركة ىي الصحي والصرؼ اؼبياه شركة أف ـ 1426 لسنة 8 رقم القانوف مواد نصوص
 فيما ؿبلها واغبلوؿ الشركة بنشاط تتعلق أمواؿ من السابقة العامة اعبهات من إليها آؿ ما وأف العاـ القانوف أشخاص من وليست ،
 أو هبا العاملُت وبُت بينها تقـو اليت اؼبنازعات بنظر اإلداري القضاء اختصاص معو ينتفي فبا، التزامات من عليها وما حقوؽ من ؽبا
 من عليها وما حقوؽ من ؽبا فيما السابقة العامة اعبهات ؿبل فيو حلت فيما اػباص القانوف أشخاص من غَتىا وبُت بينها

 (.فقط إشرافية رقابة كوهنا عن تزيد ال التبعية ىاذه ألف واؼبرافق لإلسكاف العامة الشعبية للجنة تبعيتها ذلك من يغَت وال ، التزامات
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يف فمن اؼبعلـو أف شركة الشخص الواحد  .(1)قابضةالشركة أتخاذ شكل الإال إذا كانت الشركة العامة  
 على الشركة العامة والشركة القابضة. الساعةحىت قاصرة الزالت القانوف اللييب 

 ركة مسامهة اثنيا: الشركة العامة ش
، وإمبا قدمي نسبيا. 2010وليد القانوف التجاري لسنة  نارتباط الشركة العامة ابلشركة اؼبسانبة مل يك

ـ على أف للهيئات 1975لسنة  110فكما أشران أعاله، نصت اؼبادة األوىل من القانوف رقم 
ؽبا ولشركات  قكما وبواؼبؤسسات العامة يف سبيل ربقيق أغراعها أف تؤسس دبفردىا شركة مسانبة،  

القطاع العاـ أف تؤسس ابالشًتاؾ مع الغَت شركات مسانبة أو أف تساىم فيما ىو قائم منها مىت كانت 
بشأف اإلشراؼ  1974لسنة  3سبارس أعماال شبيهة أبعماؽبا. كما نصت اؼبادة الثانية من القانوف رقم 

اـ شكل الشركة اؼبسانبة وتسري عليها على شركات القطاع العاـ على أف )تتخاذ شركات القطاع الع
وقد حرص اؼبشرع يف القانوف التجاري اعبديد على  أحكاـ القانوف التجاري اؼبتعلقة هباذه الشركات(.

على أف )تتخاذ الشركات العامة شكل الشركات اؼبسانبة،  256أتكيد ىاذه اػباصة بنصو يف اؼبادة 
 وتسري عليها أحكاـ ىاذا القانوف(.

: األخَتةعبل اػبصائص اؼبتعلقة هباذه  إخضاعها إىل الشركة اؼبسانبة لنظاـالشركة العامة  خضوعيؤدي 
تكتسب ىاذه و ، عن النشاط الاذي تزاولوالنظر  أي بصرؼ، (2)ذباري( 13)اؼبادة  ذبارية ابلشكل فهي

تلتـز من حيث األصل دبا يلتـز بو ويًتتب على ذلك أهنا . لشخصية اؼبعنويةل امتالكهاالصفة اعتبارا من 
يشكل ىاذا اإلجراء عنصرا حاظبا حيث نفسها يف السجل التجاري،  ابتداء قيدالتجار: فيتعُت عليها 

                                                 
أتسست وفقا لقرار رائسة الوزراء الليبية للربيد واالتصاالت وتقنية اؼبعلومات اليت ومن األمثلة على ذلك من الواقع اللييب: الشركة  (1)

شركة البنية لالستثمارات واػبدمات، وىي  ،ـ لكي تكوف شركة قابضة مالكة لشركات االتصاالت الكبَتة 2005( لسنة 63رقم )
شركة اعبيل اعبديد للتقنية، شركة اؼبدار اعبديد، شركة ليبيا شركة بريد ليبيا، شركة ىات  ليبيا، شركة االتصاالت الدولية الليبية، 

. /http://lptic.ly/subsidiaryلالتصاالت والتقنية، شركة ليبياان للهات  احملموؿ. أنظر موقع الشركة على شبكة االنًتنت: 
الشركة الليبية للربيد واالتصاالت وتقنية اؼبعلومات ىي شركة عامة سبتلك الدولة صبيع أسهمهما، وأنشئت دبوجب قرار حكومي، إال 
أف الشركات الوليدة التابعة ؽبا ال يبكن وصفها ابلعامة، وإف كانت قد أسست دبوجب قرار صادر عن الشركة القابضة. فهاذا 

ذباري الاذي وفقا لو )تؤسس الشركة اؼبسانبة عن طريق االكتتاب اػباص دبوجب قرار  99/1اؼبادة التأسيس جاء موافقا غبكم 
 صادر عن ؾبلس إدارة الشركة القابضة(.

تنص ىاذه اؼبادة على أف )تعترب شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية ابألسهم واؼبسانبة والشركات ذات اؼبسؤولية  (2)
 نت طبيعة نشاطها(.احملدودة ذبارية مهما كا

http://lptic.ly/subsidiary/
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ذباري بقوؽبا  24ىاذا ما نصت عليو اؼبادة و  .القانونيةلشخصية لا يتوق  عليو اكتساهبجودىا، يف و 
)هبب على صبيع الشركات اؼبنظمة هباذا القانوف مهما كانت طبيعة نشاطها القيد يف السجل التجاري 

يتطلبها السجل اؼبختص. ويتم القيد إبيداع نسخة من العقد والنظاـ األساسي واؼبستندات األخرى اليت 
 التجاري(.

 .(ذباري 257 وإمبا دبوجب قرار حكومي )اؼبادة ،ومن اؼبعلـو أف الشركة العامة ال تنشأ دبوجب عقد 
ذباري  25. وقد نصت اؼبادة للشركة النظاـ األساسيو مرفقا ب بواسطة ىاذا القرار فإف قيدىا يتم الاذ

من اتريخ قيدىا ابلسجل التجاري، وتنتهي على أف )تتمتع الشركة ابلشخصية القانونية اعتبارا 
ي وفقا لو اذذباري ال 22اؼبادة  نصابلشطب(. تسري ىاذه األحكاـ على الشركة العامة استنادا إىل 

)تسري أحكاـ ىاذا القانوف على الشركات اليت تؤسسها الدولة، أو تلك اليت تؤوؿ ملكية أسهمها إليها 
امة كليا أو جزئيا، وذلك فيما مل يرد بشأنو نص يف األحكاـ أو إىل غَتىا من األشخاص االعتبارية الع

من  تقـو بو الشركة العامةما على  أيضاتسري أحكاـ القيد يف السجل التجاري و  القوانُت اؼبنظمة ؽبا(.
ذباري اليت  491ىاذا ما نصت عليو اؼبادة و استثمارات جديدة تتمثل يف فتح فروع أو ؿباؿ ذبارية. 

ى كل من يعترب اتجرا حبكم ىاذا القانوف وكاذلك الشركات اؼبدنية أف يطلب القيد يف وفقا ؽبا )هبب عل
السجل التجاري الاذي يقع مقر نشاطو الرئيسي يف دائرتو خالؿ عشرة أايـ من اتريخ افتتاح احملل أو 

ذباري اػباصة ابلسجل التجاري، حيث قضت )هبب  492وىو ما ورد أيضا يف اؼبادة  اتريخ سبلكو(.
التاجر الاذي يؤسس داخل أراعي الدولة مقار فرعية أف يطلب قيدىا يف مكتب السجل التجاري  على

. وهبب أف يقدـ طلبا الاذي يقع مقر نشاطو الرئيسي يف دائرتو، وذلك خالؿ عشرة أايـ من التأسيس
قر فباثال خالؿ األجل ذاتو إىل مكتب سجل اعبهة اليت يقع اؼبقر الفرعي يف دائرهتا مع بياف اؼب

 ومن اؼبعلـو أف الشركة العامة بوصفها شركة مسانبة تعترب شركة ذبارية ابلشكل. (.الرئيسي...
وعة على ر دبسك الدفاتر والسجالت اؼبف التزامها كاذلك  الشركة العامة شركة مسانبة اعتباريًتتب على 

ذباري اليت فرعت على ىاذه  223 . وقد ورد النص على ىاذه الدفاتر يف اؼبادةالشركات اؼبسانبة
سجل سندات القرض الاذي يبُت فيو مبلغ أف سبسك صبلة من السجالت اؼبتمثلة يف: الشركات 

السندات الصادرة والسندات اليت ردت قيمتها، وىوية أصحاب السندات االظبية، وما يطرأ على ىاذه 
جل ؿباعر جلسات ؾبلس السندات من انتقاالت وقيود؛ وسجل ؿباعر اعبمعيات العمومية، وس



 العدد العاشر -البحوث األكادميية جملة 
 الشركات العامة  ابلقانون التجاري عالقة

 

956 

اإلدارة وقراراتو؛ وسجل ؿباعر جلسات ىيئة اؼبراقبة وجلساهتا؛ وسجل ؿباعر جلسات صبعية سندات 
  القرض وقراراهتا إذا كانت الشركة أصدرت سندات قرض. 
 تنظيمها اؼبايل واحملاسيب. فوفقا لنصىبص كما تلتـز الشركة العامة دبا تلتـز بو الشركة اؼبسانبة فيما 

ذباري: )هبب على ؾبلس اإلدارة أف يقـو بتحضَت القوائم اؼبالية للشركة، واإليضاحات  226اؼبادة 
اؼبتممة ؽبا، واألرابح اليت غبقت هبا. وهبب عليو كاذلك أف يقدـ تقريرا يشرح فيو سَت أعماؿ الشركة(. 

الؿ ابلقوانُت اػباصة ذباري ؿبتوايت اؼبيزانية بنصها على أنو )مع عدـ اإلخ 227وقد حددت اؼبادة 
ابلشركات اليت سبارس نشاطا معينا، هبب أف تثبت يف اؼبيزانية أصوؿ الشركة وخصومها بقيمتها 
اإلصبالية، وبياف كل بند على حدة، وال ذبوز اؼبقاصة بينها(. مث تطرقت ىاذه اؼبادة إىل ربديد ما 

اؼببالغ  -1صوؿ العناصر اتآتية: ووفقا ؽبا تشمل األ .ينضوي ربت األصوؿ واػبصـو من عناصر مالية
حقوؽ الرباءات  -4اؼبنشآت الثابتة واتآالت.  -3العقارات.  -2اؼبطلوبة من اؼبسانبُت ومل تدفع. 

االمتيازات والعالمات اؼبسجلة، وقيمة احملل  -5الصناعية، وحقوؽ استغالؿ اؼبنتجات الفكرية. 
النقود واألوراؽ اؼبالية اؼبوجودة يف  -8اـ والبضائع. اؼبواد اػب -7اؼبنقوالت.  -6التجاري االقتصادية. 

اؼبشاركات مع  -10السندات اؼبالية ذات الربح الثابت واؼبتغَت.  -9الصندوؽ أو اؼبودعة لدى الغَت. 
ديوف الشركة على  -12الديوف على عمالء الشركة.  -11بياف ما قد اشًتتو الشركة من أسهمها. 

 الديوف األخرى اؼبطلوبة من الغَت. -14بة من شركات مرتبطة هبا. الديوف اؼبطلو  -13اؼبصارؼ. 
رأس ماؿ الشركة بقيمتو  -1أما اعبانب اؼبتعلق ابػبصـو فيحتوي على اثٍت عشر بندا وىي كالتايل:    

الرصيد االحتياطي  -2االظبية مع بياف األسهم العادية منفصلة عن األنواع األخرى من األسهم. 
مبالغ االستهالؾ  -4حتياطي اؼبنصوص عليو يف العقد واالحتياطي التصوييت. اال -3القانوين. 

اؼببالغ اؼبخصصة لتعويض مستخدمي  -5والتجديد والضماف عد خطر ىبوط قيمة اؼبوجودات. 
ديوف الشركة  -8الديوف اؼبطلوبة للموردين.  -7الديوف اؼبقيدة بضماانت عينية.  -6الشركة. 

سندات القرض  -10الديوف اؼبطلوبة للشركات اؼبرتبطة هبا.  -9خرين. للمصارؼ أو للمولُت اتآ
ما يودع من الغَت إيداعا  -12الديوف األخرى اؼبطلوبة من الشركة.  -11الصادرة واليت مازالت قائمة. 

 اختياراي أو إلزاميا. 
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أوعاعها اؼبالية  وقد أراد اؼبشرع من إخضاع الشركة العامة ؽباذه األحكاـ إعفاء قدر من الشفافية على
واإلدارية، وذبنيبها األساليب واإلجراءات الروتينية اؼبعموؿ هبا يف األجهزة اإلدارية العامة يف الدولة، 

تمكينها من إتباع أساليب إدارة اؼبشروعات االقتصادية اغبرة دبا يزيد من فرص قباحها، وكفاءهتا يف ل
النظم اؼبالية فمن اؼبعلـو أف . (1)ربقيق أغراعها، ويبكنها من أف تكوف مصدر إيراد للخزينة العامة

ؽبيئات اغبكومية كثَتا ما تتغاعى عن ىاذه االعتبارات النفعية لصاحل اعتبارات واحملاسبية للمؤسسات وا
ؽباذه النظم ألدى الشركة العامة فلو خضعت اجتماعية ترتكز يف عمومها على فكرة اؼبصلحة العامة. 

على  تقتصرم هتعماان نظرا ألفالزابئن والعماؿ وغَتىم، ذلك إىل إغباؽ الضرر ابؼبتعاملُت معها من 
 ابعتبارىا من الشركات ذات اؼبسؤولية احملدودة.اذمة اؼبالية ؽباذه الشركة، ال

 اثلثا: الشركة العامة ذات مسؤولية حمدودة    
ويف ىاذا  .اؼبتعلقة هباذه األخَتة ربديد اؼبسؤوليةلقواعد الشركة العامة  بوصفها شركة مسانبة، زبضع

أبهنا تلك )اليت ال يكوف فيها اؼبسانبوف مسؤولُت عن اؼبسانبة ذباري الشركة  98اؼبادة  الشأف عرفت
، العامة مهما ساءت اغبالة اؼبالية للشركة يًتتب على ذلك أنوديوف الشركة إال دبقدار قيمة أسهمهم(. 

يكوف الشخص أو األشخاص ، ال ابلديوفالتوق  هنائيا عن الوفاء حد  ىا إىلأمر  هبا ولو وصل
فال تلتـز اػبزينة العامة للدولة  عن ديوهنا إال يف حدود مسانباهتم. ُتولمسؤ  اؼبكونوف ؽبا وفاالعتباري

دعوى شخصية يبارسوهنا يف مواجهة من بسداد التزامات الشركة العامة، وليس لدائٍت ىاذه الشركة 
 .الدولة

 ةلشركة العاماالعتبارية العامة اؼبكونة لغَت أف تطبيق ىاذه األحكاـ يبقى مرهتنا ابحًتاـ األشخاص 
شخصية. ويقتضي ذلك مراعاهتم  غاايتخدامهم أمواؽبا لتحقيق ، وعدـ استالستقاللية ىاذه الشركة

احًتاـ آليات إصدار القرار وقواعد االختصاص عليهم اإلدارية واؼبالية. فيتعُت  هبيكليتهاللقواعد اػباصة 
عن  المنسوبة إليها،  أف تصدر عن أجهزة الشركة العامة وتكوف هببيف ىاذا الشأف: فجميع القرارات 

الشخص أو األشخاص االعتبارية اؼبسانبة فيها. وال يغَت من ذلك أف يتمتع ىؤالء األشخاص 
فهاذه القرارات ال ينبغي أف زباطب ابمتيازات السلطة العامة اؼبتعلقة إبصدار قرارات تنظيمية ملزمة. 

العمومية أو  تهاصبعي عرباؼبتبعة يف ذلك، أي  اتالشركة شخصيا إال من داخلها ووفق الضوابط واتآلي

                                                 
 .78أنظر، دمحم عبدهللا اغبراري، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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ؾبردة يف صورة قواعد عامة  ويستثٌت من ذلك أف أتيت ىاذه القراراتحسب األحواؿ.  إدارهتاؾبلس 
على حينئاذ تنطبق  حيث ،دوف زبصيصتنظم القطاع االقتصادي أو تسري على الشركات العامة 

 الشركة بوصفها أحد اؼبعنيُت هبا. 
اؼبكونُت  ُتاالعتباريو األشخاص ع الشركة العامة باذمة مالية منفصلة عن ذمة الشخص أتسبكما أف   
فال هبوز اقتطاع أي جزء من رأس ماؽبا إال وفقا  .فصل أمواؽبا عن األمواؿ اػباصة هبؤالء يستوجبؽبا، 

العادية  غَتشأف زبفيض رأس اؼباؿ، أي دبوجب قرار يصدر عن اعبمعية العمومية يف للضوابط اؼبتبعة 
من خالؿ حساابت الشركة، فعال إحرازىا  تكما ال هبوز توزيع أرابح إال إذا ثب  .ذباري( 167)اؼبادة 

ىبضع وتًتتب على ـبالفة ىاذه األحكاـ عقوبة جنائية  ن اعبمعية العمومية.يصدر عواستنادا إىل قرار 
 ورئيس وأعضاء ىيئة اؼبراقبة، ُتن العاميرئيس وأعضاء ؾبلس إدارة الشركة العامة واؼبدير  ؽبا كل من

ذباري وىي اغببس مدة ال تقل عن ستة أشهر وغرامة ال تقل عن طبسة  397نصت عليها اؼبادة 
 آالؼ دينار وال تزيد عن عشرين أل  دينار أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت.

العامة ويًتتب على اؼبساس ابستقاللية الشركة العامة من جانب الشخص أو األشخاص االعتبارية 
ابستغالؿ  همعن ديوهنا. فقيام ة ىؤالءترتيب مسؤولي يةإمكانية تتمثل يف نأيضا تبعات مدسانبة فيها اؼب

اؼبسندة إىل األجهزة اإلدارية واؼبالية للشركة العامة  االختصاصاتمراكزىم اغبكومية، واالجًتاء على 
 نزع غطاء الشخصية اؼبعنوية عنها، فبا يًتتب عليومن مث يبكن أف يفضي إىل اعتبار ىاذه الشركة ونبية و 

 ؿبتوايهتاماؿ عالاذمة اؼبالية للشركة العامة واست إغفاؿ. كما أف الشخصية عن ديوهناتهم مسؤولي ترتيب
 .(1)نفس النتيجةإىل يبكن أف يؤدي  شخصيةأغراض تحقيق من قبل ىؤالء ل

                                                 
 وما بعدىا. 309، صمرجع سبق ذكرهراجع رسالتنا للدكتوراه  (1)

بُت الشركة   confusion de patrimoinesعلى اعتبار اختالط الاذمم  (1)القضاء الفرنسي مستقر مناذ ثالثينيات القرف اؼباعي
 قمر  القانوف دبوجب القضائي التوجو اىاذ تقنُت مت وقدومديريها أو مسانبيها سببا يستوجب امتداد إجراءات التصفية القضائية منها إىل ىؤالء. 

 التصفية إجراءات) أف على( ذباري 621/2 اؼبادة صارت) منو 15 اؼبادة يف نص الاذيو  26/7/2005 بتاريخ الصادر 2005-845
 ذفبهم اختالط حاؿ يف آخرين أشخاص عدة أو شخص إىل ابمتدادىا تقضي أف للمحكمة هبوز اؼبعنوي الشخص مواجهة يف اؼبفتتحة اعبماعية
يف  من الشركة إىل مديريها يف حالة إفالسها اؼبًتتب عن أخطاء ىؤالءأيضا إلجراء كما يبكن أف يبتد ىاذا ا. (اؼبعنوي الشخص ذمة مع اؼبالية

يناير  25دبوجب القانوف الصادر يف  1985. ىاذا النظاـ عرؼ يف فرنسا مناذ سنة تأسيهاب تقـو ىيىل شركة أخرى صورية إها اإلدارة، أو من
ذباري الاذي يقضي أبف )احملكمة اؼبختصة ىي احملكمة التجارية إذا كاف اؼبدين اتجرا أو مقيدا يف  2-621، ويتمثل اليـو يف نص اؼبادة 1985

إىل شخص أو أشخاص آخرين، ؿبكمة الدعوى األصلية تظل ـبتصة هبؤالء. اإلجراء  سجل اغبرفيُت ... إذا تبُت أف اإلجراء اؼبفتتح هبب أف يبتد
 اؼبفتتح يبكن أف يبتد إىل شخص أو أشخاص آخرين يف حالة اختالط ذفبهم اؼبالية مع ذمة اؼبدين األصلي أو نتيجة لصورية الشخص اؼبعنوي(.



 العدد العاشر -البحوث األكادميية جملة 
 الشركات العامة  ابلقانون التجاري عالقة

 

959 

 التجاريخضوع الشركة العامة للتبعات اليت يرتبها القانون : رابعا
خضوع الشركة العامة للقانوف التجاري يطرح بعض التساؤالت عندما يتعلق األمر ابلتبعات اليت يرتبها 

 عند اإلخالؿعلى االحًتاؼ التجاري. فهل يبكن اغبجز على أمواؿ الشركة العامة ىاذا القانوف 
 ديوهنا؟سداد ابلتزاماهتا؟ وىل يبكن أف تتعرض ىاذه الشركة لشهر اإلفالس إذا ما توقفت عن 

 اإلجابة على ىاذه التساؤالت تقتضي البحث يف نقطة جوىرية تتعلق بطبيعة أمواؿ الشركات العامة،
 -1من القانوف اؼبدين األمواؿ العامة ابلقوؿ ) 87ومدى اعتبارىا أمواال عامة أو خاصة. عرفت اؼبادة 

تعترب أمواال عامة العقارات واؼبنقوالت اليت للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة واليت تكوف ـبصصة 
ة أو من ؾبلس الوزراء أو من الوزير للمنفعة العامة ابلفعل أو دبقتضى قانوف أو قرار من ؾبلس قيادة الثور 

 ىاذه األمواؿ ال هبوز التصرؼ فيها أو اغبجز عليها أو سبلكها ابلتقادـ(.  -2اؼبختص. 
لتكيي  اؼباؿ ابلعاـ.  اازباذت ىاذه اؼبادة من فكرة التخصيص الفعلي أو القانوين للمنفعة العامة معيار 

ا أف يكوف ملكا للدولة أو ألحد األشخاص وأتسيسا على ذلك، ال يكفي العتبار اؼباؿ ماال عام
التابعة ؽبا، طاؼبا مل ىبصص ألداء منفعة عامة. اؼبشرع اعتد يف ىاذه اؼبادة دبعيار التخصيص للمنفعة 
العامة إلعفاء وص  اؼباؿ العاـ على اؼبنقوالت أو العقارات اؼبملوكة للدولة. وىاذا ما أكدتو احملكمة 

                                                                                                                         
( على أنو 26/7/2005الصادر يف  845-2005من القانوف رقم  128من نفس القانوف )ترجع يف أصلها للمادة  2-651اؼبادة وتنص 

)عندما يتبُت من مشروع خطة اإلنقاذ أو اإلصالح أو التصفية القضائية للشخص اؼبعنوي عدـ كفاية أصوؿ ىاذا الشخص، وكاف العجز مًتتبا 
جزء منها على كاىل صبيع اؼبديرين القانونيُت أو  عن خطأ يف اإلدارة منسوب للمديرين، يبكن للمحكمة أف تضع ديوف ىاذا الشخص صبلة أو يف

َت الفعليُت أو على كاىل بعضهم فبن سانبوا يف اقًتاؼ ىاذا اػبطأ. تستطيع احملكمة بقرار مسبب أف تعتربىم صبيعا مسئولُت(. ىاذا النص األخ
وإمبا مشل  action en comblement de passif يبثل أنبية خاصة يف أنو مل يعترب فقط اؼبديرين القانونيُت معنيوف بدعوى تكملة الديوف

 : كاذلك اؼبدير الفعلي. أنظر يف مفهـو اؼبدير الفعلي
D. Poracchia, Le dirigeant de fait personne morale par l'intermédiaire d'une personne 
physique administrateur à titre personnel, note sous Cour de cassation (com.) 27 juin 2006, 
Société Licorne gestion, anciennement dénommée banque Worms. Rev. Soc. 2006, 
p.900. 
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مدين سواء كانت اثبتة أو منقولة  87ابلقوؿ أف )األمواؿ اؼباذكورة يف اؼبادة  (1)العليا يف حكم حيث ؽبا
 ومنها اؼببالغ النقدية ال هبوز اغبجز عليها طاؼبا ىي ـبصصة للمنفعة العامة(.

ألهنا تدار وفقا ألساليب القانوف  ؛اؼبملوكة لشركات القطاعاألمواؿ ال تعد أمواال عامة  ،وبناء على ذلك
. ىاذا األمر قاد الفقو والقضاء ىاذه الشركاتاػباص، وتستهدؼ ربقيق دخل مايل يعود ابلفائدة على 

إىل التأكيد على جواز اغبجز على أمواؿ الشركات العامة من قبل دائنيها حجزا ربفظيا أو تنفياذاي 
. وىاذا ما أكدتو كاذلك احملكمة العليا الليبية يف أكثر (2)ألجل االستيثاؽ غبقوقهم أو ألجل استيفائها

ؽ الصادر بتاريخ 20لسنة  102من مناسبة، من ذلك ما ورد يف حكمها يف الطعن اعبنائي رقم 
صرؼ اعبمهورية يظل بعد أتميمو وسبلك الدولة كامل أسهمو كما كاف ـ ابلقوؿ أف )م1/6/1973

شركة ذبارية ؿبتفظا بشكلو القانوين ومستمرا يف نشاطو التجاري داخل إطار ىاذا الشكل، وال يبكن 
واغباؿ ىاذه اعتباره من اؼبصاحل أو اؼبؤسسات العامة، بل ىو من أشخاص القانوف اػباص، كما أف 

 346وراقا عرفية وتغيَتىا يعد تزويرا ألوراؽ عرفية ينطبق عليها نص اؼبادة صبيع أوراقو تعترب أ
 (. (3)عقوابت
الشركة العامة دبوجب تشريع عادي، فإف إمكانية اغبجز على أمواؽبا وشهر  أتسستأنو إذا  غَت   

. حيث تبقى رىينة ؽباذا التشريع الاذي يبكن أف وبيطها بقدر من اغبصاانت يف ىاذا اإلطارإفالسها 
نكوف حينئاذ أماـ تشريع عادي تتعارض أحكامو مع تشريع عادي آخر، فتكوف اغبجية للتشريع 

ويستثٌت من ذلك أف يكوف التشريع األحدث تشريعا عاما والتشريع األسبق تشريعا خاصا،  األحدث.
العديد من  توجدإعماؿ مبدأ "التشريع اػباص يقيد التشريع العاـ". ويف الواقع العملي حيث يتم 

. فإذا تضمنت ىاذه التشريعات نصوصا تقضي ة اليت نشأت دبوجب تشريعات عاديةالشركات العام
ابستبعاد أحكاـ اإلفالس أو بعدـ جواز اغبجز على أمواؿ الشركة أو التصرؼ فيها فإف ىاذه األحكاـ 

 دوف القواعد العامة، استنادا إىل مبدأ أف "النص اػباص يقيد النص العاـ". تسري

                                                 
 ـ، ح غ ـ. 2002ديسمرب  2 ج ؽ،150/43 ط ـ (1)
 .228، ص2003 س ف لكوين أعبوده، القواعد العامة للتنفياذ اعبربي، اؼبركز القومي للبحوث والدراسات العلمية،ا (2)
 103، ص1/10، س ع ـ ـ1/6/1973 ج ؽ،102/20ر ، ط ج ـ ع ؿ، (3)
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لقطاع االشركة العامة ال تتضح فقط من خالؿ ىاذه السمات اليت تنفرد هبا عن شركات  خصائص
لتأسيس وانتهاء ابغبل والتصفية، كما سيتبُت اببدءا  ،القواعد اؼبنظمة ؼبراحل حياهتا أيضااػباص، وإمبا 

 فقرة اؼبوالية.من ال
 املطلب الثاين: أحكام الشركة العامة    
يف تباعا . نتناوؿ ذلك وانقضائهاوالرقابة عليها  تتعلق ىاذه األحكاـ بتأسيس الشركة العامة وإدارهتا    

 على التواؿ. أربع فقرات
 أوال: أتسيس الشركة العامة     
ماؽبا  عرؼ الشركة العامة أبهنا شركة مسانبة فبلوؾ رأسيذباري  256الحظنا أف نص اؼبادة      

ابلكامل لشخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة. ىاذا التعري  بقدر ما يستبعد إعفاء 
اليت تساىم الدولة يف أتسيسها مع القطاع اػباص، يسمح أبف تنشأ الشركة  الشركةوص  العامة على 

بواسطة قرار  حينئاذ. كلما يف األمر أف أتسيسها سيكوف بارية عامةادرة من عدة أشخاص اعتالعامة دبب
)دبراعاة  بقوؽبا ذباري 257اؼبادة على ذلك صادر عن السلطة التنفياذية يف أعلى ىرمها. نصت 

األحكاـ اؼبنظمة للشركات اؼبسانبة، تؤسس الشركة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة متضمنا 
ىاذا النص خروجا على يشكل اء على دراسة جدوى اقتصادية من اعبهة اؼبعنية(. النظاـ األساسي، وبن

. فالشركة أساس عقديالقواعد العامة يف أتسيس الشركات اؼبسانبة اليت تنطلق كما ىو معلـو من 
على فكرة العقد  جوىرىا، الزالت تقـو يف على معظم أحكامها ابلطابع النظامي طغيافرغم  ،اؼبسانبة

الشركة عندما يراد إنشائها من الدولة أو  غَت أف ىاذهمدين.  494اؼبادة  اليت ذبد أساسها يف
 األشخاص االعتبارية التابعة ؽبا فإهنا تؤسس بقرار وزاري. 

إىل جانب الشركات العامة اؼبسانبة اليت نشأت مناذ البداية بقرار حكومي على ىاذا النحو، من      
كة قائمة صفة الشركة العامة. ويتحقق ذلك عندما تؤوؿ ملكية أسهم أف تكتسب شر  غَت اؼبستبعد

أو  الشراءرعاء بواسطة إحدى األشخاص االعتبارية العامة، سواء مت ذلك شركة خاصة إىل الدولة أو 
ذباري على أف )تسري أحكاـ ىاذا القانوف على الشركات  22التأميم. وقد نصت اؼبادة  عن طريقجربا 

لة، أو تلك اليت تؤوؿ ملكية أسهمها إليها أو إىل غَتىا من األشخاص االعتبارية اليت تؤسسها الدو 
ىاذا النص يف ساوى العامة كليا أو جزئيا وذلك فيما مل يرد بشأنو نص خاص يف القوانُت اؼبنظمة ؽبا(. 
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ركة اليت لشركة العامة لقواعد القانوف التجاري بُت الشركة اليت تؤسس مناذ البداية عامة، والشل وإخضاع
يتحدث يف اغبالتُت عن تأميم أو االتفاؽ. ومن الواعح أنو تكتسب ىاذا الوص  أثناء حياهتا بواسطة ال

أيلولة ملكية أسهم الشركة اػباصة إىل الدولة، فبا  يتناوؿشركة مسانبة عامة، إذ حىت يف الفرعية الثانية 
ولة إىل إذا كانت الشركة اػباصة اؼبتح يستتبع القوؿ أبف ىاذه الشركة ىي يف شكلها شركة مسانبة. أما

اؼبادة نص أو ذات مسؤولية ؿبدودة، فإف مقتضى مثال ، شركة تضامن شركة عامة تتخاذ شكال آخر
 ذباري يستوجب إعادة ربويلها إىل شركة مسانبة عامة. 256
ل عرورة القيد يف السجكاذلك وفبا يسري على الشركة العامة من قواعد القانوف التجاري       

على القيد. نصت  ىاذا لشخصية االعتبارية إال اعتبارا من اتريختتمتع ىاذه الشركة ابالتجاري، حيث ال 
)تتمتع  اليت سبثل قاعدة عامة تسري على ـبتل  أنواع الشركات، حيث وفقا ؽبا:ذباري  25اؼبادة  ذلك

نتهي ابلشطب منو(. وؼبا  الشركة ابلشخصية القانونية اعتبارا من اتريخ قيدىا يف السجل التجاري، وت
ذباري، فإف  256، 22اؼبادتُت نص العامة دبقتضى  ةكانت أحكاـ ىاذا القانوف تسري على الشرك

الشخصية االعتبارية ال تثبت ؽباذه الشركة إال اعتبارا من اتريخ القيد. بل أكثر من ذلك، حىت اؼبنشآت 
ذباري قيدىا  495اؼبادة  يتعُت وفقا غبكم اليت يكوف غرعها الرئيسي أو األوحد نشاطا ذباراي العامة

 يف السجل التجاري وسبنح الشخصية االعتبارية اعتبارا من ىاذا القيد. 
يف إعفاء الصفة التجارية  اشكليا معيار تبنت ذبدر اإلشارة أخَتا إىل أف اؼبدونة التجارية اعبديدة    

على أف )تعترب شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية  13على الشركة. فقد نصت اؼبادة 
ىاذا هبر ابألسهم واؼبسانبة والشركات ذات اؼبسؤولية احملدودة ذبارية مهما كانت طبيعة نشاطها(. 

بصرؼ النظر عن طبيعة نشاطها أي ؿ، اغبكم إىل التأكيد على ذبارية الشركة العامة يف صبيع األحوا
ألحد األنشطة التجارية اؼبنصوص  الشركة العامة ال تستمد من احًتاؼ ىاذه الصفةمدنيا أو ذباراي. 
من الشكل القانوين الاذي تكتسيو، والاذي ال يبكن أف يكوف إال  وإمباذباري،  409عليها يف اؼبادة 

  االعتبارية العامة.للدولة أو ألشخاصها كليا شركة مسانبة فبلوكة  
على النظاـ القانوين اػباص إبدارة الشركة العامة: إذ ال يبكن أف  ؽباذا اؼبعيار الشكلي انعكاساتو كاذلك 

بقواعد تبقى ؿبكومة يف إدارهتا مث  ،وسبويلها لقواعد القانوف التجاري أتسيسهازبضع ىاذه الشركة يف 
 .القانوف العاـ
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 اثنيا: إدارة الشركة العامة
ويتوىل . من اعبمعية العمومية ودبجلس يتم انتخابدائما بوصفها شركة مسانبة، تناط إدارة الشركة العامة 
نصت عليو ىاذا ما . وميةالشركة تكوين صبعيتها العمىاذه الشخص أو األشخاص االعتبارية اؼبسانبة يف 

ضبلة األسهم، ووبدد الشخص االعتباري تتكوف اعبمعية العمومية للشركة من ذباري بقوؽبا ) 258اؼبادة 
ساىم يف الشركة مندواب عنو فيها. وإذا كانت الشركة فبلوكة ابلكامل ألحد األشخاص االعتبارية اؼب

دد فردي من األشخاص من ذوي عالعامة، يتوىل ىاذا الشخص تشكيل اعبمعية العمومية للشركة من 
 .(1)ىم عن سبعة أشخاص دبن فيهم رئيس اعبمعية( الكفاءة واػبربة يف ؾباؿ نشاط الشركة ال يقل عدد

الشطر األوؿ من ىاذه اؼبادة يتطرؽ إىل الوعع اؼبألوؼ للشركة العامة بوصفها شركة مسانبة، وىو  
ن تعدد األشخاص االعتباريُت العامُت اؼبسانبُت فيها، حيث تتشكل اعبمعية العمومية من مندوبُت ع
ىؤالء األشخاص، يتم اختيارىم دبعرفتهم. أما الشطر الثاين فيعاجل فرعية استئثار شخص اعتباري وحيد 
جبميع أسهم الشركة العامة، ويفرض عليو أف يبادر ابختيار عدد فردي من األشخاص ال يقلوف عن 

ركة العامة، ال شك أف ىؤالء األشخاص ليسو مسانبُت ابلشسبعة تتشكل منهم اعبمعية العمومية. و 
فهم ال يبلكوف  ا؛وإمبا فبثلُت للشخص اؼبعنوي العاـ يف تشكيل صبعيتها العمومية والتصويت على قراراهت

، فهي ال زبلو من أحد العاـ اؼبعنوي. أما عن عالقتهم ابلشخص ت مالية يف ىاذه الشركةأية مسانبا
، مت انتداهبم من قبلو للقياـ هباذه اؼبهمة، وإما أف يكونوا اتبعُت لو موظفُتتوصيفُت: إما أف يكونوا 

مسبقا. والفيصل يف ذلك ىو  عليهاوكالء عنو يضطلعوف دبهامهم وفق عوابط وشروط مت االتفاؽ 
إذا . وأما (2)وجود أو غياب الرابطة الوظيفية وما ترتبو من عالقات تبعية بُت ىؤالء والشخص االعتباري

أتسست الشركة العامة من عدة أشخاص اعتبارية عامة، تكونت صبعيتها العمومية من ؾبموع ىؤالء 
، الاذين يتعُت على كل منهم أف وبدد مندواب عنو يف ىاذه اعبمعية. ويكوف لكل مساىم األشخاص

                                                 
اليت وفقا ؽبا )إذا كانت الشركة فبلوكة ابلكامل ألحد األشخاص االعتبارية  2006لسنة  3اػبامسة من القانوف رقم قارف اؼبادة  (1)

ربة يف ؾباؿ نشاط العامة فيتوىل ىاذا الشخص تشكيل اعبمعية العمومية للشركة من عدد فردي من األشخاص من ذوي الكفاءة واػب
 الشركة ال يقل عددىم عن سبعة أشخاص دبا يف ذلك أمُت اعبمعية(.

بطة العمل وعقد الوكالة: عبدالغٍت عمر الروينض، القانوف االجتماعي، اعبزء األوؿ عالقات العمل أنظر يف معايَت التمييز بُت را (2)
 .113، ص2011الفردية، دار الكتب الوطنية بنغازي، الطبعة السابعة، 
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عندئاذ عدد من األصوات يتكافأ وعدد ما يبتلكو من أسهم، ما مل ينص النظاـ األساسي للشركة على 
 آلية أخرى الزباذ القرارات.

دة إىل اعبمعية العمومية للشركة وتتوىل اعبمعية العمومية للشركة العامة فبارسة ذات الصالحيات اؼبسن
بتعيُت دوف غَتىا زبتص هي وما يليها من القانوف التجاري. ف 153اؼبسانبة، اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

وإقالة أعضاء ؾبلس اإلدارة، وبتحديد مكافآهتم ومسائلتهم، وابعتماد اؼبيزانية السنوية للشركة، إىل 
الالئحة الداخلية للشركة. واألصل أف تنظم إدارة الشركة جانب اختصاصها بتعديل النظاـ األساسي و 

ذباري  259وقد نصت اؼبادة العامة دبوجب سند أتسيسها، متمثال يف القرار أو التشريع اؼبنشئ ؽبا. 
على التزاـ أعضاء اعبمعية العمومية عند فبارسة اختصاصاهتم ابغبرص واعبدية الالزمُت لتحقيق غرض 

يف ازباذ القرارات. ىاذه اؼبسؤولية ىي ابلدرجة  ن األخطاء واإلنباؿ والتقصَتالشركة، وىم مسؤولوف ع
واألشخاص االعتبارية اؼبسانبُت األوىل مدنية، يًتتب عليها التزاـ ىؤالء األعضاء بتعويض الشركة العامة 

من أعرار، كأف يقصروا يف ؿباسبة أعضاء ؾبلس اإلدارة على اإلنباؿ يف اؼبطالبة  معما غبقهفيها 
يبتنعوا عن إصدار قرار بتخفيض رأس ماؽبا أف أو أو يف صيانة منشئاهتا، حبقوؽ الشركة يف مواجهة الغَت 

وف جنائية اؼبسؤولية أف تكيبكن ؽباذه كما   .، أو يباطلوا يف اعتماد ميزانيتهاالقانوف ذلك عندما يفرض
ابلفعل أو ابلتواطؤ مع أعضاء ؾبلس اإلدارة يف ارتكاب  ة أعضاء اعبمعية العموميةإذا ثبتت مسانب
 .اإلجراميةبعض األفعاؿ 

توجد بشأنو أحكاـ خاصة تفرده عن ؾبلس إدارة الشركة أما عن ؾبلس إدارة الشركة العامة، فال 
لى أف )تتكوف ىيئات الشركة العامة طبقا ؼبا ىو بشكل عاـ ع ذباري 260، وإمبا نصت اؼبادة اؼبسانبة

منظم هباذا القانوف(. ويعٍت ذلك أف عملية اختيار أعضاء ؾبلس اإلدارة وإقالتهم واختصاصاهتم 
فوفقا لنص اؼبادة  لاذات األحكاـ اؼبنظمة جمللس إدارة الشركة اؼبسانبة. برمتهاومسؤولياهتم زبضع 

من ثالثة أعضاء على األقل وأحد  مكوفدبجلس  األخَتةىاذه إدارة  ذباري هبب أف تناط 101/8
وينبغي أف  .دبن فيهم الرئيس، مع عرورة ذكر ىؤالء يف سند أتسيس الشركة عشر عضوا على األكثر

يراعى عند ربديد العدد اؼبطلوب ألعضاء اجمللس أف يكوف فرداي حىت يتسٌت ازباذ القرارات ابألغلبية. 
ذباري بثالث سنوات قابلة  174اذا اجمللس، فقد حددهتا اؼبادة أما خبصوص مدة العضوية يف ى

للتجديد، إال إذا نص عقد التأسيس أو النظاـ األساسي على خالؼ ذلك. وأجازت ىاذه اؼبادة 
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للجمعية العمومية إقالة ؾبلس اإلدارة كليا أو جزئيا، ولو كاف معينا دبوجب عقد التأسيس، مع احتفاظ 
ذباري ال هبوز أف هبمع عضو  175حبقو يف التعويض. ووفقا غبكم اؼبادة دوف مربر من سبت إقالتو 

ؾبلس اإلدارة بُت عضوية ؾبلس إدارة أكثر من ثالث شركات مسانبة، وتبطل كل عضوية تقرر 
العضوية األحدث. ىاذا النص يسري على الشركة  ابؼبخالفة ألحكاـ ىاذه اؼبادة، وينصرؼ البطالف إىل

عارعو من أحكامها اػباص. فال هبوز ألي من أعضاء ؾبلس إدارهتا أف يكوف العامة لعدـ وجود ما ي
 عضوا يف ؾبلس إدارة أكثر من ثالث شركات مسانبة وإف كانت خاصة.

ذباري بشأف الشركة  172وأما عن اختصاصات ؾبلس إدارة الشركة العامة فتخضع بدورىا غبكم اؼبادة 
زباذ كافة القرارات وإبراـ كافة ه اؼبادة ىبتص اجمللس ابؽباذوفقا و  اؼبسانبة لعدـ وجود ما يعارعها.

شرة صبيع ؼببا الصالحياتوسع فهو يتمتع أبالتصرفات الالزمة لتحقيق غرض ونشاط الشركة. 
اليت تعد ربت إشراؼ ورقابة اعبمعية العمومية  ،وزبدـ نشاطها التصرفات اليت ربقق غرض الشركة العامة

حبة السيادة العليا يف الشركة. كما أف سند أتسيس الشركة العامة مصدر السلطات وصا ابلنسبة لو
ونظامها األساسي قد يتوسعاف يف منح الصالحيات جمللس اإلدارة على حساب اعبمعية العمومية، إذ 
أف معظم القواعد القانونية يف ىاذا اجملاؿ مفسرة وليست آمرة. وقد جرت العادة على تقسيم 

اإلدارة إىل نوعُت: اختصاصات تتعلق ابإلدارة، واختصاصات تتعلق  االختصاصات اؼبنوطة دبجلس
، ما يصدر عنها من قراراتابلتمثيل. تتجسد الطائفة األوىل يف دعوة اعبمعية العمومية لالنعقاد وتنفياذ 

ازباذ التدابَت اليت يستوجبها السَت األمثل للشركة، وتكوين االحتياطيات دبختل  أنواعها، وإعداد يف و 
يزانية والقوائم اؼبالية وإطالع أعضاء اعبمعية العمومية عليها، ومسك الدفاتر اػباصة ابلشركة، واختيار اؼب

أحد األعضاء رئيسا للمجلس، وتفويض االختصاصات للجاف تنفياذية، وتعيُت مديرين تنفياذيُت إذا 
 ظبح باذلك سند إنشاء الشركة العامة.

 عمنؾبلس اإلدارة وتدخل  اختصاصاتزبرج عن  طائفة من األعماؿلاذلك وتوجد ابؼبقابل   
اعبمعية العمومية. ومن قبيل ذلك ما يتعلق ابؼبصادقة على اؼبيزانية واغبساابت اػبتامية  صالحيات

للشركة، وتعيُت أعضاء اجمللس وؿباسبتهم، وتعيُت أعضاء ىيئة اؼبراقبة، وتعديل سند إنشاء الشركة أو 
بتغيَت تسميتها أو موطنها.  أو زبفيض رأس ماؽبا، أو بتغيَت غرعها،  نظامها األساسي، سواء بزايدة أو

كما ىبرج عن اختصاصات اجمللس األعماؿ اؼبتعلقة بتمثيل الشركة وإدارهتا اليومية اليت تعد من 
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. وزبرج عن حسب األحواؿأو اؼبدير العاـ  ؾبلس اإلدارةوىو رئيس للشركة اختصاص اؼبمثل القانوين 
 167ومن ذلك ما نصت عليو اؼبادة بعض التصرفات اؼبؤثرة على مصلحة الشركة،  أيضا واختصاصات

من منع ؾبلس اإلدارة من التصرؼ فيما يتجاوز نص  أصوؿ الشركة دوف موافقة اعبمعية العمومية. وال 
سائر العقود الناقلة كاذلك يقتصر ىاذا التصرؼ على عقود التربع كالقرض اغبسن أو اؽببة، وإمبا يشمل  

 للملكية، كالبيع واغبوالة والشركة، وبعض التصرفات الصادرة ابإلرادة اؼبنفردة كاإلبراء من الديوف. 
وال يوجد ما يبنع يف نظران من أف يفرض عقد التأسيس على ؾبلس اإلدارة اغبصوؿ على موافقة  

ها من اختصاص ىاذا اجمللس، كاشًتاط اعبمعية العمومية على القياـ ببعض األعماؿ اليت تعد يف أصل
اغبصوؿ على اؼبوافقة عند إقالة رئيس ؾبلس اإلدارة، أو عند تعيُت رئيس جديد، أو اشًتاط اؼبوافقة 

كما أف رئيس على إنشاء الفروع والوكاالت أو أتسيس شركات جديدة أو اؼبسانبة يف شركات قائمة.  
ذباري الاذي وفقا لو )وبظر على صبيع  1291ؼبادة وأعضاء ؾبلس اإلدارة معنيوف دبا ورد يف حكم ا

مزاويل األنشطة االقتصادية بيع السلع واػبدمات أبسعار تقل عن تكلفتها، ويستثٌت من ذلك السلع 
اؼبخزوانت الراكدة والسلع و السلع واػبدمات اؼبوظبية، و لفساد بسهولة، ابالقابلة للتل  واؼبهددة 
فالشركة العامة شركة ذبارية ال ينبغي ؽبا أف تنتهج سياسات اقتصادية غَت  .اؼبتقادمة زمنيا والبالية تقنيا(

 رشيدة، وإف كانت تنشد من وراء ذلك ربقيق غاايت اجتماعية.
لسائر العقوابت اؼبنصوص عليها يف الفصل السادس  العامةأعضاء ؾبلس إدارة الشركة رئيس و وىبضع 

اليت عاقبتهم ابغببس مدة ال تقل عن  399/4ادة ومن ذلك ما نصت عليو اؼب من القانوف التجاري.
ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن طبسة آالؼ دينار وال تزيد عن عشرين أل  دينار إذا أساءوا استعماؿ 

تحقيق مصلحة الشركة وإمبا لربقيق أمواؿ الشركة أو ائتماهنا، وذلك أبف يكوف التصرؼ ال يهدؼ إىل 
أو مشروعات أخرى ؽبم فيها مصلحة مباشرة أو غَت مباشرة.  مصاغبهم الشخصية أو مصاحل شركات

غَت أف تطبيق ىاذا اغبكم على الشركات العامة يصطدـ يف الواقع ابعتبارات اؼبصلحة العامة اليت يبثلها 
العامة اؼبسانبة يف الشركة. فقد يتخاذ القرار ويكوف مقصودا منو ليس  اؼبعنويةالشخص أو األشخاص 

، ومن قبيل ذلك ربقيق مصلحة شخصية ألعضاء اجمللس، وإمبا النزوؿ عند مقتضيات اؼبصلحة العامة
أنو ينفي لدى اؼبديرين القصد يف . وىاذا األمر ال شك ذباري اؼباذكور أعاله 1291ـبالفة حكم اؼبادة 

اغباؿ انتفاء مسؤوليتهم  ص، دبا يستبعد عنهم ىاذه اعبريبة. ولكن ال يعٍت ذلك بطبيعةاعبنائي اػبا
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بتعويض الشركة العامة عما متضامنُت أو فرادى سب األحواؿ،  رئيس وأعضاء اجمللس،، فيلتـز اؼبدنية
ء ومن العقوابت اليت ىبضع ؽبا رئيس وأعضا .لغَت مصلحتها غبقها من عرر نتيجة استعماؿ أمواؽبا

إذا قاموا على حساب  دينار ؾبلس اإلدارة كاذلك الغرامة من طبسة آالؼ دينار إىل عشرين أل 
الشركة ابؼبشاركة يف مشروعات ذبارية أخرى من شأهنا إحداث تغيَت جوىري على أغراض الشركة 
الواردة يف سند إنشائها ونظامها األساسي، أو إذا قبضوا مكافئات أو ـبصصات غَت مستحقة ؽبم 

 ذباري(. 407)اؼبادة 
  اثلثا: الرقابة على الشركة العامة

على عدـ إخضاع الشركات العامة لنظاـ اؼبراقبُت اؼباليُت اؼبنصوص عليو يف ذباري  260اؼبادة  نصت 
أف ىاذه الشركة زبضع يف ىاذا اعبانب إىل نظاـ ىيئة اؼبراقبة ذلك يعٍت و  .(1)قانوف النظاـ اؼبايل للدولة
  القواعد إخضاع الشركات العامة ؼبختل هباذا اغبكمذباري. أراد اؼبشرع  196اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

ذلك أف يسند إىل ىاذه الشركة وظيفة اقتصادية حقيقية تقـو من  قصداؼبسانبة. ولعلو  ةاؼبنظمة للشرك
وابلعودة . (2)كشركة  على اعتبارات ذبارية ومالية صرفة، بعيدا عن أي أدوار ؾبتمعية تتعارض مع طبيعتها
داخلية سبارسها ىيئة  إىل أحكاـ الرقابة على الشركات اؼبسانبة يالحظ أبهنا تنقسم إىل نوعُت: رقابة

 101مراجع اغبساابت اػبارجي. وفقا لنص اؼبادة  طلق عليوييبارسها شخص قبة، ورقابة خارجية ار اؼب
وتعينهم فيما ذباري تتكوف ىيئة اؼبراقبة من ثالثة أعضاء يتم تعيينهم ألوؿ مرة بواسطة عقد التأسيس، 

ذباري(، ويكوف تعيينهم ؼبدة ثالث سنوات قابلة  163/4بعد اعبمعية العمومية العادية للمسانبُت )

                                                 
اػباععوف ألحكاـ الباب الرابع من قانوف النظاـ اؼبايل للدولة الصادر عن مؤسبر  يقصد ابؼبراقبُت  اؼباليُت يف ىاذا اإلطار أوالئك (1)

 ـ.1/1/2008الشعب العاـ بتاريخ 
م فيها الدولة مع القطاع اػباص. حيث نصت اؼبادة نظم اؼبشرع يف القانوف التجاري كاذلك إدارة الشركات اؼبختلطة، اليت تساى (2)

ذباري اؼبعنونة "مسانبة الدولة أو اؼبؤسسات العامة يف الشركات" على أنو )إذا كاف للدولة أو للمؤسسات العامة نصيب يف  605
هبوز فصل اؼبدير شركة مسانبة جاز أف ينص يف عقد التأسيس على زبويلها حق تعيُت مدير أو أكثر أو مراقب أو أكثر. وال 

ية واؼبراقبُت اؼبعينُت طبقا للفقرة السابقة إال من قبل الدولة أو اؼبؤسسة اليت عينتهم. وؽبم نفس حقوؽ األعضاء اؼبعينُت من قبل اعبمع
، ليس وعليهم نفس الواجبات(. ىاذا النص احتفظ للدولة أو للشخص االعتباري العاـ الشريك يف الشركة اؼبختلطة حبقوقو يف اإلدارة

فقط من خالؿ اعبمعية العمومية، وإمبا أيضا من خالؿ ؾبلس اإلدارة وىيئة اؼبراقبة. كما أنو أعفى على اؼبدير أو اؼبراقب اؼبعُت 
 حصانة من العزؿ إال من خالؿ اعبهة اليت عينتهم.
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ذباري( ، يستمروف يف مهامهم حىت تنتهي ىاذه اؼبدة. وابعتبار الشركة العامة  198للتجديد )اؼبادة 
جب ىاذا القرار. وهبب على ؾبلس تنشأ بقرار وزاري، يتم تسمية أعضاء ىيئة اؼبراقبة التأسيسيُت دبو 

اإلدارة أف يقـو بقيد قرار تعيُت ىيئة اؼبراقبة وانتهاء مهمتها ابلسجل التجاري خالؿ عشرة أايـ من 
ذباري تتكوف ىيئة اؼبراقبة من ثالثة  196ذباري(. ووفقا لنص اؼبادة  198القرار )اؼبادة صدور اتريخ 

 احملاسبة واتآخر حاصال على مؤىل جامعي يف أعضاء يكوف أحدىم حاصال على مؤىل جامعي يف
القانوف، كما هبب تعيُت عضوين احتياطيُت للهيئة تتوفر فيهم الشروط اؼباذكورة، وهبوز أف يتم االختيار 

 من اؼبسانبُت أو من الغَت.
ذباري )ال يصح تعيُت شخص يف ىيئة اؼبراقبة تكوف لو صلة قرابة إىل الدرجة  197ووفقا لنص اؼبادة 

لرابعة أو مصاىرة مع رئيس أو أحد أعضاء ؾبلس اإلدارة أو اؼبديرين العامُت ابلشركة، وكاذلك اغباؿ ا
ابلنسبة إىل من كاف مرتبطا ابلشركة نفسها أو بشركات أخرى خاععة إلشرافها بعالقة عمل أبجر 

طال(. وال زبفى عالقة مستمرة، وإذا مت تعيُت أحد ىؤالء ابؼبخالفة ألحكاـ ىاذه اؼبادة وقع تعيينو اب
اغبكمة من اؼبنع يف اغبالتُت: فهي تكمن يف اغبالة األوىل يف اغبيلولة دوف تواطؤ اؼبراقب مع من تربطو 
بو عالقة قرابة أو مصاىرة من أعضاء ؾبلس اإلدارة أو اؼبديرين العامُت، وتكمن يف اغبالة الثانية يف 

ع إلدارة الشركة على استقاللية ونزاىة اؼبراقب.  العمل وما تفرعو من تبعية وخضو  اتتفادي أتثَت عالق
كما أنو ومن ابب أوىل ال هبوز أبي حاؿ أف يتم اختيار أحد أعضاء ؾبلس اإلدارة لعضوية عبنة 

 اؼبراقبة، وذلك لتعارض اؼبهاـ بُت الوظيفيتُت.
واجبات اؼبراقبُت ذباري اؼبعنونة ب 200أما عن التزامات ىيئة اؼبراقبة فقد ورد النص عليها يف اؼبادة 

تتمثل التزامات ىيئة اؼبراقبة يف مراقبة إدارة الشركة والتأكد من سَت أعماؽبا  اذه اؼبادةوسلطاهتم. وفقا ؽب
ومن صحة عقد التأسيس وشرعيتو، والتأكد من قياـ اؼبديرين دبسك دفاتر ومستندات  ،سَتا قانونيا

، والتحقق من مطابقة اؼبيزانية وحساب األرابح الشركة احملاسبية حسب األصوؿ اؼبقررة قانوان ونظاما
واػبسائر للنتائج اؼبثبتة يف سجالت ومستندات الشركة احملاسبية ودفاترىا، والتثبت من مراعاة تقدير 

 ذباري.  228مقومات الشركة حسب األصوؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
قل من وجود ما للشركة من قيم مالية وعلى ىيئة اؼبراقبة كاذلك أف تتأكد مرة كل ثالثة أشهر على األ

وسندات، سواء كانت ملكا ؽبا أو مرىونة لديها أو ؿبفوظة على سبيل الضماف أو األمانة أو اغبراسة. 



 العدد العاشر -البحوث األكادميية جملة 
 الشركات العامة  ابلقانون التجاري عالقة

 

969 

كما خولت اؼبادة اؼباذكورة لعضو ىيئة اؼبراقبة ولو على انفراد اغبق يف أف يطلب من ؾبلس اإلدارة أو 
ماؿ الشركة، أو حوؿ عمليات معينة، ويثبت ما مت من ربقيق اؼبديرين العامُت معلومات حوؿ سَت أع

وربرايت يف السجل اػباص ابجتماعات ىيئة اؼبراقبة وقراراهتا. وإذا الحظت ىيئة اؼبراقبة من خالؿ 
ذلك تقصَت أو ـبالفة أو ذباوز صادر عن اؼبديرين أو بعضهم عليها أف زبطر ؾبلس اإلدارة باذلك وأف 

 ل، وعليها إذا تطلب األمر دعوة اعبمعية العمومية لالنعقاد.تطلب منهم تصحيح اػبل
ذباري على ىيئة اؼبراقبة أف ذبتمع مرة على األقل كل ثالثة  201من جانب آخر، أوجبت اؼبادة 

أشهر. وربرر ؿبضرا ابجتماعاهتا يدوف يف السجل اػباص هبا، ويوقع عليو من حضر االجتماع. وتصدر 
ة اؼبطلقة، ومن حق اؼبعارض أف يثبت يف احملضر أسباب معارعتو. وقد اعتربت اللجنة قراراهتا ابألغلبي

اؼبادة السابقة متخليا عن وظيفتو )مستقيال( عضو عبنة اؼبراقبة الاذي يتغيب دوف عاذر مقبوؿ عن 
حضور اجتماعُت يف نفس الدورة اؼبالية. ومن واجبات ىيئة اؼبراقبة أيضا االشًتاؾ يف جلسات ؾبلس 

واعبمعية العمومية. فإذا زبل  رئيس أو أحد أعضاء ىاذه اؽبيئة دوف عاذر مقبوؿ عن حضور اإلدارة 
جلسات اعبمعية العمومية أو عن حضور جلسات ؾبلس اإلدارة خالؿ السنة اؼبالية للشركة، اعتربوا 

اؽبدؼ من حضور اجتماعات ؾبلس اإلدارة يف يكمن  ذباري(. و 202متخلُت عن مهمتهم )اؼبادة 
ة سَت أعماؿ الشركة والتحقق من مراعاة مصاغبها من قبل أعضاء اجمللس، وأما اؽبدؼ من حضور مراقب

اجتماعات اعبمعيات العمومية فيكمن يف إطالع اؼبسانبُت على أوعاع الشركة، واالستماع إىل 
 أسئلتهم يف ىاذا اػبصوص.
رى اليت تقع على كاىلها ذباري على ىيئة اؼبراقبة بعض االلتزامات األخ 203كاذلك فرعت اؼبادة 

عند تقصَت ؾبلس اإلدارة، من ىاذه االلتزامات دعوة اعبمعية العمومية لالنعقاد ونشر اإلعالانت اليت 
يفرعها القانوف كلما قصر ؾبلس اإلدارة يف القياـ باذلك. كما يتوجب عليها دعوة اعبمعية العمومية 

ي سبب كاف عدد أعضائو عن النصاب القانوين لالنعقاد لتعيُت أو استكماؿ ؾبلس اإلدارة إذا نقص أل
اؼبطلوب لصحة االجتماع. كما أف ؽبا يف حالة الضرورة أف تطلب من احملكمة اؼبختصة تعيُت مدير 

ذباري على أنو  204وقد نصت اؼبادة  قضائي إىل حُت تعيُت ؾبلس اإلدارة من اعبمعية العمومية.
لقياـ بواجباهتم على الوجو الاذي يتطلبو القانوف يف شأف )هبب على أعضاء ىيئة اؼبراقبة أف وبسنوا ا

الوكالة، وىم مسؤولوف عن صحة شهاداهتم، وعليهم احملافظة على سرية األعماؿ واؼبستندات اليت 
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يطلعوف عليها حبكم وظيفتهم، وىم مسؤولوف كاذلك بوجو التضامن مع ؾبلس اإلدارة عما يصدر من 
أف الضرر ما كاف ليحدث لو قاموا دبا ىو مطلوب منهم من يقظة  ىؤالء من عمل أو تقصَت، إذا تبُت

واىتماـ دبهمتهم. وزبضع دعوى مسؤولية أعضاء ىيئة اؼبراقبة لنفس األحكاـ اؼبقررة يف شأف مسؤولية 
 ؾبلس اإلدارة(.

ىاذه األحكاـ تسري يف ؾبملها على الشركات العامة لعدـ وجود ما يفيد استبعادىا أو يعارعها من 
واعد اػباصة هباذه الشركات. فتعد باذلك ىيئة اؼبراقبة جزءا ال يتجزأ من ىيكلية الشركة العامة، الق

تعد ف أما خبصوص الرقابة اػبارجية تشكيلها بصرؼ النظر عن مقدار رأس ماؿ ىاذه الشركة.يتوجب 
)هبب على كل شركة منظمة أبحكاـ  :ؽبابقو ذباري  16تتمثل فيما نصت عليو اؼبادة بدورىا وجوبية 

ىاذا القانوف أف تعُت مراجع حساابت خارجي أو أكثر حسب األحواؿ إذا ذباوز رأس ماؽبا اؼبقدر 
الاذي وبدد قرار من األمُت اؼبختص، كما أف يكوف مراجع اغبساابت اػبارجي من األشخاص اؼبرخص 

ع اغبساابت اػبارجي وكاذلك اؼبيزانية ؽبم دبمارسة ىاذه اؼبهنة، ويعترب التقرير الصادر عن مراج
 163/4وفقا لنص اؼبادة واغبساابت اػبتامية صحيحا وحجة أماـ الغَت إىل أف يثبت العكس(. و 

 تعيُت مراجع اغبساابت اػبارجي وربديد مقابل أتعابو. للشركة تتوىل اعبمعية العمومية العادية ذباري 
. سبثل ةلرقابة على الشركات العامتعرعا ابلتنظيم لديداف قانوانف جأنو صدر مؤخرا  وهبدر التنويو إىل 

 مادتو يف ـ بشأف إعادة تنظيم ديواف احملاسبة، الاذي نص2013لسنة  19األوؿ يف القانوف رقم 
اختصاص ديواف احملاسبة دبمارسة رقابتو على الشركات اليت تساىم فيها الدولة أو على الثالثة 

 % من رأس ماؽبا.25 واؼبؤسسات واألجهزة العامة دبا ال يقل عن اؼبشروعات أو اؽبيئات أو اؼبصاحل
يف سبيل مباشرة اختصاصاتو بفحػص اغبساابت أف يقـو ديواف ىاذا ال 14وقد خولت اؼبادة 

 –الشركة العامة  –أو فروعػو أو فػي اعبهات اليت يراجع حساابهتا ه واؼبستندات اؼبؤيدة ؽبا وذلك يف مقر 
يفحص عدا اؼبستندات لو أف  كما . ت أبعماؿ الفحػص أو التفتيش اؼبفاجئالقياـ يف أي وق ولو

اؼبنصوص عليها يف القوانُت أو اللوائح أي مستند أو سجل أو ورقة يراىا الزمة ألعماؿ اؼبراجعة دبا يف 
ولو أف وبتجز ما يراه من ىاذه اؼبػستندات أو الوثػائق أو الػسجالت أو األوراؽ  ،ذلك الػسرية منها

معهود إليو بتلك اؼبستندات أو  خرى أو اغبصوؿ على صور منها ولو أف يطلػب إلػى أي شػخصاأل
السجالت أو األوراؽ أو مسئوؿ عنهػا أف يقػدـ شهادة موقعة منو تثبت صحة ىاذه اؼبستندات أو 
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وعلى اعبهات اليت زبضع حساابهتا ؼبراجعة الديواف أف تقدـ حساابهتا فػي  .  السجالت أو األوراؽ
وللديواف حق االتصاؿ اؼبباشػر دبػديري اغبػساابت ومراقبيها و رؤسائها ومن يقـو  .اؼبواعيد اؼبقررة قانوانً 

 يراىا مقامهم يف اعبهات اؼباذكورة مػن اؼبػوظفُت اؼبختصُت وحق مراسلتهم يف ذلك وطلب البياانت اليت
 .الزمة منهم

بشأف ىيئة الرقابة اإلدارية الاذي أخضع  2013لسنة  20يف القانوف رقم فتمثل التشريع الثاين  أما
على  مادتو الثالثُت يف ىاذا القانوف . وقد نص(1)(26/5)اؼبادة  الشركات العامة لرقابة ىاذه اؽبيئة بدوره
قياـ يف أي وقت إبجراء تفتيش مفاجئ علػى اعبهػات اػباعػعة لرقابتها ولعضو اؽبيئة حق الللهيئة أف )

ؼبتعلقة بتلك اعبهات حىت ولو كانت سرية والتحفظ على ما يراه من االطالع على كافة اؼبستندات ا
حساابت ومستندات أو سػجالت أو أية أوراؽ أو واثئق أخرى ولو حق استدعاء من يرى لزوماً لسماع 

 الضبطيةبعض االختصاصات وعضو التحقيق لعضو الرقابة ابؽبيئة وما يليها  31 اؼبادة. وخولت )أقوالو
سواء ؼبقتضيات اؼبصلحة العامة أو مصلحة طلب إيقاؼ اؼبوظ  عن عملو احتياطيا اؼبتمثلة يف 

. ولرئيس اؽبيئة أف أيمر إبيقاؼ كل من التحقيق إذا كانت ىنػاؾ مربرات قوية تدعو الزباذ ىاذا اإلجراء
 اعبهة لػدىىاذه كما لو إيقاؼ التصرؼ يف حساابت تسبب يف إغباؽ الضرر ابعبهة اؼبعنية عن العمل،  

وال ىبػل ذلػك أبحكاـ اؼبسؤولية اعبنائية  ،وال يتم اإلفراج عنها إال بعد التأكد من رفع الػضرر ،اؼبصارؼ
إذا أسفرت التحرايت أو اؼبراقبة عن أمور تستوجب التحقيق، وبيل رئػيس اؽبيئة (. و 32)اؼبادة  والتأديبية

 (.33)اؼبادة  إىل النيابػة العامة حبسب األحواؿأو وكيلو األوراؽ إىل اإلدارة اؼبختصة ابلتحقيق ابؽبيئة أو 
ىيئة  اليت سبارسهاعلى الرقابة الداخلية  تقتصرالرقابة على الشركات العامة  مل تعد ذين القانونُتاهب

كية الدولة ؽباذه ملراعى اؼبشرع اليت يبارسها مراجع اغبساابت اػبارجي، وإمبا واػبارجية  ،اؼبراقبة
واسعة تستمدىا من قوانُت  سلطاتؼبا تتمتع بو من  العامةزة الرقابية لألجه خضعهافأ الشركات
حد ازباذ إىل يتمتع ديواف احملاسبة وىيئة الرقابة اإلدارية بصالحيات مرنة تصل  ،فكما الحظنا .إنشائها

غَت أف ىاذا التعدد يف  بعض التدابَت الضبطية حياؿ كل من يشتبو يف ارتكابو ـبالفات تتعلق بعملو.
لو من إهبابيات تصب يف صاحل الشفافية واؼبصداقية يف عمل الشركات ما األجهزة الرقابية، بقدر 

                                                 
، الاذي كاف ىبضع يف مادتو ـ بشأف إنشاء وتنظيم جهاز اؼبراجعة اؼبالية2007لسنة  3ل القانوف رقم حل ىاذا القانوف ؿب (1)

 اػبامسة الشركات العامة لرقابة جهاز اؼبراجعة اؼبالية اؼبنظم دبوجبو.
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تتحوؿ واثئق ؾبلس اإلدارة  إذ بسببوالشركات.  اذهؽبللجهاز التنفياذي قد يشكل مصدر إعاقة العامة، 
، السيما من تلك اعبهات ؾبتمعة بطإىل ملفات مفتوحة يتم اإلطالع عليها بشكل عشوائي وغَت منض

  ـبتلفة. ؼبؤسساتتفتقر إىل التنسيق فيما بينها حبكم تبعيتها  اوأهن
 رابعا: انقضاء الشركة العامة     

األمر الاذي يستوجب الرجوع إىل القواعد العامة  ال توجد أحكاـ خاصة ابنقضاء الشركة العامة،     
وما ذباري  238اؼبادة يف القانونُت اؼبدين والتجاري، السيما أحكاـ الشركة اؼبسانبة كما نصت عليها 

يف ىاذا االذباه بشأف حكم يتعلق بتصفية الشركة العامة لالستصالح احملكمة العليا  ذىبت. يليها
وجب ستكيفية تصفيتها يؽباذه الشركة من أحكاـ تنظم  ظاـ األساسي أف خلو النالزراعي، مؤكدة على 

 . (1)القانوف التجاري قواعد الرجوع إىل
ابندماجها يف شركة أو ؾبموعة شركات أخرى عامة أو تنقضي الشركة العامة وعلى ىاذا األساس، 

الندماج ابصورتُت: االندماج بطريق الضم، ويسمى أيضا أيخاذ االندماج يف القانوف إحدى وخاصة. 
"ابالبتالع"، حيث تبتلع إحدى الشركتُت األخرى، واالندماج بطريق اؼبزج أو االنصهار، حيث تفٌت 

الشركات اؼبندؾبة. وقد  شخصيةتنشأ على أنقاعها شركة جديدة تاذوب فيها ل دؾبها،الشركات اليت يتم 
ىاذه العملية أبهنا عقد بُت  معرفةلالندماج،  العقديةذباري على إبراز الطبيعة  299ركزت اؼبادة 

شركتُت أو أكثر يتم دبوجبو أتسيس شركة جديدة ربل ؿبل الشركة اؼبندؾبة، أو دمج شركة أو أكثر يف 
)وبدد عقد االندماج ذباري على الشروط اؼبطلوبة لالندماج بقوؽبا  300. ونصت اؼبادة (2)شركة قائمة

رأس ماؿ الشركة اعبديدة، وىبصص عدد من اغبصص أو األسهم للشركاء يف كل شركة من الشركات 
اؼبندؾبة يعادؿ قيمة ما آؿ للشركة اعبديدة من أمواؿ تلك الشركات. وتوزع ىاذه اغبصص أو األسهم 

 بُت الشركاء اؼباذكورين بنسبة مسانبتهم وحصصهم يف الشركة اؼبندؾبة(. 
ويًتتب على اندماج الشركة العامة فناء شخصيتها االعتبارية وانصهار ذمتها اؼبالية يف ذمة الشركة 

ذباري اليت وفقا ؽبا )تنتهي الشخصية االعتبارية للشركات  302/3اؼبادة الداؾبة، نزوال عند حكم 
                                                 

 ـ.24/3/1997، جلسة 40/107طعن مدين رقم  (1)
حكاـ اؼبنافسة الواردة هباذا القانوف وغَته من التشريعات النافاذة، هبوز اندماج قضت ىاذه اؼبادة أبنو )مع عدـ اإلخالؿ أب (2)

شركتُت أو أكثر دبوجب عقد اندماج يتم دبوجبو أتسيس شركة جديدة ربل ؿبل الشركات اؼبندؾبة، أو دمج شركة أو أكثر يف شركة 
 قائمة(.
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لداؾبة ؿبل الشركات اؼبندؾبة اؼبندؾبة بنفاذ قرار االندماج، وربل الشركة الناشئة عن االندماج أو الشركة ا
ديسمرب  12 احملكمة العليا يف حكم ؽبا بتاريخوأتسيسا على ذلك قضت  يف صبيع حقوقها وديوهنا(.

ـ أبنو )ؼبا كانت الشركة العامة ألعماؿ النظافة العامة ونقل القمامة ببلدية طرابلس قد اندؾبت 1983
، وما 21/1/1981الصادر بتاريخ  45-81مة رقم يف جهاز ضباية البيئة بقرار اللجنة الشعبية العا

جرى عليو قضاء ىاذه احملكمة أف اعبهة الداؾبة ىي اليت زبتصم يف خصوص اغبقوؽ وااللتزامات دوف 
الشركة اؼبندؾبة اليت زالت شخصيتها وانقضت ابالندماج. والثابت أف الطعن مل يوجو إىل اؼبصلحة 

إىل شركة النظافة العامة بعد أف زالت  21/5/1981 بل وجو يف –جهاز ضباية البيئة–الداؾبة 
شخصيتها وانقضت ابندماجها يف جهاز ضباية البيئة، فإف الطعن يكوف مرفوعا على غَت ذي 

 .(1)صفة(
من جهة أخرى، يبكن للشركة العامة أف تنقضي ابالنقساـ الاذي يتشابو يف كثَت من آاثره مع  

أبنو )اقتساـ الاذمة اؼبالية للشركة بُت عدة شركات قائمة أو جديدة االنقساـ يعرؼ االندماج. و 
صدور قرار من اعبمعية العمومية غَت العادية للشركة العامة اؼبستهدفة إلجرائو يتطلب وىو (. (2)النشأة
اؽبدؼ  -1ذباري أف يتضمن ىاذا القرار صبلة من البياانت اؼبتمثلة يف:  308وقد استوجبت اؼبادة بو. 

وإذا  االسم التجاري واؼبركز الرئيسي والشكل القانوين للشركة الناشئة عن االنقساـ. -2من االنقساـ. 
د من االنقساـ أتسيس ؾبموعة شركات عامة على أنقاض الشركة العامة اؼبنقسمة فيجب أف تتوفر أري

إذا أريد من العملية خصخصة و . بياهنا الشكلية واؼبوعوعية اؼبتقدـالشروط صبيعا يف ىاذه الشركات 
لشروط الشركة العامة )ربويلها إىل ؾبموعة شركات خاصة(، فيجب أف تتوفر يف الشركات اعبديدة ا

 اؼبطلوبة للشكل الاذي وقع االختيار عليو.

                                                 
 .21، س 1ـ، ـ ـ ع، ع12/12/1983ؽ، ج  28/31ـ ع ؿ، ط ـ  (1)
انتقاؿ الاذمة اؼبالية للشركة إىل شركتُت ا وقد عرؼ بعض الفقو ىاذه العملية أبهن. من القانوف التجاري الفرنسي 1-236اؼبادة  (2)

أو أكثر موجودتُت فعاًل أو تؤسساف ؽباذا الغرض، ويًتتب عليها انقضاء الشركة اؼبنقسمة وتفتيت ذمتها اؼبالية إىل أجزاء توزع على 
سيد قاسم: قانوف األعماؿ، علي . أنظر الشركات اؼبقتسمة ؽبا، اليت زبلفها خالفة عامة فيما ؽبا من حقوؽ وما عليها من التزامات

حسُت فتحي: األسس القانونية لعروض االستحواذ على إدارات الشركات، ؛ 152، صب س فاعبزء الثاين، دار النهضة العربية، 
 .23، صب س فدار النهضة العربية، 
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على خالؼ الفرعُت . فأيضا، تنقضي الشركة العامة بواسطة اغبل الاذي يفضي هبا إىل التصفية     
من مسرح اغبياة هنائيا روجها ػبالتصفية اليت سبهد  دخوؽبا مرحلةإىل  حل الشركةالسابقُت يؤدي 

. غبل الشركة أسباب متعددة ورد على الشركاءقسمة ما بقي من أمواؽبا بعد سداد ديوهنا و القانونية 
النص عليها يف القواعد العامة للشركات ويف األحكاـ اػباصة ابلشركة اؼبسانبة. وىي أسباب تسري يف 

سباب ىاذه األتتمثل  معظمها على الشركات العامة لعدـ وجود ما يعارعها من أحكامها اػباصة.
ربقق أو استحالة ربقق يف مث من اعبهة اؼبختصة ولو قبل انقضاء أجلها،  ابغبلار يف صدور قر بداية 

لألسباب اؼبنصوص عليها يف وتصفيتها حبلها صدور حكم إشهار إفالسها أو و ، غرعها، وانتهاء مدهتا
ربقق أحد ويف ، ذباري( 238)العمومية عن القياـ دبهامها  تهاعجز صبعي، ويف (1)ذباري 30اؼبادة 

 (.  أو القانوف التأسيسيقرار ال) إنشائها سنداألسباب اؼبنصوص عليها يف 
. ىاذا ما نصت عليو اؼبادة إىل التصفية بقوة القانوف تؤوؿ الشركة العامةبتحقق أي من ىاذه األسباب 

 حالة تصفية دبجرد توفر إحدى اغباالت اليت يًتتب عليها حلها(. ذباري بقوؽبا )تكوف الشركة يف 36
وتعرؼ التصفية يف ىاذا اؼبقاـ أبهنا ؾبموع العمليات اؽبادفة إىل تسييل أصوؿ الشركة، سبهيدا لسداد 

. فالغاية من التصفية تكمن يف ربقيق أغراض ثالث (2)ديوهنا وتقسيم ما بقي من مقوماهتا على الشركاء
غَت أنو ال يًتتب على . (3)ىي: بيع أصوؿ الشركة، الوفاء بديوهنا، مث تقاسم الشركاء ؼبا بقي من أمواؽبا

ف، وإمبا يًتاخى ذلك إىل حُت شطبها الشركة وتصفيتها انقضاء شخصيتها االعتبارية بقوة القانو  حل

                                                 
ة حبل الشركة إذا أخل الشركاء اتآخروف نصت ىاذه اؼبادة على أنو )هبوز لكل شريك أف يلجأ إىل احملكمة اؼبختصة للمطالب (1)

تطبيق ىاذا اغبكم على الشركة العامة يقتضي  بواجباهتم، أو بسبب التنازع اؼبستمر بينهم، أو ألسباب جدية ال يد للشركاء فيها(.
ؤالء ألي من ىويفهم منو أف شبة حاالت ثالث هبوز فيها منطقيا أف تتكوف ىاذه الشركة من عدة أشخاص اعتبارية عامة. 

؛ حياؿ الشركة وحياؿ بعضهم البعض اؼبطالبة قضاء حبل الشركة: تتمثل األوىل يف إخالؿ الشركاء اتآخرين ابلتزاماهتم األشخاص
وقد استقى اؼبشرع . وتتمثل الثانية يف وجود تنازع مستمر بُت الشركاء؛ وتتمثل الثالثة يف قياـ أسباب جدية خارجة عن إرادة الشركاء

الفرنسي الاذي وفقا لو )تنقضي الشركة قبل هناية مدهتا بقرار اؼبدين من القانوف  1844/5 اؼبادة ما يبدو من حكمىاذا النص على 
من احملكمة بناء على طلب أحد الشركاء يستند فيو إىل مسوغ قانوين. ويعد اؼبسوغ قانوين على وجو اػبصوص يف حالة عدـ تنفياذ 

 .أحد الشركاء اللتزاماتو، وعند حصوؿ شقاؽ بُت الشركاء يؤدي إىل تعطيل عمل الشركة(
(2)  Voir, G. Ripert et R. Roblot, traité de droit commercial, les sociétés 
commercial, L.G.D.J, 2010, p. 101. 
(3)  M. Beatriz Salgado, droit des sociétés, 2 éd. 2008, 109. 
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أبىلية األداء الالزمة و ،اذمتها اؼباليةاالعتبارية، وبالشركة بشخصيتها  فتحتفظمن السجل التجاري. 
 إلبراـ التصرفات وللتقاعي. 

 36استمرار الشخصية االعتبارية للشركة مرهتن دبقتضيات التصفية. ىاذا ما نصت عليو اؼبادة غَت أف 
ذباري بقوؽبا )وتستمر شخصيتها االعتبارية ابلقدر الالـز للتصفية(. ويستتبع ذلك أف أعماؿ اؼبديرين 

وإبراـ بعض ومن بعدىم اؼبصفُت هبب أف تقتصر على اؼبهاـ العاجلة كالوفاء ابلديوف واستيفائها، 
العقود اليت تقتضيها عرورات التصفية، كالتصرؼ فيما تبقى من البضائع، وذبديد عقود التأمُت، 

 . (1)والتعاقد مع ؿبامُت ؼبتابعة قضااي الشركة
عينوا من اعبمعية العمومية خضعوا لرقابتها،  فاؼبصفوف لرقابة اعبهة اليت قامت بتعيينهم: فإ وىبضع  

 43وجازت إقالتهم بقرار يصدر عنها باذات الكيفية اليت مت هبا التعيُت. ىاذا ما نصت عليو اؼبادة 
ألخطاء اليت يرتكبها ذباري اليت وفقا ؽبا: )يبقى اؼبصفي مسؤوال أماـ الشركة وأماـ الشركاء والغَت عن ا

أثناء أتدية مهمتو بنفس الكيفية اليت يسأؿ هبا اؼبديروف(. أما إذا عُت اؼبصفوف حبكم قاعي، خضعوا 
 للمحكمة اليت أصدرت ىاذا اغبكم.

أما عن إجراءات التصفية فتستأن  فور حل الشركة وتسري يف حق الشركاء واؼبديرين فور ربقق سبب 
اعتبار أنفسهم مناذ ىاذه اللحظة يف حكم اؼبصفُت، كما يتعُت على الشركاء  اغبل. فيتعُت على اؼبديرين

ذباري للمصفي إذا تبُت  47/2االمتناع عن كل ما من شأنو إعاقة عملية التصفية. ووفقا لنص اؼبادة 
 ذلك لو أف أمواؿ الشركة غَت كافية للوفاء بديوهنا اغبالة أف يدعو الشركاء الزباذ القرارات الالزمة، دبا يف

الدخوؿ يف صلح واؽ من اإلفالس أو اللجوء إىل احملكمة اؼبختص لشهر إفالسها. كما هبوز وفقا لنص 
ذباري أف ترفع دعوى شهر اإلفالس استقالال عن التصفية إذا كانت الشركة عاجزة عن  1012اؼبادة 

كة نفسها أو بناء ذباري بناء على طلب الشر  1013الوفاء بديوهنا. وترفع ىاذه الدعوى وفق اؼبادة 

                                                 
 اؼبعنوية بشخصيتها قائمة الشركة تعترب. جاء يف ىاذا اغبكم: )2/14، ـ ـ ع 17/11/77ؽ، 23/2أنظر، ـ ع ؿ، ط ـ،  (1)

 لشريك ملكا وليست للشركة فبلوكة الفًتة ىاذه غضوف يف وأمواؽبا موجوداهتا تكوف ولاذلك التصفية يتنته وحىت يةالتصف غباجات
ف ـ  – قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية يف حكم ؽبا (. وفيما ىبص االلتزامات الضريبية للشركة،الشركاء بُت شائعا ملكا أو فيها واحد
فًتة عمل يباشر فيها اؼبموؿ فًتة التصفية تعترب ابلنسبة للشركة )أبف  – 1802، ص29، س28/11/1978ؽ، ج 2/204

نشاطو اػباعع للضريبة، وتعد عمليات التصفية استمرارا ؽباذا النشاط. وثبوت الشخصية اؼبعنوية للشركة يف فًتة التصفية جاء على 
 سبيل االستثناء، لاذلك وجب أف تقدر عرورة ىاذا االستثناء بقدرىا(.
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على طلب أحد الدائنُت أو أكثر، أو النيابة العامة، أو السلطة اؼبختصة من تلقاء نفسها. فيجوز وفقا 
لاذلك للدائنُت الاذين تعاذر عليهم اغبصوؿ على حقوقهم نتيجة توق  الشركة عن الوفاء بديوهنا، أف 

شركات األمواؿ، ال يًتتب على عدـ   يرفعوا عدىا دعوى بشهر اإلفالس. وابعتبار الشركة العامة من
الشخص أو األشخاص االعتبارية كفاية أمواؽبا للوفاء بديوهنا وال على إفالسها أية مسؤولية تطاؿ 

، ما مل يثبت ارتكاهبم ألخطاء تتعلق ابإلدارة أو ذباىلهم الستقاللية الشخصية االعتبارية اؼبكونُت ؽبا
 والاذمة اؼبالية للشركة.

وابنتهاء اؼبصفُت من عمليات التصفية يتعُت عليهم أف يعدو اؼبيزانية اػبتامية، وأف يعرعوىا على 
ذباري بقوؽبا: )هبب على اؼبصفي قبل  49الشركاء إلقرارىا والتصديق عليها. ىاذا ما نصت عليو اؼبادة 

ر حساابهتا اػبتامية وإبراء انتهاء مهمتو أف يدعو الشركاء لالجتماع للموافقة على انتهاء التصفية، وإقرا
ذمة اؼبصفي، ويكوف اجتماع الشركاء يف ىيئة صبعية عمومية عادية حبسب األوعاع والشروط اليت 
يتطلبها الشكل القانوين للشركة، وللمصفي إف كاف شريكا اغبق يف اؼبناقشة والتصويت. وهبوز يف حالة 

ستغناء عن ىاذا االجتماع اللجوء إىل رئيس تعاذر اجتماع الشركاء، أو إذا تطلبت مصلحة الشركة اال
 احملكمة االبتدائية اؼبختصة الزباذ قرار ابؼبوافقة على حساابت التصفية، وإقرار إهنائها(.

ويكمن اؽبدؼ من دعوة الشركاء لالجتماع يف أخاذ موافقتهم على انتهاء التصفية واغبصوؿ على   
. ولاذا يتعُت توجيو الدعوة إليهم لالجتماع قبل انتهاء إقراراىم غبساابهتا اػبتامية وإبراء ذمة اؼبصفُت

أعماؿ التصفية، وأف يبنحوا الوقت الكايف لاذلك. وإذا تعاذر اجتماعهم ألي ظرؼ كاف، هبوز للمصفي 
اللجوء إىل احملكمة االبتدائية اؼبختصة الستصدار قرار منها ابؼبوافقة على حساابت التصفية، وإقرار 

احملكمة يف ىاذه اغبالة دبثابة اعتماد للحساابت اػبتامية وإبراء لاذمة اؼبصفي. أخَتا إهنائها. ويعترب حكم 
يتعُت على اؼبصفُت فور االنتهاء من مهاـ التصفية اؼببادرة إىل شطب الشركة من السجل التجاري. 
ؼبادة ويًتتب على ىاذا اإلجراء كما رأينا انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة العامة، مصداقا غبكم ا

ذباري اليت وفقا ؽبا )تتمتع الشركة ابلشخصية القانونية اعتبارا من اتريخ قيدىا يف السجل  25
  التجاري، وتنتهي ابلشطب منو(.

على الشركات العامة لعدـ وجود ما يعارعها من  تسريكل ىاذه األحكاـ سبثل قواعد عامة     
احملكمة  أكدت عليو أيضاما  ىاذاذباري وما يليها. و  256أحكامها اػباصة كما جاءت يف اؼبادة 
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 حبل ـ81-570 رقم العامة الشعبية اللجنة قرار من الثانية اؼبادة نص كاف بقوؽبا )وؼباالليبية العليا 
 النظاـ وكاف ،األساسي ونظامها التجاري القانوف ألحكاـ وفقا الشركة تصفى أف على جرى قد الشركة
 الواردة التجاري القانوف أحكاـ إعماؿ فإف التصفية بعد الشركة موجودات توزيع طريقة يبُت مل األساسي
 وكانت ،منهم كل حصة بنسبة اؼبسانبُت على اؼبوجودات ىاذه قسمة يقتضي بعدىا وما 600 ابؼبادة
 اؼبنحلة للشركة عاما خلفا تعترب فإهنا أسهمها عبميع واؼبالكة الشركة يف الوحيد اؼبكتتب ىي الدولة
  .(1) (التصفية إجراءات إسباـ بعد موجوداهتا إليها وتؤوؿ
أحكاـ ألغلب يف تنظيمها القانوين  زبضع لبلص يف ختاـ ىاذه الدراسة إىل أف الشركة العامة    

تبعيتها ألجهزة حكومية تنفرد كما وردت يف القانوف التجاري. فعلى الرغم من   التجاريةالشركات 
شركات القطاع  بشأفاتآليات اؼبتبعة وفق وتنقضي  وتدارؽباذه الشركة أف تؤسس ، أريد أسهمهاابمتالؾ 

 مل يكنىاذا التطور  اػباص، حىت تتمكن من القياـ بدور استثماري يعود ابلفائدة على اػبزينة العامة.
ـ 2006لسنة  3ا كاف سائدا يف القانوف رقم ؼبجاء ؿباكيا ، وإمبا 2010وليد اؼبدونة التجارية لسنة 

بشأف شركات القطاع العاـ. فقد نص ىاذا القانوف يف مادتو الثانية على أف )تتخاذ شركات القطاع العاـ 
 شكل الشركة اؼبسانبة، وتسري عليها أحكاـ القانوف التجاري اؼبتعلقة هباذه الشركات(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 ـ.24/3/1997، جلسة 40/107طعن مدين رقم  (1)
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 اخلامتة:     
جارية للشركة العامة مقارنة هباذا القانوف أنو اتسم ابلقصور ما لوحظ على تنظيم اؼبدونة الت إال أف      

حظنا أف اؼبدونة الاؼباذكور القانوف خالؼ فعلى  وعدـ اإلؼباـ بكثَت من اؼبسائل اليت ظلت عالقة.
اليت سبتلك الدولة كامل أسهمها، األمر الاذي يعٍت أف  الشركةتضفي وص  العامة إال على  التجارية ال

اؼبساىم  يسحب وص  العامة عن الشركةس% 0.1ولو كانت ي نسبة  مشاركة شخص خاص أب
والغاز العديد من الشركات العاملة يف قطاعات حيوية كالنفط  ال يصب يف صاحل، وىاذا األمر فيها

 شركات ذبارية خاصة رغم امتالؾ الدولة ألغلبية أسهمها. باذلك اليت تعد واؼبصارؼ والتأمُت 
ـ مل تتعرض 2006لسنة  3أهنا وعلى خالؼ القانوف رقم  أيضاارية يعاب على اؼبدونة التج     

اؼبتعلقة بتقدمي الشخص أو األشخاص االعتبارية العامة و أتسيس الشركة العامة، السابقة على للمرحلة 
من  تنظيم ذلك بشكل مفصل علىلطلب التأسيس إىل اعبهة اؼبختصة. وقد كاف القانوف اؼباذكور ينص 

يف ىاذا اػبصوص أبنو )هبوز ألي من األشخاص االعتبارية العامة أف ة اليت تقضي خالؿ مادتو الثالث
يتقدـ وحده أو مع شريك أو شركاء آخرين إىل أمُت اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 
واالستثمار بطلب أتسيس شركة مبينا بو غرض الشركة وقيمة رأس اؼباؿ الالـز لتحقيق ىاذا الغرض 

ءه، ومرفقا بو اؼبستندات الالزمة قانوان لتأسيس الشركة. ويتوىل أمُت اللجنة الشعبية العامة وطريقة أدا
لالقتصاد والتجارية دراسة طلب التأسيس وإحالتو مشفوعا برأيو إىل أمانة اللجنة الشعبية العامة إلصدار 

 القرار الالـز بتأسيس الشركة(.
أبقت إمبا يزانية الشركة العامة، و ؼبحبكم خاص أيضا أهنا مل تتعرض اؼبدونة التجارية  يعاب على     

 12اؼبادة القانوف اؼباذكور يستوجب يف لشركات التجارية. وقد كاف للقواعد العامة لاألمر برمتو خاععا 
ن مف تبدأ السنة اؼبالية للشركات العامة مع بداية السنة اؼبالية للدولة وأف تنتهي بنهايتها. وكاف أبو من

األجهزة  لاذاتأف تتضمن اؼبدونة حكما مشاهبا، السيما وأف الشركات العامة ابتت زبضع  اؼبفًتض
 الرقابية اػباصة دبؤسسات الدولة )ديواف احملاسبة وىيئة اؼبراقبة(.

أخَت، تعدد اعبهات الرقابية على النحو الاذي رأيناه ال يصب يف صاحل ربقيق االستقالؿ الفٍت واؼبايل      
داري للشركات العامة، وإمبا على العكس من ذلك ىبضع ىاذه الشركات لاذات األساليب واإلجراءات واإل

 لعمل ؾبلس اإلدارة. وعرقلة من إرابؾذلك  يسببوما مع الروتينية اؼبعموؿ هبا يف األجهزة اغبكومية، 
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