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)العاملني ابلشركات العامة  النظام القانوين للشركات العامة  بني النص والتطبيق

 وأمواذلا منوذجا(

 أ: عبد هللا سامل السويب

 ادلقدمة 

فقد وجدت الدولة نفسها مضطرة إذل القيام  ،نتيجة لتغَت الظروف االقتصادية واالجتماعية

مع دورىا التقليدي احملدود كدولة حارسة تقتصر مهمتها على الدفاع عن سالمة أراضيها وحفظ أمنها 

وربقيق العدل بداخلها،ابلنشاطات االقتصادية  اليت كانت مًتوكة دلبادرات القطاع اخلاص دون تدخل 

وذلك نتيجةلتطور الوظيفة االدارية يف  ،إنو ال يكاد يذكروإن وجدىذا التدخل ف ،من جانب الدولة

الدولة وخصوصا بعد ظهور أنظمة التأميم تنوعت أنشطتها )الدولة( فشملت إدارهتا إذل جانب ادلرافق 

ومن ىنا ظهرت  ،العامة شركات اقتصادية وخدمية هتدف إذل اشباع احلاجات الضرورية داخل الدولة

وإنشاء ىذه  ،الشركات العامة داخل ليبيا أو ما يعرف يف األنظمة ادلقارنة بشركات القطاع العام

الشركات ؽلكن أن يكون عن طريق نظام التأميم للمشروعات اخلاصة سواء األجنبية أو الوطنية 

 أوإنشائها ابتداًء وذلك كأداة للمساعلة يف القيام ابألنشطة االقتصادية.

ولقد حاول ادلشرع اللييب أن ينظم الشركات العامة ادلملوكة للدولة يف أكثر من مناسبة فتارة 

واترة أخرى يقًتب من األنظمة ،يقًتب ىذا التنظيم من األنظمة ادلعمول هبا يف ادلرافق العامة للدولة

 ادلعمول هبا يف شركات القطاع اخلاص.
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 وتنظيمها تنظيما دقيقا . ومع ذلك ترك كثَتا من ادلسائل دون ربديدىا

ومن بُت ىذه ،وابلتارل كانت ىذه ادلسائل زلل خالف بُت الفقو والقضاء ادلدين واإلداري 

أو دبعٍت آخر طبيعة العالقة القانونية اليت تنظم عالقة ،ادلسائل النظام القانوين للعاملُت ابلشركات العامة 

عٍت آخر ىل أو دب،قانونية ألموال الشركات العامة أيضا الطبيعة ال ،الشركات العامة ابلعاملُت هبا 

 تصنف أموال الشركات العامة أمواال عامة أم أمواال خاصة ؟

ولعل من صعوابت البحث يف ىذا ادلوضوع ىو عدم  ربديد الشخصية االعتبارية للشركات 

إرل جانب اختالف  ، العامة فيما إذا كانت ىذه الشركات ذلا الشخصية االعتبارية العامة  أم اخلاصة 

 ،رأي الفقو والقضاء حول ربديد طبيعة  العالقة القانونية للعاملُت ابلشركات العامة  وطبيعة أمواذلا 

وقد نسجت النسيج ادلنهجي اآليت لتناول ىذا  ،إضافة إرل قلة ادلراجع اليت تناولت ىذا ادلوضوع

 : ادلوضوع

 ت العامة ابلعاملُت هبا.ة الشركاقادلطلب األول : الطبيعة القانونية لعال

 الفرع األول : مدلول ادلوظف العام .    

 الفرع الثاين : طبيعة العالقة القانونية اليت تربط الشركات العامة ابلعاملُت هبا.   

 ادلطلب الثاين : الطبيعة القانونية ألموال الشركات العامة .

 . ةألموال العامة عن اخلاصالفرع األول : معيار سبييز ا    

 . ألموال العامةالفرع الثاين : احلماية القانونية ل   
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 اخلاسبة .  
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 ادلطلب األول

 الطبيعة القانونية لعالقة الشركات العامة ابلعاملني هبا

نظراً ألنو دل يتفق الفقو القانوين على غرار القضاء ادلدين واإلداري على رأي واحد حول بيان  

وأن الفقو القانوين دل يتفق  (1)أو تكييف طبيعة العالقة القانونية اليت تربط الشركات العامة ابلعاملُت هبا.

 ،مفهوم ادلوظف العامفمنهم من يتجو للتوسع يف ربديد  ،أيضا حول مفهوم موحد للموظف العام

أما القضاء فإنو يتدخل أحياانً يف ربديد العناصر الالزم توافرىا فيمن يعد  ،ومنهم من ؽليل إذل التضييق

وىذا شلا أاثر اخلالف يف الفقو والقضاء حول طبيعة العالقة  (2)من ادلوظفُت العموميُت أوال يعد منهم.

فهناك من ذىب ابلقول إذل أن  ،شركات القطاع العامالقانونية بُت ادلستخدم والشركات العامة أو 

وىناك رأي آخر يقول أبن العالقة بُت  ،العالقة بُت ادلستخدم والشركات العامة عالقة تنظيمية

وبناًء عليو فإن أصول البحث  3))ادلستخدم والشركات العامة عالقة تعاقدية خاضعة للقانون اخلاص

لعام )كفرع أول( مث أتبعو بفرع اثن لبيان طبيعة العالقة القانونية تقتضي منا ىنا بيان مدلول ادلوظف ا

 اليت تربط الشركات العامة ابلعاملُت هبا.

 الفرع األول

                                                 

انظر ــ علي عبدالرحيم  الككلي ــ النظام القانون لشركات القطاع العام ــ دراسة مقارنة يف القانونيُت اللييب وادلصري ــ دار   -1
 .102للنشر والتوزيع ــ بنغازي ــ ليبيا ــ ص  ومكتبة الفضيل

انظر ــ عبدهللا سادل السويب ــ محاية القضاء اإلداري حلقوق ادلوظف العام ــ دراسة مقارنة يف النظامُت اللييب وادلصري ــ رسالة  -2
 .8م ــ ص 25/02/2016ماجستَت غَت منشورة ــ نوقشت بتاريخ 

 .126الككلي  ــ نفس ادلرجع السابق ذكره ــ ص انظر ــ علي عبدالرحيم   -3



 عاشرالعدد ال -ة رللة البحوث األكادميي
 النظام القانوين للشركات العامة  بني النص والتطبيق

 

 

214 

 

 مدلول ادلوظف العام.

ال يزال تعريف ادلوظف العام يثَت جداًل واسعًا لغرض التوصل إذل تعريف جامع لكافة 

ىذا اجلدل يرجع إذل أن ىذه أو سبب العناصر أو الشروط الالزم توافرىا يف ادلوظف العام، ولعل مرجع 

م العناصر وتلك الشروط ليست موحدة يف األنظمة الوظيفية ادلختلفة. إذ يوجد داخل كل دولة نظا

ن ربديد مدلول ادلوظف العام ينطوي على أعلية ابلغة يف كافة الدول إوحيث . خاص ابلوظيفة وادلوظف

لتعلقو بتحديد النظام القانوين )ربديد القواعد ادلوضوعية( الذي ؼلضع لو الشخص الذي يعمل لدى 

كون ادلوظف العام ادلنازعات اليت ي بنظر ادلختلفة، وتعيُت القضاء ادلختص وجهاهتا مؤسسات الدولة

 .(1)أو طرف فيهاموضوعها

 ودلعرفة معٍت ادلوظف العام سنعرض بيان مدلولو تشريعياً وقضائياً وفقهياً.

 

 تعريف ادلوظف العام تشريعياً: . أ

غَت أنو أحياان يقوم  ،إن األصل العام يكمن يف أن ادلشرع ليس من شأنو إيراد التعريفات

ويًتتب على ذلك أن يصبح ذلذا  ،بتحديد ادلقصود من بعض ادلصلحات واليت من بينها ادلوظف العام

                                                 

 .8ــعبدهللا سادل السويب ــ  ادلرجع السابق ذكره ــ ص نظر ا -1
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 ،ادلصطلح معٌت خاصاً حدده ادلشرع ابلذات وقصده يف رلال تطبيق أحكام القانون الذي انطوى عليو

 1))رلال آلخر.وبذلك ؼلتلف ىذا ادلعٌت الذي قصده ادلشرع من قانون آلخر ومن 

 ولكي ضلدد معٌت ادلوظف العام تشريعيا غلب أن نرجع إذل القوانُت ادلتعلقة بو.

م بشأن عالقات العمل ادلعدل دبوجب 2010( لسنة 12فلو رجعنا إذل القانون رقم )

كل من يشغل إحدى الوظائف   "م فإنو صلده قد َعرَّف ادلوظف أبنو 2015( لسنة 04القانون رقم )

 (2)."حدة اإلداريةدبالك الو 

ودل يقتصر بيان مدلول ادلوظف العام يف القوانُت ادلنظمة للوظيفة العامة وعالقات العمل 

فحسب. وإظلا وردت لو تعريفات يف قوانُت أخرى وذلك لتحديد طوائف ادلوظفُت الذين تسري عليهم 

 أحكامها.

ادلوظف "على أن  16/4نصت ادلادة  م1953الصادر سنة اللييب ففي قانون العقوابت 

نيطت بو مهمة عامة يف خدمة احلكومة أو الوالايت أو اذليئات األخرى سواء  العمومي ىو كل من أ  

كان موظفًا أو مستخدمًا دائمًا أو مؤقتًا براتب أو بدونو ويدخل يف ذلك زلررو العقود واألعضاء 

 .  "ثناء قيامهم بواجباهتمأوالشهود  مجونوادلًت ن يف احملاكم واحملكمون واخلرباء دو ادلساع

ادلعدل لقانون العقوابت ووسع من مفهوم ادلوظف  م1975( لسنة 73مث جاء القانون رقم )

عدم اإلخالل بتعريف ادلوظف العمومي الوارد يف مع "أنو: العام حيث نصت ادلادة األوذل منو على 
                                                 

 .102انظر ــ علي عبدالرحيم  الككلي  ــ  ادلرجع السابق ذكره ــ ص -1
 .264م ــ ص 18/05/2010مدونة التشريعات ــ السنة العاشرة ــ العدد السابع ــ بتاريخ  -2
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وابت يعد أيضًا يف حكم ادلوظف العمومي،... البند الرابع من ادلادة السادسة عشر من قانون العق

رؤساء وأعضاء رلالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات وادلؤسسات واجلمعيات وادلنشآت 

 .(1)"إذا كانت الدولة أو إحدى اذليئات أو ادلؤسسات العامة تساىم يف رأس ماذلا

ادلوظف العام، بل إنو أضاف ودل يقف ادلشرع اللييب عند ىذا احلد من التوسع يف مفهوم 

بشأن اجلرائم االقتصادية فئات جديدة دلفهوم ادلوظف العام  م1979( لسنة 02دبوجب القانون رقم )

يقصد ابدلوظف العام  :ادلادة الثانية منو على أنو أوضحتفيما يتعلق ابجلرائم االقتصادية الوارد بو حيث 

رللس الوزراء أو أو  سلطة التشريعيةهمة عامة يف اليف تطبيق أحكام ىذا القانون كل من أنيطت بو م

اإلدارة احمللية أو اذليئات أو ادلؤسسات العامة أو االربادات أو  وحداتأو البلدايت أو  الوزارات

النقاابت أو الروابط أو اجلمعيات أو اذليئات اخلاصة ذات النفع العام أو الشركات أو ادلنشآت اليت 

سواء كان عضواً أو موظفاً أو منتجاً أو عاماًل دائماً أو مؤقتاً دبقابل ، اجلهاتتساىم يف رأس ماذلا ىذه 

ثناء قيامهم أأو دون مقابل، ويدخل يف ذلك زلررو العقود واحملكمون واخلرباء وادلًتمجون والشهود 

 .(2)"بواجباهتم

ذا ولعل من أسباب ى ،ونالحظ ىنا أان مشرعنا قد توسع يف ربديد مدلول موظف العام 

التوسع ىو توفَت أكرب قدر من احلماية اجلنائية للمال العام واحملافظة عليو من العبث أو اإلتالف أو 

                                                 

ــــاحلـــراري  د. دمحم عبـــدهللا  -1 ــــ الطبعـــة  –اجلـــزء الثـــاين  –أصـــول القـــانون اإلداري الليـــيب  ـ وســـائل مباشـــرة اإلدارة الشـــعبية لوظائفهـــا ـ
 . 12,11ص  –ليبيا –طرابلس  –ادلركز القومي للبحوث والدراسات العلمية  – 2003اخلامسة 

 .13,12ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص  عبدهللا سادل السويب -1
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وكذلك أدخل مستخدمو بعض اجلهات واليت من بينها الشركات العامة  ،االختالس إذل غَت ذلك

لثقة واألمانة لدى واعتربىم موظفون عموميون دلا ذلا من أعلية تتعلق ابالقتصاد الوطٍت شلا يستلزم ا

م 2010( لسنة 12رغم أن مستخدمو ىذه الشركات العامة وفقاً دلنظور القانون رقم ) ،القائمُت عليها

بشأن عالقات العمل والئحتو التنفيذية يتم تصنيفهم على أهنم ع مَّال. ومدلول العامل ؼلتلف عن 

(1)مدلول ادلوظف العام ادلبُت سلفاً.
 

طبيعي يلتزم ببذل جهد ربت إشراف ورقابة جهة العمل لقاء فالعامل ىو: كل شخص 

 (2)مقابل سواء كان حصة يف اإلنتاج أو مبلغاً مالياَ.

ونظرًا لغياب التعريف التشريعي ادلوحد للموظف العام فقد تصدي كل من القضاء والفقو 

ل معرفتو من خالل القانوين حملاولة صياغة تعريف شامل لتحديد مفهوم ادلوظف العام وىذا ما سنحاو 

 بيان موقف القضاء والفقو اللييب من مدلول ادلوظف العام. 

 

 تعريف ادلوظف العام قضائياً:  . ب

الشخص الذي "أبنو  م22/16يف الطعن اإلداري رقم ادلوظف العام العليا  تناعرفت زلكم

 (1)."......،يعهد إليو بعمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره الدولة أو تشرف عليو

                                                 

 .13عبدهللا سادل السويب ــ نفس ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -2
 .264مدونة التشريعات ــ السنة العاشرة ــ العدد السابع ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -3
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ُت يعملون دبنشأة عنوحيث إن الثابت أن الطا"العليا يف حكم آخر ذلا  تناأوردت زلكم كما

اجلزيرة للفنادق والسياحة وىي من ادلنشآت اليت تطبق أحكام القانون التجاري على نشاطها، 

ها فيما دل يرد بشأنو نص خاص ابللوائح ادلنظمة لشؤوهنم، ومن مث ال يوتشريعات العمل على مستخدم

 (2)."يعترب العاملون هبا موظفُت عامُت يف رلال اختصاص القضاء اإلداري

ويتضح من خالل ما أوردتو احملكمة العليا من تعريف للموظف العام أنو يوجد اختالف يف 

مدلول ادلوظف العام حيث جاء يف حيثيات الطعن األول أن مدلول ادلوظف العام ينطبق على كل 

ومصطلح ادلرفق العام جاء عامًا أي  ،م تديره الدولة أو تشرف عليوشخص يقوم بعمل لدى مرفق عا

أنو يشمل كافة ادلرافق العامة ادلتمتعة ابلشخصية االعتبارية سواء كانت مؤسسات أم ىيئات أم شركات 

عامة ألن العموم يظل على عمومو مادل أييت ما يقيده أو ؼلصصو وفقًا دلا أكدتو زلكمتنا العليا وإدارة 

 ي والتشريع.الفتو 

مث جاء يف حيثيات احلكم الثاين حملكمتنا العليا ادلذكور أعاله أن اجلهات اليت تطبق أحكام 

القانون التجاري على نشاطها والقواعد ادلتعلقة ابلعًمال على مستخدميها ال يعترب العاملُت هبا موظفُت 

 عامُت يف رلال اختصاص القضاء اإلداري.

                                                                                                                         

العدد  –السنة السابعة  –لعليا رللة احملكمة ا –م  24/01/1971بتاريخ  –ق 22/16طعن إداري رقم  –احملكمة العليا  -1
 .27ص –الثالث 

م غَت منشور، نقالً عن: مصطفي عبد احلميد داّلف ــ النظام  14/11/1990ق بتاريخ  36/ 7.5الطعنان اإلداراين  -2
دار ليبيا ــ مصراتة ــ ليبيا ــ م ــ 2000القانوين للعادلُت ابلشركات العامة ــ دراسة مقارنة يف القانونُت اللييب وادلصري ــ الطبعة األوذل ــ 

 . 408ص
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 للموظف العام:تعريف الفقو اللييب جـ .

إن من أىم التعريفات اليت أوردىا الفقو اللييب لتحديد مدلول ادلوظف العام ما أورده الدكتور 

....، إن كل من يؤدى خدمة عامة للمجتمع ، أي كل من يساىم يف :دمحم عبد هللا احلراري من أنو

ام القانون اإلداري ربقيق مصلحة عامة ىو موظف عام ؼلتص القضاء اإلداري بطلباتو وؼلضع ألحك

بصرف النظر عن شكل اجلهة اإلدارية اليت يتبعها: وزارة كانت أم مؤسسة عامة أو ىيئة عامة أم شركة 

عامة أو منشأة عامة، أو أي جهة أخرى ينشئها ادلشرع لتنفيذ سياستو وربقيق ادلصلحة العامة ربت أي 

 (1)تسمية كانت.

ور دمحم عبدهللا احلراري للموظف العام أنو قد أخذ وشلا يالحظ أن التعريف الذي أورده الدكت

يف ربديده دلفهوم ادلوظف العام ابدلعيار ادلوضوعي أو ادلادي للمرفق العام الذي يركز على طبيعة وجوىر 

بعض النظر عن شكل اجلهة اليت تتورل إدارتو وتسيَته على عكس ادلعيار الشكلي الذي  ،النشاط ذاتو

هة اليت تباشر النشاط فإذا كانت ىذه اجلهة  إحدى اجلهات اإلدارية التابعة يركز على شكل وصفة اجل

                                                 

الطبعة الرابعة   –رقابة دوائر القضاء اإلداري  –الرقابة على أعمال اإلدارة يف القانون اللييب  –د. دمحم عبد هللا احلراري  -انظر  -1
 .80ص–ليبيا  –طرابلس  –ادلركز القومي للبحوث والدراسات العادلية  -م  2003
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وإال نكون أمام مشروع من  ،للدولة أو من األشخاص االعتبارية العامة فإننا نكون أمام مرفق عام 

 (1)ادلشروعات اخلاصة.

والذي أاثر العديد من ادلشاكل القانونية مثل طبيعة أموال الشركات العامة وعالقتها ابلعاملُت 

 هبا. 

كما يالحظ أيضاً أن التعريف الذي أورده الدكتور للموظف العام ينطبق أيضاً على العاملُت 

ال عامة وبعض ابلشركات العامة وخصوصًا أن ىذه االخَتة تتمتع ابلشخصية االعتبارية وأمواذلا أمو 

الشركات العامة ذلا مكنة احلجز اإلداري الستيفاء مديونيتها كالشركة الليبية للموانئ اليت سبلك ىذه 

 م.1985( لسنة 21ادلكنة دبوجب ادلادة الثامنة عشر من قانون أتسيسها رقم )

كل شخص يعمل يعهد "ادلوظف العام يعٍت  ويرى األستاذ مصطفي عبد احلميد داّلف أنَّ 

ليو بعمل دائم وبصفة مستمرة يف خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ابلطريق إ

(2)."ادلباشر
 

ويتضح من خالل استعراض بعض التعريفات اليت أوردىا الفقو اللييب للموظف العام أن 

تضيق يف تعريف بينما يتجو البعض اآلخر إذل ال ،البعض يتجو إذل التوسع يف تعريف ادلوظف العام

 للموظف العام وىو يتفق مع ما أخذ بو القضاء اإلداري اللييب.

                                                 

الطبعـة اخلامسـة ـــ  –تنظيم اإلدارة الشعبية لوظائفهـا  –اجلزء األول  –أصول القانون اإلداري اللييب  ــاحلراري. دمحم عبدهللا انظر ــد -2
 .273,274ص  –ليبيا  –طرابلس  –م ــ ادلركز القومي للبحوث والدراسات العلمية 2003

 .401ص –ادلرجع السابق ذكره   –مصطفي عبد احلميد داّلف  -1
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 الفرع الثاين

 طبيعة العالقة القانونية اليت تربط الشركات العامة ابلعاملني هبا

لقد اثر اخلالف يف الفقو والقضاء حول طبيعة العالقة القانونية للعاملُت ابلشركات العامة 

وقد انقسم الرأي إذل رأيُت: فمنهم من ذىب إذل القول أبن العالقة اليت تربط ادلستخدم ابلشركة العامة 

ة تنظيمية ىي عالقة تعاقدية خاضعة ألحكام القانون اخلاص، ومنهم من ذىب ابلقول أبهنا عالق

 (1)ربكمها قواعد تتشابو إذل حد كبَت مع القواعد ادلنظمة للوظيفة العامة وسنُت ذلك من خالل التارل:

 الرأي القائل أبن عالقة العاملني ابلشركات العامة عالقة تعاقدية: . أ

اليت تربط العاملُت ابلشركات العامة  "الوظيفية"يرى أصحاب ىذا الرأي أبن العالقة القانونية 

ىي عالقة تعاقدية ػلكمها عقد العمل ادلربم بُت الطرفُت استناداً إذل  أن الشركات العامة ال تعد ضمن 

ادلؤسسات العامة وابلتارل فهي ليست من بُت أشخاص القانون العام بل ىي من أشخاص القانون 

 (2)اخلاص.

وإن القضاء ادلدين واالداري  ،ركات ليسوا دبوظفُت عموميُتوابلتارل فإن العاملُت هبذه الش

اللييب مستقر على ىذا ادلعٌت يف العديد من أحكامو ومن بُت ىذه األحكام ما جاء يف الطعن ادلدين 

                                                 

 .433مصطفى عبد احلميد داّلف ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -انظر -1
 مصطفى عبد احلميد داّلف ــنفس ادلرجع السابق ذكره ــ ونفس الصفحة. -انظر  -2
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من ادلقرر أن العاملُت ابلشركات العامة ال "م من حيث إنو 15/06/1992ق جلسة  200/38رقم 

وال ؼلتص القضاء االداري بنظر منازعتهم مع الشركات العاملُت هبا وأن  يعتربون من ادلوظفُت العامُت

عالقتهم بتلك الشركات عالقة تعاقدية زبضع لقانون العمل ولوائحو التنفيذية واللوائح ادلعمول هبا يف 

تلك الشركات، وذلك ابعتبار أن تلك الشركات ال تعدو أن تكون من أشخاص القانون اخلاص 

اص االدارية دبا غلعل العالقة الناشئة بينها وبُت العاملُت هبا عالقة تعاقدية ينعقد وليست من األشخ

االختصاص فيما ينشأ بُت العامل وجهة عملو يف منازعات للقضاء العادي بوصفو صاحب الوالية 

 ."العامة ابلفصل يف كافة ادلنازعات إال ما استثٍت بنص خاص

كما "م من أنو 19/02/2003ق جلسة  609/47وشلا جاء أيضًا يف الطعن ادلدين رقم 

أن قضاء ىذه احملكمة قد جرى على أن العاملُت ابلشركات العامة ال يعتربون من ادلوظفُت العامُت، وال 

، وأن عالقتهم بتلك الشركات عالقة ؼلتص القضاء االداري بنظر منازعتهم مع الشركات العاملُت هبا

ابعتبار أن تلك الشركات ال تعد وأن  ،تعاقدية زبضع لقانون العمل واللوائح ادلعمول هبا يف الشركات

تكون من أشخاص القانون اخلاص وليست من األشخاص االدارية دبا غلعل العالقة بينها وبُت العاملُت 

نشأ بُت العامل وجهة عملو من منازعات للقضاء العادي هبا عالقة تعاقدية ينعقد االختصاص فيما ي

 (1)."بوصفو صاحب الوالية العامة ابلفصل يف كافة ادلنازعات إال ما استثٍت منها بنص خاص ...

                                                 

ــ  ــ دار الكتب الوطنية 2008ــ الطبعة األوذل ــ  2003رلموعة أحكام احملكمة العليا ــ القضاء ادلدين ــ اجلزء األول ــ سنة  -1
 .306،307بنغازي ــ ليبيا ــ ص 
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كما أن بعض قوانُت وقرارات إنشاء الشركات العامة قد أوضحت دبا ال يدع رلااًل للشك 

سبارس عملها طبقًا للقواعد ادلعمول يف الشركات التجارية أبهنا تتمتع ابلشخصية االعتبارية اخلاصة و 

اخلاصة وأحكام القانون التجاري ومثال ذلك إنشاء الشركة العامة للتوزيع والنشر واالعالن دبوجب 

م حيث نص ىذا القانون على أن ىذه الشركة تتبع ادلؤسسة العامة 1974( لسنة 60القانون رقم )

 (1)نظامها األساسي والقواعد ادلعمول هبا يف الشركات اخلاصة.للصحافة وسبارس عملها وفقا ل

وشلا ؽلكن قولو يف ىذا الصدد أيضًا أن الذي جعل أصحاب الرأي القائل أبن العالقة اليت 

ىو أتثرىم ابدلرحلة اليت  ،تربط العاملُت ابلشركات العامة ىي عالقة تعاقدية أسوة ابلشركات اخلاصة

تسيَت الشركات العامة عن طريق االستغالل شبو ادلباشر أسوة دبؤسسات  شعرت فيها الدولة بصعوبة

ولتفادي العيوب اليت أظهرهتا اإلدارة ادلركزية  ،وفشل الطابع ادلركزي لتسيَت تلك الشركات ،الدولة العامة

 (2)لألحكام اليت تنظم الشركات العامة فقررت الدولة التخفيف من حدة ادلركزية يف ذلك.

(لسنة 323ادة األوذل من قرار ما يسمى سابقا ابللجنة الشعبية العامة رقم )كما نصت ادل

بشأن اصدار الالئحة االدارية للشركة العامة للكهرابء والذي نص صراحة على تعديل نص  1990

( لسنة 429( من قرار ما يسمى ابللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم )67الفقرة األخَتة من ادلادة )

الالئحة االدارية للشركة العامة للكهرابء ادلشار اليو حبيث يكون على النحو  م بشأن1986

                                                 

 .136،137علي عبد الرحيم الككلي ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -انظر  -1
 .141علي عبد الرحيم الككلي ــنفس ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -انظر  -2
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كما تسري على ادلنتخبُت ابلشركة أحكام قانون العمل ... والقرارات الصادرة دبقتضاه وذلك "(1)التارل:

 (2)."فيما دل يرد بشأنو نص خاص يف ىذه الالئحة

 

يرى أنصار ىذا  لعامة عالقة تنظيمية )الئحية(:الرأي القائل أبن عالقة العاملني ابلشركات ا . ب

الرأي أن: الدولة عندما أصبحت تقوم دبزاولة األنشطة االقتصادية اليت كانت ال تقوم هبا يف 

كما أهنا ال تنزل   ،السابق ال تنزل عن صفتها األساسية ابعتبارىا صاحبة السلطة والسيادة العامة

أيضا إذل منزلة التجار أو رجال األعمال لتقف معهم يف نفس ادلستوى حبيث ؼلضعون مجيعاً 

وترتيبًا على ذلك فإن ادلؤسسات والشركات العامة اليت تقوم  ،لقانون واحد وىو القانون اخلاص 

ألحكام  دبمارسة النشاط الذي يدخل يف اختصاص القطاع العام ىي أشخاص إدارية زبضع

 (3)القانون االداري.

ومن أنصار ىذا الرأي الدكتور دمحم فؤاد م هنا الذي يرى إن ادلوظفُت العموميُت هبذا التحديد 

يعملون مجيعًا يف ربقيق أىداف الدولة سواء أكان عملهم يف خدمة الوزارات أو ادلؤسسات العامة أو 

وأن ؼلضعوا لنظام  ،ون يف مركز قانوين ال تعاقدياذليئات العامة أو الشركات العامة وإهنم هبذا يعترب 

                                                 

 .155، 154علي عبد الرحيم الككلي ــ نفس ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -انظر  -1
 .155علي عبد الرحيم الككلي ــادلرجع السابق ذكره ــ ص  -انظر -2
 .127علي عبد الرحيم الككلي ــ نفس ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -انظر -3
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كما ؽليل   (1)قانوين واحد يضمن قيامهم بواجباهتم على أحسن وجو يف سبيل ربقيق أىداف الدولة.

الدكتور دمحم حلمي وىو من أنصار الرأي القائل أبن عالقة العاملُت ابلشركات العامة ىي عالقة 

ادلؤسسات والشركات العامة يف مركز تنظيمي من مراكز القانون  تنظيمية إذل اعتبار مجيع العاملُت يف

 (2)العام.

ويقًتب من ىذا االذباه إذل حد كبَت ما ذىب إليو الدكتور دمحم عبد هللا احلراري من حيث 

يرى أنو من غَت ادلنطقي تعامل الشركات العامة على قدم ادلساواة مع الشركات التجارية اخلاصة من 

انوين الذي ػلكم كال منهما، فإذا كانت الشركات التجارية اخلاصة تنشأ عادة نتيجة حيث النظام الق

اجلهود الفردية وهندف أساساً إذل ربقيق ادلصاحل اخلاصة واحلصول على الربح، فإن الشركات العامة تعد 

شرع يف يف حقيقتها حلقة من حلقات اجلهاز االداري يف الدولة تنشأ من قبل الدولة، لتنفذ سياسة ادل

وإن االختالف اجلوىري بُت الشركات العامة والشركات التجارية اخلاصة  ،اجملاالت االقتصادية ادلختلفة

ادلتعلق بدور كل منها وطبيعة نشاطها غلب أن يصاحبو اختالف يف النظام القانوين الذي حبكم كل 

اساً عالقات األفراد فيما بينهم أو منها، إذ أهنا القانون ادلدين والقانون التجاري صدرا أصال ليحكما أس

عالقات الشركات التجارية اخلاصة فيما بينها أو بينها وبُت الغَت وابلتارل فهما غَت قابلُت للتطبيق على 

 .(3)العالقات الناشئة عن نشاط الشركات العامة

                                                 

 .434مصطفى عبد احلميد داّلف ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -انظر  -1
 .435مصطفى عبد احلميد داّلف ــ نفس ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -انظر  -2

 .121د. دمحم عبد هللا احلراري ــ أصول القانون اإلداري اللييب ــ اجلزء األول ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -انظر -1
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م بشأن 2010( لسنة 12وشلا يؤيد ما ذىب إليو أنصار ىذا الرأي أن القانون رقم )

ت العامة كما جعل أسلوب شغل الوظائف يف الشركات العامة يتم طريق التعاقد نص يف مادتو عالقا

( على أنو يكون شغل الوظائف الشاغرة دبالكات الوحدات االدارية بطريق التعيُت أو التعاقد أو 126)

 .(1)الًتقية أو الندب أو االعارة أو النقل

م بشأن 2012( لسنة 217لقرار رقم )ا 06/05/2012كما أصدر رللس الوزراء بتاريخ 

 الئحة ادلوظفُت بعقود.

( على أنو 146م ادلذكور أعاله يف مادتو )2010( لسنة 12وكما نص أيضًا القانون رقم )

 .(2)... غلوز نقل ادلوظفُت ابلوحدات االدارية إذل الشركات العامة

 جهات العمل. وىذا ال يتأتئ إال إذا توافقت صفة العاملُت يف ىذين النوعُت من

أن طاعنُت  23/02/2003ق جلسة  09/46وقد جاء يف حيثيات الطعن االداري رقم 

ق أمام دائرة القضاء االداري دبحكمة استئناف طرابلس طالبُت  92/24أقاموا الدعوى اإلدارية رقم 

 710/90م وقالوا شرحًا لدعواىم أنو قد أصدر رللس الوزراء القرار رقم 95/24إلغاء القرار رقم 

مث صدر قرار من  ،إبنشاء شركة طرابلس لالستثمارات ببلدية طرابلس  1041/90ادلعدل ابلقرار رقم 

إبصدار النظام األساسي للشركة وقد اشًتى الطاعنون أسهمًا يف ىذه  2546/90رللس الوزراء رقم 

دبحاولة اقتحام رجال الشرطة دلقر  الشركة وبدأت الشركة يف شلارسة نشاطها التجاري إال أهنم فوجئوا
                                                 

 .300مدونة التشريعات ــ السنة العاشرة ــ العدد السابع ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -2
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الشركة حبجة أهنم مكلفون بتنفيذ قرار صادر عن ادلطعون األول يقضي حبل الشركة وقد قضت ىذه 

احملكمة بعد نظرىا الدعوى برفضها مث قرر زلامي الطاعنُت الطعن عليو بطريق النقض وحيث إن ما 

أحكام القانون التجاري، حيث قضى بصحة ينعاه الطاعنون على احلكم ادلطعون فيو أنو قد خالف 

ذلك ألن الواضح من االطالع على التشريعات  ،على غَت أساس من القانون 95/24القرار رقم 

ادلنظمة للشركة أهنا شركة عامة قد مت انشاؤىا على خالف القواعد ادلقررة يف القانون التجاري لتأسيس 

فقد مت انشاء ىذه الشركة  ،بعقد رمسي وإال كان ابطالً  الشركات ادلساعلة اليت تشًتط أن يكون التأسيس

بقرار من رللس الوزراء، كما أن النظام األساسي قد صدر من غَت اجلمعية العمومية للشركة بل دبوجب 

وأن الشركة تدار بلجنة إدارة وفقا لقانون ال يسري إال على اجلهات العامة  ،قرار من بلدية طرابلس

ن تكوين اجلمعية العمومية للشركة يتفق مع تكوين اجلمعيات العمومية للشركات وأ ،والشركات العامة 

العامة اليت تشكل اجلمعية العمومية فيها من موظفُت وليس من األشخاص ادلالكُت لألسهم وحيث إن 

تشكيل اجلمعيات العمومية للشركات العامة ال يبيح ذلا أن تتصدى للبث يف األمور اجلوىرية مثل حل 

كة، ألن ىؤالء األعضاء ال يعدو أن يكونوا موظفُت  مت اختيارىم للمساعلة يف رسم سياسة الشركة الشر 

دون أن ؽلتد ذلك إذل حلها فهم خاضعون للجهات اليت عينتهم ذلذه ادلهمة واجلهات اليت عينتهم 

 خاضعة ىي األخرى دلن أصدر القرار ابعتباره ادلمثل القانوين احلقيقي دلالك األسهم.

ال ينال من أن الشركة سبارس نشاطها وفقاً ألحكام القانون التجاري دلا ؽلتاز من مرونة على و 

شريطة أن يكون ذلك يف احلدود اليت  ،خالف التعقيدات الروتينية اليت تنتهجها  اإلدارة العامة عادة
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ي على الشركة تصطدم مع األحكام ادلنصوص عليها يف قرار اإلنشاء ألن سراين أحكام القانون التجار 

إظلا كان بناًء على نص يف ىذا القرار كما ال ينال وصف الشركة العامة أبهنا مساعلة ألن الشركات 

العامة قد أتخذ ىذا الوصف أيضًا فتكون شركة مساعلة وعامة يف ذات الوقت مىت كانت أسهمها 

دلطعون فيو الصادر من دائرة القضاء شللوكة كلياً أو جزئياً للدولة ودلا كان ذلك فإن ما انتهى إليو احلكم ا

االداري دبحكمة استئناف طرابلس من القضاء بصحة قرار رحل الشركة مستندًا يف ذلك إذل اعتبارىا 

من الشركات العامة يكون قد وافق صحيح القانون وقد حكمت احملكمة العليا يف ىذا الطعن بقبولو 

 (1)شكاًل ويف ادلوضوع برفضو.

ق ما مفاده أن الطاعن أقام  173/77حيثيات الطعن ادلدين رقم كما جاء أيضًا يف 

دعواعلختصما الشركة أمام زلكمة بنغازي االبتدائية وقال شارحًا لدعواه أنو يعمل إبحدى الشركات 

م وصنف على الدرجة العاشرة وست عالوات وأنو مازال 01/11/1985دبوجب عقد عمل منذ 

أنو أمضى احلد األدىن ادلقرر للبقاء يف ىذه الدرجة وىو  على نفس الدرجة مع عشر عالوات ورغم

 مخس سنوات إال أنو دل يرق إذل الدرجة احلادية عشرة اليت يستحقها وقد تضرر من ذلك مادايً ومعنوايً.

بًتقيتو إذل الدرجة  وانتهى إذل احلكم لو بعدة طلبات من بينها الزام الشركة اليت يعمل هبا

احلادية عشرة وبعد أن تداولت الدعوى أمام زلكمة بنغازي االبتدائية قضت للمدعي إبلزام الشركة 

                                                 

م ــ رلموعة أحكام احملكمة العليا ــ القضاء االداري ــ اجلزء 23/02/2003ق ــ جلسة  9/46يراجع: الطعن االداري رقم  -1
 .142 –138م ــ ص 2003األول ــ 
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ادلدعي عليها بتسوية وضعو الوظيفي واستحقاقو للدرجة الثانية عشرة مع ادلربوط السابع يف 

 ،م .....01/01/1996

م زلكمة استئناف بنغازي وبعد أن نظرت مث استأنفت الشركة ادلدعي عليها ىذا احلكم أما

 ىذه احملكمة ىذا االستئناف قضت فيو بقبولو شكالً ويف ادلوضوع:

أواًل: إبلغاء احلكم ادلستأنف فيما قضي بو ابلنسبة للًتقية وبعدم اختصاص زلكمة أول درجة 

 والئياً هبذا الطلب.

ك وإبلزام ادلستأنف ضده وبرفض الدعوى فيما عدا ذل ،اثنياً: إبلغاء احلكم ادلستأنف

 ابدلصروفات عن الدرجتُت.

قرر زلامي الطاعن الطعن عليو بطريق  ،وبعد صدور ىذا احلكم من زلكمة استئناف بنغازي

النقض أمام احملكمة العليا. وينعي الطاعن على احلكم الطاعُت بسببُت أوذلما اخلطأ يف تطبيق القانون 

 والثاين القصور يف التسبيب.

أي أتييد  ،وبرفضو موضوعاً  ،نظرت احملكمة العليا الطعن قضت فيو بقبولو شكالً وبعد أن 

وذلك ألن طلب الًتقية إذل الدرجة احلادية  ،حكم زلكمة استئناف بنغازي فيما قضي بو يف منطوقو

وأن ىذه الشركة ال سبلك  ،عشرة أو التعيُت فيها يدخل ضمن اختصاص الوزارة اليت تتبعها الشركة

أو غَته. وأنو عند توافر شروط الًتقية البد أن يصدر هبا قرار  ،رار ابلًتقية للمستأنف ضدهإصدار ق
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وأن الطعن يف ىذا القرار يتدرج ضمن اختصاص القضاء االداري وابلتارل  ،إداري من اجلهة ادلختصة

 (1)ؼلرج من دائرة أو والية اختصاص القضاء العادي.

قة القانونية اليت تربط العاملُت ابلشركات العامة طللص ومن خالل عرضنا ادلوجز لطبيعة العال

وأن  ،إذل أن ىذه العالقة مرت بعدة مراحل ويف كل مرحلة كانت متأثرة ابلظروف السياسية واالقتصادية

ادلشرع والقضاء اللييب قد حاوال أن غلد للعاملُت ابلشركات العامة أنظمة قانونية تتناسب مع كل 

 مرحلة.

دبيل إذل الرأي الذي يقضي أبن عالقة العاملُت ابلشركات العامة عالقة ورأى الباحث 

وخصوصًا أن الشركات  ،وأن يتم تصنيف ىؤالء العاملُت إذل موظفُت عموميُت ،"الئحية"تنظيمية 

عن الشركات اخلاصة فمثاًل الشركة الليبية للموانئ قد  العامة هبا عدة امتيازات وخصائص تتميز هبا

م وليست دبوجب عقد أتسيس رمسي كما 1985( لسنة 21أسست دبوجب قانون وىو القانون رقم )

وأن نظامها األساسي قد صدر دبوجب قرار من رللس الوزراء  ،ىو منصوص عليو يف القانون التجاري

وأن مهام الرقابة عليها قد أسندت  ،ية العمومية للشركةودل يصدر عن اجلمع 1986( لسنة 528رقم )

وأن أموال الشركة أموال عامة وللشركة يف سبيل استيفاء  ،إذل ىيئة الرقابة االدارية وديوان احملاسبة 

مديونيتها أن تقوم ابزباذ إجراءات احلجز اإلداري وفقًا دلا قضت بو ادلادة الثامنة عشرة من قانون 

 م.1985( لسنة 21أتسيسها رقم )
                                                 

ليا ــ القضاء ادلدين ــ اجلزء الثاين رلموعة أحكام احملكمة الع -م 26/11/2001ــ جلسة  173/44يراجع: الطعن ادلدين رقم  -1
 .734 –727م ــ ص 2001ــ 
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بشأن تعديل بعض  1973( لسنة 73كما أن مشرعنا قد توسع يف كل من القانون رقم )

م يف مفهوم ادلوظف العام 1979( لسنة 02أحكام قانون العقوابت وقانون اجلرائم االقتصادية رقم )

القضاء ادلدين  حبيث مشل العاملُت ابلشركات اليت تساىم اجلهات االعتبارية العامة يف رأس ماذلا. وأن

قد نص يف بعض أحكامو على اختصاص القضاء االداري والئياابلطعن يف بعض قرارات الًتقية كما ىو 

 مبُت أعاله.

 

 ادلطلب الثاين 

 الطبيعة القانونية ألموال الشركات العامة

ليت ( من القانون ادلدين أبنو تعترب أموااًل عامة العقارات وادلنقوالت ا87لقد بينت ادلادة )

أو دبقتضى قانون  ،للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة واليت تكون سلصصة للمنفعة العامة ابلعقل 

 من السلطة التشريعية أو بقرار من رللس الوزراء أو من الوزير ادلختص.

 (1)وىذه األموال ال غلوز التصرف فيها أو احلجز عليها أو سبلكها ابلتقادم.

ادلال العام أو ادللكية العامة أو األموال األمَتية أبهنا: ذلك ادلال  وبناًء عليو ؽلكن تعريف

وادلخصص للمنفعة بقانون أو بقرار أو ابلفعل   ،الذي سبتلكو الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

 (1)كالطرق واجلسور وادلستشفيات والبحار.

                                                 

 .20انظرــ القانون ادلدين اللييب ــ ص  -1
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عُت اثنُت بيااًن دلعيار وألعلية موضوع األموال العامة سنعرض يف ىذا ادلطلب ومن خالل فر 

مث أتبعو بفرع اثن أخصصو للحديث عن احلماية  "كفرع أول"سبييز األموال العامةعن األموال اخلاصة

 القانونية لألموال العامة.

 

 الفرع األول

 معيار متييز األموال العامة

ال اخلاص، لقد تباينت آراء الفقو والقضاء حول ربديد معيار معُت لتمييز ادلال العام عن ادل

فهناك من يرى من الفقهاء أن معيار سبييز ادلال العام أو األموال العامة ىو مدى زبصيصها لالستعمال 

وىناك  ،ادلباشر للجمهور، وىناك من يرى أبن زبصيص ادلال للمرافق العامة ىو معيار سبييز ادلال العام

 امة ىو معيار سبييز ادلال العام.رأى اثلث يذىب ابلقول إذل أن معيار زبصيص ادلال للمنفعة الع

القائل أبن ادلعيار الذي ؽليز أموال الدولة العامة عن أمواذلا اخلاصة ىو ذلك ادلعيار الرأي األول: -أ 

ويرى أبنو لكي يعترب ادلال عامًا غلب أن يكون سلصصاً  ،الذي يرجع إذل طبيعة ادلال ذاتو

ومن أمثلة ذلك  ،وىنا يكون ادلال بطبيعتو غَت قابل للملكية اخلاصة ،الستعمال اجلمهور مباشرة

الطرق واجلسور، وادلستشفيات، وادليادين العامة ... اخل، أما الوزارات وادلصاحل وادلؤسسات 

                                                                                                                         

انظر ــ د. دمحم علي قطب ــ ادلوسوعة القانونية واألمنية يف محاية ادلال العام وفقاً ألحكام القانون ادلدين واالداري واجلنائي  -2
إيًتاك للنشر والتوزيع ــ القاىرة ــ  -م2006وآراء الفقو وأحكام القضاء وأثر اخلصخصة يف ذلك ــ الطبعة األورل  والتشريع االسالمي

 .2مصر  ــ ص 
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احلكومية ادلختلفة فال تعترب أموااًل عامة ألهنا غَت سلصصة خلدمة اجلمهور مباشرة وإظلا سلصصة 

 Ducrocpيكوروك خلدمة وتسيَت ادلرافق العامة، ومن أنصار ىذا الرأي الفقيو الفرنسي د

 Berthelemy(1).والفقيو ابرتيلمي 

 

القائل أبن ادلعيار ادلميز للمال العام ىو زبصيصو دلرفق عام وهبذا يتم سبييز ادلال  الرأي الثاين:  -ب 

وقرروا  ،وقد ربط أنصار ىذا الرأي بُت فكرة ادلرفق العام وادلال العام ،العام عن ادلال اخلاص للدولة

ووسيلة إلدارهتا  ،مااًل عاماً إال إذا كان سلصصاً بصورة مباشرة خلدمة ادلرافق العامة أن ادلال ال يعترب

وروجيو  Jezeوجاستون جيز L.Duguitومن أنصار ىذا الرأي العميد الفرنسي ليون دغليو

 .R.Bonnardبوانرد 

 

أي مىت يتم القائل أبن ادلعيار ادلميز للمال العام ىو زبصيصو للمنفعة العامة  الرأي الثالث: -ج 

سواء كانت ذلك عن طريق استخدام األفراد ذلذا ادلال  ،زبصيص ادلال لتحقيق منفعة عامة

وابلتارل يكون  ،أو عن طريق اخلدمة اليت يؤديها للمرفق العام فإن ىذا ادلال يعد مااًل عاماً  ،مباشرة

ذلذا الرأي فإنو لكي  مشمواًل ابحلماية القانونية اليت ستكون زلال للحديث ابلفرع الثاين وطبقاً 

 يكون ادلال عاماً البد من توافر شرطُت:

                                                 

 .3،4انظر د. دمحم علي قطب ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -1
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أن يكون ىذا ادلال ملكًا للدولة أو أحد أشخاص القانون العام األخرى كالبلدايت  أوذلما:

 وادلؤسسات واذليئات.

أن يكون ىذا ادلال سلصصة للمنفعة العامة ابلفعل كالطرق وادلستشفيات العامة  اثنيهما:

و دبقتضى قانون أو قرار وتفقد األموال العامة صفتها وتصبح من أموال الدولة اخلاصة أ ،وادلطارات

وينتهي التخصيص كذلك ابلفعل أو دبقتضى قانون أو  ،وذلك عندما ينتهي زبصيصها للمنفعة العامة

 (1)قرار والفعل ىنا يكون عبارة عن واقعة مادية ؽلكن اثباهتا والتدليل عنها بكافة طرق االثبات.

ق  97/35وقد أكدت زلكمتنا العليا على ىذا األمر حيث قضت يف الطعن ادلدين رقم 

من القانون ادلدين، أن األموال ادلذكورة ال غلوز احلجز عليها طادلا ىي  2-1/ 87أن مفاد نص ادلادة "

دبعٌت أن ادلشرع جعل التخصيص  ،سلصصة للمنفعة العامة كما ػلضر التصرف فيها أو سبلكها ابلتقادم

للمنفعة العامة معيارًا للتمييز بُت األموال العامة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة وبُت أمواذلا 

اخلاصة ورتب على كل منهما أحكامًا خاصة حيث أوجب يف األوذل فرض احلماية القانونية وذلك 

أو سبلكها ابلتقادم خبالف الثانية فإن األموال تنزل  ،أو احلجز عليها ،ػلضر التصرف يف تلك األموال

منزلة أموال األفراد اليت غلري عليها كافة اإلجراءات القانونية مثل الشركات التجارية التابعة للدولة وما 

 (2)."على غرارىا ...
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 الفرع الثاين

 احلماية القانونية لألموال العامة

األموال العامة من أعلية كربى ابعتبارىا من الوسائل األساسية اليت  نظرًا دلا تتمتع بو

فقد حرص الشرع على إحاطتها  ،تستخدمها اجلهات اإلدارية يف أداء وظائفها وشلارسة أوجو نشاطها 

احلماية ادلدنية  ،بعديد الضماانت اليت سبثل محاية قوية وفعَّالة لألموال العامة ومن بن أنواع ىذه احلماية

 من خالل اآليت: "ادلدنية واجلنائية"وسنبُت ىذه احلماية (1)واجلنائية

 

 أواًل: احلماية ادلدنية لألموال العامة:

( يف فقرهتا الثانية من القانون ادلدين اللييب أن األموال العامة ال غلوز 87لقد بينت ادلادة )

ك أن لألموال العامة ثالثة أوجو من أو سبلكها ابلتقادم. ويتضح من ذل ،أو احلجز عليها ،التصرف فيها

 احلماية ادلدنية وىي كاآليت:
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 عدم جواز التصرف يف ادلال العام: .1

يكمن أساس ىذه القاعدة يف فكرة زبصيص ادلال العام للمنفعة العامة دون انقطاع فتبقي 

وقد أسس  ،ىذه ما بقي ىذا التخصيص.وال يرجع أساس ىذه القاعدة إذل طبيعة األموال العامة نفسها

إذ أنو لو مسح ابلتصرف  ،الفقو احلديث ىذه القاعدة على معيار سبييزىا وىو التخصيص للمنفعة العامة

مع ما يًتتب على ذلك من ادلساس  ،فيها ألدى ذلك إذل إخراج ادلال من ذمة الشخص االداري

 (1)وجوداً وعدماً. بقاعدة التخصيص أي أن صفة العمومية يف ادلال مرتبطة بتخصيصو للمنفعة العامة

وتنطبق قاعدة عدم جواز التصرف يف ادلال العام على العقارات وادلنقوالت على حد سواء 

كما تنطبق أو تسري قاعدة عدم جواز   ،( من القانون ادلدين اللييب87وفقًا دلا نصت عليو ادلادة )

ألن أساس ىذه القاعدة ىو  ،التصرف يف األموال العامة على  التصرفات ادلدنية دون اإلدارية

فهي تسري على التصرفات ادلدنية  ،التخصيص للمنفعة العامة وضمان الثبات واالستقرار ذلذه القاعدة

فنطاق القاعدة يسري على التصرفات ادلدنية اليت  ،فقط واليت من شأهنا أن تؤدي إذل انتهاء التخصيص

 ة أو أحد أشخاص القانون العام.تؤدي إذل اخراج األموال من ذمة اإلدارة سواء الدول

وابلتارل ال ػلق جلهة اإلدارة أن تتصرف يف ىذه األموال ابلبيع أو اذلبة أو شابو ذلك حيث 

 تطبق ىذه التصرفات ادلدنية أحكام القانون اخلاص اليت تتناىف مع فكرة التخصيص للمنفعة العامة.
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فيجب عليو أواًل أن يتجو إذل ذبريد وإذا ما أراد الشخص االعتباري التصرف يف ادلال العام 

ادلال العام من صفة العمومية لو حىت يصبح مااًل خاصاً وعندئذ يتصرف فيو جبميع أنواع التصرفات اليت 

 غلوز القيام هبا يف األموال اخلاصة.

أما التصرفات االدارية واليت ال زبضع لقاعدة عدم جواز التصرف فهي كثَتة مثل ادلبادالت 

قل هبا ادلال من والية الدولة إذل والية األشخاص االعتبارية االقليمية مثاًل كاحملافظة أو البلدية واليت ينت

وأن القيد الوارد  ،جائزة ابلنسبة لألموال العامة ألهنا ال تتعارض مع فكرة التخصيص ،أو العكس فهي

باري وىو بذلك قيد ليس على التصرفات يف األموال العامة إظلا ىو قيد وارد على سلطة الشخص االعت

متصال بطبيعة ادلال ولكن يكون منصبًا على أىلية مالك أو صاحب ىذا ادلال وىو الشخص 

 االعتباري العام.

كذلك قد يتخذ التصرف اإلداري من قبل جهة االدارة شكل الًتاخيص اإلدارية ابالنتفاع 

مثل تراخيص أرصفة  ،بصفة مؤقتةو  ،إذا كانت ىذه الًتاخيص صادرة دلدة زلدودة ،ابألموال العامة

غَت أنو يالحظ أن زبويل االنتفاع هبذه األموال يكون دبوجب عقد  ،الشوارع واستغالل األسواق العامة

 إداري ؼلضع ألحكام القانون االداري دون أحكام القانون اخلاص.

اليت  وتسري قاعدة عدم جواز التصرف على األموال العامة وحدىا دون الثمار أو ادلنتجات

قد تنتجها ىذه األموال ألن ىذه الثمار وادلنتجات اليت قد تنتجها ىذه األموال العامة ال تكون 

 سلصصة للمنفعة العامة.
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وأخَتاً وليس آبخر إن قاعدة عدم جواز التصرف يف األموال العامة نسبية وليست مطلقة أي 

 نفعة العامة.تظل ىذه القاعدة معموالً هبا ما دامت ىذه األموال سلصصة للم

وبزوال التخصيص للمنفعة العامة الذي من أجلو امتدت احلماية القانونية تزول صفة 

 العمومية عن ادلال ويكون ابلتارل شأنو شأن ادلال اخلاص.

ويًتتب على سلالفة قاعدة عدم جواز التصرف يف األموال العامة أنو يقع ابطاًل أي تصرف 

 ولكن ينبغي أن نفرق ىنا بُت احلالتُت: ،ادلال العام ادلملوك لو  يقوم بو الشخص االعتباري العام يف

إذا دل يقم الشخص االعتباري العام بتسليم ادلال العام إذل ادلتصرف إليو فيستطيع  األوىل:

 الشخص االعتباري العام أن يدفع يف مواجهة ادلتصرف إليو ببطالن التصرف.

تصرف إليو فهنا ػلق للشخص االعتباري العام أن يرفع إذا مت تسليم ادلال العام إذل ادل الثانية:

 دعوى أصلية ببطالن التصرف.

ويثور تساؤل ىنا حول ما ىي طبيعة البطالن ادلًتتب على سلالفة قاعدة عدم جواز التصرف 

 يف األموال العامة؟

 لقد انقسم الفقو حول طبيعة ىذا البطالن إذل قسمُت: 

نسبياً وذلك ألنو شرع دلصلحة طرف واحد وىو الذي لو  يرى أن ىذا البطالن يكون األول:

وىو الشخص االعتباري العام وذلك لتغليب ادلصلحة العامة على  ،احلق يف أن يتمسك بو أو يدفع بو
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أن يتمسك هبذا البطالن ألنو دل يتقرر  "ادلتصرف إليو"ادلصلحة اخلاصة وابلتارل ال غلوز للطرف الثاين 

 دلصلحتو.

ن ىذا البطالن مطلق وذلك لتعلقو ابلنظام العام وابلتارل ػلق للطرفُت التمسك يرى أالثاين:

وإظلا شرع حلماية ادلنفعة العامة  ،ألن ىذا البطالن دل يشرع دلصلحة الشخص االعتباري العام ،بو

الالحقة وذلك عن طريق قيام الشخص االعتباري مثال  وابلتارل فإن ىذا البطالن ال تصححو االجازة

ويًتتب على قاعدة عدم جواز التصرف يف ادلال العام منع  ،بتجريد ادلال زلل التصرف من صفتو العامة

 (1)ذبزئة حق ادللكية على األموال العامة وعدم جواز تقرير حقوق ارتفاق مدنية على األموال العامة.

 

 موال العامة:عدم جواز احلجز على األ .2

تعترب قاعدة عدم جواز احلجز على األموال العامة مظهرًا ىامًا من مظاىر احلماية القانونية 

وإذا كان األساس يف عدم جواز التصرف يف األموال  ،اليت تتمتع هبا األموال العامة يف القانون ادلدين

األموال العامة ربقق نفس الغاية  فإن قاعدة عدم جواز احلجز على ،العامة ىو زبصيصها للمنفعة العامة

ويكون  ،ابإلضافة إذل ذلك فمن غَت ادلتصور أن يكون التصرف اإلداري من قبل اجلهة ادلالكة غَت وارد

التنفيذ اجلربي وأخذ األموال منها حربًا عنها وارداً، وألنو يًتتب على ذلك نقل ملكية ادلال العام 

 األمر الذي يؤدي إذل انقطاع سبل االنتفاع بو. ،َتوخروجو من ذمة جهة اإلدارة إذل ذمة الغ
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من القانون ادلدين حيث قضت  87/2ويرجع أساس ىذه القاعدة للنص الصريح يف ادلادة  

أبن األموال العامة ال غلوز احلجز عليها ويرى جانب من الفقو أن قاعدة عدم جواز احلجز على 

وبذلك يبقى ادلال العام سلصص  ،لى األموال العامةاألموال العامة سبنع مجيع صور التنفيذ اجلربي ع

 (1)للمنفعة العامة أو الغرض الذي من أجلو خصصت األموال العامة.

 ويثور تساؤل فيما إذا كان غلوز احلجز على أموال الشركات العامة أم ال ؟

 لقد انقسم الرأي الفقهي حول ىذه ادلسألة إذل رأيُت:

يرى أبن الشركات العامة ال تعترب من األشخاص االعتبارية العامة وإظلا من  الرأي األول:

وأهنا سبتلك أمواذلا ملكية خاصة وبناء على ذلك غلوز احلجز على أمواذلا  ،األشخاص االعتبارية اخلاصة

من ألن ىذه األموال أموال خاصة وابلتارل يسري عليها ما يسري على األموال اخلاصة  ،والتنفيذ عليها

 أحكام.

يرى أصحاب ىذا الرأي أبنو: ال غلوز احلجز والتنفيذ على أموال الشركات  الرأي الثاين:

العامة ألن الشركات العامة، تعترب أجهزة ومؤسسات فرعية سبثل الدرجة الدنيا من جهاز إداري عام 

تنفيذ اخلطة اليت ترمسها  "الشركات العامة"يتوذل وظيفة إدارة النشاط االقتصادي يف الدولة، فهي تتوذل 

 وربت رقابتها وابلتارل تعترب الشركات العامة من األشخاص االعتبارية العامة. ،السلطات العليا
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ويرى األستاذ علي عبد الرحيم الككلي أنو غلب النظر إذل أموال الشركات العامة من زاوية 

ابإلنتاج أو تقدًن اخلدمات فإنو يتعُت  ومتعلقاً  "من رأس ادلال"فيما إذا كان ادلال من أموال التأسيس 

أما إذا كان ادلال من  ،عدم احلجز عليو ألنو لو مت احلجز عليو فإنو سيؤدإيذل تعطيل عمل الشركة

األموال ادلتعلقة ابلتشغيل أي تتعلق ابدلنتجات ادلخصصة لالستهالك وإشباع احلاجات أو األموال 

ير احلجز يف مثل ىذه احلالة يصبح وسيلة من وسائل محاية ألن تقر  ،ادلنقولة فإنو غلوز احلجز عليها

والسَت بعملها سَت  ،ألنو يؤدي إذل زايدة حرص الشركة على مراعاة قواعد الوفاء ابلتزاماهتا ،الشركة

 طبيعيا.

وقد أضاف ادلشرع اللييب يف إطار عدم جواز احلجز على األموال العامة أموال األجهزة  

( لسنة 96لة وعدىا من ضمن األموال العامة وذلك دبوجب القرار رقم )والشركات العامة ادلنح

أموال األجهزة والشركات العامة ادلنحلة العقارية منها  ،....." (1)م الذي نص يف مادتو األوذل2007

وكذلك األموال ادلودعة حبساابت التصفية ابدلصارف العاملة. وسلصصة للمنفعة العامة، ال  ،وادلنقولة

 (2)."( من القانون ادلدين87جز عليها عمالً أبحكام ادلادة )غلوز احل

 ويًتتب على قاعدة عدم جواز احلجز على ادلال العام نتائج من بينها:

                                                 

 .189 –183انظر ــ علي عبد الرحيم الككلي ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص   -1
 .379م ــ ص 15/07/2007مدونة االجراءات ــ السنة اخلامسة ــ العدد السادس ــ بتاريخ  -2



 عاشرالعدد ال -ة رللة البحوث األكادميي
 النظام القانوين للشركات العامة  بني النص والتطبيق

 

 

222 

 

دلا كانت قاعدة عدم جواز احلجز على األموال العامة تتعلق ابلنظام العام فيًتتب على ذلك أن  .1

ل ذي مصلحة أن يتمسك بو ويف أية كما غلوز لك  ،يقضي القاضي من تلقاء نفسو ابلبطالن

 مرحلة من مراحل التقاضي.

كما يًتتب على مبدأ أعدم جواز التنفيذ اجلربي على األموال العامة عدم سراين أحكام نزع  .2

 ادللكية للمنفعة العامة على تلك األموال وذلك حىت تبقى سلصصة للمنفعة العامة. 

وكة للدولة وإن كانت غَت سلصصة الستخدام وىناك رأي آخر يقول أن األموال اخلاصة ادلمل

 ادلواطن مباشرة إال أن ىذه األموال تؤدي إذل ربقيق أىداف النفع العام أيضاً.

حيث إن ادلصلحة العامة غالبًا ما تتطلب أن تقوم األشخاص االعتبارية العامة  من خالل 

ومع ذلك ال يكون اذلدف من وراء  ،أمواذلا اخلاصة بتقدًن خدمات عامة للمواطنُت بطريقة غَت مباشرة

وإظلا تقدًن خدمات عامة للمواطنُت ومن أجل ذلك فإنو من األفضل أن زبضع  ،ذلك ربقيق الربح

األموال اخلاصة لألشخاص االعتبارية العامة لذات النظم اليت تطبق على األموال العامة ذلا ابلنسبة 

واز احلجز األموال اخلاصة ادلملوكة للدولة وما ألن ج ،لقاعدة عدم جواز احلجز على األموال العامة

األمر الذي يًتتب معو عدم  ،يؤدي ذلك إذل التنفيذ اجلربي على ىذه األموال يقلل من ىيبة الدولة

 (1)االطمئنان أو التشكيك يف الذمة ادلالية للدولة.

 عدم جواز اكتساب األموال العامة ابلتقادم: .3
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ستمرار زبصيص ادلال العام للمنفعة العامة حيث إن يكمن أساس ىذه القاعدة يف ضمان ا

 وضع اليد على األموال العامة يؤدي إذل عدم استمرارية زبصيصها للمنفعة العامة.

وبناًء عليو ؽلكن القول أبن قاعدة عدم جواز اكتساب أو سبلك األموال العامة ابلتقادم  

 مستمرة طادلا استمر زبصيص ادلال العام للمنفعة العامة.

 ويًتتب على قاعدة عدم جواز اكتساب األموال العامة ابلتقادم عدة نتائج من بينها:

عدم جواز االحتجاج ذباه جهة اإلدارة أو اجلهة ادلالكة بقاعدة "احليازة يف ادلنقول سند احلائز"  -1

ذا وبناًء على ذلك فإنو ػلق جلهة اإلدارة أن تسًتد ادلال العام ادلنقول من حائزه حىت لو كان ى

 األخَت حسن النية.

وال يعتد ابحتجاج احلائز أبنو وقت سبلكو للمال العام كان جبهل أبنو يعتدي على حق أو 

 ملك الغَت.

عدم جواز االحتجاج ذباه جهة اإلدارة أو اجلهة ادلالكة بقواعد االلتصاق ادلدنية الكتساب ملكية  -2

 ادلال العام.

ق ىذا ادلبدأ عن ادلبدأ السابق حيث إن رلال ونود اإلشارة ىنا إذل أنو ؼلتلف رلال تطبي

وكما ال غلوز  ،بينما رلال تطبيق الثاين ىو العقارات العامة ،تطبيق ادلبدأ األول ىو ادلنقوالت العامة

فإنو غَت جائز أيضًا التمسك  ،التمسك دببدأ احليازة يف ادلنقول سند احلائز لتملك ادلنقوالت العامة

 الكتساب ملكية األموال العقارية العامة. بقواعد االلتصاق ادلدنية
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وتعد قاعدة عدم جواز اكتساب ادلال العام ابلتقادم من اطالقات اختصاصات اإلدارة فال 

 ؽلكن التمسك هبا من قبل األفراد العاديُت.

وابلتارل ال يستطيع الشخص الطبيعي أن يدفع دعوى ادللكية ادلوجهة إليو من آخر على 

وإذا كان األصل يف االلتصاق أن العقار األقل أعلية  ، اثبتة لوقوعها على مال عامأساس أن حيازتو غَت

 يدخل يف العقار األكثر أعلية.

ولكن ىذا الفرض غَت قائم ابلنسبة لألموال العامة العقارية عندما يكون أحد طريف العالقة 

بل على العكس من ذلك فقد أعطى القانون لإلدارة إذل جانب مكنة نزع ملكية  ،شخص طبيعي

العقار ادلملوك لألفراد وذلك حلساب العقار ادلملوك جلهة اإلدارة بل ذلا احلق كذلك يف إزالة ىذه 

 العقارات إدارايً.

 عدم جواز وضع األموال العامة ربت احلراسة القضائية: -3

وذلك بسبب أنو يصعب تصور وجود  ،ربت احلراسة القضائية ال ؽلكن وضع األموال العامة

حيث إن األموال العامة حبكم وضعها القانوين وما أسبغ  ،ادلال العام لدى جهة أخرى غَت جهة اإلدارة

عليها من محاية أتيب أن يعهد إبدارهتا لغَت جهة اإلدارة ألن شرط قابلية ادلال للتعامل فيو ؽلنع وضع 

 (1.)ا أن األموال العامة سلصصة للمنفعة العامةاحلراسة عليو كم

 
                                                 

 .77 -70انظر ــ د. دمحم علي قطب ــ ادلرجع السابق ذكره ــ ص  -1
 .1073م ــ ص 07/05/1979اجلريدة الرمسية ــ السنة السابعة عشر ــ العدد الثالث والعشرون ــ بتاريخ  "*"
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 اثنياً: احلماية اجلنائية لألموال العامة. 

دل يعد يهدف القانون دبفهومو اجلديد إذل رلرد تنظيم العالقات بُت األفراد وإظلا أصبح يهدف 

 محاية األموال أيضًا إذل ضمان حاجات األفراد. ويف ىذا اجملال يلعب القانون اجلنائي دورًا أساسيًا يف

العامة ابعتباره أقرب القوانُت وأكثرىا اتصااًل حباجات ادلواطن، كما أنو أكثر فاعلية يف ضماهنا 

 ومحايتها.

وحلماية األموال العامة أصدر ادلشرع اللييب كغَته من ادلشرعُت يف النظم ادلقارنة كادلشرع 

القانون رقم  ،اية األموال العامةم بشأن مح1972( لسنة 35ادلصري عندما أصدر القانون رقم )

 ،وذلك انطالقًا من حرصو على محاية األموال العامة (*)م بشأن اجلرائم االقتصادية1972(لسنة 02)

حيث نصت ادلادة األوذل منو على أنو )لألموال العامة حرمة ومحايتها واجب على كل مواطن( كما 

على األموال العامة أو عدم احملافظة عليها وصيانتها أو جرم أيضاً كافة األفعال اليت من شأهنا االعتداء 

كذلك وسع من نطاق التجرًن حيث استحدث القانون طائفة جديدة من   ،اإلضرار ابدلنفعة العامة

وشدد من العقوابت  ،اجلرائم العمدية واخلطئية دل تكن تشكل يف السابق إال رلرد أخطاء مدنية أو إدارية

اية ادلال العام حيث دل يسمح للقاضي ابستعمال وسائل الرأفة والتخفيف اجلنائية فيما يتعلق حبم

 ادلعروفة كوقف تنفيذ العقوبة.

كما توسع يف مفهوم األموال العامة حيث مشل ىذا ادلفهوم األموال اخلاصة للدولة أو 

 األشخاص االعتبارية العامة األخرى.
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االقتصادية ادلذكور أعاله لألموال العامة ال كما أن احلماية اجلنائية اليت قررىا قانون اجلرائم 

زبل أبية محاية جنائية أخرى أكثر فاعلية منصوص عليها يف قوانُت أخرى وال زبل أحكام ىذا القانون 

 دبساءلة ادلوظف أتديبياً.

ونالحظ ىنا أن ادلشرع اللييب يف تطبيق قانون العقوابت اعترب أموال الشركات العامة ىي 

 .(1)نفس احلماية اجلنائية ادلقررة لألموال العامة األخرى أموال عامة ذلا

 

 

 

 

 اخلـــــامتة

 

سبت يف ىذه الورقة البحثية ادلتواضعة دراسة بسيطة دلوضوع النظام القانوين للشركات العامة 

بُت النص والتطبيق، وذلك من خالل بيان مبسط لطبيعة العالقة القانونية للعاملُت هبذه الشركات 

ا اليت تدير هبا أنشطتها، وذلك من خالل مطلبُت اثنُت توصلت من خالذلما إذل بعض النتائج وأمواذل

 وإيراد بعض التوصيات.

                                                 

 .194 –190سابق ذكره ــ ص انظر ــ علي عبد الرحيم الككلي ــ ادلرجع ال -1
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 أوال/ النتائج:

عدم اتفاق الفقو والقضاء اإلداري وادلدين على رأي واحد حول تكييف العالقة اليت تربط الشركات  .1

 العامة ابلعاملُت هبا.

 لتعريف زلدد وموحد للموظف العام يكون متضمنا لكافة عناصره.عدم اعتماد ادلشرع اللييب  .2

إن الشركات العامة ىي جهات إدارية أنشأهتا الدولة لتباشر عن طريقها النشاط االقتصادي فيكون  .3

 من غَت ادلقبول عدم توفَت محاية خاصة ألموال ىذه الشركات وعدم اعتبارىا أموال عامة.

مة أموال ذات شقُت : أموال عامة وتشمل األموال ادلخصصة لسَت ؽلكن اعتبار أموال الشركات العا .4

العمل بداخلها من مباين ومنشآت ومواد خام وآالت ومرتبات العاملُت هبا فهذه األموال ال غلوز 

ألنو يًتتب على ذلك عرقلة ربقيق ادلنفعة العامة اليت  ،التصرف فيها أو احلجز عليها من قبل الدائنُت

العليا يف الدولة ، وأخرى أموال ال تكتسب صفة األموال العامة وابلتارل تعد أمواال حددهتا السلطات 

 خاصة وىي تشمل ما يدخل يف األموال األوذل إذا أصبحت غَت ذي جدوى لتحقيق ادلنفعة العامة.

 اختالف الرأي الفقهي حول ربديد معيار لتمييز األموال العامة واألموال اخلاصة.  .5

 قد مشل ابحلماية اجلنائية أموال الشركات العامة واعتربىا أمواال عامة. إن ادلشرع اللييب .6

إن الشركات العامة يف الواقع العملي ىي شركات مساعلة من نوع خاص ذبمع بُت قواعد القانون  .7

العام من حيث إنشائها بقانون أو بقرار وليس بعقد وخضوعها ألجهزة الرقابة بنوعيها ادلالية متمثلة 
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احملاسبة وإدارية متمثلة يف ىيئة الرقابة اإلدارية وخضوعها لقواعد القانون اخلاص من حيث يف ديوان 

 شلارسة نشاطها.

 

 اثنيا / التوصيات:

أنمل من ادلشرع اللييب االعتداد ابدلعيار ادلوضوعي الذي يركز على طبيعة وجوىر النشاط ادلتمثل يف إدارة  .1

اقتصادية ذلا أعلية حيوية مثل ادلوانئ والكهرابء مرفق سلصص لتحقيق منفعة عامة ذات طبيعة 

 والربيد....اخل.

ربديد الشخصية االعتبارية للشركات العامة ربديدا انفيا للجهالة وعدم تركو زلال لالجتهادات   .2

 والتأويالت.

تع إضفاء احلماية ادلدنية مثل احلماية اجلنائية على أموال الشركات العامة وخصوصا أن ىذه الشركات تتم .3

 دبكنة احلجز اإلداري الستيفاء مديونيتها.

االىتمام أكثر بدراسة النظام القانوين للشركات العامة من انحية علمية للوصول إذل مقًتحات حلول  .4

 دقيقة للمشاكل القانونية اليت تواجو عمل الشركات العامة.

 

 شىيء ونعتذر عن أي خطأ أو تقصري فالكمال هلل وحده سبحانو الذي أثقن صنع كل
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 قائمة ادلراجع

 

 أواًل: الكتب

د. دمحم عبد هللا احلراري ــ أصول القانون اإلداري اللييب ــ اجلزء األول ــ تنظيم اإلدارة الشعبية  .1

 –م ــ ادلركز القومي البحوث والدراسات العلمية ــ طرابلس 2003ووظائفها ــ الطبعة اخلامسة 

 ليبيا.
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ي ــ أصول القانون اإلداري اللييب ــ اجلزء الثاين ــ وسائل مباشرة اإلدارة د. دمحم عبد هللا احلرار 

 –م ــ ادلركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ــ طرابلس 2003الشعبية لوظائفها ــ الطبعة اخلامسة 

 ليبيا.

ضاء اإلداري ــ رقابة دوائر الق -د. دمحم عبد هللا احلراري ــ الرقابة على أعمال يف القانون اللييب 

 ليبيا. –م ــ ادلركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ــ طرابلس 2003الطبعة الرابعة 

د. دمحم علي قطب ــ ادلوسوعة القانونية واألمنية يف محاية ادلال العام وفقًا ألحكام القانون ادلدين  .2

أثر اخلصخصة يف ذلك ــ واإلداري واجلنائي والتشريع اإلسالمي وأراء الفقو وأحكام القضاء و 

 مصر. –م ــ ايًتاك للنشر والتوزيع ــ القاىرة 2006الطبعة األوذل 

 

علي عبد الرحيم الككلي ــ النظام القانوين لشركات القطاع العام ــ دراسة مقارنة يف القانونُت  .3

 ليبيا. –اللييب وادلصري ــ دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع ــ بنغازي 

مصطفي عبد احلميد داّلف ــ النظام القانوين للعادلُت ابلشركات العامة ــ دراسة مقارنة يف  .4

 م ــ دار ليبيا ــ مصراتة ــ ليبيا.2000القانونُت اللييب وادلصري ــ الطبعة األوذل ــ 

 

 اثنياً: الرسائل العلمية:
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 ــ محاية القضاء اإلداري حلقوق ادلوظف العام ــ دراسة مقارنة يف  عبد هللا سادل السويب

م 25/02/2016النظامُت اللييب وادلصري ــ رسالة ماجستَت ــ غَت منشورة ــ نوقشت بتاريخ 

 ليبيا. –ــ طرابلس 

 

 اثلثاً: اجملموعات القضائية:

عدد السابع ــ بتاريخ مدونة التشريعات)اجلريدة الرمسية حالياً( ــ السنة العاشرة ــ ال .1

 م.18/05/2010

 

مدونة اإلجراءات )اجلريدة الرمسية حالياً( ــ السنة اخلامسة ــ العدد السادس ــ بتاريخ  .2

 م.15/07/2007

 

 م.07/05/1979اجلريدة الرمسية ــ السنة السابعة عشر ــ العدد الثالث والعشرون ــ بتاريخ  .3

 

 رابعاً: أحكام احملاكم:

  الليبية.أحكام احملاكم 

 



 عاشرالعدد ال -ة رللة البحوث األكادميي
 النظام القانوين للشركات العامة  بني النص والتطبيق

 

 

242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس احملتوايت

 

 

 ادلوضوع

 

الص

 فحة

 

 ملخص موضوع ادلشاركة.       

 

 أ

 

 ادلقدمة.

1 
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ادلطلب األول: الطبيعة القانونية لعالقة الشركات العامة 

 ابلعاملُت هبا.

 

2 

 

 الفرع األول: مدلول ادلوظف العام.

 

3 

 

الفرع الثاين: طبيعة العالقة القانونية اليت تربط الشركات العامة 

 ابلعاملُت هبا .

 

8          

 

 ادلطلب الثاين: الطبيعة القانونية ألموال الشركات العامة.

 

15 

 

 .الفرع األول: معيار سبييز األموال العامة عن اخلاصة 

 

15    

 

 العامة.الفرع الثاين: احلماية القانونية لألموال 

 

17 

 

 .اخلاسبة

 

25 
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 قائمة ادلراجع. 

\ 
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 فهرس احملتوايت.
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