
 العدد العاشر -البحوث األكادميية جملة 
 الضمان االجتماعي يف ظل معيار ادلنفعة العامة داري على الشركات التابعة لصندوقإمكانية ايقاع احلجز اإل

 

959 

 

يف  إمكانية ايقاع احلجز اإلداري على الشركات التابعة لصندوق الضمان االجتماعي
 ظل معيار ادلنفعة العامة
 علي دمحم الزليتين

 مقدمة
حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري  تدور فكرة ىذا البحث حول عرض ما جاء بو

م والقاضي بعدم جواز احلجز على أموال الشركات 1/1/2001ق( والصادر بتاريخ  105/43رقم )
جاء فيو: " ودلا كانت األموال زلل  ،التابعة لصندوق الضمان االجتماعي ألهنا سلصصة للمنفعة العامة

الدعوى ىي مبالغ نقدية شللوكة لصندوق الضمان االجتماعي وقد نصت ادلادة الثامنة من القانون 
ن الضمان االجتماعي على أن زبصص أموال صندوق الضمان االجتماعي أم بش1980لسنة  13رقم

ن تلك األموال تكون أمواال إاالجتماعي فللصرف منها على ادلنافع النقدية وادلنافع العينية للضمان 
عامة سلصصة للنفع العام، وابلتايل فإهنا تكون جديرة ابحلماية ادلنصوص عليها ابلفقرة الثانية من ادلادة 

سالفة الذكر، وال يغَت من ذلك أن الصندوق يقوم ابستثمار أموالو عن طريق شلارسة األنشطة  87
بشان تنظيم  1423لسنة  3جوع إىل قراري اللجنة الشعبية العامة رقم التجارية ادلختلفة إذ يبُت من الر 

م ابلالئحة ادلالية للصندوق أن ىذا االستثمار 1988لسنة  176صندوق الضمان االجتماعي ورقم 
يتم من خالل شركات ذبارية شللوكة للصندوق ويف ىذا اإلطار صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

ذن لصندوق الضمان االجتماعي يف سأسي  شركة لتشغيل وإدارة الوحدات م ابإل1993لسنة  913
الفندقية والقرى السياحية ونص على أن يكون ذلذه الشركة الشخصية االعتبارية والذمة ادلالية ادلستقلة 
وابلتايل فان أموال ىذه الشركات تكون مستقلة عن أموال الصندوق ادلخصصة للنفع العام ويسري 

يسري على أموال الشركات التجارية ... دلا كان ذلك وكانت النقود اليت وقع احلجز عليها بشأهنا ما 
 87/2ىي أموال عامة سلصصة للنفع العام على النحو السالف بيانو فإهنا تكون زلال ألعمال ادلادة 
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 358دلدين ومن القانون ا 87من القانون ادلدين... والقضاء برفع احلجز ادلذكور عمال أبحكام ادلادتُت 
 .(1)من قانون ادلرافعات 

والالفت يف ىذا احلكم أنو بُت بوضوح الطبيعة القانونية للشركات التابعة للصندوق واليت 
أنشأىا لتحقيق أىدافو االقتصادية أبهنا شركات ذبارية وابلتايل ىي من أشخاص القانون اخلاص، كما 

ن أن كانت شركات خاصة و ألك الشركات و ن تنو رجع وقضى أبأأن أمواذلا ىي أموال خاصة إال 
 أمواذلا تدخل يف مدراج األموال اخلاصة إال أهنا ال جيوز إيقاع احلجز عليها ألهنا سلصصة للنفع العام .

واجلدير ابلذكر أن ىناك إمجاع علي مستوي الفقو والقضاء يف ليبيا ومصر علي أن  
ماعي ىي أشخاص اعتبارية عامة، كان علي ادلؤسسات واذليئات العامة، مثل صندوق الضمان االجت

حدمها يعتربىا من أ، حيث انقسم الفقو إيل قسمُت : عامةالعك  من ذلك خبصوص الشركات ال
األشخاص اخلاصة، واآلخر يري أهنا من األشخاص االعتبارية العامة، أما القضاء فأمجع على أن ىذه 

جعلنا نطرح التساؤلُت اآلتيُت ىل ىذه  الشركات أشخاص خاصة شأهنا شأن شركات األفراد،  شلا
الشركات تنتمي إىل األشخاص االعتبارية العامة أو اخلاصة ؟ وىل كان القضاء موفقا يف اعتبارىا من 

 األشخاص االعتبارية اخلاصة أم ، ال ؟ .
خللو مكتباتنا  -خصوصا يف ليبيا  -إىل قلة تناول الفقهاء للموضوع البحث ترجع صعوبة و 
 جع الالزمة للبحث يف ىذا ادلوضوع .من ادلرا

يعتمد الباحث على مصدرين أساسيُت األول: أراء الفقو سواء يف مصر أو ليبيا ، والثاين وس
ادلنهج التحليلي من خالل ربليل على : ىو  أحكام القضاء ويف التعامل مع ىذين ادلصدرين، اعتمدان 

نرمي إليو، مستعينُت بطرح أمثلة حقيقية من النصوص وأراء الفقو وأحكام احملاكم، وصلنا إيل ما 
 القوانُت لتكوين رأي واضح وحاسم يف ادلوضوع.

يف ىذا  شيءتوقع أمهية ذلذا البحت واليت تتمثل يف الرغبة يف إضافة ويف تقدير الباحث ن
 ادلوضوع ابعتباره مكاان خصبا للبحت والدارسة واالجتهاد دلا لو من أمهية عملية يف الدولة .

                                                 
م، أشار إليو شعبان ادمحم اطبيقة و نوال دمحم قردييدة و راوية بشَت 1/1/2001ق صادر بتاريخ 105/43الطعن اإلداري رقم  - 1

العجيل، بعض ادلبادئ اليت أرستها احملكمة العليا يف ادلسائل ادلتعلقة بقانون الضمان االجتماعي، منشورات صندوق التقاعد، بدون 
 .69م، ص2009ذكر دار النشر، سنة 
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إىل مطلبُت، حيث خيصص ادلطلب  اليت قسمتخطة البحث ما دعاان لتناولو وفق  وىو
األول دلفهوم الشركات العامة ، من خالل التعريف ابلشركات العامة )الفرع األول ( ، وكيفية إنشائها 

تائج النو وإهنائها ) الفرع الثاين( ، أما ادلطلب الثاين : فيتناول طبيعة ىذه الشركات )الفرع األول ( 
 ادلًتتبة على عدم منحها الشخصية االعتبارية العامة ) الفرع الثاين( .

 
 
 
 

 ادلطلب األول 
 مفهوم الشركات التابعة لصندوق الضمان االجتماعي

انتقلت ليبيا كغَتىا من الدول من دولة حارسة إىل دولة خادمة تتدخل يف مجيع اجملاالت أاي  
أو اجتماعية عن مرافق ومؤسسات وىيئات عامة تنشئها كانت سيادية أو اقتصادية أو ثقافية 

لسنة  13( من القانون رقم 4ابخلصوص، ففي رلال الشؤون االجتماعية كَلف ادلشرع اللييب يف ادلادة )
م صندوق الضمان االجتماعي مهمة القيام على شؤون الضمان االجتماعي يف بالدان دبا يف 1980

األنظمة واخلطط ادلتعلقة ابلضمان االجتماعي، وكذلك  ذلك التخطيط و إعداد األحباث ووضع
واإلشراف على تنفيذ القوانُت ادلتعلقة بنظام الضمان االجتماعي، ورعاية مصاحل ادلضمونُت من خالل 

 ضمان مورد مايل يصرف ابنتظام يضمن ذلم حدا أدىن من ادلعيشة .
لضمان االجتماعي ضرورة ودلقتضيات ادلصلحة ونزوال عنها، رأى القائمون على صندوق ا

زايدة ادلوارد ادلالية للصندوق، ألن االعتماد على مورد االشًتاك الضماين كمصدر وحيد إليرادات 
الصندوق ىو أمر يف غاية اخلطورة؛ ابعتبار أن نظام الضمان االجتماعي يكفل للمستفيدين منو محاية 

دللزمُت أبدائها خصوصا فئة العاملُت حلساب على الدوام، وأن االشًتاكات الضمانية تواجو مقاومة من ا
انفسهم، إذ يعتربوهنا ضرائب مفروضة عليهم ومن مت حياولون التهرب من أدائها ما استطاعوا إىل ذلك 

 سبيال.
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بل إن تراخيهم عن سداد  االشًتاك الضماين ىدد بشكل مباشر ضمانة استمرارية صرف 
  -ادلايل للصندوق اىتم ادلشرع دبورد آخر يعزز ادلوارد ادلالية ادلعاش الضماين، لذا وضماان لتعزيز ادلركز 

للصندوق أال وىو عوائد استثمار أموال الصندوق من خالل إنشاء شركات اتبعة لو سبارس   -الفائضة 
 أعماذلا وفق قواعد القانون التجاري .

مث نتناول  وستناول يف ىذا ادلطلب تعريف الشركات التابعة لصندوق الضمان االجتماعي، 
 كيفية إنشائها وإهنائها  .

 
 

 الفرع األول
  لشركات التابعة للصندوقابتعريف ال

م بشأن الضمان االجتماعي مسألة تعريف الشركات 1980لسنة  13مل يتناول القانون رقم 
ابإلضافة  –التابعة لصندوق الضمان االجتماعي، وأشار فقط يف ادلادة )السابعة( أن إيرادات الصندوق 

تتكون من العائد من استثمار أموال الصندوق من خالل الشركات التابعة  --الشًتاكات الضمانية ل
 لو .

كما أشارت الالئحة ادلالية للصندوق الصادرة دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا( رقم 
يف صكوك م إىل وجود شركات تتبع الصندوق وشللوكة ملكية كاملة لو، كما اكتفى 1986لسنة  176

إنشاء مجيع الشركات التابعة للصندوق دبختلف أنواعها ابلقول أهنا شركات مسامهة شللوكة ابلكامل 
 لصندوق الضمان االجتماعي. 

وابلتايل تدخل ىذه الشركات يف عداد" الشركات ادلسامهة العامة " الذي يعرفها بعض فقهاء 
كامل شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة القانون اللييب أبهنا: " كل شركة ديلك رأمساذلا ابل

"، وتفصيال لذلك يذىب ىؤالء للقول أبن ىذه الشركات تتخذ شكل الشركات العامة، ويسري عليها 
 . (1)م بشأن شركات القطاع العام2006لسنة  3القانون رقم 

                                                 
م بشان النشاط التجاري(، 2010لستة  23د. سعد سامل العسبلي، شرح قانون النشاط التجاري اللييب اجلديد ) قانون رقم   - 1

 . 455م ، ص 2010الفضيل للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل 
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كما تناول فقهاء القانون ادلدين تعريف الشركات العامة يف العديد من مؤلفاهتم ابعتبارىا 
تطبق القانون ادلدين والتجاري، حيث عرفها الدكتور)عبد القادر دمحم شهاب(  أبهنا : " رلموعة أموال 

حلاجات ادلادية ترصد لتحقيق أىداف اقتصادية  تعود ابلنفع العام على اجملتمع أبسره وتقوم بتوفَت ا
 .(1)وتقدًن اخلدمات الضرورية ألفراد اجملتمع 

بينما عرفها فقهاء القانون اإلداري ومن بينهم، الدكتور )دمحم عبد هللا احلراري( أبهنا : 
العامة يف اجملاالت  "الوحدات اإلدارية ادلرفقية أنشأىا ادلشرع لتأمُت وتنفيذ سياستو وإشباع احلاجات

  .(2) االقتصادية 
ن شركات القطاع أم بش2006لسنة  3ادلادة األوىل من القانون رقم  ادلشرع فعرفها يفأما 

العام  أبهنا : " كل شركة سبلك رأس ماذلا شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة أو يساىم 
 .(3) % من رأمساذلا51ها بنسبة ال تقل في

بشكل عام أبهنا: " ىي أشخاص اعتبارية ومن مث ديكن للباحث أن يعرف الشركات العامة 
 . االقتصادية أنشأهتا الدولة لتنفيذ سياستها

وابلتايل تكون الشركات التابعة للصندوق ىي: أشخاص اعتبارية شللوكة لصندوق الضمان 
 االجتماعي وسبارس نشاطها وفق القانون التجاري .

 الفرع الثاين
 إنشاء الشركات التابعة للصندوق وهنايتها

الشركات: "  إن ظهور مثل ىذه خبصوص إنشاء  (دمحم الشافعي أبو رأس)قول الدكتوري
فرضت على الدولة التزامات جديدة، تتمثل يف توفَت ىي من التيارات االشًتاكية واألفكار التدخلية، 

                                                 

ليبيا، الطبعة الرابعة،  -جامعة قار يون  د. عبد القادر دمحم شهاب، أساسيات القانون واحلق يف القانون اللييب، منشورات   - 1
 .320م، ص  2001سنة 
ليبيا، ط السادسة، سنة   -د. دمحم عبد هللا احلراري، أصول القانون اإلداري اللييب، منشورات ادلكتبة اجلامعية الزاوية  -1

 .113م،ص2010
 .9السابق، ص  على عبد الرحيم الككلي، النظام القانوين لشركات القطاع العام، ادلرجع -2
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احتياجات ادلستهلكُت فتدخلت الدولة يف ميادين االقتصاد وأنشأت مرافق عامة خصصتها للعمل يف 
 .(1) ي والزراعي وكذلك اإلشراف عليها ميادين النشاط الصناعي والتجار 

تنشأ ىذه الشركات كغَتىا من األشخاص االعتبارية عن طريق ادلشرع، فمثال يف ومن ىنا 
مصر كان حق إنشاء الشركات العامة للملك والذي يستمد ىذا االختصاص من دستور سنة 

 )أن ادللك يرتب ادلصاحل العامة( مث انتقل ىذا ( منو4م، حيث جاء يف نص ادلادة )1923
م، مث انتقل ىذا االختصاص إىل اجلهة 1971االختصاص لرئي  اجلمهورية، دبوجب دستور سنة 

 .(2)م بشأن إنشاء الشركة القابضة للتأمُت2006لسنة  246التنفيذية كالقرار رقم 
يف منح الشخصية االعتبارية ن ادلشرع صاحب االختصاص األصيل أواألمر نفسو يف ليبيا إذ 

إلنشاء شركو عامة عن طريق ما يسمى ابالعًتاف اخلاص  (3)العامة والذي قد يتنازل للجهات التنفيذية
 .(5)الصريح أو الضمٍتسواٌء ،(4)

الشركات العامة تنشأ بطريقُت فهي إما أن تنشأ الدولة شركة وسبلك رأس ماذلا، أو تقوم و 
 (6)للدولة ابلكامل وتصبح شركة عامة.بتأميم شركة خاصة شللوكة 

)ادللغي( كيفية سأسي   بشأن شركات القطاع العام م2006لسنة  3كما بُت القانون رقم 
و أالشركات العامة يف ادلادة )الثالثة( أنو:  " جيوز ألي من األشخاص االعتبارية العامة أن يتقدم وحده 

ة العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار بطلب مع شريك أو شركاء آخرين إىل أمُت اللجنة الشعبي

                                                 
 . 224د. دمحم الشافعي بو راس ، القانون اإلداري ، بدون ذكر دار النشر ، وبدون اتريخ نشر ، ص  -3
 وما بعدىا .  13ادلرجع السابق ، ص  -4
 . 71دمحم عبد هللا احلراري، ادلرجع السابق ، ص  - 3
يري البعض أن ىناك نوعُت من االعًتاف األول عام والثاين خاص عن طريق اإلذن وادلوافقة ادلسبقة إلنشاء الشركة العامة ،  - 4

 وما بعدىا . 72للمزيد عن ادلوضوع انظر ، ادلرجع السابق ، ص 
امة لالمركزية اإلقليمية يف العامل ، للمزيد عن االعًتاف الصريح أو الضمٍت راجع ، شاكر على انجي الشايف، االذباىات الع - 5

دراسة مقارنة يف بعض الدول العربية يف ادلشرق وادلغرب مع التطبيق على اجلمهورية اليمنية ، رسالة دكتوراه  ، دار النهضة العربية ، 
 .  3، ىامش  56م ، ص 2011القاىرة ،منشورة ، س 

ادي . اجلزء األول ، ادلركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ، ط األوىل ، د. دمحم اجليالين األزىري، قانون النشاط االقتص  - 6
م ، 2008. وكذلك د . مازن راضي ليلو ،القانون اإلداري ، منشورات األكادديية العربية، الدمنارك، س 184م ، ص 1997س 
 . 76ص 
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سأسي  شركة مبينا بو غرض الشركة وقيمة رأس ادلال الالزم لتحقيق ىذا الغرض وطريقة أدائو ومرفقا بو  
ادلستندات الالزمة قانوان لتأسي  الشركة ويتوىل أمُت اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة دراسة 

 شفوعا برأيو إىل أمانة اللجنة الشعبية العامة إلصدار القرار  الشركة " .طلب التأسي  وإحالتو م
نفسو ينسحب على  الشركات التابعة للصندوق فتنشأ ىذه الشركات من احلكومة أي  واألمر
شركة الضمان لالستثمارات أُنشأت فمثال بعد استشارة صندوق الضمان االجتماعي، السلطة التنفيذية 

ذن حبيث أُ م 2007لسنة  32رقم  )سابقا( من القرار اللجنة الشعبية العامة (األوىل)نص ادلادة  دبوجب
لشخصية على أن تكون شركة مسامهة وتتمتع  ابشركة ىذه اللصندوق الضمان االجتماعي بتأسي  

 .وزبضع للقانون التجاريضمان االجتماعي الاالعتبارية والذمة ادلالية ادلستقلة وتتبع صندوق 
تنتهي الشخصية القانونية للشركات العامة إما إبلغائها أو حلها هنائيا، هنايتها فأما خبصوص 

 .(1)سواء ابالستغناء عن اخلدمة اليت تقدمها الشركة أو ابندماجها مع مرفق أخر
كما تنتهي شخصيتها االعتبارية أيضا، بزوال رلموعة األفراد أو األموال ابعتبارىا األساس  

ن أصبح ال مربر لوجودىا أو تنتهي بتحقيق الغرض الذي أنشأت ألجلو ، وذلك أبالقانوين لقيامها ،  
جلو، أو ألفقدىا ركن مهم من أركان وجودىا، وتنتهي أيضا ابستحالة ربقيق الغرض الذي أنشأت من 

 أن الغرض من إنشائها سلالف للنظام العام واآلداب العامة . 
 . إنشائها ،  أو تنتهي بقرار من اإلدارة أو القضاءكما تنتهي ابنتهاء األجل احملدد يف سند 

إيل اجلهة اليت حددىا القانون أو تنتقل  اوعند زوال الشخصية االعتبارية للشركة تنتقل أمواذل
 إيل اجلهة اليت تتبعها الشركة .

 ،االمالك( ابنتهاء مدهتا  وإدارةة نايهي )الشركة العامة لصتنت وتنتهي شركات الصندوق حيث
بناء  )سابقا(بقرار من اللجنة الشعبية  إالجل ويف ىذه احلالة ال وربل قبل انتهاء مدهتا ل قبل األربُ و أ

 .مصفي ذلا  دارة الشركة ويعُتإعلى طلب من رلل  
 ادلطلب الثاين
 ن طبيعتها القانونيةبيــا
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عام سواء مل يكن ىناك اتفاق على طبيعة ىذه الشركات ابعتبار أهنا شللوكة لشخص اعتباري 
ن أأكانت الدولة أو أحد مرافقها، حيث يرى فريق منهم، أهنا شركات عامة تتبع الدولة شأهنا ش

ادلؤسسات العامة ذلا ما ذلا وعليها ما عليها ، وذلم حجج منطقية ) من وجهة نظرىم ( لذلك، بينما 
ا وصلوا إليو، خر خالف ذلك أن ىذه الشركات أشخاص اعتبارية خاصة، وذلم حججهم دلآيرى فريق 
ونسقط األمر عل الشركات رائهم سواء يف مصر أو ليبيا آنو يصعب التوفيق بينهما نستعرض إوحيث 

 .التابعة لصندوق الضمان االجتماعي
 
 
 
 

 الفرع األول
 الشركات التابعة للصندوق شخص اعتباري خاص      
جتماعي يصل إىل أهنا إن ادلطلع على صكوك إنشاء الشركات التابعة لصندوق الضمان اال 

كما أنو خبضوعها لقواعد شركات مسامهة ابعتبارىا شللوكة ابلكامل لصندوق الضمان االجتماعي،  
 القانون التجاري تدخل يف عداد الشركات اخلاصة رغم ملكيتها للصندوق.

 ابعتبار أن عض الفقهاءبسامهة يف نظر م التابعة للصندوق ىي شركات الشركاترغم أن و 
ىي يف هناية ادلطاف و   (1)و اكثر من األشخاص االعتبارية العامة،أمساذلا ابلكامل شخص ديلك رأ

تعترب شخوصا اعتبارية خاصة تشبو شركات األفراد اخلاصة وزبضع لقواعد القانون ادلدين والقانون 
 .(2)وأن أمواذلا خاصة وال تتمتع ابمتيازات السلطة العامة ،التجاري

وعلي رأس الفقو ادلصري يرى العالمة الدكتور )عبد الرزاق السنهوري( : أن شركات القطاع 
العام ىي من أشخاص القانون اخلاص وأن أمواذلا خاصة وال ترقى دلرتبة األموال العامة، وينظم إليو يف 

                                                 
 . 455د. سعد سامل العسبلي، ادلرجع السابق ، ص  - 1
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قطاع العام أن شركات ال –وحبق  -ىذا االذباه العميد الدكتور )سليمان دمحم الطماوي(  الذي يرى 
ويستند ىذا الرأي إىل ما ذىب إليو ، (1)ىي من أشخاص القانون اخلاص ابعتبار أن أعماذلا ذبارية 

 م بشأن التأميم.1961( لسنة 117ادلشرع ادلصري ابلقانون رقم )
ويضيف فريق آخر من الفقهاء ومنهم  الدكتور )زلمود حلمي( و الدكتور )دمحم فؤاد مهنا( أن 

شخاص اعتبارية خاصة،  ألهنا سبارس نشاطا اقتصاداي شبيها بنشاط الشركات التجارية ىذه الشركات أ
ادلشرع  إىل عدم االعًتاف ذلا ابلشخصية االعتبارية العامة، بل أخضعها ألحكام  ااخلاصة، وىو ما دع
 .(2)القانون التجاري 

بل يرى الدكتور )دمحم الشافعي أبو رأس( أن الرأي الغالب يف الفقو ادلصري ىو خضوع 
الشركات العامة ألحكام القانون اخلاص، مستندا يف ذلك على نص ادلادة العاشرة من قانون رلل  

م واليت جعلت من اختصاص القضاء اإلداري ابلطعن يف القرارات 1982لسنة  48الدولة رقم 
لمرافق االقتصادية فقط، األمر  الذي يعلن إسناد ابقي ادلنازعات للقضاء العادي، وىكذا التأديبية ل

زبضع شركات القطاع العام للقانون اخلاص بصفة أصلية، وأهنا ال زبضع للقانون العام إال استثناءا 
 . (3)وبنص خاص

لشركات القطاع  مث جاء ادلشرع ادلصري وبصراحة وأزال الغموض واللب  عن الطبيعة القانونية
م، والذي نص يف ادلادة الثانية خبضوع عل شركات 1983لسنة  97العام عندما سن القانون رقم 

القطاع العام للقوانُت اليت زبضع ذلا الشركات ادلسامهة وشركات التوصية ابألسهم والشركات ذات 
 .(4)م 1981لسنة 159ادلسؤولية الصادرة ابلقانون رقم 

فقهاء القانون يف مصر نفسو وواجهو فقهاء القانون يف ليبيا،  وما حصل من جدل بُت
: حيث رأي أحدمها: أن ىذه الشركات سبلك مقومات  (5)واضلصر اخلالف يف رأيُت ال اثلث ذلما
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الشخص االعتباري العام فهي سبلك كل مقومات الشخص االعتباري العام، فهي جزء ال يتجزأ من 
ن حلقاتو،  وأن الدولة ىي من تنشئها وتعطيها امتيازات السلطة العامة اجلهاز التنفيذي للدولة وحلقة م

وأمواذلا عامة ال جيوز احلجز عليها، وىي معفاة من الضرائب والرسوم، بل إن الدولة ىي من سبوذلا 
، ومن مت ىي مرافق عامة شأهنا شأن ادلؤسسات العامة (1)وتتحمل خسائرىا، وزبضع لرقابتها وإشرافها

 . (2)ذلا ما ذلا وعليها ما عليها 
أن ىذه الشركات ىي أشخاص اعتبارية خاصة  (3)ويف اجلانب اآلخر يرى أغلب الفقهاء

اط األفراد والشركات اخلاصة، ويستدل البعض شسبارس أعماال ىي يف األصل نشاطا اقتصاداي شبيها بن
ذلك دبا ورد يف ادلادة الثانية من قانون اجلرائم االقتصادية الذي ميز بُت موظفي اجلهات منهم على 

 .(4)العامة ومستخدمي وعمال الشركات العامة أبن وصفهم بعمال أسوة بعمال الشركات اخلاصة 
األزىري( حيث يرى أن الشركات العامة قد  وينظم إىل  ىذا االذباه الدكتور )دمحم اجليالين

تكون يف األصل شركات خاصة مت سأميمها فتحتفظ بزابئنها وشكلها اخلارجي، ولكن شللوكة للدولة 
 (5)وزبضع للقانون ادلدين والتجاري على وجو اخلصوص .

على كما يرى الدكتور)مازن راضي ليلو( أن: الشركات العامة مرافق اقتصادية استقر القضاء 
خضوعها لقواعد القانون اخلاص يف نشاطها ووسائل إدارهتا مع خضوعها لبعض قواعد النظام العام يف 

 (6)حاالت تتطلبها ادلصلحة العامة ابعتبارىا تتبع مرفق عام.

                                                 

 .118صاحب ىذا الرأي د. دمحم عبد هللا احلراري، ادلرجع السابق ، ص -4
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وإن كان الباحث دييل اىل الرأي األخَت الذاىب إىل أن الشركات العامة  ىي من أشخاص 
ع مل يعًتف ذلا ابلشخصية االعتبارية العامة وذلك لظروف قدرىا ادلشرع القانون اخلاص، إذ أن ادلشر 

ومن أمهها عدم تكبيلها ابلروتُت اإلداري الذي قد يقيد عملها األساسي وىو تنفيذ سياسة ادلشرع يف 
م بشأن إدارة قضااي احلكومة 1971( لسنة 87اجملال االقتصادي، ونستدل عن رأينا ابلقانون رقم )

ادلادة )الرابعة( أبن تنوب إدارة القضااي عن احلكومة واذليئات وادلؤسسات العامة فيما  حيث جاء يف
يرفع منها أو عليها، وجيوز أن تنوب إدارة القضااي عن الشركات وادلنشات اليت سبلك الدولة رأس ماذلا 

عاوي وذلك بقرار أو غالبيتو وغَتىا من اجلهات اخلاضعة إلدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من د
 من وزير العدل يصدر دبوافقة الشركة أو ادلنشاة أو اجلهة ادلذكورة .

أن ادلشرع ميز بشكل  -ابستعمال مفهوم ادلخالفة  -ومن استقراء ىذا النص يظهر لنا جليا 
واضح بُت احلكومة واذليئات وادلؤسسات العامة وبُت الشركات العامة إذ جعل إانبة إدارة القضااي عن 
األويل إجبارية وجوازيو ابلنسبة للشركات العامة، وىنا فإن إدارة قضااي الدولة تنوب عن صندوق 

 الضمان االجتماعي، أما الشركات التابعة لو ديثلها أمام القضاء زلامي خاص .
م والصادر بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية عدد  2006( لسنة 171كما أن القرار رقم )

ة اجلهات االعتبارية اخلاصة وىي: النشاط الفردي، والنشاط األسري، والتشاركيات ، يف ادلادة الثاني
 والشركات ادلسامهة، الشركات العامة، الشركات ادلنصوص عليها يف القانون التجاري .
 -قوال واحدا -وكنتيجة مًتتبة دلا سلف بيانو فيعترب العاملون بصندوق الضمان االجتماعي

ابلصندوق عالقة تنظيمية الئحية ربكمو القوانُت واللوائح السارية منها قانون  موظفون عامون تربطهم
ن عالقات العمل والئحتو التنفيذية، ويتمتعون ابحلقوق ادلالية وغَت ادلالية أم بش2010لسنة  12رقم 

، أما العاملُت ابلشركات التابعة (1)ادلقررة للموظف العام كما يتحملون الواجبات اليت نص عليها القانون
للصندوق فهم معارون ذلا ويعاملون معاملة العمال فيما يتعلق ابدلرتبات واإلجازات وغَتىا من البدل 

 ادلتعلقة ابلعمل .  
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كما أن التصرفات األحادية واليت يبغي الصندوق من خالل إصدارىا وجو ادلصلحة العامة 
كما أن العقود اليت   (1)ىا دوائر القضاء اإلداري دبحاكم االستئناف،تكون " قرارات إدارية " وزبص بنظر 

يربمها الصندوق سواء مع األفراد أو األشخاص االعتبارية العامة أو اخلاصة ىي تدخل يف عداد " 
 (2)العقود اإلدارية " اليت يعلو فيها كعب ادلركز القانوين للصندوق عن األفراد .

ترقى دلرتبة القرار اإلداري وابلتايل  بعة للصندوق فهي أعمال الأما ما يصدر عن الشركات التا
خيتص القضاء االداري بنظرىا الغاءا وتعويضا، وأيضا فإن ما تربمو ىذه الشركات من عقود ىي عقود 

 خاصة ما مل تربم مع شخص اعتباري عام . 
عام قد ألغي م أبن شركات القطاع ال2006( لسنة 3شارة ىنا أن القانون رقم )وذبدر اإل
م بشأن القانون التجاري، شلا يعٍت توجو ادلشرع العتبار ىذه 2010( لسنة 23دبوجب القانون رقم )

 الشركات شركات خاصة .
كما أن الواقع عندان يف الشركات التابعة للصندوق يظهر مدى االختالف يف ادلعاملة بُت 

دلوظفون العامُت  فيحالون على التقاعد الصندوق وشركاتو حبيث يعامل العاملون ابلصندوق معاملة ا
م،  2010لسنة  12االختياري ببلوغهم عشرين سنة، ويتمتعون ابلتأمُت الصحي الوارد يف القانون رقم 

كما أن موظفي الصندوق حيصلون على العالوات االجتماعية، بينما ال يستفيد العاملُت ابلشركات من 
 يف شقو ادلشًتك. ىذه ادليزات وخيضعون لقانون عالقات العمل

ونظيف أيضا أن ادلشرع نص صراحة على خضوعها للقانون التجاري، بل إنو مل دينحها 
، وال حيق ذلا ايقاع (3)امتيازات السلطة العامة ادلمنوحة للدولة فال حيق ذلا نزع ادللكية للمنفعة العامة

إال بنص خاص من احلجز عليها  احلجز اإلداري وابدلقابل جيوز نزع ملكية أمواذلا للمنفعة العامة أو
 ادلشرع .

                                                 
)دراسة مقارنة (، دار للمزيد عن القرارات اإلدارية يراجع مؤلف د. سليمان دمحم الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية  - 1

وما بعدىا وكذلك مؤلف د. دمحم عبد هللا احلراري ، مرجع سابق ، ص  176م، ص 1976الفكر العريب، الطبعة الرابعة، سنة 
543 . 

 . 636للمزيد عن العقود اإلدارية يراجع مؤلف د. دمحم عبد هللا احلراري، مرجع سابق ، ص  - 2
القانون االداري ) دراسة مقارنة( الكتاب الثالث، أموال االدارة العامة وامتيازاهتا، دار الفكر العريب، سنة د. سليمان دمحم الطماوي، مبادئ  -1

 .27م، ص1979
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وابلتايل فال يغَت من طبيعتها القانونية أن ادلشرع ألزم صندوق الضمان االجتماعي بتوحيد 
اللوائح والنظم ادلالية واإلدارية بُت الصندوق وشركاتو مع مراعاة االختالفات يف طبيعة نشاط كل منها 

ت للصندوق والشركات ادلملوكة لو، مراعاة التكامل يف وإصدار الئحة موحدة لإليفاد وعالوة ادلبي
نشاط الشركات والتنسيق والتعاون فيما بينها إىل أقصى حٍد شلكن وكذلك التنسيق مع اجلهات ذات 
العالقة يف نطاق قطاع الضمان االجتماعي أو خارجو من أجل ربقيق االستثمار األمثل لإلمكانيات 

 ق التوازن بُت ىذه الشركات .ادلادية والبشرية ادلتاحة وربقي
تتمتع ابلشخصية  -وابلتايل فإن حجج من دعا إىل اعتبار ىذه الشركات من ادلرافق العامة 

إن كان رأيهم مرجوح فهو مرجح فيو اخلطأ، بل تتناقض أرائهم مع  -االعتبارية مثل ادلؤسسات العامة 
 ،  (1)نفسها

قواعد فقهية ، بل ومع أحكام ربمل وجو أو قد تتصادم مع نصوص قانونية صرحية،أو 
 احلقيقة وعنوان العدالة.

ازبذ نظر القضاء  إيل طبيعة الشركات العامة  بشكل عام أن الشركات العامة ىي كما 
قد   -خصوصا يف ليبيا   -دبطالعة ىذه األحكام وغَتىا صلد أن القضاء ، إذ شخوص اعتبارية خاصة 

شركات العامة أشخاصا اعتبارية خاصة وتنسحب عليها مجيع اآلاثر حسم أمره بكل وضوح يف اعتبار ال
القانونية لعدم إعطائها الشخصية االعتبارية العامة، وابلتايل كان موفقا إىل حد كبَت وال يقدح يف ذلك 
ان احملكمة العليا حرمت احلجز على أموال الشركات التابعة لصندوق الضمان االجتماعي؛ ألهنا 

                                                 
 ومن ىؤالء الفقهاء د. دمحم عبد هللا احلراري :الذي يرى أن ىذه الشركات مرافق عامة خالفا ما وصل إليو الرأي الغالب يف الفقو وإمجاع -2

ارىا شركات خاصة ، ولكنو حُت سرد معايَت لتمييز ادلرفق العام عن غَته واليت من أمهها : ىو أن تنشئو وتديره الدولة، وان القضاء ابعتب
يستهدف الصاحل العام ،وان خيضع لقواعد القانون العام، مث يصف يف نف  الوقت ادلشروعات اليت تنشاىا الدولة لتحقيق النفع العام سواء 

شركات خاصة يدير ادلرفق العام أبسلوب عقد االمتياز أو ابلنسبة للشركات العامة ال ديكن اعتبارىا من ادلرافق العامة وابلتايل ال أكانوا أفراد أو 
، 255يسري بشأهنا قواعد القانون اإلداري إال يف حدود ضيقة للغاية ، ورد ذلك يف مؤلفو : أصول القانون اإلداري اللييب.ادلرجع السابق، ص

  –رع  يتناقض مرة اثنية عندما يقر أن معيار التمييز ما بُت اجلهات االعتبارية العامة وغَتىا من الوحدات االعتبارية اخلاصة ىو إرادة ادلشوكذلك 
 فعندما  ينص ادلشرع صراحة على اعتبار جهة ما أبهنا تتمتع بشخصية اعتبارية عامة كانت كذلك، أما  –أي النص  القانوين ادلنشئ  ذلا  

زم البحث عندما ينشئ وحدة إدارية وال يعًتف ذلا ابلشخصية االعتبارية العامة ال صراحة وال ضمنا فبالتايل جيب النزول عند إرادة ادلشرع وال يل
وجب عن أي معايَت أخرى يف اخلصوص...ودبا أن الشركات العامة يف كثَت من األحيان مل يعًتف ذلا ابلشخصية االعتبارية العامة فبالتايل 

 .95الوقوف عند ىذا وال داعي لالجتهاد مع صراحة النص . ادلرجع السابق . ص
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ألن األموال ليست  –زلل الدراسة  –ق(  105/43العامة يف الطعن اإلداري رقم )سلصصة للمنفعة 
شللوكة ذلذه الشركات بل ىي شللوكة لصندوق الضمان االجتماعي الشخص اعتباري عام، أموالو عامة 
ال جيوز سبلكها أو احلجز عليها، وأكد على ذلك مرارا وتكرارا يف العديد من أحكامو، وسار على نف  

 -م جاء فيو : " ودلا كان ىذا الصندوق 31/1/2010ج يف أحكامو احلديثة آخرىا بتاريخ النه
 ،  (1)يتمتع بشخصية اعتبارية عامة"  -صندوق الضمان االجتماعي

م 13/1980( من القانون رقم 6كما يتمتع الصندوق ابلذمة ادلالية ادلستقلة بنص ادلادة )
ق على ابلذمة ادلالية ادلستقلة، وتؤيد حبكم من احملكمة العليا ( من الالئحة ادلالية للصندو 3وادلادة )

م على " إن أموال صندوق التقاعد  22/6/1977بتاريخ  (ق 19/42) الليبية يف الطعن اإلداري رقم
العقارية ادلنقولة ىي أموال عامة ابعتبارىا سلصصة للنفع  العام، شلا تكون جديرة ابحلماية ادلنصوص 

 من القانون ادلدين " . 87 عليها يف ادلادة
ال ديكن إيقاع احلجز علي صندوق الضمان االجتماعي  -وترتيبا على ما سبق  -وابدلقابل 

لسبب بسيط  ىو أن الصندوق لن حيقق ىدفو أال وىو دوام صرف ادلعاشات الضمانية للمضمونُت أن 
ق( جاء فيو  105/43اري رقم )أجيز إيقاع احلجز عليو، وىو ما أكدتو احملكمة العليا يف الطعن اإلد

أنو : " ودلا كانت األموال زلل الدعوى ىي مبالغ نقدية شللوكة لصندوق الضمان االجتماعي وقد 
م بشأن الضمان االجتماعي على أن زبصص 1980لسنة  13نصت ادلادة الثامنة من القانون رقم 

وادلنافع العينية للضمان أموال صندوق الضمان االجتماعي للصرف منها على ادلنافع النقدية 
االجتماعي فإن تلك األموال تكون أمواال عامة سلصصة للنفع العام، وابلتايل فإهنا تكون جديرة 

( سالفة الذكر، وال يغَت من ذلك أن الصندوق 87ابحلماية ادلنصوص عليها ابلفقرة الثانية من ادلادة )
ية ادلختلفة ...دلا كان ذلك وكانت النقود اليت يقوم ابستثمار أموالو عن طريق شلارسة األنشطة التجار 

وقع احلجز عليها ىي أموال عامة سلصصة للنفع العام على النحو السالف بيانو فإهنا تكون زلال 

                                                 
 م وىو غَت منشور .31/1/2010ق صادر بتاريخ 228/55الطعن اإلداري رقم  - 1
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من  87من القانون ادلدين... والقضاء برفع احلجز ادلذكور عمال أبحكام ادلادتُت  87/2ألعمال ادلادة 
 .(1) دلرافعات من قانون ا 358ادلدين والقانون 

وصفوة القول أن ادلشرع ىو صاحب القول الفصل يف اعتبار جهة أو شركة ما من أشخاص 
القانون العام أو اخلاص، وذلك ابالعًتاف ذلا صراحة بذلك يف سند إنشائها فمثال عندما أنشأ )شركة 

وىل( من صك م نص صراحة يف ادلادة )األ2007لسنة  32الضمان لالستثمارات( دبوجب القرار رقم 
اإلنشاء على انطباق القانون التجاري على ىذه الشركة فادلشرع اعتربىا صراحة شركة خاصة وليست 

 عامة .
زلل شك كانت الطبيعة القانونية للشركات التابعة للصندوق يف السابق   واجلدير ابلذكر أنو

قرار اللجنة الشعبية العامة نص فعندما أنشأ ادلشرع ) الشركة العامة لصيانة وإدارة االمالك( دبوجب 
حيث قال يف ادلادة )االوىل( منو  أبن " أيذن لصندوق  ،صراحة على منحها الشخصية االعتبارية العامة

 .(2) ة االمالك وىي شركة مسامهة عامة الضمان االجتماعي يف سأسي  شركة عامة لصيانة وإدار 
عبية )سابقا( وزبضع  لرقابة ديوان وتدار ىذه الشركة دبجل  إدارة بقرار من اللجنة الش

احملاسبة ولكن ومع ىذا االعًتاف فإن ادلشرع مل يعطيها شليزات الشخص االعتباري العام كما أن ىذا 
 القرار قد ألغى وال مكان لو اآلن .

ولعل يف تقدير  الباحث أن السبب األساسي لعدم تنفيذ احلجز على الشركات التابعة 
منا ىو ملك إصال و أالدراسة ىو أن  الشركة التابعة للصندوق ال سبلك العقار للصندوق يف الطعن زلل 

خَت ىو شخص اعتباري عام ال جيوز احلجز على اموالو، ونستدل على ذلك حبكم  للصندوق واأل
م عندما قضت " 21/11/2007م( بتاريخ 271/2007حملكمة زلينت االبتدائية يف الدعوى رقم )

م على أنو: " 138/1970من القانون ادلدين ادلعدلة ابلقانون رقم  87ادة أن ادلشرع قد نص يف ادل
تعترب امواال عامة ، العقارات وادلنقوالت اليت للدولة او االشخاص االعتبارية العامة ، واليت تكون  -1

                                                 
م أشار إليو شعبان ادمحم اطبيقة ونوال دمحم قردييدة وراوية بشَت 1/1/2001ق صادر بتاريخ 105/43الطعن اإلداري رقم  - 1

 .69العجيل، ادلرجع السابق، ص
 . 243م،ص1979رلموعة تشريعات الضمان االجتماعي، اجلزء الثاين، ادلؤسسة العربية للنشر االعالم، سنة  - 2
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او سلصصة للمنفعة العامة ابلفعل او دبقتضى قانون او قرار من رلل  قيادة الثورة او من رلل  الوزراء 
 من الوزير ادلختص .

وىذه االموال ال جيوز التصرف فيها او احلجز عليها او سبلكها ابلتقادم (، وحيث إن العقار زلل  -2
التنفيذ اجلربي شللوك لصندوق الضمان االجتماعي حسب الثابت دبذكرة مدير ادارة التسجيل العقاري 

( وانو مت التنفيذ 3390و زلل كراسة التصديق رقم )واالشًتاكي والتوثيق بزلينت  ادلرفقة دبلف التنفيذ وان
ن صندوق الضمان إحجز عليو بصحيفة تنبيو بنزع ملكية جزء منو لصاحل اذليئة العامة لألوقاف وحيث 

االجتماعي من االشخاص االعتبارية العامة وان امولو معدة للمصلحة العامة ألداء اغراض الصندوق 
فان ايقاع احلجز على احدى عقاراتو للشروع يف التنفيذ اجلربي لبيعو اليت انشئ من اجلها ، وابلتايل 

ابدلزاد ابطل قانوان ، وال زلل دلا دفع بو دفاع  ادلدعى عليهم من ان زلل ىذه الدعوى شللوكة ألحدى 
شركات الصندوق القائمة بتشغيل وإدارة الوحدات الفندقية والقرى السياحية ، وان ذلذه الشركات 

ن امواذلا ابلتايل مستقلة عن اموال الصندوق العامة، فهو أعتبارية والذمة ادلالية ادلستقلة ، و الشخصية اال
غَت سديد وال سند لو ابألوراق، إذ الثابت على ضلو ما اسلفنا ان العقار مسجل لدى مصلحة 

كان   التسجيل العقاري ابسم صندوق الضمان االجتماعي ، وتكون ملكيتو الثابتة للصندوق ولو انو
 . (1) شللوكا لشركة كما يدعي دفاع الدعي عليهم لتم تسجيلو

ا ن أمواذلا خاصة بفقدىأن صفة الطبيعة اخلاصة لشركات الصندوق يًتتب عليو إويف اخلتام ف
شخاص االعتبارية العامة كاذليئات حد األأو أأن يكون ادلال شللوكا للدولة  وشرطا ادلال العام وى أحد

، ولكن ماذا لو خصص مال ىذه الشركات للمنفعة العامة فهل جيوز احلجز على (2)وادلؤسسات العامة 
 . أمواذلا أم ال؟ وىذا ما سنتناولو ابلشرح يف الفرع الثاين 

 
 
 
 

                                                 
 م غَت منشور.233/2007احلكم رقم  - 1
 . 71م ، ص2013د. ميالد منصور يون ، مبادئ ادلالية العامة، بدون ذكر اسم دار النشر، سنة  - 2
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 الفــرع الثاين
 النتائج ادلرتتبة على عدم منحها الشخصية االعتبارية العامة   

 وأىليةابلرغم من سبتع الشركات التابعة للصندوق ابسم خاص هبا وموطن وذمة مالية مستقلة 
العقود مع الغَت، إال أن ىذه النتائج ال سبكنها أو تصبغ  وإبرامقانونية تؤىلها دلمارسة حق التقاضي 

 عليها وصف اجلهة االعتبارية العامة ما تتمتع دبميزات الشخص العام .
كانت تتمتع ابستقالل إداري فهو غَت مطلق إذ أن القرار يكون للصندوق إذ أهنا ولو  

رىا جزءا من وزبضع إلشرافو وتوجيو، كما أن استقالذلا ادلايل ابعتبار وجود أموال مستقلة عن اابعتب
ومن اىم ىذه القواعد أن  -أموال الصندوق وابلتايل ال زبضع ىذه الشركات لقواعد القانون العام 

وإمنا زبضع لقواعد القانون  -امة ال جيوز احلجز عليها أو اكتساهبا ابلتقادم أو دبضي ادلدة  امواذلا ع
 التجاري .

 -يف تقدير الباحث  –احلجز على أموال الشركات التابعة للصندوق  فإمكانيةومن ىنا 
 يتوقف على أمرين :

ص اعتبارية عامة أو األول: على الطبيعة القانونية للشركات التابعة للصندوق ىل ىي أشخا
 القانون التجاري او ادلدين. وأحكامخاصة، وظهر لنا أهنا شركات خاصة وزبضع لقواعد 
 والثاين: على وظيفة أموال ىذه الشركات .

( من القانون ادلدين وادلعدلة 87وتفصيال لذلك ودبا أن األموال العامة كما عرفتها ادلادة )
تعترب امواال عامة العقارات وادلنقوالت اليت للدولة او  -1ا م أبهن1970( لسنة 138ون رقم )ابلقان

قانون أو قرار من  دبقتضىاالشخاص االعتبارية العامة واليت تكون سلصصة للمنفعة العامة ابلفعل أو 
 رلل  قيادة الثورة أو من رلل  الوزراء أو من الوزير ادلختص .

 أو سبلكها ابلتقادم " . وىذه االموال ال جيوز التصرف فيها أو احلجز عليها -2
نو يشًتط لكي يكون ادلال عاما أن شللوكا لشخص اعتباري عام، أوالظاىر من ىذا النص 

أو بناء على رغبة ادلشرع عندما جيعل من ذاك ادلال عاما  ،وأن يكون سلصصا للمنفعة العامة ابلفعل
 بنص من القانون .
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أبن ادلستفاد  م22/6/1975لعليا بتاريخ كمة اولعل القضاء يؤيدان يف ذلك عندما تقول احمل
( من القانون ادلدين أن ادلال ال يعترب من األموال العامة إال إذا كان ملكا للدولة أو 87من نص ادلادة )
االعتبارية العامة ... وإن كان صندوق التوفَت ال يعترب من االشخاص االعتبارية العامة ...  لألشخاص

 تعد من االموال العامة وجيوز التصرف فيها واحلجز عليها وسبلكها ابلتقادم فإن العقارات اليت ديلكها ال
(1). 

ابلشخصية االعتبارية  عتتمتودبا أن الشركات التابعة للصندوق ىي شخوص خاصة وال 
ألهنا أموال شللوكة لشخص  ؛العامة وال دبيزات الدولة فطبقا للمعيار العضوي جيوز احلجز على أمواذلا

اعتباري خاص ولي  شخص اعتباري عام، ولكن ذىب بعض الفقهاء ابلقول أبن على ادلشرع اللييب 
ىجر ىذا ادلعيار واألخذ دبعيار أكثر توسعا ليشمل أموال الشركات العامة استنادا دلعيار التخصيص 

ًتك ادلعيار العضوي دلا فيو من عيوب ن بعضا من الفقو ادلصري دعو ادلشرع لأللمنفعة العامة، كما 
 .(2)ومثالب، وتبٍت نظام قانوين موحد للمال ومحاية  واحدة لو 

م واليت 1970( لسنة 138( من القانون ادلدين وادلعدلة ابلقانون رقم )87وابلرجوع للمادة )
أو االشخاص للدولة تكون شللوكة العقارات وادلنقوالت اليت بنص من القانون اعتربت أمواال عامة 

ي شللوكا لشخص اعتباري أاالعتبارية العامة فماذا لو مل تكن ادلال العام شللوكا لشخص اعتباري عام 
 خاص أو فرد وىذا ادلال سلصص للمنفعة العامة ىل يتمتع ابحلماية اليت أقرىا ادلشرع للمال العام أم ال؟

ط لكي يعترب ادلال عاما توافر وىنا جييبنا العميد )سليمان دمحم الطماوي( ابلقول أنو يشًت 
وأن خيصص ىذا ادلال  ،أن يكون ادلال شللوكا للدولة أو احد اشخاص القانون العام :شرطُت مها
ن  إن كان شللوكا لشخص اعتباري عام وخصص فعال فهو مال عام، كما أنو إولكن  ،للمنفعة العامة

                                                 
 .500أشار إليو د. دمحم عبد هللا احلراري، ادلرجع سابق، ص - 1
يتمتع ادلال العام حبماية مدنية وجنائية للمزيد عن ىذه احلماية يراجع خالد سعيد كعوان، الطبيعة القانونية ألموال ادلنشأة  - 2

، أشار إليو ادلرجع 166م، ص1981جامعة قاريون ، اجمللد العاشر سنة  –العامة، رللة دراسات قانونية، كلية القانون 
، وأيضا بشوين دمحم 34، وللمزيد عن احلماية اجلنائية يراجع د. سليمان دمحم الطماوي، ادلرجع سابق، ،ص 509السابق،ص

 وما بعدىا. 17م، ص 2012/2013الطاىر، احلماية اجلنائية للمال العام ، رسالة ماجستَت، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، سنة 
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شخاصها العامة وخصص أولة أو أحد إن سبلكتو الدفكان ادلال شللوكا شخص اعتباري خاص أو فرد 
 .(1)دلنفعة عامة أصبح ادلال عاما 

موال الصندوق بل إنو غالبا أىي يف األصل التابعة للصندوق وتطبيقا لذلك فأموال الشركات 
ادلشرع يف قانون الضمان االجتماعي والئحتو أن ما يكون العقارات شللوكة للصندوق ال لشركاتو، كما 

شركاتو من ايرادات  راستثماويف الوقت نفسو اعترب عوائد  ،موال عامةأال الصندوق مو أادلالية اعترب 
 و سبلكها ابلتقادم . أجيوز احلجز عليها  الصندوق اليت ال

وما دام ادلال التابع ذلذه الشركات سلصصا للمنفعة العامة فهو مال عام ويتمتع ابحلماية 
يا يف اعتنقتو احملكمة العل الرأيوىذا و، جيوز احلجز علي المن مث و  ،موال العامةا األهبالقانونية اليت يتمتع 

ودلا كانت األموال زلل الدعوى ىي مبالغ نقدية شللوكة لصندوق الضمان  احلكم زلل الدراسة بقوذلا
م بشأن الضمان االجتماعي على 1980لسنة  13االجتماعي وقد نصت ادلادة الثامنة من القانون رقم

دوق الضمان االجتماعي للصرف منها على ادلنافع النقدية وادلنافع العينية أن زبصص أموال صن
للضمان االجتماعي فان تلك األموال تكون أمواال عامة سلصصة للنفع العام، وابلتايل فإهنا تكون 

سالفة الذكر، وال يغَت من ذلك أن  87جديرة ابحلماية ادلنصوص عليها ابلفقرة الثانية من ادلادة 
يقوم ابستثمار أموالو عن طريق شلارسة األنشطة التجارية ادلختلفة إذ يبُت من الرجوع إىل الصندوق 

 176بشان تنظيم صندوق الضمان االجتماعي ورقم  1423لسنة  3قراري اللجنة الشعبية العامة رقم 
م ابلالئحة ادلالية للصندوق أن ىذا االستثمار يتم من خالل شركات ذبارية شللوكة 1988لسنة 

 .(2)للصندوق
ىل أن الفقهاء ذىبوا إوخبصوص امكانية ايقاع احلجز على أموال الشركات ذكر بعض الفقو 

  (3)إىل عدة آراء :

                                                 
 وما بعدىا . 19ليمان دمحم الطماوي، أموال االدارة العامة وامتيازاهتا، ادلرجع سابق ، صد س - 1
 م، سبق االشارة إليو.1/1/2001ق صادر بتاريخ 105/43الطعن اإلداري رقم  - 2
صري، دار ومكتبة على عبد الرمحن الككلي، النظام القانوين لشركات القطاع العام ،دراسة مقارنة بُت القانونُت اللييب وادل - 3

 .186م، ص2010الفضيل، الطبعة االوىل، سنة 
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األول: يقول جبواز احلجز على أموال ىذه الشركات؛ ألهنا أموال خاصة وال تتمتع ابحلماية 
 ( من القانون ادلدين .87اليت منحنها ادلشرع يف ادلادة )

 ألهناموال الشركات العامة أموال عامة أوالرأي الثاين: يذىب عك  الرأي األول ويقرر أن 
داري للدولة الذي يتوىل القيام ابلوظيفة االقتصادية يف الدولة وتعمل ربت رقابتو جهزة فرعية للجهاز اإلأ

 شخاص القانون العام وابلتايل ال جيوز احلجز على أمواذلا .ألذا تعترب من 
ليكون رأي  الرأيُتول أبخذ رأي وسط بُت األ الرأيل بعض الفقهاء التخفيف من وحاو 

زبرج  واآلالت واألدواتموال الشركات أول حبيث اعتربوا األ الرأياثلث من خالل التخفيف من غلو 
 موال .جيوز احلجز عليها بينما جيوز احلجز على ابقي األ موال اليت الأمن نطاق 

موال ىذه الشركات فإذا كان أآخرون أبنو جيب النظر يف وظيفة  يضيف االذباهويف نف  
زبرج من قاعدة جواز احلجز عليها  فإهناو بتقدًن اخلدمات أ ابإلنتاجومتعلق  التأسي موال أادلال من 

 يؤدي لتعطيل عمل ىذه الشركة ومن مث اجلهة العامة اليت تتبعها الشركة،سابحة احلجز عليها إن أل
يها احلجز عل فيمكن احلجز عليها وإابحة ادلنقولة وادلنتجات االستهالكية اأمواذلوال كوعداىا من األم

جيد مربره يف أن ربرص ىذه الشركات على أمواذلا ويؤيدون وجهت نظرىم تلك  -من وجهة نظرىم  –
موال الشركة العامة أم( عندما حجز على 3/1996حبكم حملكمة استئناف بنغازي يف الدعوى رقم )

 رأسموال  أموال الشركات العامة حبيث تعترب أ،  لذا فهم دييزون بُت (1)رابء وبدفع تعويضات ماليةللكه
مواذلا أبينما  ،موال عامةأفها بدوهنا ىي ئوادلباين واليت يتعذر على الشركة القيام بوظا الثابتادلال 

 .(2)عليهاموال خاصة جيوز احلجز أادلال ادلتحرك ىي  رأسادلتحركة وادلتمثلة يف 
موال لعامة دبوجب تدخل يف عداد األ ألهناموال الشركات ادلنحلة أكما ال جيوز احلجز على 

و ادلنقولة أجهزة والشركات ادلنحلة العقارية موال األأم واليت اعتربت 2007( لسنة 96القرار رقم )

                                                 
 . 188صاحب ىذا الرأي على عبد الرمحن الككلي، ادلرجع سابق، ص  - 1
، ويف مصر د. إبراىيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون 505يف ليبيا انظر د. دمحم عبد هللا احلراري، ادلرجع السابق، ص - 2

 . 166، د. خالد سعيد كعوان، ادلرجع السابق، ص59العامة وامتيازاهتا، منشأة ادلعارف، االداري، أموال االدارة
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( من القانون 87) ةادلادجيوز احلجز عليها عمال أبحكام  موال ادلودعة حبساابت التصفية والوكذلك األ
 .(1)ادلدين

موال االدارة ليست كلها سواء من حيث ادلعاملة فمنها ما سبلكو ملية عامة أن إوترتبا لذلك ف
خَتة للقواعد اليت خيضع ول للحماية من ادلشرع بينما زبضع األومنها ما سبلكو ملكية خاصة وزبضع األ

 .(2) فراد ما مل يرد نص خاص بعك  ذلكموال األأذلا 
الوسط والذي ينادى  ابلرأيخذ ذا ديكنا األإعندان يف الشركات التابعة للصندوق  واألمر
لسنة  13موال الشركة اليت تعترب من ايرادات الصندوق وفق ادلادة الثامنة من القانون رقم أابلتمييز بُت 
ال العامة دبوجب مو م بشأن الضمان االجتماعي واعتربىا ادلشرع بنص من القانون يف حكم األ1980
سلصصة للمنفعة  ألهنا ،جيوز احلجز عليها ( من الالئحة ادلالية للصندوق فهي أموال عامة ال43ادلادة )
أو غَت موال شركات الضمان االجتماعي معناىا ادلساس ادلباشر أابحة احلجز على إن أكما   ،العامة
 . (3)أبموال ادلتقاعدينادلباشر 

واليت زبرج من إطار )عوائد االستثمار( ذلذه الشركات فهي ليست من أما عداىا من األموال 
إيرادات الصندوق وال تتمتع حبماية ادلال العام ألهنا ليست سلصصة للمنفعة العامة ومن مث جيوز على 

 ىذه األموال .
 
  
 
 
 
 

                                                 
يراجع د. على أمحد شكورفو، مقال بعنوان )بعض مالمح التطور يف القانون اللييب(، رللة البحوث القانونية، السنة الثانية،  - 1

 .177م، ص2014العدد األول، أكتوبر سنة 
 . 8لطماوي، ادلرجع سابق، أموال االدارة العامة وامتيازاهتا، صد. سليمان دمحم ا - 2
قد سب  أموال الصندوق بشكل غَت مباشر ألن الصندوق يستثمر أموالو الفائضة وابلتايل ال تتأثر أموالو بشكل مباشر إذ  - 3

 ابلتزاماتو دلدة ثالثة أشهر ومع ذلك يهدد احلجز على أموالو يف ايفائو بباقي التزاماتو الضمانية .  حجز عليها ألنو يستطيع االيفاء
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 اخلامتة
كة ما من نستخلص يف هناية حبثنا أن ادلشرع ىو صاحب القول الفصل يف اعتبار شر 
ويف حال منحها  أشخاص القانون العام أو اخلاص وذلك ابالعًتاف ذلا صراحة بذلك يف سند إنشائها،
 تلك الشخصية تغَتت طبيعة ادلال ادلملوك ذلا ألنو شللوك لشخص اعتباري عام .

وخبصوص ذلك كانت الطبيعة القانونية للمال ادلملوك للشركات التابعة للصندوق زلل 
ن ىذه الشركات ىي إما يف الوقت احلايل فأن منحها ادلشرع الصفة االعتبارية العامة، أغموض بعد 

مع ذلك مل تتغَت صفة ادلال ن جردىا من امتيازات الدولة و أشركات خاصة بكل ما تعنيو الكلمة بعد 
لصندوق دات ااجزء مهم من اير أعتربىا ادلشرع  كما أن ادلملوك ذلا ألنو سلصص للمنفعة العامة ابلفعل،

 واليت من خالذلا يستطيع تقدًن ادلنافع الضمانية دلستحقيها ويف وقتها.
وخبصوص ذلك يوصي الباحث أبن على القضاء لعب الدور ادلناط بو وااللتزام ابدلعيار  

يبتعد عن زلاكاة القضاء أن االلتزام دببادئو السابقة و فإن عليو و  ،الشكلي خبصوص ىذه الشركات
  ادلعيارين الشكلي وادلوضوعي .ادلصري الذي يتبٌت

كما أنمل من ادلشرع اللييب أن يشق طريقو لوحده بعيدا عن التأثر ابدلشرع ادلصري، وأن 
، وعلى القضاء الوقوف على مسافة واحدة من وأمواذلا حيسم أمره بصراحة حول طبيعة ىذه الشركات

قتصادية أو قد ما ينتج من آاثر ربيد مراعيا يف ذلك ظروف الدولة السياسية واالاالموال طبيعة ىذه 
 عن ىذا ادلوقف شلا قد يزعزع  أو دي  ابألوضاع القانونية ادلستقرة لإلفراد.
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زايدة البحث يف موضوع طبيعة أمول ىذه الشركات من خالل  وعلى الفقهاء الليبيُت
ضا من خالل التواصل احلقيقي مع الشركات على أرض الواقع وتبٍت معيار يفرق بُت أمواذلا، وأي

ادلؤلفات والبحوث وادلؤسبرات العلمية حىت تظهر مالمح ىذه األموال بشكل جلي وتكون مؤلفاهتم 
 نرباسا يهتدي بو ادلشرع والقضاء .
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لستة  23الدكتور/ سعد سامل العسبلي ، شرح قانون النشاط التجاري اللييب اجلديد ) قانون رقم  -
 م .2010م بشان النشاط التجاري( ، الفضيل للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل 2010

اوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية )دراسة مقارنة (، دار الفكر الدكتور/ سليمان دمحم الطم -
 م.1976العريب، الطبعة الرابعة، سنة 

الدكتور/ سليمان دمحم الطماوي، مبادئ القانون االداري ) دراسة مقارنة( الكتاب الثالث، أموال  -
 م .1979االدارة العامة وامتيازاهتا، دار الفكر العريب، سنة 

لرمحن الككلي، النظام القانوين لشركات القطاع العام ،دراسة مقارنة بُت القانونُت على عبد ا -
 م .2010اللييب وادلصري، دار ومكتبة الفضيل، الطبعة االوىل، سنة 

على دمحم الزليتٍت، ادلبسط يف قانون الضمان االجتماعي،مطبعة سوا، مصراتة، الطبعة االوىل، سنة  -
 م .2016

و نوال دمحم قردييدة و راوية بشَت العجيل، بعض ادلبادئ اليت أرستها احملكمة  شعبان ادمحم اطبيقة -
العليا يف ادلسائل ادلتعلقة بقانون الضمان االجتماعي، منشورات صندوق التقاعد، بدون ذكر 

 م.2009دار النشر، سنة 
، سنة مواإلعالرلموعة تشريعات الضمان االجتماعي، اجلزء الثاين، ادلؤسسة العربية للنشر  -

 م.1979
 اثنيا / الرسائل :

على عبد الرحيم الككلي : النظام القانوين لشركات القطاع العام ، دراسة مقارنة يف القانونُت   -
اللييب وادلصري، رسالة ماجستَت يف القانون العام ، أكادديية الدراسات العليا فرع بنغازي )غَت 

 م .2009منشورة ( ، س 
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: االذباىات العامة لالمركزية اإلقليمية يف العامل ، دراسة مقارنة يف  شاكر على انجي الشايف -
بعض الدول العربية يف ادلشرق وادلغرب مع التطبيق على اجلمهورية اليمنية ، رسالة دكتوراه  ، دار 

 م  . 2011النهضة العربية ، القاىرة ، )منشورة (، س 
م ، رسالة ماجستَت، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، بشوين دمحم الطاىر، احلماية اجلنائية للمال العا -

 وما بعدىا. 17م، ص 2012/2013سنة 
 اثلثا / البحوث :

توايت . زلاضرات يف مادة العقود اإلدارية . لطلبة القانون العام أبكادديية على الدكتور / زلفوظ  -
 م . 2014مصراتو . سنة –الدراسات العليا 

عنوان )بعض مالمح التطور يف القانون اللييب( ، رللة الدكتور/ على أمحد شكورفو، مقال ب -
 م .2014البحوث القانونية، السنة الثانية، العدد االول، أكتوبر سنة 

 
 


