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 مقدمة

كان لتخلي الدولة عن دورىا احملدود بوصفها دولة حارسة تنتهي مهمتها عند الدفاع عن 
سالمة الوطن وحفظ األمن وإقامة العدل دون تدخل ذلا يذكر يف النشاطات االقتصادية واليت كانت 

ة مًتوكة دلبادرات األفراد أنفسهم السبب األبرز يف ظهور ما يعرف ابلدولة اخلادمة، فتدخلت الدول
منذئذ يف كافة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واليت كانت هتدف من وراءه ذلكإىل إشباع كافة 
احلاجات الضرورية للمجتمع فأنشأت إىل جانب تلك ادلرافق العامة اخلاضعة إىل الدولة مؤسسات 

 العامة.وشركات ذبارية وصناعية وخدمية اعًتفت ذلا ابلشخصية االعتبارية إىل جانب تلك ادلرافق 
ويف ليبيا ذبسيد ىذا التطور واقعًا ملموسًا ففي العهد ادللكي حيث كان االذباه الرأمسايل ىو 
السائد آنذاك فلم يعرف معو ذلك العهد ظهور الشركات العامة أو ما يعرف بشركات القطاع العام اليت 

بشكل زلدود وكان نشاطها  سبتلك الدولة رأمساذلا بل كان األمر مقتصرًا على إنشاء ادلؤسسات العامة
 مقتصراً على قطاع اخلدمات ليس إال.

م تبٌت ادلشرع اللييب التوجو االشًتاكي كإطار 2011م وحىت 1969ويف الفًتة ما بُت 
تنظيمي جلميع ادلناحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية وىو ما انعكس يف احلقل القانوين ادلواكب 

ث وإنشاء شركات القطاع العام واليت كانت دبثابة الوسائل التنفيذية لتلك الفًتة توسعًا يف استحدا
فتم أتميم أغلب  -ابدئ األمر –لربانمج التحول والتنمية يف البالد وخاصة مع تبٍت ادلشرع لنظام التأميم

 ادلصارف وكربى الشركات النفطية واليت كانت تتحكم يف مصادر الثروة يف البالد.
وأًّيا كانت طريقة ووجود ىذا النوع من الشركات العامة سواء كان ابإلنشاء ادلباشر أو عن 
طريق التأميم فإن وجود ىذا النوع ادلتميز من الشركات أصبح واقعًا ملموسًا يف ليبيا وكان يف سباس 

يما يتعلق يف ربديد مباشر مع تلك القواعد القانونية ادلنظمة للشركات يف النظام القانوين اللييب خاصة ف
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القواعد القانونية الواجبة التطبيق على ىذا النوع من الشركات، وىل تعد ىذه الشركات من أشخاص 
القانون العام أم ىي من أشخاص القانون اخلاص إسوة بغَتىا من الشركات التجارية؟ وىذا التساؤل 

النوع من الشركات وادلتمثل يف ما بعينو ىو ما يوجو الذىن مباشرة إىل تساؤل ىو لب إشكاليات ىذا 
 ىي الطبيعة القانونية ذلذه الشركات العامة موضوع الورقة؟

 إشكالية الدراسة
دلا كان للشركات العامة دورىا ادلشهود يف تنفيذ السياسات واخلطط التنموية اليت كانت 

تلك الغاًّيت،  الدولة تنشدىا يف مراحل التحول ادلختلفة حيث صارت األداة األبرز للوصول إىل
فحظيت تلك الشركات دبزاًّي مل تكن ألي نوع آخر من الشركات التجارية ادلعروفة آنذاك يف رلال 
القانون اخلاص، فشركات القطاع العام، تنشأ يف رلملها من قبل الدولة، وربظى ابلتمويل الكامل لرأس 

أو إحدى مؤسساهتا العامة، فضالً ماذلا، وترجع كامل ملكيتها أو على األقل يف أغلبها لصاحل الدولة 
عن سبتعها يف أحيان كثَتة ابمتيازات السلطة العامة، كجواز نزع ادللكية، واللجوء إىل احلجز اإلداري 
الستيفاء ديوهنا، وخضوعها لنفس الرقابة اإلدارية وادلالية، اليت زبضع ذلا ادلرافق العامة اإلدارية، ابلرغم 

ىذه الشركات رنعل منها شركات مساذنة، زبضع يف كثَت من  أن ادلشرع عند تنظيمو ألحكام
أحكامها، لقواعد القانون التجاري، وىذا الوضع ادلتمثل يف خلط تلك القواعد ادلنظمة للشركات 
العامة، كان مثار جدل فقهي واسع، حول طبيعة ىذه الشركات جلهة خضوعها للقانون العام، 

شركات من أشخاص القانون التجاري اخلاص، وال سنفى  ابعتبارىا من أشخاصو، أم ىذه الشركات
مدى الفارق الكبَت بُت كل من التفسَتين، لذلك ستحاول ىذه الورقة تسليط شيء من الضوء على 

 واقع طبيعة الشركات العامة يف النظام القانوين اللييب.
 أمهية الدراسة

هنا رباول تسليط الضوء على عنصر أتيت أذنية دراسة الطبيعة القانونية للشركات العامة، يف كو 
مهم يتصل مباشرة بتكييف ىذا النوع من الشركات، ومدى خضوعها من حيث ادلبدأ، لقواعد القانون 
العام، الذي زنكم عادًة عمل أشخاص القانون العام، أم أهنا زبضع لقواعد القانون اخلاص، والسيما 

بصفة عامة، ابعتبارىا شركات ذبارية، فتطبق  القانون التجاري وادلدين، والذي ينظم عمل الشركات
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وىذا األمر كان وال يزال زلل خالف شديد  عليها أحكام ىذه القوانُت يف تنظيمها، تعاملها مع الغَت،
 بُت الفقو والقضاء، مل زنسم بعد، رغم توايل وتراكم القوانُت ادلنظمة لشركات القطاع العام.

امتيازات الشخصية االعتبارية العامة، ومن جهة فمن جهة تتمتع ىذه الشركات دبزاًّي و 
أخرى، تعترب ىذه الشركات، شركات مساذنة من نوع خاص، خاصة مع إصرار ادلشرع على تسميتها 
وتنظيمها وفقًا لقواعد الشركات ادلساذنة، ومن ىنا تظهر أذنية زلاولة ربديد طبيعتها القانونية؛ دلا يف 

طبيق على ىذه الشركات، من حيث نشاطها، وكذلك، من حيث ذلك من ربديد للقانون الواجب الت
 حقوقها، والتزامها مع العاملُت هبا، وادلتعاملُت معها.

لذلك ستحاول أسطر ىذه الورقة، ولو بشيء من اإلرناز، دراسة اإلطار العام، ذلذه 
ة ىذه الشركات؛ الشركات يف ظل تنظيم ادلشرع اللييب للشركات، وإبراز موقف الفقو والقضاء، من طبيع

لتنتهي إىل رسم ادلعامل الرئيسية، ذلذه الشركات، وفقًا للنظام القانوين اللييب الراىن، وفق خطة منهجية 
 ستكون على النحو التايل:

 ادلطلب األول: طبيعة الشركات العامة يف ظل القواعد ادلنظمة للشركات.
 النظام القانوين اللييب.ادلطلب الثاين: ادلالمح الرئيسية للشركات العامة يف 
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 املطلب األول
 طبيعة الشركات العامة يف ظل القواعد ادلنظمة للشركات

وضع القانون ادلدين اللييب تعريفًا للشركة حاول من خاللو إبراز عناصرىا وأركاهنا األساسية، 
يساىم  ( منو على أن: "الشركة عقد دبقتضاه، يلتزم شخصان أو أكثر، أبن494حيث نصت ادلادة )

كل منهم يف مشروع اقتصادي، بتقدًن حصة من مال، أو عمل؛ القتسام ما قد ينشأ عن ىذا ادلشروع 
 .(1)من ربح"

وهبذا التعريف الذي تبناه ادلشرع اللييب، تظهر الشركة على أهنا عقد يربمو شخصان أو أكثر، 
ا وزلل وسبب، فإن لو أركانو بيد أن ىذا العقد، وإن تطلب لو الفقو أركان العقد التقليدية، من رض

،أو تعدد الشركاء كركن إضايف (2)اخلاصة، اليت سبيزه عن غَته من العقودوذلك إبضافة ركن نية ادلشاركة
، إضافة إىل خصائص قسم ىذا العقد، أبرزىا أنو عقد شكلي، وأنو عقد مسمى، (3)ألركانو التقليدية

 .(4)ا، وأنو عقد معاوضة ال تربعوىو ملزم ألطرافو، وأنو عقد زلدد وليس احتماليا 
وما شنيز عقد الشركة، على وجو التحديد، عن غَته من العقود، أن أثره ال يقف عند تنظيم 
حقوق والتزامات أطرافو؛ بل ينشأ عنو كياٌن مستقل، يتمتع ابلشخصية ادلستقلة عن أشخاص أطرافو، 

ىذىيمارس من خالذلا نشاطو القانوين، كغَته من وبذمتو ادلالية ادلستقلة عن ذشلهم، وشخصيتو ادلستقلة 
 .(5)األشخاص ادلخاطبُت أبحكام القانون

ىذا التميز ادلصاحب دلفهوم الشركة، ىو ما يستدعي بداية، ربليل طبيعة مصطلح الشركة، 
فيما إذا كان ادلقصود بو، ىو العقد ادلربم بُت الشركاء، أم أنو ينصرف إىل ذلك الشخص االعتباري، 

                                                 

بشأن النشاط التجاري، واللذين مل  10لسنة  23، وكذلك القانون رقم 1953علي خالف القانون التجاري، الصادر عام  -1
 يضعا تعريفاً زلدداً؛ دلفهوم الشركة.

، 2، ع1علي أمحد اشكورفو، بعض مالمح التطور يف مشروع قانون الشركات، حبث منشور يف رللة البحوث القانونية، س -2
 .180م، ص 2014عة مصراتة، أبريل جام

، ص 1997، 2مسعود دمحم مادي، فاضل الزىاوي، الشركات التجارية يف القانون اللييب، منشورات جامعة اجلبل الغريب، ط -3
30. 

 .44، ص 2006عبداحلميد الشواريب، موسوعة الشركات التجارية، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية،  -4
 .126، ص 1993التجاري، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية،  علي البارودي، القانون -5
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اشئ  عن ىذا العقد، دلا يف ذلك من توضيح لطبيعة مفهوم الشركة بوجو عام، والذي من خاللو الن
شنكن الولوج إىل ربديد طبيعة الشركات العامة، فمن ادلفيد احلديث بداية عن "طبيعة الشركة، بوجو عام 

والتنظيم القانوين  يف )الفرع األول(، مت ربديد طبيعة الشركات العامة، حسب النسق التقليدي يف الفقو،
 ذلا، وذلك يف )الفرع الثاين(.

 الفرع األول
 ربديد طبيعة الشركة بوجو عام

من التعريف الوارد، يف القانون ادلدين للشركة، يتضح أن ادلشرع اللييب قد اعتنق جبالء الفكرة 
نوين، حول العقدية يف ربديد ماىية الشركة، ابلرغم من عدم حسم ذلك اجلدل الدائر يف الفقو القا

طبيعة الشركة، بُت من يعتربىا عقداً، فيخضعها لفكرة العقد، وبُت من يرى أن: "الشركة ىي اإلطار 
، إذ ينشأ عنها شخص اعتباري معنوي، سناطب أبحكام القانون، شأنو شأن (1)القانوين للمشروع"

ة النظام )اثنياً( لتبُت دورذنا األشخاص الطبيعيُت، لذلك سيتناول ىذا الفرع، نظرية العقد )أواًل( مث نظري
 يف ربديد طبيعة الشركة.

 أواًل: فكرة العقد
يرى الفقو التقليدي، أن ادلعيار الذي تتحدد على ضوئو طبيعة الشركة القانونية، ينصب على 

، وىذا العمل اإلرادي ما ىو إال العقد، فالعقد ادلنشئ للشركة، ىو (2)العمل اإلرادي، ادلنشأ للشركة
لقها ويبعثها للحياة، وىو الذي زندد العالقات بُت الشركاء، فيقرر ما ذلم من حقوق، ويرتب الذي سن

 ما عليهم من التزامات.
وهبذا ادلفهوم ظلت للفكرة العقدية يف الشركةالغلبة وادلهيمنة، وسادت ىذه الفكرة، طول 

نوين ادلتمثل، يف مبدأ سلطان ، مستفيدة من ازدىار الفلسفة الفردية بشقيها القا(3)القرن التاسع عشر
 على صعيد إنشاء ، واالقتصادي الذي رند سنده يف مبدأ احلرية االقتصادية، والذي ترجم(4)اإلرادة

                                                 

ادلشروع التجاري اجلماعي، بُت وحدة اإلطار القانوين، وتعدد األشكال، دار اجلامعية  –دمحم فريد العريٍت، الشركات التجارية  -1
 .7م، ص 2003اجلديدة، اإلسكندرية، 

 .9دمحم فريد العريٍت، مرجع سابق، ص  -2
 .14مسعود دمحم مادي، فاضل الزىاوي، مرجع سابق، ص  -3
 .8، ص1993، 2مسيحة القليويب، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاىرة، ط -4
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م، بعد أن كان القانون التجاري 1867الشركات إىل مبدأ حرية أتسيس الشركات ادلساذنة يف فرنسا 
 .(1)يعلق ىذا التأسيس، على احلصول على إذن حكومي

ذباوزت فكرة العقدية إطارىا الفقهي لتدخل يف اإلطار التشريعي، فاعتنقتها العديد من  وقد
التشريعات الوطنية عند تنظيمها للشركات، ومل يكن ادلشرع اللييب بدعًا من تلك التشريعات، حيث 

 ( من القانون ادلدين حيث قضت أبن: "الشركة عقد494ابركها ادلشرع اللييب دبقتضى نص ادلادة )
 دبقتضاه يلزم شخصان، أو أكثر...".

إالا أن النظرة العقدية للشركة بدأت تفقد قدسيتها بعد أن تبُت عدم اتساق فكرة العقد مع 
، انىيك عن (2)مفهوم الشركة، "ذلك أن الشركة، تعتمد على اتفاق منظم، يوصف ابلدوام واالستمرار"

عدم قدرة العقد على تربير معظم اآلاثر اليت تًتتب على تكوينالشركة، فمن جهة ال يقوم عقد الشركة 
ادلنشئ ذلا على التعارض والتضارب كما يف سائر العقود األخرى، بل على العكس من ذلك، فهو 

قيق الربح، وقسمتو يفًتض ارباد ىذه ادلصاحل وتظافرىا، حنو ربقيق غرض مشًتك وىدف واحد وىو رب
بُت الشركاء، ذبسيدًا لعنصر ادلشاركة كركن أساسي من أركان الشركة، ومن جهة أخرى فإن التصرف 
ادلنشئ للشركة "عقد الشركة" ال يقتصر أثره على إنشاء احلقوق وترتيب االلتزامات، بل يتجاوز ذلك 

كام القانون، حبيث أصبح لفظ لينشئ كيااًن قانونيًا جديداً، يتمثل يف شخص معنوي سناطب أبح
الشركة يعٍت يف ذات الوقت التصرف ادلنشئ والشخص ادلتولد عنو، يضاف إىل ذلك أن فكرة العقد 
أصبحت ال تتماشى مع بعض أنواع الشركات، وخباصة الشركة ادلساذنة، حيث تدخل ادلشرع يف كثَت 

اية ادلصاحل القومية، حبيث أصبحت من أحكامها بنصوص آمرة لتنظيمها؛ حلماية االدخار العام، ورع
ارادة الشركاء ال تلعب أي دور يذكر يف إنشاء الشركاء بل يقتصر فقط على االنضمام إليها أو عدمو 

،  (3)ليس إال، وأمام تلك االنتقادات لفكرة العقد، اذبو جانب الفقو إىل فكرة النظام، يف تكوين الشركة
 كما سيتضح يف الفقرة القادمة.

 

                                                 

 .8دمحم فريد العريٍت، مرجع سابق، ص  -1
 .181علي أمحد شكورفو، مرجع سابق، ص  -2
 .. 18، ص 1994، 1جلديدة، ادلنصورة، طفايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، مكتبة اجلالء ا -3
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 فكرة النظام اثنياً:
أمام ذلك النقد ادلوجو، لفكرة العقد، ينفي جانب من الفقو، على الشركة صيغتها التعاقدية، 
ويرى أن الشركة، ما ىي إال نظام، أو تنظيم قانوين، والذي يعرف على أنو: "رلموعة القواعد، اليت 

، وهبذا ادلفهوم (1)تنظم على حنو ملزم، ومستمر، التفاف ذبمع من األشخاص، حول ىدف معُت"
تكون الشركة "ذلك الشخص ادلعنوي الذي يستقل عن أشخاص الشركاء ادلكونُت لو والذي ينظمو 

، وهبذا التكييف رند الفقو، ادلدافع عن فكرة النظام، التعبَت الصحيح يف كون حقوق (2)القانون"
ت مصلحة الشركة، كما أن الشركاء ال تتحدد فقط ابلعقد ادلنشئ للشركة؛ بل شنكن تعديلها كلما اقتض

ىذا التكييف رند فيو الفقو ادلناصر لو تفسَت عدم اعتبار مديري الشركات رلرد وكالء عن الشركاءيف 
الشركة، بل ابعتبارىم سلطة مكلفة قانواًن بتحقيق اذلدف ادلشًتك والذي تقوم عليو الشركة كشخص 

 معنوي وتنظيم قانوين.
مع ما يشهده الواقع من نظرة إىل طبيعة الشركات، خاصة  ومع وجاىة  فكرة النظام وسباشيها

مع تدخل ادلشرع ادلتزايد، يف أغلب قواعد نظام الشركات، بنصوص آمرة خاصة ابلنسبة لشركات 
، إالا أن ما يقدح يف ىذه الفكرة حسب طائفة أخرى من الفقو غموضهًا وافتقارىا (3)األموال

أن االتفاق على الشركة، يرتكز على رضا الشريك، كما أن ، فتدخل ادلشرع ال شننع من (4)للتحديد
ظاىرة تدخل ادلشرع، ال تقتصر على عقد الشركة، بل ىي عامة ابلنسبة لسائر العقود، خاصة تلك اليت 

 .(5)تبلغ درجة معينة من األذنية
وإزاء تلك االنتقادات ادلوجهة، لفكريت العقد، والنظام، ظهر اذباه حديث يرى أن الشركة 
ليست إال أداة فنية قانونية، ترصد خلدمة ادلشروع االقتصادي، واليت بفضلها سبكن ىذا األخَت، من 
ذباوز واقعو االقتصادي إىل حيز القانون إذ سبثل الشركة، ذلك اإلطار الذي يبعث ادلشروع، ابعتباره 

االلتزامات، ويقوم ىذا وحدة اقتصادية، إىل الوجود القانوين، فيجعلو صاحلاً الكتساب احلقوق، وربمل 
                                                 

 .9دمحم فريد العريٍت، مرجع سابق، ص  -1
 .20فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص  -2
 .181علي أمحد اشكورفو، مرجع سابق، ص  -3
 .10دمحم فريد العريٍت، مرجع سابق، ص -4
 .188علي البارودي، مرجع سابق، ص  -5
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اإلطار كما رمسو ادلشرع على عناصر سلتلفة، بعضها ذو صفة تشريعية نظامية، والبعض اآلخر وصفتو 
 .(1)عقدية، أو على األقل، ىذا ما شنكن التسليم بو، يف الوقت الراىن

ويف ظل ىذا اجلدل، حول طبيعة الشركة بشكل عام، والذي انعكس بدوره جداًل، حول 
الشركات العامة، فإنو شنكن التطرق إىل دراسة طبيعة ذلك النوع من الشركات، على ضوء ما طبيعة 

 تقدم من أسطر، وذلك يف الفرع الثاين.
 الفرع الثاين

 طبيعة الشركات العامة
مل يشأ ادلشرع التخلي عن النظرة العقدية للشركة وادلتأصلة يف تعريفو للشركة بنص ادلادة 

، فعلى الرغم من الدعوة اليت تبناىا الفقو يف ىذا 1953( من القانون ادلدين الصادر عام 494)
، بشأن النشاط التجاري خاليًا من أي تعريف 2010لسنة  23االطار، فقد صدر القانون رقم 

 .(2)كة، األمر الذي ينبئ حسب رأي جانب من الفقو، بتمسكو ابلطبيعة العقدية للشركةللشر 
، بشأن النشاط التجاري قد أفرد الباب الثالث من الكتاب 2010لسنة  23والقانون رقم 

( 12األول منو، لتنظيم قواعد الشركات بوجو عام، دبا فيها الشركات العامة، حيث تضمن ادلواد من )
(، قد ألغت رلموعة من 1358كافة القواعد ادلنظمة للشركات، يف حُت أن ادلادة )  (408إىل )

القانونيُت اليت كانت يف أغلبها، تتضمن القواعد القانونية، ادلنظمة لشركات القطاع العام، وإن كان 
كات، القانون ادلذكور ىو ادلهيمن على تنظيم ىذا النوع الشركات يف الوقت الراىن فإن تطور ىذه الشر 

ووجودىا يف ظل التشريع اللييب، قد مر دبراحل، وأطوار متعددة سبقت صدور ىذا القانون، وىو ما 
انعكس جداًل طوياًل لدى الفقو، حول طبيعة ىذه الشركات، والنظام القانوين ادلطبق عليها، إالا أن ما 

 فقط، دبسألة انتهاج شنكن مالحظتو، ىو أن اجلدل حول طبيعة شركات القطاع العام، مل يكن متصالً 
ادلشرع للنظرة العقدية، أو النظامية، عند تنظيمو ذلذه الشركات، فهي يف ىذا اإلطار ال زبرج عما سبق 
بيانو حول ربديد طبيعة الشركات، بصفة عامة؛ بل إن ربديد طبيعة ىذا النوع من الشركات، قد ازبذ 

القانون العام، أم ىي من أشخاص  منحٌت آخر، يتصل دبدى اعتبار ىذه الشركات، من أشخاص

                                                 

 .22فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص  -1
 .182علي أمحد شكورفو، مرجع سابق، ص  -2
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القانون اخلاص، ال سيما مع تنظيم ادلشرع ذلا، ضمن القواعد ادلنطبقة على الشركات، يف ظل القانون 
 بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  23رقم 

وسبب ازباذ ربديد طبيعة ىذا النوع من الشركات ذلذا ادلنحى يرجعو الفقو إىل أن ادلشرع 
حلق يف إنشاء ىذه الشركات إبرادهتا ادلنفردة، إضافة إىل منحها يف مناسبات سلتلفة أعطى للدولة ا

امتيازات السلطة العامة يف سبيل تنفيذ أغراضها، ويف ذات الوقت فإن ادلشرع سنضع ىذه الشركات 
 للقواعد ادلنظمة للشركات ادلساذنة، واليت ال سنفى على أحد أهنا من أشخاص القانون اخلاص، وزبضع

 يف تنظيمها للقانون التجاري.
وأمام ىذا التذبذب يف ادلوقف من طبيعة الشركات العامة للمشرع اللييب ال بد بداية من 
تسليط الضوء )أواًل( على تطور تنظيم ىذا النوع من الشركات، مث ربليل ذلك اجلدل الفقهي، الذي 

 اثر حول ىذا التنظيم القانوين ذلذه الشركات )اثنياً(.
 أواًل: تطور تنظيم ادلشرع اللييب للشركات العامة

تظهر إشكالية الطبيعة القانونية ادلتميزة، لشركات القطاع العام، يف ذلك النوع من شركات 
القطاع العام اليت مسح ادلشرع فيها لشخص اعتباري عام سواء أكانت الدولة، أو أحد األشخاص 

كة من شركات القطاع العام، إبرادتو ادلنفردة، وسبلكو دون غَته، االعتبارية العامة التابعة ذلا، إبنشاء شر 
، ففي ىذا (1)لكل رأس ماذلا، أو أسهمها، وغالبًا ما كان ىذا الشخص االعتباري العام، ىو الدولة

النوع من الشركات، تظهر جبالء، إشكالية طبيعة ىذه الشركات القانونية، خاصة جلهة إنشائها إبدارة 
 ل الدولة، وأداة إنشائها.منفردة، من قب

فكما سبقت اإلشارة، فإن العهد ادللكي يف ليبيا، مل يشهد إنشاًء لشركات عامة تذكر، يف 
ظل النظام الرأمسايل السائد، يف تلك الفًتة، حيث اقتصر دور الدولة، على إنشاء ادلؤسسات العامة، 

 دون أن تزامحهم فيو. دون غَتىا، اتركًة اجملال االقتصادي رحباً لإلرادات الفردية
، فقد تدخلت الدولة مباشرة، يف 2011، وحىت 1969أما يف ظل الفًتة ادلمتدة بُت سنة 

اجملاالت االقتصادية واالجتماعية دبا يتماشى وذلك التوجو االشًتاكي الذي كانت تبنتو الدولة يف تلك 

                                                 

دار الفضيل  -دراسة مقارنة يف القانون اللييب وادلصري –علي عبدالرحيم بشَت الككلي، النظام القانوين لشركات القطاع العام  -1
 .38م، ص 2010للنشر والتوزيع، بنغازي، 
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كات العامة لتنخرط يف تنفيذ احلقبة، وىو ما جعل ادلشرع اللييب يطلق يد الدولة  يف إنشاء الشر 
 السياسات واخلطط العامة للدولة.

وما يالحظ يف ىذا اإلطار أن ادلشرع اللييب قد زاوج بُت األدوات ادلمنوحة للدولة، كأدوات 
 11/12/2969إنشائها لشركات القطاع العام، ففي البدء واستنادًا لإلعالن الدستوري الصادر يف 

، وكانت ىذه (1)احلق، يف إصدار القوانُت ادلتعلقة إبنشاء الشركات العامةأعطى ادلشرع اللييب للدولة 
القوانُت ىي األداة ادلثلى بيد الدولة إلنشاء ىذا النوع من الشركات، فصدرت عدة قوانُت، أنشأت 

إبنشاء (2)1975لسنة  30دبوجبها الشركات العامة، ادلملوكة مباشرة للدولة، ولعل صدور القانون رقم 
إبنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع (3)1974لسنة  60ة العامة لألعمال الكهرابئية والقانون رقم الشرك

واإلعالن وغَتىا من الشركات العامة، ما يدل على استعمال أداة القوانُت إلنشاء الشركات العامة يف 
 ليبيا.

اليت أعطاىا ادلشرع للدولة،  إالا أن القوانُت ادلنشأة للشركات العامة، مل تكن األداة الوحيدة،
أو إحدى مؤسساهتا العامة، إلنشاء شركات القطاع العام، فقد منح ادلشرع للدولة أداة أخرى، وىي 
القرارات اإلدارية، بوصفها تشريعات تصدر عن السلطة التنفيذية، كأداة إلنشاء الشركات العامة، 

لك الفًتة مسح ادلشرع، دلا يسمى سابقًا "ابللجنة فالعتبارات التنظيم البنيوي للمؤسسة التشريعية، يف ت
الشعبية العامة" إبنشاء شركات عامة، فأصبح القرار اإلداري، ىو األسلوب اآلخر ادلتبع يف ليبيا، 

 577إلنشاء الشركات العامة، وبذلك صدرت عدة قرارات إدارية إبنشاء شركات عامة، كالقرار رقم 
طنية للكيماوًّيت، وأدوات حفر آابر النفط، وكذلك القرار رقم ، إبنشاء الشركة الو (4)1983لسنة 
 ، بشأن إنشاء الشركة العامة للنقل السريع، والقائمة من ىذه القرارات تطول.(5)1987لسنة  335

ورغم ازدواجية األدوات ادلنشأة للشركات العامة يف ليبيا، فإن ما يالحظو الفقو أن مجيع تلك 
أت دبوجب قوانُت، قد منحت امتيازات السلطة العامة، من جهة إجراء الشركات العامة، اليت أنش

                                                 

 .30علي عبدالرحيم الككلي، مرجع سابق، ص  -1
 .31، مشار إليو لدى ادلرجع السابق، ص2271، ص 29/7/1976، بتاريخ 43منشور ابجلريدة الرمسية، ع -2
 ، مشار إليو لدى ادلرجع السابق، الصفحة نفسها.216، ص 1974لسنة  63منشور ابجلريدة الرمسية، ع  -3
 .32لدى ادلرجع السابق، ص  ، مشار إليو316م، ص 13/07/1983، بتاريخ 37منشور ابجلريدة الرمسية، العدد  -4
 ، مشار إليو لدى ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها.437، ص 22/07/1987بتاريخ  20منشور ابجلريدة الرمسية العدد  -5
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احلجز اإلداري وغَته، كما يالحظ أن تلك الشركات، يف عمومها كانت تقوم على تسيَت مرافق عامة، 
خبالف تلك الشركات ادلنشأة دبوجب قرارات إدارية، وىو ما يعرب عن معياٍر معُت، حاول ادلشرع اللييب 

 .(1)تنظيمو لتلك الشركات إبرازه، عند
وادلشرع اللييب، وإن كان قد أعطى تلك األدوات للدولة، أو إحدى مؤسساهتا العامة، يف 
إنشاء مثل ىذا النوع ادلتميز من الشركات، قد حرص يف هناية ادلطاف، على أن أتخذ مجيعها شكل 

لفقو حول طبيعة ىذه الشركات،  الشركات ادلساذنة، وأن يطبق بشأهنا أحكام القانون التجاري فانقسم ا
كوهنا من أشخاص القانون العام، أم ىي من أشخاص القانون اخلاص؟ والفقرة القادمة 

 ستحاوالالقًتاب من ذلك اجلدل ادلثار حول ىذه ادلسألة.
 اثنياً: اجلدل الفقهي حول طبيعة الشركات العامة القانونية

اللييب، مع شركات القطاع العام، فتحت إن تلك االزدواجية اليت ظهرت يف تعامل ادلشرع 
ابب اجلدل واسعًا يف رلال الفقو، حول ربديد طبيعة ىذه الشركات جلهة كوهنا، تعد من أشخاص 
القانون العام، تسري عليها قواعده، ويطبق عليها أحكامو، أم أهنا من أشخاص القانون اخلاص، جلهة  

من أشخاص القانون اخلاص، فانقسم الفقو حول  كوهنا تتخذ شكل الشركة ادلساذنة، وابلتايل فهي
 ىذه الطبيعة إىل اذباىُت اثنُت:

 االجتاه األول: 
ويرى فيو جانب من الفقو، أبن الشركات العامة، تعد من أشخاص القانون اخلاص، وابلتايل 

أوىل فإن أمواذلا أموال خاصة، شأهنا يف ذلك شأن ادلؤسسات العامة، ذات الطابع االقتصادي، بل ىي 
، فادلشرع أعطى (2)من ادلؤسسات  يف اعتبار أمواذلا أموااًل خاصة، إذ ىي من أشخاص القانون اخلاص

 أشكال الشركات اخلاضعة ألحكام القانون ، واليت ىي من(3)ىذه الشركات شكل الشركات ادلساذنة
و ىذه الشركات من التجاري، كما أن قيامها ابالخنراط يف النشاط االقتصادي مباشرة، مع ما تتمتع ب

استقالل مايل، وإداري، يفصح عن شخصيتها اخلاصة، وال يؤثر يف كوهنا كذلك، خضوعها لرقابة 
                                                 

 .35علي عبدالرحيم الككلي، مرجع سابق، ص  -1
م،  2000يب احلقوقية، بَتوت، ، منشورات احلل8عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون ادلدين، حق ادللكية، ج -2

 .268ص 
 بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  23( من القانون، رقم 256انظر يف ذلك مادة ) -3
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األجهزة الرقابية يف الدولة؛ ألن ذلك ال زنول دون حرية قيامها ابألعمال التنفيذية، اليت تستوجبها 
عام، نتيجة لقوانُت التأميم، مقتضيات ادلنافسة، وحىت يف تلك الشركات اليت أصبحت كشركات قطاع 

 .(1)فإهنا ال تعترب من أشخاص القانون العام؛ وذلك ألن طبيعتها اخلاصة، كانت موجودة فيها ابتداءً 
 االجتاه الثاين

ويرى فيو جانب من الفقو عكس ما ذىب إليو االذباه األول، حيث يرى أن شركات القطاع 
القانون اخلاص؛ بل إن ىذه الشركات ما ىي يف العام، ليست شركات خاصة، يطبق بشأهنا قواعد 

حقيقتها إال وحدات اقتصادية، تكون حلقة من حلقات جهاز حكومي وإداري متكامل، وال شنكن 
تبعاً لذلك أن تكون طبيعتها سلتلفة عن طبيعة األجهزة احلكومية واإلدارية اليت تكون ابقي حلقات ىذا 

ق العامة دبفهومها ادلادي؛ ألن وظيفتها األساسية إشباع ، وىي بدون أدىن شك من ادلراف(2)اجلهاز
، وابلتايل فإن ىذا االذباه قد ذىب إىل أن ىذا النوع من (3)احلاجات اليت تقتضيهاادلصلحة العامة

الشركات، يعد من أشخاص القانون العام يتمتع بكل ادلزاًّي والواجبات ادلرسومة ألي مرفق عام 
 .(4)للدولة

د انقسم على نفسو، يف ربديد طبيعة ىذا النوع من الشركات، فإن القضاء وإن كان الفقو ق
اللييب يكاد يكون متفقاً على رأي واحد، خبصوص ىذه الشركات، وادلتمثل يف أن شركات القطاع العام 

، وقد صدرت يف ىذا الشأن (5)ليست من أشخاص القانون العام وإدنا من أشخاص القانون اخلاص
احملكمة العليا الليبية، حيث اعتربت ىذا النوع من الشركات، شركات خاصة،  عدة مبادئ أرستها

 تقول احلصر، يف تواتر ىذه ادلبادئ زبضع يف قواعدىا، ألحكام القانون اخلاص، وعلى سبيل ادلثال ال
احملكمة العليا الليبية: "وحيث أن اجلهة الطاعنة )الشركة العامة للمياه والصرف الصحي( ىي شركة 

ة مساذنة من أشخاص القانون اخلاص وليست من أشخاص القانون العام، ترتيبًا على ما تقدم ال عام

                                                 

 .99علي عبدالرحيم الككلي، مرجع سابق، ص  -1
، ص 2010، 5، طدمحم عبدهللا احلراري، الرقابة على أعمال اإلدارة يف القانون اللييب، منشورات ادلكتبة اجلامعية، الزاوية -2

182. 
 .100علي عبدالرحيم الككلي، مرجع سابق، ص  -3
 وما بعدىا. 181انظر يف تلك احلجج بشيء من التفصيل عند دمحم عبدهللا احلراري مرجع سابق، ص  -4
 101علي عبدالرحيم الككلي، مرجع سابق، ص -5
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سنتص القضاء اإلداري بنظر ادلنازعات اليت تقوم بينها وبُت العاملُت هبا، أو بينها وبُت غَتىا من 
ا عليها من أشخاص القانون اخلاص فيما حلت فيو زلل اجلهات العامة السابقة فيما ذلا من حقوق وم

 .(1)التزامات"
طبيعة ىذا النوع من الشركات كوهنا  وعلى ىذا فإن كان اجلدل ال يزال زلتدماً يف الفقهحول

من أشخاص القانون العام، أم من أشخاص القانون اخلاص، فإن القضاء اللييب، قد حسم أمره ذباه 
ىذه ادلسألة، واعترب أن ىذا النوع من الشركات، شركات خاصة، تطبق يف شأهنا قواعد القانون اخلاص 

 دون غَته يف غَت ما يتعلق أبداة إنشائها.
رندر الوقوف عنده ىو أن تنظيم ىذه الشركات، يف ظل القانون اللييب ادلنظم لعمل وما 

، بشأن النشاط التجاري، قد جاء بتنظيم ذلذه الشركات 2010لسنة  23الشركات أي القانون رقم 
يظهر مالمح متميزة يرى فيو جانب من الفقو احلديث إرىاصات جوىرية، لتغَت موقف القانون اللييب 

 ة ىذه الشركات، وىو ما سيتم تناولو يف ادلطلب الثاين من ىذه الورقة.من طبيع
  

                                                 

، 2004م احملكمة العليا، القضاء اإلداري، م، منشور دبجموعة أحكا23/05/2004ق جبلسة  103/50طعن إداري رقم  -1
 .176ص 
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 املطلب الثاين
 ادلالمح ادلميزة للشركات العامة يف ظل القانون اللييب

إذا كان اجلدل الفقهي حول طبيعة الشركات العامة فيما يتعلق خبضوعها للقانون اخلاص أم 
على ما يقابلو من حسم صريح للقضاء ذلذه ادلسألة لقواعد القانون العام مل زنسم حىت اللحظة 

ابعتبارىا أن شركات القطاع العام تعد من أشخاص القانون اخلاص وتطبيق عليها القواعد ادلنظمة 
لسنة  23للشركات التجارية والسيما التجارية منها؛ فإن موقف ادلشرع اللييب بصدور القانون رقم 

ًا دلوقف القضاء حيث اعترب أن الشركات العامة شكل من بشأن النشاطالتجاري جاء مساير  2010
أشكال الشركات التجارية ادلساذنة، وأخضعها ابلتايل لألحكام والقواعد ادلطبقة على الشركات ادلساذنة 

 2010لسنة  23( من القانون رقم 256وىو ما صرحت بو نصوص ىذا القانون فقد نصت ادلادة )
يقصد ابلشركة ادلساذنة العامة كل شركة شنلك رأمساذلا ابلكامل  بشأن النشاط التجاري على أنو "

شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات ادلساذنة، 
( على أنو "دبراعاة األحكام ادلنظمة 257وتسري عليها أحكام ىذا القانون"، كما نصت ادلادة )

كة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة متضمنًا النظام األساسي..." للشركات ادلساذنة تؤسس الشر 
( على أنو "... إذا كانت الشركة شللوكة ابلكامل ألحد األشخاص االعتبارية 258ونصت ادلادة )

 العامة يتوىل ىذا الشخص تشكيل اجلمعية العمومية للشركة...".
قد أنزل شركات القطاع العام منزلة الشركات وادلتمعن يف ىذه النصوص رند أن ادلشرع اللييب 

ادلساذنة، وابلتايل جاء حكمو مسايرًا ومتطابقًا مع موقف القضاء من طبيعة ىذه الشركات وىو أن 
ىذه الشركات من أشخاص القانون اخلاص تطبق عليها أحكامو دون أحكام القانون العام، فيما يتعلق 

 بعالقتها مع الغَت.
قف عند ىذا احلد فادلشرع اللييب بتنظيمو ذلذه الشركات يف ثناًّي نصوص إالا أن األمر ال ي

م ادلشار إليها أعاله جاء أبحكام يرى فيها الفقو احلديث من التطور 2010لسنة  23القانون رقم 
التشريعي ما ينبئ عن ربول يف نظرة ادلشرع إىل طبيعة تلك الشركات وخروجًا عن تلك الفكرة اليت  

 احلقل القانوين اللييب حول طبيعة الشركات، فأتت أحكام الشركات العامة لتفصح كانت مستقرة يف
عنها وتكون نقطة التحول يف تراجع ادلشرع اللييب عن تصورات سابقة لطبيعة الشركات ويف األركان 
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األساسية اليت كانت تقوم عليها الشركات بصفة عامة، وشركات القطاع العام بصفة خاصة وىو ما يربز 
لك ادلالمح ادلميزة لشركات القطاع العام، وما يعكسو تنظيمها من ربول جذري يف نظرة ادلشرع إىل ت

مفهوم الشركة من جهة واستخدامو لنوع جديد من الشركات مل يكن ادلشرع اللييب يعًتف هبا فيما 
 سبق،وىذه ادلالمح شنكن استعراضها يف اآليت:

 الفرع األول
 الواحد الشركة العامة وشركة الشخص

بشأن النشاط التجاري على أنو: " يف  2010لسنة  23( من القانون رقم 34تنص ادلادة )
حالة أيلولة كل األسهم أو احلصص إىل شخص واحد وجب على من آلت إليو ملكية األسهم أو 
احلصص أن يبادر ببيع ما يتجاوز منها احلدود ادلنصوص عليها يف ىذا القانون خالل مدة ال ذباوز 

نة واحدًة وإال اعتربت الشركة منحلة بقول القانون"، وىذا النص حسب رأي الفقو يعكس ما درج س
عليو ادلشرع اللييب من التمسك ابلنظرة العقدية للشركة، حيث اعترب القانون اللييب أن الشركة عقد 

أن نية ادلشاركة ، كما أن الفقو مستقر على (1)وابلتايل فإن العقد يفًتض وجود شخصُت أو أكثر لقيامو
من األركان األساسية للشركة أو ما يطلق عليو البعض "تعدد الشركاء" واليت تقتضي وجود شريك أو 

( أن ادلشرع اللييب يريد التأكيد على أنو مل أيخذ 34، فما يفهم من نص ادلادة )(2)أكثر يف عقد الشركة
د ادلسؤولية والذي أتخذ بو العديد من بفكرة شركة الشخص الواحد، أو ما يسمى ادلشروع الفردي زلدو 

 .(3)التشريعات ادلقارنة
بشأن النشاط التجاري يف ادلواد  2010لسنة  23ولكن ابستقراء نصوص القانون رقم 

( يتضح أن ادلشرع قد عدل عن ذلك دلبدأ ادلعروف دببدأ  ادلشاركة أو تعدد 258، 257، 256)
 أخذاً بفكرة شركة الشخص الواحد.الشركاء وأرسى قواعد جديدة تعد يف رلملها 

وشركة الشخص الواحد تقوم على فكرة السماح لشخص واحد أبن يكون شركة دبفرده عن 
 يف صورة طريق اقتطاع مبلغ أو قيمة مالية معينة من ذمتو ادلالية وزبصيصها الستثمار مشروع معُت

                                                 

 .30سعود دمحم مادي، فاضل الزىاوي، مرجع سابق، ص  -1
، 2010، 1سعد سامل العسبلي، شرح قانون النشاط التجاري اللييب اجلديد، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، ط -2

 .245ص
 .1985، والفرنسي الصادر عام 1970كالقانون األدلاين الصادر عام   -3
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شركة تكتسب الشخصية ادلعنوية على أن تكون مسؤولية الشخص الواحد منشئ ىذه الشركة زلدودة 
بقدر القيمة أو ادلبلغ ادلرصود ألعماذلا دون أن يكون مسؤواًل عن ابقي عناصر ذمتو ادلالية األخرى من 

الواحد إبحدى ،  وتنشئ شركة الشخص (1)الديون ادلًتتبة عليو والناشئة عن استثمار مشروع الشركة
طريقتُت مباشرة عن طريق التأسيس ادلباشر ذلذه النوع من الشركات أو عن طريق غَت مباشر ابجتماع 

 .(2)األسهم أو احلصص يف يد شريك واحد
وإذا كان ادلشرع اللييب رفض فكرة شركة الشخص الواحد ردحًا من الزمن وال يزال وقد أكد 

بشأن النشاط التجاري إال أن جانباً  2010لسنة  23رقم ( من قانون 34على ذلك يف نص ادلادة )
( وادلتعلقة بتعريف الشركة العامة واألحكام 258، 257، 256من الفقو يرى يف نصوص ادلواد )

، بل أن جانبًا من الفقو (3)ادلطبقة عليها خروجًا على ىذا ادلبدأ وأخذًا بفكرة شركة  الشخص الواحد
حيث أن ادلشرع  2010لسنة  23لشركات حىت قبل صدور القانون رقم يرى أن الواقع قد أوجد ىذه ا

قد أعطى الدولة أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة نوعُت من األدوات سبقت اإلشارة، وذنا القوانُت 
والقرارات اإلدارية واليت مكنت الدولة ومؤسساهتا العامة من إنشاء شركات عامة يرى فيها ىذا االذباه 

، (5)م1972لسنة  70، ومن أمثلة ذلك القانون رقم (4)ذبسيدًا لشركة الشخص الواحدمن الفقو 
،  بشأن إصدار النظام األساسي (6)1985لسنة  25بشأن أتسيس الشركة العامة لألدوية، والقرار رقم 

م للشركة العامة للربيد، واألمثلة على ذلك النوع من الشركات تطول، والشركات العامة بوصفها ادلتقد
أو تلك اليت جاءت  2010لسنة  23سواء تلك اليت فرضها الواقع القانوين قبل صدور القانون رقم 

تكييفها إال  ( من النشاط التجاري وما بعدىا من ذات القانون ال شنكن256أحكامها يف نص ادلادة )
رفضو ذلذا  يفمن قبيل شركات الشخص الواحد، وىو ما يعد خروجاً للمشرع عن ما استقر عليو طوياًل 

النوع من الشركات وتكرييسو دلبدأ ادلشاركة وتعدد الشركاء، وإن كان اخلروج شلا زنسب للمشرع اللييب 

                                                 

 . 15، ص 1996، شركة الشخص الواحد، )د.ن( 5إلياس انصف، موسوعة الشركات التجارية، ج -1
 .187انظر يف تفصيل ذلك يف حبث علي أمحد شكورفو بعنوان مالمح التطور يف مشروع قانون الشركات، مرجع سابق، ص -2
 .247العسبلي، مرجع سابق، ص سعد  -3
 .189علي أمحد شكورفو، مرجع سابق، ص  -4
 .190، مشار إليو لدى ادلرجع السابق، ص 232، ص 1972لسنة  20منشور ابجلريدة الرمسية العدد  -5
 ، مشار إليو لدى ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها.18، ص 1985لسنة  23منشور ابجلريدة الرمسية، العدد  -6
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بتبنيو ذلذا النظام احلديث الذي تبنتو العديد من التشريعات احلديثة فإن ما رندر التنويو إليو يف ىذا 
لرفع  2010( لسنة 23( من القانون رقم )34ادلقام ىودعوة ادلشرع اللييب للتدخل إبلغاء ادلادة )

التناقض بُت نصوصو، فليس من ادلتصور أن يكون مقصد ادلشرع تنظيم ىذا النوع من الشركات ويف 
ثناًّي نصوصو ما يقضي ابحنالذلا بقوة القانون، وىذا على ما يبدو ما تنبهت لو اللجنة ادلشكلة بقرار 

، وادلؤمل يف (1)على إعداد مشروع قانون الشركات اجلديدم ادلشرفة 2012لسنة  8وزير االقتصاد رقم 
صدوره قريبًا حيث جاء مشروع ىذا القانون أبحكام تعًتف للمرة األوىل وبكل صراحة بفكرة شركة 

بشأن النشاط التجاري  2010لسنة  23الشخص الواحد، والذي أشارت إليو نصوص القانون رقم 
علت من القواعد ادلنظمة للشركات العامة ادلساذنة ذبسيداً ولو من غَت تصريح، فنصوص ىذا األخَت ج

ولو ضمنياً لشركات الشخص الواحد، شلا يعد تراجعاً من ادلشرع عن مبدأ تعدد الشركاء ادلستقر يف ثناًّي 
قواعد القانون التجاري؛ بل إن ىذا القانون بتنظيمو لشركات القطاع العام، قد اذبو إىل اخلروج من 

ة برمتهاوذلك بتطور ملحوظ يف نظرتو لطبيعة الشركة بوجو عام من خالل تنظيمو الفكرة العقدي
 للشركات ادلساذنة العامة وىو ما شنكن االقًتاب منو يف الفقرة القادمة.

 الفرع الثاين
 تطور طبيعة مفهوم الشركة يف تنظيم شركات القطاع العام
 وضع تعريفًا للشركة يف نصوص كما سبقت اإلشارة يف صدر ىذه الورقة فإن ادلشرع اللييب

( على أن الشركة "عقد دبقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر أبن 494القانون ادلدين، حيث نصت ادلادة )
يساىم كل منهم يف مشروع اقتصادي بتقدًن حصص من مال أو عمل القتسام ما قد ينشأ عن ىذا 

لييب ابلطبيعة العقدية، وىو ذات ما فعلو ادلشروع من ربح" وما يظهر من ىذا التعريف ىو تبٍت ادلشرع ال
بشأن النشاط التجاري، فالفقو متفق على أن عدم وضع  2010لسنة  23عند صدور القانون رقم 

تعريف للشركة يف ىذا يف ىذا القانون مل يكن إال اتساقًا مع تبٍت ادلشرع اللييب للطبيعة العقدية 
 .(2)للشركة

                                                 

 وما بعدىا. 177تفصيل ذلك يف حبث علي أمحد شكورفو، مرجع سابق، ص انظر  -1
 .182علي أمحد شكورفو، مرجع سابق، ص  -2
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( الشركة ادلساذنة 256ذه النظرة قد عرف يف ادلادة )إال أن ادلشرع ويف خروج ضمٍت عن ى
العامة، فنص على: "يقصد ابلشركة ادلساذنة العامة: كل شركة شنلك رأمساذلا ابلكامل شخص أو أكثر 

( على " وإذا كانت الشركة 258( يف ادلادة )2من األشخاص االعتبارية العامة.."، كما نصت الفقرة )
ارية العامة..." وما يعٍت أن ادلشرع اللييب خرج من مقتضيات تلك النظرة شللوكة ألحد األشخاص االعتب

العقدية ادلالزمة إلنشاء الشركات ولو بصورة ضمنية، إذ أن مقتضى ىذه النصوص أنو شنكن إنشاء ىذا 
النوع من الشركات بقرار انفرادي أي دبحض اإلرادة ادلنفردة دون أن يشًتط وجود عقد أتسيس ذلذه 

وىو ما يعٍت أنو شنكن وفق ىذه النصوص أن تنشأ الشركة العامة بتصرف إداري منفرد صادر  الشركات،
عن شخص واحد ودون اشًتاط لتعدد الشركاء وفق ماتتطلب الفكرة العقدية، وىذا ما يعد مسة 
وملمحًا متميزًا لشركات القطاع العام يف ظل ىذه النصوص وإن كان ىذه النتيجة مل تصرح هبا تلك 

( لسنة 8صوص بوضوح فإن ىذا ادلعٌت ىو ما استشرفتو اللجنة ادلشكلة بقرار وزير االقتصاد رقم )الن
حيث أوردت يف نصوص ذلك ادلشروع ادلرتقب للشركات وادلؤمل أن رند طريقو للصدور   2012

ما كقانون زنكم الشركات دبا يسمح ابخلروج من تلك النظرة العقدية دلفهوم الشركة ورنعل منها أقرب 
تكون إىل نظام قانوين أو تنظيم قانوين وما زنملو ذلك من تطور يف مفهوم الشركة ادلستقر يف الفقو 

 .(1)التقليدي ويف نظرة ادلشرع اللييب على حدٍا سواء
  

                                                 

 .184علي أمحد شكورفو، مرجع سابق، ص  -1
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 اخلامتة
ويف منتهى ىذه الورقة تصل أسطرىا إىل ختامها دبا شنكن أن تعتربه بعضًا من النتائج وما 

 توصيات:تيسَت ذلا من 
 فعلى صعيد النتائج فإن الورقة تصل إىل النتائج التالية:

أن طبيعة الشركة وإن ظلت تتجاذهبا فكرات العقد والنظام يف الفقو القانوين إال أن ادلشرع اللييب قد  .1
احناز يف تنظيمو للشركة لفكرة العقد احنيازاً واضحاً وحىت وقت قريب خاصة يف مواد القانون ادلدين 

 ون التجاري إىل حد كبَت.والقان
بشأن النشاط التجاري  2010لسنة  23إن عدم وضع تعريف زلدد للشركة يف ظل القانون رقم  .2

 فسره الفقو الراجح على أنو تكريس لفكرة العقد يف ىذا القانون.
إن ادلشرع اللييب وإن ظل متمسكاً بفكرة العقد إال أنو منح بعضاً من األشخاص االعتبارية العامة  .3

حلق يف إنشاء شركات عامة وذلك من خالل أداتُت قانونيتُت ذنا القوانُت ادلنشئة لتلك الشركات ا
العامة والقرارات اإلدارية، مع مالحظة اقتصار القوانُت على انشاء شركات عامة تقوم على مرافق 

 عامة تعكس تلك الشركات اليت نشأت بقرارات إدارية.
النوع من الشركات تركز أساساً يف الفقو القانوين حول مدى  أن اجلدل الذي اثر حول طبيعة ىذا .4

 اعتبار ىذا النوع من الشركات من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون اخلاص.
أن ادلشرع اللييب وكذلك القضاء اللييب قد حسم أمرذنا يف اعتبار أن ىذا النوع من الشركات من  .5

 ام الشركات ادلساذنة يف القانون التجاري دون غَتىا.أشخاص القانون اخلاص تطبق عليها أحك
بشأن النشاط التجاري وإن فهم منو  2010لسنة  23أن ادلشرع اللييب وعند إصداره للقانون رقم  .6

تكريسو لفكرة العقدية يف طبيعة الشركات إال أنو قد خرج عن ىذا ادلبدأ ادلتأصل فيو، وذلك 
ظهر ذلك اعتبار الفقو أن الشركات العامة ما ىي إال بتنظيمو للشركات العامة ادلساذنة، وم

شركات الشخص الواحد، واعتبار تنظيمها بصورهتا الراىنة خروجًا عن مبدأ أساسي يف النظرية 
 العقدية وىو مبدأ ادلشاركة أو تعدد الشركاء.
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رة ضمنية أن ادلشرع اللييب بتنظيمو للشركات العامة يكون قد خرج عن النظرة العقدية للشركة بصو  .7
وذلك دبحاولة إرساء مفهوم النظام أو التنظيم القانون للشركة وىو ما يعد تطوراً ملحوظًا وزلموداً 

 التساقو ومقتضيات التطور التشريعي احلديث.
أما على صعيد التوصيات فإن الورقة توصي يف ختامها أبن يتدخل ادلشرع اللييب يف الوقت 

بشأن النشاط التجاري أو تعديلها دبا  2010لسنة  23انون رقم ( من الق34الراىن إللغاء ادلادة )
( وما بعدىا 256يتسق وتلك األحكام ادلنظمة إلنشاء وتنظيم الشركات العامة ادلساذنة ابلنصوص )

وذلك لرفع التعارض بُت تلك النصوص فال يتصور أن يكون قصد ادلشرع استحداث نوع جديد من 
نظيم قواعدىا مث يبقي يف نصوصو ما يفيد حل ذلك النوع من الشركات وىو الشركات العامة وت

الشركات بقوة القانون، وإن كنا هنيب كذلك بصدور القانون اجلديد للشركات دلا ربملو مسودة 
مشروعو من نظرة واعدة أتخذ بروح العصر وتؤسس لتنظيم رصُت سواء يف رلال تنظيم الشركات 

 ذنة العامة بصفة خاصة.التجارية بصفة عامة أو الشركات ادلسا
 واحلمد يف بدئو وختامو
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