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 عالقة شركات القطاع العام بشركات القطاع اخلاص
 إعداد/ دمحم مفتاح دمحم الشعايف

 طالب بقسم القانون اخلاص بكلية القانون يف جامعة طرابلس
 مقـــــدمة

إىل شركات خاصة  -ؼبشروع الشركة من حيث صفة األشخاص اؼبالكُت  -تنقسم الشركات 
وشركات عامة، فالشركات اػباصة ىي تلك اليت ُيساىم فيها أشخاص القانوف اػباص، وتتميز 
ابستهدافها ربقيق الربح على كبو رئيسي، أما الشركات العامة فهي تلك اليت تؤسسها الدولة أو 

ريق الشراء أو التأميم؛وتتميز الشركات األشخاص االعتبارية العامة أو تقـو بنقل ملكيتها إليها عن ط
العامة أبف ىدفها ال يكوف مقصورًا على ربقيق الربح فقط؛ وإمنا يرتبط نشاطها أببعاد اجتماعية 

 .(1) واقتصادية ربرص الدولة على ربقيقها
وقد بدأ الدور االقتصادي للدولة يتعاظم منذ األزمات االقتصادية اليت ىزت أورواب يف أواخر 

الثامن عشر، واليت ترتبت على مبدأ اغبرية االقتصادية الذي أعلتو الثورة الفرنسية؛ونتيجة عدـ  القرف
قدرة الدوؿ الرأظبالية على إنتاج السلع أو تقدمي اػبدمات ابلقدر الذي يتناسب مع االستهالؾ وظهور 

صادي، وال سيما عقب برزت أمهية تدخل الدولة يف اجملاؿ االقت -ىوة شاسعة بُت اإلنتاج واالستهالؾ 
 .(2)ـ1930األزمة اؼبالية اليت تعرضت ؽبا الدوؿ الرأظبالية سنة 

وابإلضافة إىل األزمات االقتصادية كاف للفكر االشًتاكي واؼبذاىب االجتماعية وتقدـ العلم 
جات أكرب األثر يف تبٍت الدوؿ اؼبعاصرة بدر  -قبل وبعد اغبرب العاؼبية الثانية  -والتكنولوجيا خاصة 

 .(3)متفاوتة مبادئ االقتصاد اؼبوجو وسياسة التدخل يف النشاط االقتصادي
ومن أىم أدوات الدولة يف توجيو االقتصاد ىي الشركات العامة أو ما تسمى بشركات القطاع 

اليت سبثل األداة الرئيسية  -العاـ إىل جانب اؼبؤسسات واؽبيئات العامة؛ إال أف شركات القطاع العاـ 
                                                 

 .354، ص1997نشر،  دار بدوف للتجارة، القانوين ،التنظيم دويدار دمحم د. ىاين -1
العربية  النهضة دار األوىل، الطبعة اؼبصري، القانوف يف العاـ القطاع ووحدات اػباص القطاع شركات الشرقاوي، ظبَت د.ؿبمود -2

 .224، ص1972القاىرة،  -
، 1974بنغازي،  -واإلعالف  التوزيع و للنشر العامة اؼبنشأة اللييب، اإلداري القانوف مبادئ مسكوين، بشَت د. صبيح -3

 .290ص
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مل تستطع لوحدىا القياـ بتلبية احتياجات ىذا اجملاؿ، ابإلضافة إىل العديد  -يف اجملاؿ التجاري للدولة 
من اؼبساوئ اليت ترتبت على احتكار شركات القطاع العاـ للنشاط التجاري، وىو األمر الذي دفع إىل 

ساوئ احتكار خصخصة بعض شركات القطاع العاـ والتوجو كبو الشراكة مع القطاع اػباص؛ لتاليف م
 القطاع العاـ للنشاط التجاري واالقتصادي بشكل عاـ.

وقد أتثرت الدولة الليبية الناشئة ابلعديد من التحوالت االقتصادية ابتداًء من فًتة استقالؽبا 
ـ، حيُث كاف اقتصاد الدولة يتسم بسيطرة التوجو الرأظبايل وسيطرة شركات القطاع 1951سنة 

ـ إىل النهج االشًتاكي الذي 1969ات السياسية وابلتايل االقتصادية يف سنة اػباص، مث تغَتت التوجه
أدى إىل تعاظم دور شركات القطاع العاـ حىت كاد دور شركات القطاع اػباص ال يذكر، ومع بداية 
القرف الواحد والعشرين تراجعت الدولة الليبية عن بعض التوجهات االشًتاكية اؼبتعلقة ابجملاؿ 

كل تدرجيي، ومت خصخصة أعداد كبَتة من شركات القطاع العاـ، كما سامهت شركات االقتصاديبش
 القطاع اػباص يف العديد من اجملاالت اليت كانت حكرًا على الشركات العامة.

وُُياوؿ الباحث يف ىذا البحث ربديد مفهومي شركات القطاع العاـ وشركات القطاع اػباص 
فقهاء، وامتد ىذا اػبالؼ إىل القضاء والتشريعات؛ كما ُُياوؿ الذي كاف وال زاؿ مثار خالؼ بُت ال

الباحث اؼبقارنة بُت شركات القطاع العاـ واػباص من جانب قانوين، وتوضيح أثر شركات القطاع 
اػباص على شركات القطاع العاـ، والتعرض للتغَتات اليت طرأت على العالقة بُت شركات القطاعُت؛ 

 وانب اؼبشًتكة بُت شركات القطاعُت.حملاولة اإلؼباـ بكل اعب
وتنبع أمهية الدراسة من دور شركات القطاعُت العاـ واػباص يف اجملاؿ االقتصادي وما يًتتب 
عليو من آاثر اجتماعية تؤثر على سَت اغبياة يف اجملتمع، ابإلضافة إىل ما ؽبذه الدراسة من أمهية 

اسات اليت تتناوؿ جانب عالقات شركات القطاع العاـ أكادميية على اؼبستوى القانوين يف ظل ندرة الدر 
 بشركات القطاع اػباص.

ويعتمد الباحث أثناء تناوؿ موضوع "عالقة شركات القطاع العاـ بشركات القطاع اػباص" 
على األسلوب التحليلي وذلك بتتبع النصوص واألحكاـ القضائية ذات العالقة وؿباولة ربليلها مىت ما 

 ، ابإلضافة إىل األسلوب اؼبقارف حملاولة إثراء البحث واإلؼباـ دبوضوعو.استدعى األمر ذلك
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وهتدؼ الدراسة إىل التفرقة بُت شركات القطاع العاـ واػباص، والبحث يف العالقات اليت 
تربط شركات القطاعُت؛ حملاولة الوصوؿ إىل دراسة قانونية خاصة دبوضوع البحث تكوف ذات فائدة 

 أكادميية وعملية.
 يتناوؿ الباحث موضوع الدراسة على النحو التايل:وس

 موضوع البحث:
 اخلاص القطاع بشركات العام القطاع شركات عالقة

 
 األول الفرع

 اخلاص القطاع وشركات العام القطاع شركات بني ادلقارنة
 واخلاص العام القطاع شركات بني التفرقة: أوال

 القطاعُت شركات بُت الشبو أوجو- أ
 القطاعُت شركات بُت اختالؼ اطاؿ من- ب

 العام القطاع شركات على اخلاص القطاع شركات أتثري: اثنيا
 اإلجيايب على نشاط شركات القطاع العاـ التأثَت- أ

 العاـ القطاع شركات مساوئ عن الكشف- ب
 الثاين الفرع

 القطاعني شركات بني العالقة على طرأت اليت التحوالت
  القطاعني شركات طبيعة تغيري: أوال

 اػباص القطاع شركات أتميم- أ
  العاـ القطاع شركات خصخصة- ب

  واخلاص العام القطاع شركات بني الشراكة: اثنيا
 الشراكة مفهـو- أ

  الشراكة عقود أنواع- ب
 اخلاتـــــــمة



 دد العاشرالع -جملة البحوث األكادميية 
 عالقة شركات القطاع العام بشركات القطاع اخلاص

 

080 

 

 
 الفرع األول

 ادلقارنة بني شركات القطاع العام وشركات القطاع اخلاص
القطاع العاـ عن شركات القطاع اػباص، فقد عرَّؼ قانوف النشاط خيتلف مفهـو شركات 

التجاري شركات القطاع العاـ أبهنا: )كل شركة ميلك رأظباؽبا ابلكامل شخص أو أكثر من األشخاص 
االعتبارية العامة، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات اؼبسامهة، وتسري عليها أحكاـ ىذا 

 .(1)القانوف(
تشف العديد من خصائص شركات القطاع العاـ من ىذا التعريف،حيث اعترب ومُيكن أف نس

اؼبشرع اللييب أف شركات القطاع العاـ ىي تلك الشركات اليت ميلك رأظباؽبا "ابلكامل" شخص أو أكثر 
من األشخاص االعتبارية العامة، ويعٍت ذلك أبف الشركات اليت يتشارؾ يف رأظباؽبا كٌل من القطاع العاـ 

طاع اػباص ال تدخل ضمن نطاؽ شركات القطاع العاـ مهما بلغت نسبة مسامهة القطاع العاـ والق
 .(2)فيها

خيتلف عن اؼبفهـو الذي  -لشركات القطاع العاـ  -أما اؼبشرع اؼبصري فيبدو أنو تبٌت مفهـو 
ف ىيئات ـ بشأف قانو 1983( لسنة 97من القانوف رقم ) 17تبناه اؼبشرع اللييب؛ حيث نص يف اؼبادة 

القطاع العاـ وشركاتو أبف شركة القطاع العاـ ىي: )وحدة تقـو على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقا 
للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وجيب أف تتخذ شكل الشركة اؼبسامهة(، 

 :من العاـ القطاع ىيئة ماؿ رأس وأشارت اؼبادة الثالثة من نفس القانوف اؼبذكور أبنو ميكن أف: )يتكوف
 مع ابالشًتاؾ فيها تساىم واليت اؽبيئة فعليها تشر اليت الشركات أمواؿ رؤوس يف الدولة أنصبة-2

...(، وابلتايل مُيكن أف يتكوف رأس ماؿ شركات  األفراد أو اػباصة أو العامةاالعتبارية  األشخاص
 .القطاع العاـ يف مصر من مسامهات القطاع اػباص

                                                 

 من قانوف النشاط التجاري. 256اؼبادة  -1
( لسنة 3ُيالحظ يف ىذا الشأف تغَت موقف اؼبشرع اللييب من تعريف شركات القطاع العاـ، فاؼبادة األوىل من القانوف رقم ) -2

ـ بشأف شركات القطاع العاـ كانت تُعرِّؼ شركات القطاع العاـ أبهنا: )شركة ميلك رأظباؽبا شخص أو أكثر من 2006
من  1358/20% من رأس ماؽبا(، ىذا القانوف ألغي دبوجب اؼبادة 51بنسبة األشخاص االعتبارية العامة أو يساىم فيها 

 قانوف النشاط التجاري. 
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 تكوف أف تصلح اليت الشركات نوع أف–اللييب واؼبصري  -اؼبشرعُتمن  كما اعترب كالً 
فقط، بينما مُيكن لشركات القطاع اػباص أف تتخذ أي شكل " اؼبسامهة الشركات" ىي عامة شركات

 . يةمن أشكاؿ الشركات التجار 
 العاـ القطاع ىشركات عل اؼبسامهة ابلشركات اػباصة القواعد تنطبق أنو ذلك على ويًتتب أو اؼبدنية؛

خاص، إال أف اؼبشرع اؼبصري جعل من الشركات القابضة ربل ؿبل صبيع ىيئات  نص بشأنو يرد مامل يف
 .(1)القطاع العاـ يف مصر، كما ربل الشركات التابعة ؿبل الشركات اليت تشرؼ عليها ىذه اؽبيئات

، أما يف مصر (2)قرار من ؾبلس الوزراءويتم إنشاء شركات القطاع العاـ يف ليبيا دبوجب 
فيختلف اغباؿ من إنشاء شركة قابضة أو شركة اتبعة للشركة القابضة، فعند إنشاء شركة قابضة فإف 

( لسنة 203حسب اؼبادة األوىل من قانوف شركات قطاع األعماؿ العاـ رقم ) -ذلك يتطلب 
كة اتبعة فإف ذلك يتطلب قرارًا من الوزير قرارًا من رئيس ؾبلس الوزراء، ويف حاؿ كانت شر  -ـ 1991

 من نفس القانوف اؼبذكور. 17اؼبختص بناًء على اقًتاح من ؾبلس إدارة الشركة القابضة حسب اؼبادة 
وُيالحظ أف ىذين التعريفُت الذين أوردمها اؼبشرعُت اللييب واؼبصري لشركات القطاع العاـ 

والذي يتأسس على وجود عقد وتعدد  (3)يف قانونيهما اؼبدينخيتلفاف عن اؼبفهـو التقليدي الذي أرسياه 
 الشركاء.

وسُنحاوؿ يف ىذا اعبزء من البحث التفرقة بُت شركة القطاع العاـ وشركات القطاع اػباص، 
 وأتثَت شركات القطاع اػباص على شركات القطاع العاـ.

 أوال: التفرقة بني شركات القطاع العام واخلاص
ركات القطاع العاـ واػباص ال يتوقف فقط على اختالؼ التعريف، بل إف االختالؼ بُت ش

إنو ميتد إىل العديد من اعبوانب القانونية لشركات القطاعُت، دوف أف مينع ذلك من وجود تشابو يف 
 جوانب أخرى، وىذا ما سنحاوؿ توضيحو من خالؿ التفرقة بُت شركات القطاعُت يف النقاط التالية:

                                                 

 ـ.1991( لسنة 203رقم ) العاـ األعماؿ قطاع شركات قانوف اؼبادة الثانية من -1
انُت،  من قانوف النشاط التجاري، وُيالحظ أنو قد سبق وأف أنشئت شركات قطاع عامفي ليبيا دبوجب قو  257اؼبادة  -2

ـ، والشركة العامة للربيد واالتصاالت السلكية 1984( لسنة 17كالشركة العامة للكهرابء اليت أنشئت دبوجب القانوف رقم )
 ـ.1984( لسنة 16والالسلكية دبوجب القانوف رقم )

 اؼبصري. اؼبدين القانوف من 505من القانوف اؼبدين اللييب واؼبادة  494اؼبادة  -3
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 شركات القطاعنيأوجه الشبه بني  - أ
لشركات القطاعُت العاـ واػباص العديد من أوجو التشابو بينهما، ونوضح أىم تلك األوجو  

 كالتايل:
 اخلضوع لنفس األحكام القانونية  -1

ينظم شركات القطاع العاـ من خالؿ قانونُت خاصُت مها  -يف السابق -كاف اؼبشرع اللييب 
( لسنة 110أف شركات القطاع العاـ والقانوف رقم )" بش2006و.ر " 1374( لسنة 3القانوف رقم )

ـ بتقرير أحكاـ خاصة ابؽبيئات واؼبؤسسات العامة وشركات القطاع العاـ، بعد صدور قانوف 1975
، وقد نظم قانوف النشاط التجاري شركات القطاع العاـ يف (1)النشاط التجاري مت إلغاء ىذين القانونُت

 تناولت بعض اعبوانب اؼبختلفة بتنظيم ىذه الشركات.، (2)مواد ؿبدودة بلغت طبس مواد
إال أف أغلب اعبوانب اػباصة بتنظيم شركات القطاع العاـ زبضع للقواعد اؼبنظمة للشركة 
اؼبسامهة؛ ابعتبار أف كل شركات القطاع العاـ تتخذ من الشركات اؼبسامهة شكال ؽبا، كما زبضع 

، وقد جاء النص صراحة يف (3)يف قانوف النشاط التجاريللقواعد العامة اؼبنظمة للشركات التجارية 
من قانوف النشاط التجاري أبف: )تتكوف ىيئات الشركة العامة طبقا ؼبا ىو منظم يف ىذا  260اؼبادة 

القانوف "أي قانوف النشاط التجاري" وال زبضع الشركات العامة لنظاـ اؼبراقبُت اؼباليُت اؼبنصوص عليو 
ايل للدولة(، ومن ذلك نستنج أف شركات القطاع العاـ زبضع لنفس النصوص يف قانوف النظاـ اؼب

 القانونية اليت زبضع ؽبا شركات القطاع اػباص.
 
 
 

                                                 

من قانوف النشاط  1358/20العاـ دبوجب اؼبادة  القطاع شركات و.ربشأف 1374( لسنة 3رقم ) مت إلغاء القانوف -1
 وشركات العامة واؼبؤسسات ابؽبيئات خاصة أحكاـ بتقرير ـ1975( لسنة 110رقم ) التجاري، كما مت إلغاء القانوف

 من قانوف النشاط التجاري. 1358/8العاـ دبوجب اؼبادة  القطاع
 ( من قانوف النشاط التجاري.260-256أنظر اؼبواد ) -2
من قانوف النشاط التجاري على ذلك بشكل صريح بقوؽبا: )...وتتخذ الشركات العامة شكل الشركة  256ونصت اؼبادة  -3

 اؼبسامهة، وتسري عليها أحكاـ ىذا القانوف(. 
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 العاملني يف شركات القطاعني يف ذات ادلركز القانوين -2

موظفُت عامُت  -كقاعدة عامة   -يُعترب العاملوف يف مؤسسات وىيئات القطاع العاـ 
ـ، وبذلك يتميز موظفو القطاع العاـ عن غَتىم 1976( لسنة 55اػبدمة اؼبدنية رقم )خيضعوف لقانوف 

 من العاملُت يف القطاع اػباص الذين ال خيضعوف لقانوف اػبدمة اؼبدنية.
وقد تناوؿ قانوف اػبدمة اؼبدنية اؼبذكور تعريف اؼبوظف العاـ، حيث قرر يف الفقرة )ب( من 

أبف الوظيفة ىي: )ؾبموعة من الواجبات واؼبسؤوليات واالختصاصات  اؼبادة الثانية من ىذا القانوف
(، وعرَّؼ 1هتدؼ إىل خدمة اؼبواطن وربقيق الصاحل العاـ وؽبا درجة من الدرجات اؼببينة ابعبدوؿ رقم )

البند )ج( اؼبوظف أبنو: )كل من يشغل إحدى الوظائف اؼبشار إليها يف البند السابق(، ويتضح من 
اػبدمة اؼبدنية قد أخذ دبحتوى العمل كأساس لتعريف اؼبوظف العاـ، وىذا التعريف ال  ذلك أف قانوف

 ميكن أف يُهتدى بو يف ربديد مفهـو اؼبوظف العاـ بدقة، أو سبييزه عن غَته من طوائف اؼبوظفُت.
إال أف العاملُت يف شركات القطاع العاـ ال تنطبق عليهم القاعدة اؼبذكورة آنفا، فقد جرى 

احملكمة العليا الليبية على عدـ اعتبار العاملُت يف شركات القطاع العاـ موظفُت عموميُت، ويًتتب  قضاء
على ذلك أف القضاء اإلداري ال خيتص بنظر منازعاهتم، حيث جاء يف منطوؽ حكم صادر عن 

العامُت وال خيتص احملكمة اؼبذكورة أنو: )من اؼبقرر أف العاملُت ابلشركات العامة ال يعتربوف من اؼبوظفُت 
القضاء اإلداري بنظر منازعاهتم مع الشركات العامة العاملُت هبا وأف عالقتهم بتلك الشركات عالقة 
تعاقدية زبضع لقانوف العمل ولوائحو التنفيذية واللوائح اؼبعموؿ هبا يف تلك الشركات وذلك ابعتبار أف 

وليست من األشخاص اإلدارية دبا جيعل تلك الشركات ال تعدو أف تكوف من أشخاص القانوف اػباص 
العالقة الناشئة بينها وبُت العاملُت هبا عالقة تعاقدية ينعقد االختصاص فيما تنشأ بُت العامل وجهة 
عملو من منازعات للقضاء العادي بوصفو صاحب الوالية العامة ابلفصل يف كافة اؼبنازعات إال ما 

وظفُت يف شركات القطاع العاـ ُيتلوف نفس اؼبركز القانوين ، وبذلك فإف اؼب(1)استثٍت منها بنص خاص(
 للموظفُت يف شركات القطاع اػباص يف ىذا اعبانب.

                                                 

العليا، العدد األوؿ والثاين، ـ، ؾبلة احملكمة 1992-6-15ؽ(،جلسة 200/38احملكمة العليا الليبية، طعن إداري رقم ) -1
 .139ص
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من  16وقد اختلف مسلك اؼبشرع اللييب عن اؼبشرع اؼبصري يف ىذا الشأف؛ حيث جاء يف اؼبادة 
 أبنو: )يسري على العاـ القطاع ىيئات شأف يف قانوف إصدار ـ بشأف1983(لسنة 97رقم) القانوف
 لسنة 48 رقم القانوف هبا الصادر العاـ ابلقطاع العاملُت نظاـ قانوف العاـ القطاع هبيئات العاملُت
 تباشر اليت العاـ القطاع هبيئات العاملُت على القانوف ىذا من 42 اؼبادة حكم يسري كما 1978
 .الوزراء( ؾبلس رئيس من قرار هبا يصدر اليت للضوابط وفقا بنفسها، النشاط

أما قانوف اعبرائم االقتصادية اللييب فقد اعترب العاملُت يف الشركات العامة أو الشركات اليت  
 .(1)تساىم فيها الدولة موظفُت عامُت

 اعتبار شركات القطاع العام من أشخاص القانون اخلاص -3
الشركات العامة ، وزبضع (2)تُعترب الشركات اؼبسامهة شركات ذبارية أًًي كاف طبيعة نشاطها

ابعتبارىا شركات مسامهة ؽبذا النص، وكال شركات القطاعُت ؽبما الشخصية القانونية اؼبستقلة عن 
الشركاء فيهما، فشركات القطاع العاـ تستقل عن الدولة وؽبا شخصيتها القانونية وميزانيتها اؼبستقلة عن 

 ميزانيتها اؼبستقلة عن الشركاء فيها.الدولة، كذلك شركات القطاع اػباص ؽبا شخصيتها القانونية و 
ويف فًتة سابقة كانت شركات القطاع العاـ يف ليبيا تتحمل العبء الكامل للقياـ بكافة 
األنشطة التجارية، ومع تغَت السياسة االقتصادية أصبح لشركات القطاع اػباص دور ىاـ يف اغبياة 

 االقتصادية.
األنشطة التجارية، إال أف ىناؾ أنشطة ذبارية ال ومُيكن لكال شركات القطاعُت أف سبارس كل 

سبارسها إال الدولة عن طريق شركات القطاع العاـ بسبب ضخامة نفقاهتا أو أهنا ال تدر أرابًحا أو ألهنا 
ذات أمهية حيوية أو ؽبا عالقة ابألمن القومي، وبذلك ُيجم عنها القطاع اػباص أو ال يسمح لو 

 .(3)ل البحري واعبويابلقياـ هبا، كمشروعات النق
كما تتفق شركات القطاع العاـ مع شركات القطاع اػباص يف السعي لتحقيق األرابح، وقد 
اعتربت احملكمة العليا الليبية أبف شركات القطاع العاـ تنتمي إىل أشخاص القانوف اػباص ابعتبارىا 

                                                 

 ـ.1972( لسنة 2اؼبادة الثانية من قانوف اعبرائم االقتصادية رقم ) -1
 من قانوف النشاط التجاري. 13اؼبادة  -2
 .244مرجع سابق، ص اؼبصري، القانوف يف العاـ القطاع ووحدات اػباص القطاع شركات الشرقاوي، د.ؿبمودظبَت -0
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اؼبذكورة أنو: )من اؼبقرر شركات ذبارية تسعى إىل ربقيق الربح، حيث جاء يف منطوؽ حكم احملكمة 
طبقا ؼبا استقر عليو قضاء ىذه احملكمة أف مصرؼ اعبمهورية شأنو شأف صبيع اؼبصارؼ التجارية يف 
البالد يعترب شركة مسامهة تتمتع ابلشخصية االعتبارية اؼبستقلة عن الدولة اليت سبلك أموالو ملكية خاصة 

ة العمومية وىو ميارس نشاطو التجاري داخل إطار حبكم القانوف الذي مل يضفي على ىذه األمواؿ صف
ىذا الشكل هبدؼ ربقيق الكسب والربح ال ميكن واغبالة ىذه اعتباره من اؼبصاحل واؼبؤسسات العامة 

 .(1) بل ىو من أشخاص القانوف اػباص...(
وىو شركة قطاع عاـ  -على سبيل اؼبثاؿ  -وقد حقق اؼبصرؼ اؼبذكور يف منطوؽ اغبكم 

 .(2)ـ2010مليوف دينار لييب" خالؿ سنة  704صافية قدرت حبوايل " أرابًحا

 مناط االختالف بني شركات القطاعني  - ب
على الرغم من وجود العديد من أوجو التشابو بُت شركات القطاعُت، إال أف ذلك ال يعٍت 
التطابق التاـ بينهما، بل توجد ىناؾ العديد من االختالفات اليت ميكن تلخيص أمهها على النحو 

 التايل: 
 الطبيعة اختالف -1

د يف شكل ؿبرر جاء يف قانوف النشاط التجاري أف الشركات التجارية تُؤسس من خالؿ عق
، ويتوافق موقف قانوف النشاط (3)رظبي يُبُت فيو اسم الشركاء ومدة الشركة وغرضها مع بياانت أخرى

 .(4)التجاري مع موقف القانوف اؼبدين من مفهـو الشركة اؼبؤسس على أهنا عقد
سي إال أف شركات القطاع العاـ يتم أتسيسها بقرار من رائسة الوزراء متضمنة النظاـ األسا

، كما عرَّفها القانوف اؼبصري (5)وبناًء على جدوى اقتصادية تقدـ من اعبهة اؼبعنية يف القانوف اللييب

                                                 

 ـ.28/4/1999ؽ(، جلسة 1283/44الدائرة اعبنائية، طعن رقم )احملكمة العليا الليبية،  -1
 .10، ص2010تقرير اعبمعية العمومية ؼبصرؼ اعبمهورية عن سنة  -2
 من قانوف النشاط التجاري. 14،101اؼبادتُت  -3
 من القانوف اؼبدين. 494اؼبادة  -4
 من قانوف النشاط التجاري. 257اؼبادة  -5
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؛ وىو ما يعدـ أي آثر للفكرة العقدية يف (1)ابعتبارىا "وحدة تقـو على تنفيذ مشروع اقتصادي"
 إنشائها.

وشركات القطاع العاـ  وىذا االختالؼ يبُت الفرؽ بُت طبيعة شركات القطاع اػباص العقدية
 النظامية.

فشركات القطاع العاـ يتم أتسيسها بقرار من اعبهات اؼبختصة ودوف اغباجة إىل عقد أو 
شركاء آخرين، ولذلك تعترب شركات القطاع العاـ يف ليبيا شركات شخص واحد ابعتبار أف الدولة 

 م لشخص واحد وىو الدولة.سبتلك رأظباؽبا ابلكامل، وال تتعرض للحل نتيجة أيلولة كل األسه
أما شركات القطاع اػباص فال زالت تتسم ابلطبيعة العقدية، فال ميكن أتسيس شركة قطاع 

 .(2)خاص بدوف عقد أو دوف تعدد شركاء وإال تعرضت للحل
يف شركات القطاع العاـ اؼبملوكة بشكل كامل للدولة  -وبذلك يتوارى اؼبفهـو التعاقدي سباًما 

قانوين خيتلف بطبيعتو وشكلو عن الشركة يف مفهـو اإلطار الرأظبايل، وال تكوف التسمية لتصبح بناء  -
 . (3)إال ؾبرد تقليد

 اختالف الغاية من التأسيس وأيلولة األرابح -2
رغم التشابو بُت شركات القطاع العاـ وشركات القطاع اػباص يف العديد من اعبوانب إال أف 

خفائو أو ذباىلو، ويتمثل ىذا االختالؼ يف اؼبقاـ األوؿ إىل أف غاية ىناؾ اختالفًا جوىرًًي ال ميكن إ
 شركة القطاع العاـ ىو ربقيق النفع العاـ رغم سعيها لتحقيق الربح.

حىت لو كاف ذلك  -أما شركات القطاع اػباص فهي ال تسعى إال إىل ربقيق الربح فقط  
رؾ األساسي لنشاطها، وبدوف توقع فالسعي لتحقيق الربح ىو احمل-على حساب اؼبصلحة العامة 

 اغبصوؿ على األرابح اؼبناسبة لن سبارس شركات القطاع اػباص أي نشاط ذباري.

                                                 

 ـ بشأف قانوف ىيئات القطاع العاـ وشركاتو اؼبصري.1983( لسنة 97من القانوف رقم ) 17اؼبادة  -6
 من قانوف النشاط التجاري. 34اؼبادة  -1
، 2010بنغازي،  -علي عبدالرحيم بشَتالككلي، النظاـ القانوين لشركات القطاع العاـ، دار ومكتبة الفضيل للنشرو التوزيع  -2

 .40ص
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ويف شركات القطاع اػباص تذىب األرابح احملققة إىل اؼبسامهُت سواء أكانوا مواطنُت أو 
خزينة الدولة، ومن مث  أجانب، أما األرابح اليت يتم ربصيلها من نشاط شركات القطاع العاـ فتؤوؿ إىل

 يُعاد تدوير ىذه األمواؿ لتحقيق اؼبصلحة العامة.
 
 

ىو احملرؾ لشركات القطاع العاـ وغرضها النهائي، -دبفهومو الرأظبايل-وبذلك فال يُعترب الربح 
وإمنا تتحرؾ ىذه الشركات لتحقيق أىداؼ اػبطة االقتصادية للتنمية اؼبرسومة ؽبا، وىو ما أشار إليو 

 .(1)رع اؼبصري يف صدد تعريفو لشركات القطاع العاـاؼبش
 العامة لرقابة وتوجيه اجلهات ادلباشر اخلضوع -3

تُعترب الرقابة على شركات القطاع العاـ وتوجيهها من أدؽ مشاكل التنظيم القانوين 
اؼبشروع فكرة استقالؿ  -للمشروعات العامة؛ذلك أف ىذه الرقابة تقتضي ربقيق التوازف بُت فكرتُت 

مع ماتقتضيو ىذه الفكرة من خضوع  -وفكرة ارتباط اؼبشروع العاـ ابػبطة االقتصادية العامة للدولة 
 . (2)اؼبشروع العاـ للسياسة العامة

والرقابة على شركات القطاع العاـ قد تكوف رقابة سابقة أو رقابة الحقة، فالرقابة السابقة 
قبل تنفيذ القرارات اليت تتخذىا شركات القطاع العاـ، أما  تستلـز موافقة أو تصديق اعبهات اؼبختصة

الرقابة الالحقة فتًتؾ للقائمُت على إدارة شركات القطاع العاـ حرية العمل وتتطلب منهم تقدمي 
حساب عن نتيجة اإلدارة خالؿ مدة معينة، وتُعترب الرقابة السابقة أشد ضغطاً من الرقابة الالحقة على 

العاـ ألهنا تؤدي إىل إسباغ الشكل اغبكومي على ىذا النوع من اؼبشروعات إذا ما استقالؿ اؼبشروع 

                                                 

شركة القطاع العاـ أبهنا:  –ـ بشأف قانوف ىيئات القطاع العاـ وشركاتو 1983( لسنة 97من القانوف رقم ) 17عرَّفت اؼبادة  -1
)وحدة تقـو على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وجيب أف تتخذ 

 شكل الشركة اؼبسامهة(. 
 .244سابق، ص مرجع اؼبصري، القانوف يف العاـ القطاع ووحدات اػباص القطاع شركات الشرقاوي، ظبَت د.ؿبمود -2
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، وقد أشار قانوف جهاز التفتيش والرقابة إىل خضوع (1)حادت عن اغبدود اؼبرسومة ؽبا ولو بقدر ضئيل
 . (2)الشركات العامة إىل رقابتو

القانوف اػباص إال أهنا زبضع كذلك وعلى الرغممناعتبار شركات القطاع العاـ من أشخاص 
مباشرة للجهات العامة يف إدارهتا وتوجيهها خاصة من حيث تعيُت اؼبدراء وكبار اؼبوظفُت، أما شركات 

لرقابة أو توجيو الدولة إال فيما يتعلق بسن وتطبيق  -كقاعدة عامة   -القطاع اػباص فال زبضع 
 القوانُت اؼبتعلقة هبا.

 
 القطاع العام احلماية القانونية لشركات -4

 للدولة اليت واؼبنقوالت العقارات عامة، أمواال من القانوف اؼبدين اللييب بقوؽبا: )تعترب 87اؼبادة جاءت 
 قرار، أو قانوف دبقتضى أو ابلفعل العامة للمنفعة ـبصصة تكوف واليت االعتباريُت العامُت األشخاص أو
  .اؼبختص الوزير من أو الوزراء ؾبلس من أو الثورة قيادة ؾبلس من
من  88ادـ(، ونصت اؼبادة ابلتق سبلكها أو عليها اغبجز أو فيها التصرؼ الجيوز األمواؿ وىذه-2

 التخصيص  وينتهي العامة، للمنفعة زبصيصها ابنتهاء صفتها العامة األمواؿ )تفقدالقانوف اؼبذكور:
، أو قانوف دبقتضى  للمنفعة األمواؿ تلك أجلو خصصت من الذي الغرض ابنتهاء أو ابلفعل، أو مرسـو

العامة(، وطبقا ؽبذين النصُت فإف أمواؿ شركات القطاع العاـ تدخل ضمن اغبماية القانونية اؼبقررة 
 لألمواؿ العامة اؼبخصصة للمنفعة العامة دوف أمواؿ شركات القطاع اػباص.

من القانوف  87ؼبادة وقد أكدَّت احملكمة العليا الليبية على ذلك بقوؽبا: )إنو عمال حبكم ا
اؼبدين أف العقارات اؼبملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة...تصبح أمواال عامة بتخصيصها 
للمنفعة العامة من قبل اللجنة الشعبية العامة وابلتايل ال جيوز التصرؼ فيها أو اغبجز عليها أو سبلكها 

ت العقارات اليت تقرر لزومها للمنفعة العامة فبلوكة ابلتقادـ مادامت ؿبتفظة بتلك الصفة، أما إذا كان
 .(3)لألفراد فإف زبصيصها للمنفعة العامة ال يتأتى إال بعد االستيالء عليها وضمها للماؿ العاـ(

                                                 

 .245اؼبرجع السابق، ص -3
 ـ بشأف تنظيم جهاز التفتيش والرقابة. 2007( لسنة 2من القانوف رقم ) 4/5اؼبادة  -4
 ـ.2000-1-23ؽ(، جلسة 63/43احملكمة العليا الليبية، الدائرة اإلدارية، طعن رقم ) -1
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وابلتايل فرَّؽ القانوف اللييب بُت األمواؿ العامة اليت ال جيوز اغبجز على أمواؽبا أو التصرؼ فيها 
 واألمواؿ اػباصة اليت ال ربظى هبذه اغبماية.أو سبلكها ابلتقادـ 

إال أف احملكمة العليا الليبية قد تعمقت يف ربديد مفهـو األمواؿ العامة، وفرَّقت بُت األمواؿ 
 87/1،2العامة واألمواؿ اػباصة اؼبملوكة للدولة، حيث جاء يف أحد أحكامها: )إف مفاد نص اؼبادة 

كورة فيو سواء أكانت اثبتة أو منقولة ومنها اؼببالغ النقدية ال جيوز من القانوف اؼبدين أف األمواؿ اؼبذ 
اغبجز عليها طاؼبا ىي ـبصصة للمنفعة العامة كما ُيظر التصرؼ فيها أو سبلكها ابلتقادـ دبعٌت أف 
اؼبشرع جعل التخصيص للمنفعة العامة معيارًا للتمييز بُت األمواؿ العامة للدولة واألمواؿ اػباصة ورتب 

ى كل منهما أحكاما خاصة حيث أوجب يف األوىل فرض اغبماية القانونية وذلك حبظر التصرؼ يف عل
تلك األمواؿ أو اغبجز عليها أو سبلكها ابلتقادـ خبالؼ الثانية فإهنا تنزؿ منزلة أمواؿ األفراد اليت جيري 

، ويف أتكيد (1)على غرارىا(عليها كافة اإلجراءات القانونية مثل الشركات التجارية التابعة للدولة وما 
احملكمة اؼبذكورة على السَت يف ىذا النهج اعتربت أف أمواؿ مصرؼ اعبمهورية اؼبملوكة للدولة ابلكامل 
ليست أمواال عامة وال تدخل يف نطاؽ اغبماية القانونية ابعتبار أف مصرؼ اعبمهورية شركة مسامهة 

 .(2)ائرة األمواؿ العامةهتدؼ إىل ربقيق الربح، وىو ما خيرج أموالو من د
كما اعتربت احملكمة العليا أف شركة اؼبياه والصرؼ الصحي شركة من أشخاص القانوف 

، وأييت (3)اػباص، وأف تبعية ىذه الشركة لوزارة اإلسكاف واؼبرافق ال تزيد عن كوهنا رقابة إشرافية فقط
رحبية هتدؼ فقط لتقدمي اػبدمات  ىذا اغبكم على الرغم من أف شركة اؼبياه والصرؼ الصحي شركة غَت

 العامة.
 اثنيا: أتثري شركات القطاع اخلاص على شركات القطاع العام

لشركات القطاع اػباص دور مهم يف اغبياة االقتصادية يف العامل اؼبعاصر، ؼبا ؽبا من أتثَتات 
شركات القطاع العاـ، إال  إجيابية على االقتصادات احمللية والعاؼبية، كما ؽبذه الشركات أتثَت إجيايب على

                                                 

 ـ.1991-6-16ؽ(، جلسة 97/35احملكمة العليا الليبية، الدائرة اؼبدنية، طعن رقم ) -2
 ـ.1999-4-28ؽ(، جلسة 1283/44احملكمة العليا الليبية، الدائرة اعبنائية، طعن رقم ) -1
 ـ.2005-11-27ؽ(، جلسة 167/49احملكمة العليا الليبية، الدائرة اإلدارية، طعن رقم ) -2
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أف ىذا الدور قد أدى يف اؼبقابل إىل ربجيم دور شركات القطاع العاـ لعدة أسباب، ومُيكن توضيح 
 ذلك من خالؿ النقاط التالية:

 التأثري اإلجيايب على نشاط شركات القطاع العام - أ
قطاع العاـ يف مُيكن تلخيص أىم األاثر اإلجيابية لدور شركات القطاع اػباص على شركات ال

 اآليت: 
 حتفيز ادلنافسة واحلد من االحتكار -1

كاف النشاط االقتصادي يف ليبيا ولفًتة طويلة ربت سيطرة شركات القطاع العاـ، ىذه 
السيطرة كاف ؽبا العديد من اآلاثر السلبية يف ظل غياب اؼبنافسة وسيطرة االحتكار اؼبمارس من قبل 

إىل تردي اػبدمات واعتماد االقتصاد بشكل كلي على الدولة الدولة على االقتصاد، وىو ما أدى 
 دبقوماهتا النفطية.

إال أنو ومع بداية األلفية انفتحت الدولة الليبية على القطاع اػباص دبختلف شرائحو، واليت  
كاف من أمهها شرُية شركات القطاع اػباص، األمر الذي انعكس على السياسة التشريعية بسن العديد 

 2004و.ر  1369( لسنة 21القوانُت اليت ُتشجع نشاط القطاع اػباص، منها القانوف رقم )من 
بشأف مزاولة األنشطة االقتصادية والذي فتح اجملاؿ واسًعا أماـ القطاع اػباص من خالؿ التشاركيات 

 .(1)جاريةوالشركات اؼبسامهة والقابضة واغباضنة وشركات البيع اإلجياري للقياـ دبختلف النشاطات الت
كذلك جاء قانوف النشاط التجاري ابلعديد من النصوص اليت اىتمت ابغبد من االحتكار، 
حيث ُخصِّص الباب األوؿ من الكتاب الثاين من القانوف اؼبذكور للحد من االحتكار، وجاء يف اؼبادة 

 .(2)األوىل من ىذا الباب أبف نصوصو هتدؼ إىل اغبد من االحتكار
من قانوف النشاط التجاري أف أحكاـ ابب اغبد من االحتكار تنطبق  1283وجاء يف اؼبادة 

 على كل األشخاص الطبيعية واالعتبارية، وىو ما ينطبق على شركات القطاع العاـ.

                                                 

 و.ر. 1372( لسنة 1و.ر مزاولة األنشطة االقتصادية واؼبعدؿ ابلقانوف رقم ) 1369( لسنة 21)القانوف رقم  -1
 من قانوف النشاط التجاري. 1282اؼبادة  -2
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يُعترب يف  -أًًي كاف  -من القانوف اؼبذكور أف اؼبشروع التجاري  1287كذلك جاء يف اؼبادة 
حجم النشاط، إال أنو يالحظ أف الدولة الزالت تسيطر على  % من30وضع اؼبهيمن إذا استأثر على 

 العديد من اجملاالت الرئيسية يف النشاط التجاري كنشاط االتصاالت واؼبصارؼ. 
 حتقيق التنمية والتكامل االقتصادي  -2

أًًي كاف  -عندما تكوف ىناؾ منافسة بُت الشركات التجارية اليت سبارس النشاط التجاري 
فإف ذلك يؤدي إىل تنمية النشاط التجاري فبا يعود ابلفائدة  -للقطاع العاـ أو القطاع اػباص انتمائها 

 على االقتصاد الوطٍت ككل.
فلشركات القطاع اػباص دور ىاـ وأساسي يف مساندة شركات القطاع العاـ خاصة عندما 

انت تقـو بو شركات ُتصاب األخَتة بنكسة أو انكماش من خالؿ سد العجز والقياـ ابلدور الذي ك
القطاع العاـ ومعاونتها يف اػبروج من أزمتها، دبا سبلكو شركات القطاع اػباص من خربات وأساليب 

 .(1)ذبارية خاصة
الذي ازدادت معو اغباجات  -كما إنو يف ظل التزايد السكاين والرخاء االقتصادي 

أصبحت الدولة غَت قادرة لوحدىا على  -االقتصادية واليت ربولت يف معظمها من كمالية إىل ضرورية 
تلبية كافة احتياجات اجملتمع اؼبتنوعة، ولذلك فإف وجود شركات القطاع اػباص ُيساىم يف التكامل 

 االقتصادي.
 التعاون يف حتقيق النفع العام -3

إف التأثَت اإلجيايب من خالؿ التحفيز االقتصادي والدور اؽباـ الذي تقـو بو شركات القطاع 
 االقتصاد الوطٍت الشك وأهنما ُيققاف النفع العاـ من خالؿ ربسُت اػبدمات واغبد من اػباص يف

 البطالة والفقر.
حيث إف نشاط شركات القطاع اػباص يفتح أفاقًا واسعة للعمل؛ ذلك أف انفراد القطاع 

 ع.العاـ ابلنشاط االقتصادي جيعلو يتحمل لوحده عبئ توفَت الوظائف ؼبختلف الفئات يف اجملتم

                                                 

 -  والنشر للطباعة اغبديث العريب اؼبكتب العاـ، التجاري للمشروع موحد قانوين نظاـ سبيل يف البارودي، د. علي -3
 .143-142صنشر،  سنة بدوف اإلسكندرية،
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كذلك فإف ازدىار القطاع اػباص ُيشجع على توسيع القاعدة الرأظبالية العاملة يف التنمية 
االجتماعية، وإىل تشجيع رأس اؼباؿ اػباص على االستثمار اؼبربح؛ والذي خيلق يف نفس الوقت فرًصا 

 .(1)جديدة للتوظيف بدال من االستهالؾ أو االكتناز
 امالكشف عن مساوئ شركات القطاع الع - ب

قباح شركات القطاع اػباص يف تنمية االقتصاد الوطٍت أدى إىل ربجيم دور شركات القطاع 
 العاـ، وكشف اؼبساوئ اليت تُعاين منها شركات القطاع العاـ واليت مُيكن إصباؽبا على النحو التايل:

 البريوقراطية والفساد اإلداري يف شركات القطاع العام  -1
يقًيا على القطاع العاـ، وميتد خطرىا إىل الشركات التابعة ؽبذا سُبثل البَتوقراطية خطرًا حق

 القطاع واليت سبارس نشاطا ذبارًًي من اؼبفًتض أف يتسم ابزباذ القرارات الشجاعة والصعبة بشكل سريع.
الكسل والًتاخي اللذاف يكوف مبعثهما  -يف شركات القطاع العاـ  -ومن مظاىر البَتوقراطية 

عمل جبد واجتهاد، كما يقف اؼبوظف يف شركات القطاع العاـ موقف السيد صاحب عدـ الرغبة يف ال
 األمر من ابقي أفراد الشعب، بدؿ أف يعترب نفسو خادًما ؽبم كما ُيدث يف شركات القطاع اػباص.

ويرجع السبب يف البَتوقراطية يف شركات القطاع العاـ على وجو اػبصوص أف اؼبوظف التابع 
يهمو قباح الشركة أو ربقيقها لألرابح من عدمو؛ ألنو يتقاضى مرتًبا ؿبدًدا ال يتغَت، ؽبذه الشركات ال 

بعكس القطاع اػباص الذي ميثل فيو جانب إرضاء الزابئن ركًنا أساسًيا لالستمرار يف النشاط التجاري 
 وربقيق األرابح، وتكوف البَتوقراطية يف شركات القطاع العاـ يف أسوأ صورىا عندما تقًتف

 .(2)ابالحتكار
كذلك فإف من أىم ظبات القطاع العاـ يف الدوؿ النامية ىو الفساد اإلداري، وشركات 
القطاع العاـ ليست استثناًء من ذلك، فشركات القطاع العاـ يديروىا موظفوف يتبعوف القطاع اغبكومي، 

 حىت وإف مل يكسبوا صفة اؼبوظف العاـ.
مركزًا متقدًما يف الدوؿ األكثر -لة من الدوؿ النامية واؼبصنفة كدو  -وربتل الدولة الليبية 

 176فساًدا على مستوى العامل، حيث صنفت يف اؼبركز السادس ضمن الدوؿ األكثر فساد من بُت 

                                                 

 .143اؼبرجع السابق، ص -1
 .145د. علي البارودي ،يف سبيل نظاـ قانوين موحد للمشروع التجاري العاـ، مرجع سابق، ص -1
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، ويزداد حجم الفساد اإلداري يف شركات (1)دولة حوؿ العامل حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية
نشاطها التجاري على اؼبخاطر وضرورة ازباذ اإلجراءات والقرارات اؼبناسبة القطاع العاـ اليت تعتمد يف 

 يف الوقت اؼبناسب.
فغالًبا ما تُفرض رقابة صارمة ومتابعة  -اؼبملوكة من األفراد -أما يف شركات القطاع اػباص 

لكل شأف من شؤوف الشركة لتجنب الوقوع يف الفساد أو الكشف عن وجوده؛ ابعتبار أف الفساد 
سيقلل من حصوؿ اؼبالكُت لرأس ماؿ ىذه الشركات على األرابح أو ُيرمهم منها، أو حىت يُهدد 

 أمواؽبم اػباصة اليت خصصوىا للقياـ ابلنشاط التجاري. 
 احلافز يف شركات القطاع اخلاص -2

تكمن أحد األسباب الرئيسية يف فشل شركات القطاع العاـ يف القياـ ابلنشاطات التجارية 
قباح شركات القطاع اػباص يف أف األرابح اليت مُيكن أف ربققها شركات القطاع العاـ تؤوؿ  وابؼبقابل

إىل اػبزينة العامة للدولة، أما األرابح اليت رُبققها شركات القطاع اػباص فتذىب إىل اػبزائن اػباصة 
ج إىل عمل جاد ابؼبالكُت لرأس ماؿ ىذه الشركات؛ ذلك أف ربقيق األرابح ىو من األىداؼ اليت ربتا 

ودؤوب من أجل ربقيقو، وذلك ال يتأتى إال إذا كاف للقائمُت على النشاط التجاري جزء ىاـ من تلك 
األرابح، ولذلك يُعترب حافز اغبصوؿ على الربح الذايت للقطاع اػباص ىو بغَت شك أىم ما يدفعو 

 .(2)للدخوؿ يف النشاط التجاري
ليبيا معاعبة ىذه اإلشكالية بتوزيع جزء من  وقد حاولت بعض شركات القطاع العاـ يف

 .(3)األرابح احملققة على العاملُت هبا لتشجيعهم وزًيدة اغبافز على ربسُت اإلنتاج
 اإلدارة من أشخاص يفتقدون الكفاءة واخلربة  -3

إىل أشخاص ذوي   -أًًي كاف انتمائها للقطاع اػباص أو العاـ  -ربتاج الشركات التجارية 
 عالية يقوموف على إدارة نشاط ىذه الشركات حسب ؾباؿ النشاط التجاري. كفاءات وخربات

                                                 

ـ، ىذا التقرير متاح على موقع اؼبنظمة على الرابط: 2016تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة   -2
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_201

 ـ، على سباـ الساعة الثالثة مساًء.2017-4-14، مت الدخوؿ بتاريخ 6
 .265مرجع سابق، ص اللييب، اإلداري القانوف مبادئ مسكوين، بشَت د. صبيح -1
 .244سابق، ص مرجع اؼبصري، القانوف يف العاـ القطاع ووحدات اػباص القطاع شركات الشرقاوي، ظبَت د. ؿبمود -2

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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إال أف شركات القطاع العاـ ونظرًا غبجم الفساد الذي غالًبا ما تتسم بو خاصة يف الدوؿ 
النامية األمر الذي يؤثر على اختيار األشخاص اؼبناسبُت إلدارة ىذه الشركات، فيتم يف كثَت من 

دوف اعتبار ؼبؤىالهتم وخرباهتم، أو عدـ إؼبامهم ابجملاؿ الذي تعمل يف شركات  األحياف تعيُت أشخاص
 القطاع العاـ اليت يديروهنا.

ىذا ابإلضافة إىل أف شركات القطاع العاـ تُعاين من اؼبركزية اإلدارية وضعف األجهزة الرقابية 
 .(1)اػبربات الفنية واإلداريةوضخامة حجم اؼبشروعات واتساع رقعتها اعبغرافية وانتشار فروعها وقلة 

وىي أعلى سلطة يف  -وعلى سبيل اؼبثاؿ فإف اعبمعية العمومية للشركة العامة للكهرابء 
تتكوف من عضوية مساعد رئيس ؾبلس الوزراء ووزير اؼبالية ووزير التخطيط ووزير التدريب  -الشركة

والذي مُيكن  (2)ابإلضافة إىل عضوية وزير الكهرابءوالتشغيل، ووزير االقتصاد والتجارة، ووزير االستثمار 
أف يكوف ىو اآلخر ال ميلك اػبربة الكافية حوؿ نشاط الشركة وابقي األعضاء بعيدوف عن ؾباؿ نشاط 
الشركة وغَت متفرغُت إلدارهتا كما يتضح من اؼبهاـ اؼبكلفُت هبا، ودوف أف يكوف ىناؾ دور للمهندسُت 

 ركة أي دور يف عضوية اعبمعية العمومية.اؼبتخصصُت والعماؿ يف الش
 

 
 الفرع الثاين

 التحوالت اليت طرأت على العالقة بني شركات القطاعني
مرَّت العالقة بُت شركات القطاع العاـ وشركات القطاع اػباصبالعديد من التحوالت 

 يف زمن ما.والتغَتات اليت دائًما ما كانت تتأثر بتوجهات النظاـ السياسي السائد يف دولة ما 
ويف اتريخ ليبيا اغبديث مرَّت ىذه العالقة ابلعديد من التغَتات والتقلبات، بداية من أتميم 
شركات القطاع اػباص الوطنية واألجنبية، إىل خصخصة الشركات العامة، وكذلك التوجو كبو الشراكة 

                                                 

 اؼبالية البحوث ؾبلة الشركات، أداء على اػبصخصة برانمج تطبيق أثر النخاط، عبدالواحد زوبيود. خالد أضبد علي.د -3
 .2، ص2016األوؿ،  (،اإلصدار1رقم ) اؼبقالة جامعة بنغازي، -كلية االقتصاد   - واالقتصادية

 ـ بشأف تنظيم إدارة الشركة العامة للكهرابء.2007( لسنة 85اؼبادة األوىل من قرار ؾبلس الوزراء رقم ) -4
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واآلاثر القانونية اؼبًتتبة مع القطاع اػباص، وسنحاوؿ يف ىذا اعبزء من البحث أف نتناوؿ ىذه اؼبراحل 
 عليها تباًعا.

 أوال: تغيري طبيعة شركات القطاعني
أتثرت طبيعة شركات القطاعُت ابلعديد من التحوالت واليت نتجت يف الغالب من التقلبات 
السياسية اليت كانت تؤثر على التوجهات االقتصادية، فتارة يتم نقل ملكية شركات القطاع اػباص إىل 

، واترة أخرى يتم بيع شركات القطاع العاـ إىل األفراد وىو ما يعرؼ التأميماـ وىو ما يعرؼ بػالقطاع الع
 بػ"اػبصخصة"، وكباوؿ أف نبحث يف ىذه التحوالت على النحو التايل:

 أتميم شركات القطاع اخلاص - أ
كات يُعترب التأميم ىو اؼبصدر األوؿ لنشأة شركات القطاع العاـ يف أغلب دوؿ العامل، فالشر 

 .(1)واؼبشروعات التجارية اؼبؤفبة كانت يف اغبقيقة أوؿ نواة للقطاع العاـ خاصة يف الدوؿ الناشئة
وتنبع فلسفة التأميم من إعالء مصلحة اجملتمع على مصلحة الفرد، وترى ىذه الفلسفة أنو 

 . (2)ابلرعاية عند تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة اجملتمع جيب مراعاة مصلحة األخَت ابعتبارىا األوىل
 فماذا يُقصد ابلتأميم؟ وماىي اآلاثر اؼبًتتبة عنو ؟

 
 
 

 مفهوم التأميم -1
يُقصد ابلتأميم: )نقل ملكية وسائل اإلنتاج من أيدي األفراد أو اؼبؤسسات والشركات اػباصة 

 .(3)بدونو(وربويلها إىل ملكية عامة يسخر فيها اؼبشروع اؼبؤمَّم ػبدمة األمة، وذلك مقابل تعويض أو 

                                                 

 .265د. علي البارودي، يف سبيل نظاـ قانوين موحد للمشروع التجاري العاـ، مرجع سابق،  ص -1
 -ـ( والقطاع العاـ، دار الفكر العريب 1981لسنة  159أبوزيد رضواف، شركات اؼبسامهة )وفقا ألحكاـ القانوف رقم د.  -2

 .311، ص1983القاىرة، 
ـ( والقطاع العاـ، مرجع سابق، 1981لسنة  159د. أبوزيد رضواف، شركات اؼبسامهة )وفقا ألحكاـ القانوف رقم  -1

 .311ص
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والبد أف يكوف التأميم لغرض اؼبصلحة العامة وال يتم إال بقانوف وال يكفي فيو القرار 
 .(1)اإلداري، ويتم مقابل تعويض مامل يفرض على سبيل العقوبة

ويستند التأميم على نظرًيت ـبتلفة منها ضرورات اغبرب وتعويضاهتا، ومنها العقاب 
اغبيوية للمشروعات اؼبؤفبة، كذلك قد يكوف التأميم بسبب الرغبة يف منع واالكبراؼ، ومنها األمهية 

 .(2)االحتكار وزبفيف حدة الرأظبالية القائمة واألخذ ابؼببادئ االشًتاكية
وقد بدأ التأميم يف روسيا عقب اهنيار القيصرية وسيطرة البلشفيُت على مقاليد اغبكم، والذين 

انتشرت ظاىرة التأميمات يف الدوؿ األوروبية يف الفًتة ما بُت  أفبوا وسائل اإلنتاج صبيًعا، كذلك
 .(3)ـ( بداعي االستعداد ػبوض اغبرب1933 -ـ 1929)

كما بدأ التأميم يف الدوؿ العربية يف مصر يف نطاؽ ؿبدود يف شكل تطبيقات متفرقة، وكاف 
( لسنة 85لقانوف رقم )أوؿ تطبيق يف ىذا الشأف ىو أتميم شركة قناة السويس واليت سبت دبقتضى ا

إنشاء اؼبؤسسة  -ـ 1957وبعد العدواف الثالثي على مصر يف سنة  -ـ، أعقب ذلك 1956
االقتصادية اليت آلت إليها أنصبة اغبكومة يف ـبتلف الشركات إضافًة إىل أنصبة الفرنسيُت واإلقبليز يف 

 .(4)اع العاـ يف مصراؼبشروعات االقتصادية، وكاف ذلك النواة األوىل إلنشاء شركات القط
اليت ترتب عنها تغيَت يف التوجهات السياسية وبتأثَت  -ـ 1969يف ليبيا وبعد أحداث سنة 

قامت الدولة الليبية بسن العديد من القوانُت اليت تقضي بتأميم العديد  -التأميمات اليت جرت يف مصر 
قامت بتأميم العديد من ـ، كما 1970( لسنة 153من حصص اؼبصارؼ األجنبية كالقانوف رقم )

ـ والذي دبوجبو مت أتميم فروع 1974( الصادر سنة 115الشركات النفطية األجنبية كالقانوف رقم )
ـ الذي يقضي بتأميم الشركة 1974( لسنة 10شركة النفط الربيطانية "يب يب"، وكذلك القانوف رقم )

 الليبية األمريكية للبًتوؿ.
األجنبية فقط، بل مت أتميم العديد من شركات القطاع ومل يقتصر التأميم على الشركات 

 ـ القاضي بتأميم الشركات اليت تعمل يف اإلذبار ابلسيارات.1975( لسنة 86اػباص، كالقانوف رقم )
                                                 

 .247كات القطاع اػباص ووحدات القطاع العاـ يف القانوف اؼبصري، مرجع سابق، صد. ؿبمود ظبَت الشرقاوي، شر  -2
 .265د. علي البارودي، يف سبيل نظاـ قانوين موحد للمشروع التجاري العاـ، مرجع سابق، ص -3
 .312د. أبوزيد رضواف، مرجع السابق، ص -4
 .37مرجع سابق، صعلي عبدالرحيم بشَت الككلي، النظاـ القانوين لشركات القطاع العاـ،  -5
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وقد اعتربت احملكمة العليا الليبية أف التأميم يُعترب من أعماؿ السيادة؛ ويًتتب على ذلك عدـ 
ر حوؿ طلب إلغائو أو التعويض عنو يف ذاتو ولو ترتب عليو نتائج اختصاص القضاء أبي منازعة تدو 

 .(1)ضارة ببعض األفراد
 آثر التأميم -2

ال يًتتب على التأميم انتقاؿ ملكية الشركة من األفراد إىل الدولة فقط، بل يتبع ذلك تغيَت 
أداة للعملية ىيكلي وجذري يف عالقات اإلنتاج االجتماعية، حيث ال يصبح العماؿ كما كانوا ؾبرد 

اإلنتاجية يتم فيها استنزاؼ قواىم البدنية والذىنية لصاحل رب العمل، بل تصبح قوى العمل مالكة 
 .(2)لعملية اإلنتاج ذاهتا تدير أو تشًتؾ يف إدارهتا وأرابحها

وقد نشب خالؼ حوؿ استمرار الشخصية القانونية للمشروع اؼبؤمَّم،حيث يرى جانب من 
التأميم على نقل ملكية رأس اؼباؿ من القطاع اػباص إىل القطاع العاـ دوف أف يؤثر الفقو ابقتصار أثر 

على الشخصية القانونية، بينما يرى جانب آخر من الفقو أبنو ماداـ أف ملكية اؼبشروع تنتقل إىل الدولة 
تسب فإف ذلك يعٍت أف تكوف الدولة حرة يف إعطاء الشكل القانوين اؼبناسب للمشروعاؼبؤمَّم ليك

شخصية جديدة غَت متصلة ابلشخصية الفانية؛ وذلك النعداـ أي رابطة عضوية بُت الشركة القدمية 
على  -والشركة اليت نشأت بعد التأميم، ويًتتب على الرأي الثاين أبف الدولة ال تتحمل أي التزامات 

 سابقة على عملية التأميم،  -الشركة اؼبؤفبة 
 

القانونية للمشروع اؼبؤمَّم فإف الدولة ابعتبارىا اؼبالك اعبديد أما إذا استمرت الشخصية 
 . (3)تتحمل أي التزامات كانت يف ذمة الشركة اؼبؤفبة

                                                 

 ـ.1976-3-20ؽ(، جلسة 3/19احملكمة العليا الليبية، الدائرة الدستورية، طعن رقم) -1
  سابق، مرجع العاـ، ـ( والقطاع1981لسنة  159رقم  القانوف ألحكاـ اؼبسامهة )وفقا شركات رضواف، د. أبوزيد -2

 .314ص
سابق،  مرجع اؼبصري، القانوف يف العاـ القطاع حداتوو  اػباص القطاع شركات الشرقاوي، ظبَت د. ؿبمودنقاًل عن:  -1

 .252ص
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 -ـ 1950-6-13يف حكم صادر عنها يف جلسة  -وقد اعتربت ؿبكمة النقض الفرنسية 
غبق مقيد اباللتزامات أف مشروع التأميم الذي خيوؿ حًقا خاًصا على أمواؿ الشركة القدمية فإف ىذا ا

 .(1)السابقة على التأميم يف حدود اغبق اؼبؤمَّم
كما ازبذت احملكمة العليا الليبية موقفا مشاهبًا ؼبوقف ؿبكمة النقض الفرنسية، حيث جاء يف 
أحد أحكامها إنو: )مىت كاف االندماج الذي يقع عن طريق ضم شركة خاصة إىل شركة فبلوكة 

التأميم الذي تلجأ إليو الدولة عندما ترغب يف توجيو االقتصاد ؼبصلحة  للمجتمع ىو صورة من صور
اعبماعة...دوف أف تتحمل الشركة اؼبملوكة للمجتمع أعباء والتزامات الشركة اؼبضمومة دبا يزيد عما آؿ 

 .(2)إليها من حقوؽ وأمواؿ وفبتلكات تلك الشركة(
 خصخصة شركات القطاع العام - ب

 تزاؿ تعاين من تردي أوضاع شركات القطاع العاـ اليت ترتب عانت العديد من الدوؿ وال
عنها استفحاؿ اػبسائر اليت منيت هبا تلك الشركات واؼبشاريع، فبدال من أف تكوف شركات القطاع 

؛ وؽبذا حاولت (3)العاـ أحد روافد ودعائم اؼبيزانيات العامة للدوؿ، أصبحت سبثل عبًئا وثقاًل إضافًيا
إجياد اغبلوؿ اؼبناسبة ؼبشكلة فشل شركات القطاع العاـ، ووجدت بعض الدوؿ العديد من الدوؿ 

 ضالتها يف سياسة اػبصخصة.
 
 
 
 

 مفهوم اخلصخصة  -1

                                                 

 .274سابق، ص مرجع العاـ، التجاري للمشروع موحد قانوين نظاـ سبيل يف البارودي، د. علي -2
 ـ.1987-2-16ؽ(، جلسة 34/33احملكمة العليا الليبية، الدائرة التجارية، طعن رقم ) -3
 .2مرجع سابق، ص الشركات، أداء على اػبصخصة برانمج تطبيق أثر النخاط، عبدالواحد زوبيود. خالد أضبد د. علي -4
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يُقصد ابػبصخصة: )ربويل الدولة ملكيتها ألصوؽبا يف شركات القطاع العاـ كلًيا أو جزئًيا 
الشراء أو اؼبزاد العلٍت أو ابلبيع إىل القطاع اػباص، ويتم ذلك ابلبيع اؼبباشر لألصل بطلب عروض 

 .(1)للجمهور بطرح األسهم لالكتتاب يف سوؽ األوراؽ اؼبالية(
 

كذلك ُعرِّفت اػبصخصة أبهنا: )بيع كل أو جزء من الشركات أو اؼبشاريع اؼبملوكة للدولة 
 . (2)لصاحل القطاع اػباص(

التجارب التجربة الربيطانية، وقد مرت العديد من الدوؿ بتجارب اػبصخصة، من أىم تلك 
حيث ارتبطت اػبصخصة بػ"رئيسة الوزراء السابقة مارغريت اتتشر" اليت تولت ىذا اؼبنصب خالؿ 

ـ(، إذ جعلت من برانمج اػبصخصة معركة سياسية كربى الزمت 1990-ـ1979الفًتة ما بُت )
 اءة.حياهتا السياسية، وكانت مقتنعة أبف شركات القطاع العاـ ال تعمل بكف

" لتصبح شركة 50وقامت بريطانيا يف ىذا الشأف بطرح  % من أسهم شركة "بريتش بًتليـو
ميلك فيها القطاع اػباص نصف رأظباؽبا، كذلك بيعت شركة "بريتش أيرسوف" اليت تعمل يف صناعة 

 ـ، وكذلك بيعت شركة "بريت أويل" وىيئة اؼبوانئ يف سنة1981الطائرات اغبربية واؼبدنية يف سنة 
ـ بيعت شركة "جاكوار" لصناعة السيارات، وكل عمليات البيع ىذه سبت 1984ـ، ويف سنة 1983

 .(3)لصاحل القطاع اػباص، حبيث ربولت ىذه الشركات من شركات قطاع عاـ إىل شركات قطاع خاص
% من شركات 30ـ مت خصخصة أكثر من 2009ـ حىت سنة 2000يف ليبيا ومنذ سنة 

شركة قطاع عاـ ونقل ملكيتها إىل القطاع اػباص،  110خصخصة أكثر من القطاع العاـ، حيث مت 

                                                 

 منتدى السعودية، العربية اؼبملكة يف اػباص والقطاع اغبكومي القطاع بُت العالقة تطوير وآخروف، آإلبراىيم أضبد بن ابسم.د -1
 .165، ص2007الثالثة،  الدورة االقتصادي، الرًيض

 .4ص سابق، مرجع النخاط، عبدالواحد زوبيود. خالد أضبد د. علي -2
  ،مرجع السعودية العربية اؼبملكة يف اػباص والقطاع اغبكومي القطاع بُت العالقة تطوير وآخروف، آإلبراىيم أضبد بن د. ابسم -3

 .175سابق، ص
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% من شركات القطاع العاـ إىل شركات القطاع اػباص يف السنوات العشر 50مع خطة لنقل أكثر من 
 .(1)التالية

 آثر اخلصخصة -2
تغَت يف  -ونقل ملكيتها إىل القطاع اػباص  -يًتتب على خصخصة شركات القطاع العاـ 

ىذه الشركات من حيث إدارهتا وأسلوب نشاط وعالقات اإلنتاج فيها، كما أهنا تفقد أي ضباية طبيعة 
 قانونية تتصف هبا لكوهنا "كانت شركات عامة".

ـ( ذباوز عدد الدوؿ اليت أطلقت سياسات 2000 -ـ 1990ويف الفًتة ما بُت سنة )
بعد حوايل عقدين من  -الدوؿ  دولة حوؿ العامل، ومل تشهد أًًي من ىذه 110اػبصخصة أكثر من 

ولو حادثة واحدة تقرر فيها الرجوع عن اػبصخصة أو التحرؾ يف االذباه اؼبعاكس ؽبا، كما  -الزمن 
إىل أف وضع -اليت أجريت ؼبعرفة أثر زبصيص شركات القطاع العاـ  -توصلت ؾبموعة من الدراسات 

تلك الشركات اليت يساىم فيها  ىذه الشركات أفضل بكثَت من بقاءىا فبلوكة للدولة، خاصة
 .(2)األجانب

وقد سامهت عمليات اػبصخصة يف زبفيف العبء على اؼبيزانيات العامة وربسُت اػبدمات 
 .(3)وارتفاع قيمة أسهم ىذه الشركات يف األسواؽ اؼبالية

 اثنيا: الشراكة بني شركات القطاع العام واخلاص
امتداًدا طبيعًيا لتطور دور الدولة يف النشاط أتيت الشراكة بُت القطاع العاـ واػباص 

االقتصادي، وانعكاًسا للتغَتات الفكرية اليت طرأت على اجملتمعات بدايًة من الدولة اغبارسة اليت اقتصر 
دورىا على توفَت األمن والدفاع والقضاء دوف التدخل يف النشاط االقتصادي،مث التحوؿ إىل الدولة اليت 

حبيث  -واليت ظهرت نتاًجا للفكر االشًتاكي اؼباركسي  -ألفراد الشعب دوف سبييز  الرفاىية تزعم توفَت

                                                 

ـ واؼبتاح على موقع الوكالة على الرابط: 2010-3-31أنظر تقرير وكالة رويًتز اؼبنشور بتاريخ  -1
-privatisation-libya-http://www.reuters.com/article/ozatp

idAFJOE62U0EF20100331 ـ، على سباـ الساعة الثامنة مساًء.2017-4-20، مت الدخوؿ بتاريخ 
 .169-167اؼبرجع سابق، ص وآخروف، آإلبراىيم أضبد بن د. ابسم -2
 .175اؼبرجع السابق، ص -3

http://www.reuters.com/article/ozatp-libya-privatisation-idAFJOE62U0EF20100331
http://www.reuters.com/article/ozatp-libya-privatisation-idAFJOE62U0EF20100331
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هتيمن وتسيطر على كل األنشطة االقتصادية وتلتـز بتوفَت السلع واػبدمات للمواطنُت، لتحقيق العدالة 
 واؼبساواة وإعادة توزيع الدخل بُت فئات اجملتمع لصاحل الطبقة اؼبعدمة.

االشًتاكية عن توفَت االحتياجات اؼبتزايدة لألفراد وندرة اؼبوارد جعل من إال أف عجز الدولة 
بُت شركات القطاع  -دور الدولة االقتصادي يتقلص شيًئا فشيًئا، ليظهر النشاط االقتصادي التنافسي 

 حملاولة ربقيق التوازف بُت تدخل الدولة وإعطاء اغبرية للقطاع اػباص يف -العاـ وشركات القطاع اػباص 
إدارة أنشطتو وفًقا آلليات السوؽ،وىو األمر الذي نتج عنو فتح اجملاؿ واسًعا أماـ "الشراكة بُت شركات 

 القطاعُت" ألجل توحيد اعبهود يف ربقيق التنمية اؼبستدامة واؼبسامهة يف تطوير النشاط االقتصادي.
 فماذا يُقصد ابلشراكة؟ وكيف تتم؟

 مفهوم الشراكة - أ
نتطرؽ بداية  -بُت شركات القطاع العاـ وشركات القطاع اػباص  -اكة لإلحاطة دبفهـو الشر 

 لتعريفها، مث كباوؿ أف كبدد أىدافها.
 تعريف الشراكة -1

الشراكة بُت القطاعُت العاـ واػباص ىو الًتصبة العربية ؼبا يُعرؼ يف اللغة اإلقبليزية دبصطلح 
Public-Private-Partnership" ،"ويُعرؼ اختصارًا بػ"PPP." 

وتُعرَّؼ الشراكة أبهنا: )ترتيب تعاقدي بُت أي منشأة حكومية وشركة خاصة تقـو دبوجبو 
شركة القطاع اػباص بتجديد أو بناء أو تشغيل أو صيانة وحدة حكومية أو إدارهتا فقط كليا أو جزئيا 

 .(1)لتقدمي خدمة عامة(
كية اؼبشروع للدولة والذي وزبتلف الشراكة هبذا اؼبفهـو عن التأميم الذي يتم فيو نقل مل

ُيمل يف طياتو مفهـو اعبرب وعدـ التعويض يف بعض األحياف، أما الشراكة فهي مفهـو تعاقدي يقـو 
 على التعاوف بُت شركات القطاع العاـ وشركات القطاع اػباص لتحقيق التنمية االقتصاديةوالنفع العاـ،

                                                 

د. ابسم بن أضبد آإلبراىيم وآخروف، تطوير العالقة بُت القطاع اغبكومي والقطاع اػباص يف اؼبملكة العربية السعودية، مرجع  -1
 .169سابق، ص
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ع عقود الشراكة إىل مبدأ التوازف العقدي من وقد نص قانوف الشراكة التونسي على ذلك بقولو: )زبض
 .(1)خالؿ تقاسم اؼبخاطر صلب العقد بُت الشخص العمومي والشريك اػباص(

كذلك خيتلف مفهـو اػبصخصة عن مفهـو الشراكة، ذلك أف اػبصخصة يتم فيها نقل 
اػباص فقط دوف  ملكية القطاع العاـ إىل القطاع اػباص، وابلتايل يتم تقدمي اػبدمات من قبل القطاع

تدخل اغبكومة، أما يف الشراكة فال يتم نقل اؼبلكية للقطاع اػباص وتقدـ اػبدمات ابلتعاوف بُت 
 .(2)القطاعُت

وتتنوع أشكاؿ الشراكة بُت إبراـ عقود شراكة مع شركات القطاع اػباص إىل إنشاء شركة 
اؽبا، ويلجأ إىل الشركات اؼبشًتكة مسامهة مشًتكة يساىم كل من القطاع العاـ والقطاع اػباص يف رأظب

، وال تتمتع الشركات اؼبشًتكة بُت (3)أو ذات االقتصاد اؼبختلط لتفادي مساوئ شركات القطاع العاـ
القطاع العاـ واػباص بسلطات استثنائية إال إذا منحها القانوف ذلك، وبذلك تعترب من أشخاص 

 .(4)القانوف اػباص
الشركات اؼبشًتكة أف تزيد نسبة مسامهة القطاع العاـ عن وُيرص اؼبشرع اؼبصري يف أسلوب 

% من رأس ماؿ الشركات اؼبشًتكة بُت القطاع العاـ واػباص؛ وذلك حىت تكوف للدولة الكلمة 51
 .(5)العليا يف إدارة الشركة ويكوف ؽبا األغلبية يف ؾبلس إدارتو

 أهداف الشراكة -2
القتصادية واالجتماعية، وإىل تنويع آليات هتدؼ الشراكة بشكل أساسي إىل ربقيق التنمية ا

تلبية الطلبات العامة ومصادر سبويلها؛ بغية تطوير البٌت التحتية وتدعيمها ودفع القطاع العاـ لالستثمار 
 وذلك من خالؿ:(1)ابالشًتاؾ مع القطاع اػباص

                                                 

-27ـ، صدر بتاريخ 2015( لسنة 49ػباص عدد )الفصل اػبامس من قانوف عقود الشراكة بُت القطاع العاـ والقطاع ا -1
11-2015 . 

جامعة حسيبة -دمحم صالح، دور الشراكة بُت القطاعُت العاـ واػباص، أطروحة دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية والتجارية -2
 .47، ص2015اعبزائر،  -بنبوعليب الشلف 

 .265سابق، ص اللييب،مرجع اإلداري القانوف مبادئ مسكوين، بشَت د. صبيح -3
 .232سابق، ص مرجع اؼبصري، القانوف يف العاـ القطاع ووحدات اػباص القطاع شركات الشرقاوي، ظبَت د. ؿبمود -4
  العاـ اؼبصري. األعماؿ قطاع شركات قانوف من 16اؼبادة  -5
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  (2)القطاع اػباصتوزيع اؼبخاطر الناصبة عن إقامة اؼبشاريع بُت شركات القطاع العاـ وشركات. 
  توفَت رأس اؼباؿ لصاحل القطاع العاـ وربفيز مشاركة رأس اؼباؿ اػباص مع ما ميتلكو األخَت من

 .(3)معرفة وخربة يف إدارة اؼبشاريع، وتقليل اؼبدد الزمنية لتنفيذىا
 .ضباية اؼبستهلكُت من إساءة استعماؿ السلطة االحتكارية 
 توسطة والصغَتة إىل أسواؽ كانت مستبعدة منها أو غَت فتح حيز اقتصادي لدخوؿ اؼبشاريع اؼب

 .(4)مستقرة
  تشجيع اؼبنافسة واالبتكار، وإدارة اؼبشاريع على أسس اقتصادية سليمة دبا ُُيقق اؼبكاسب

 .(5)االجتماعية واالقتصادية
 أنواع عقود الشراكة - ب

 تنقسم عقود الشراكة إىل عدة أنواٍع منها:
 عقد اخلدمة: -1

اػبدمة من االتفاقات اؼبلزمة للطرفُت، ويتم بُت ىيئة أو شركة قطاع عاـ مع شركة يُعترب عقد 
 أو أكثر من شركات القطاع اػباص؛ ليقـو األخَت ببعض اؼبهاـ احملددة نظَت مقابل يتم االتفاؽ عليو.

ويف الغالب تكوف مدة ىذا العقد ؿبددة وقصَتة، حيث سبتد بُت ستة أشهر إىل سنتُت، 
العقود فرص دخوؿ عنصر اؼبنافسة من خالؿ التعاقد مع أكثر من شريك يف القطاع اػباص وتوفر ىذه 

 .(6)واالستفادة من اػبربة الفنية اليت يتمتع هبا
 

                                                                                                                         

 الفصل األوؿ من قانوف الشراكة التونسي. -6
 القانونية البحوث ؾبلة اقتصادية، ضرورة مصر يف واػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة العشماوي، رجب د. شكري -1

 .484، ص2011األوؿ،  العدد اإلسكندرية، -اغبقوؽ كلية– واالقتصادية

توصيات ورشة العمل حوؿ "دور الشراكات بُت القطاع العاـ واػباص يف الدوؿ األعضاء يف منظمة التعاوف اإلسالمي، أنقرة،  -2
 ـ. 1-10-2014
دراسة خاصة حوؿ "الشراكة بُت القطاع العاـ والقطاع اػباص"، إدارة الدراسات االقتصادية واؼبالية يف الدائرة اؼبالية حبكومة  -3

 .5، ص2010ديب، 

 .485مرجع السابق، ص اقتصادية، ضرورة مصر يف واػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة العشماوي، رجب د. شكري -4
 .50مرجع سابق، ص واػباص، العاـ القطاعُت بُت الشراكة دور صالح، دمحم -5
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 عقد اإلدارة: -2

وىو اتفاؽ تتعاقد من خاللو ىيئة أو مؤسسة أو شركة حكومية مع شركة قطاع خاص إلدارة 
حقوؽ التشغيل إىل شركة القطاع اػباص دوف انتقاؿ حقوؽ مشروع معُت، ويف ىذه اغبالة تتحوؿ فقط 

 .(1)اؼبلكية
وربصل شركة القطاع اػباص على رسـو مقابل خدماهتا والذي عادة ما يربط حجمها مع ما 
ُيققو اؼبشروع من أرابح، ويبقى القطاع اغبكومي مسؤوؿ عن نفقات التشغيل واالستثمار، وتًتاوح 

 الشراكة ما بُت ثالثة إىل طبس سنوات.مدة ىذا النوع من عقود 
 عقد اإلجيار:  -3

وىو عقد يعهد القطاع العاـ من خاللو إىل شركات القطاع اػباص حق استخداـ أصوؿ 
سنوات مقابل دفع شبن على  10إىل  6عامة واالحتفاظ ابألرابح لفًتة متفق عليها غالًبا ما سبتد من 

 ىيئة إجيارات.
القطاع اػباص اؼبخاطر التجارية،فبا ُيفزىا على زبفيض ويف ىذا العقد تتحمل شركة 

النفقات واغبفاظ على قيمة األصوؿ، ويبقى القطاع العاـ مسؤوال عن االستثمارات الثابتة وخدمة 
 الديوف.

وُيصل القطاع العاـ على العديد من الفوائد من عملية اإلجيار، منها توفَت نفقات التشغيل 
كذلك اغبصوؿ على دخل سنوي بدوف التعرض ؼبخاطر السوؽ عالوة على بدوف التخلي عن اؼبلكية، و 

وقف الدعم والتحويالت اؼبالية األخرى، كما يسمح التأجَت جبذب مهارات تقنية وإدارية متطورة فبا 
 يساىم يف استخداـ أصوؿ الشركة بدرجة أكرب من الكفاءة.

 عقد االمتياز: -4
ص حقوؽ تشغيل وتطوير مشروع معُت من قبل ويتم يف ىذه العقد منح شركات القطاع اػبا

نفقات  -اؼبتمثل يف شركة واحدة أو ؾبموعةشركات  -القطاع العاـ، ويتحمل القطاع اػباص 

                                                 

 .11اػباص"،مرجع سابق، ص والقطاع العاـ القطاع بُت حوؿ "الشراكة خاصة دراسة -1
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االستثمار والبحث، وتستمر ىذه العقود إىل حوايل ثالثُت سنة، ترجع األصوؿ بعد انتهاء ىذه اؼبدة 
 .(1)إىل القطاع العاـ

% من إصبايل عقود اػبدمات على 80يف فًتة الثمانينات نسبة  وقد مثػََّلت عقود االمتياز
مستوى العامل، وتكمن ميزة ىذه العقود أف شركات القطاع اػباص تقـو من خالؽبا إبنشاء مشاريع 
تتعلق ابالتصاالت أو السكك اغبديدية وتقـو الدولة دبراقبتها وربصيل الرسـو عليها، ويف هناية مدة 

 .(2)ه اؼبشاريع إىل الدولةعقد االمتياز تؤوؿ ىذ
 عقد البناء والتشغيل ونقل ادللكية: -5

ويتم يف ىذه العقد االتفاؽ مع شركة قطاع خاص للقياـ بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة مشروع 
معُت مقًتح من قبل القطاع العاـ، ابإلضافة إىل حق شركة القطاع اػباص يف استغالؿ ىذا اؼبشروع ؼبدة 

ة لتسًتد تكاليف البناء إىل جانب ربقيق أرابح مناسبة وفقا لشروط التعاقد، ويف معينة حبث تكوف كافي
 .(3)هناية فًتة االستغالؿ تنتقل ملكية اؼبشروع للقطاع العاـ دبقابل أو بدوف مقابل

 Builtوىي اختصار للمصطلح اإلقبليزي"  "BOT"وتسمى ىذه العقود بعقود البوت
Operate Transfer ابلعربية "البناء والتشغيل ونقل اؼبلكية"، ويتميز ىذا العقد " والذي يعٍت

بتحويل ـباطر البناء والتشغيل واإلدارة إىل القطاع اػباص، ابإلضافة إىل االستفادة من خربة القطاع 
 اػباص يف إدارة وصيانة اؼبشروعات ونقل التكنولوجيا اؼبتقدمة.
ا واقتصادًًي مالئًما، وبيئة قانونية وتنظيمية ويتطلب ىذا النوع من الشراكات استقرارًا سياسيً 

ؿبددة، وتوافر لالستقرار النقدي وغَت ذلك من العوامل اؼبالئمة واحملفزة لالستثمار، والذي يكوف غالبا 
 . (4)مع شريك أجنيب

                                                 

 .11ص سابق، مرجع اػباص"، والقطاع العاـ القطاع بُت "الشراكة  حوؿ خاصة دراسة -2
 .491مرجع سابق، ص اقتصادية، ضرورة مصر يف واػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة العشماوي، رجب د. شكري -1
اإلسكندرية،  -للنشر  اعبديدة اعبامعة دار اغبديثة، الدولة مرافق لبناء الطريق BOT البوت عقود البهجي، أضبد د. عصاـ -2

 .27، ص2008
 .56ص  سابق، مرجع واػباص، العاـ القطاعُت بُت الشراكة دور صالح، دمحم -3
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" بدورىا إىل عدة عقود أخرى كعقد البناء والتملك BOTكما تتنوع عقود "البوت 
، وعقود "BOO"، وعقود البناء والتملك والتشغيل"BOOT"والتشغيل ونقل اؼبلكية

 . SALE"(1)"البيع
 

 اخلاتـــــــمة
تناولنا يف ىذا البحث موضوع "عالقة شركات القطاع العاـ بشركات القطاع اػباص"، وميكن 

 تلخيص النتائج اليت توصلنا إليها على النحو التايل:
  إىل شركات قطاع عاـ وشركات  -اؼبالكُت ؽبا من حيث طبيعة األشخاص  -تنقسم الشركات

قطاع خاص، والحظنا أف العالقة القانونية بُت شركات القطاعُت دائما ما تتأثر ابلتوجهات 
 والتغَتات السياسية.

  ال يوجد مفهـو موحد لشركات القطاع العاـ، ويف القانوف اللييب البد أف تكوف شركة القطاع العاـ
كامل للدولة، وقد اختلف يف إضفاء اغبماية القانونية على شركات القطاع شركة مسامهة فبلوكة ابل

 العاـ ابعتبار أمواؽبا أمواال فبلوكة ألشخاص اعتبارية عامة.
  الزاؿ مفهـو "زبصيص األمواؿ للمنفعة العاـ" يف إطار أمواؿ شركات القطاع العاـ يتصف

كات القطاع العاـ أبهنا أمواؿ ابلغموض وعدـ الوضوح، ففي بعض األحياف اتصفت أمواؿ شر 
خاصة ابلدولة ألهنا تسعى إىل ربقيق الربح، وأحياان أخرى تتصف كل أمواؿ شركات القطاع العاـ 

 أبهنا أمواؿ خاصة للدولة حىت ولو كانت تلك الشركات غَت رحبية.
 ابإلضافة  تُعاين شركات القطاع العاـ من العديد من اؼبساوئ كالبَتوقراطية والبطء وسوء اػبدمات

 إىل غياب الرقابة عليها؛ فبا جعلها بؤرة للفساد وعبئا على اؼبيزانية العامة.
  قامت العديد من الدوؿ ومنها ليبيا بتأميم العديد من شركات القطاع اػباص الوطنية واألجنبية

الدولة  بزعم أف ذلك يرجع العتبارات تتعلق ابؼبصلحة القومية، وتنتقل التزامات الشركة اؼبؤفبة إىل
 بعد التأميم يف حدود ما آؿ إليها يف القانوف اللييب.

                                                 

 ضرورة مصر يف واػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة العشماوي، رجب د. شكريؼبزيد من التفاصيل حوؿ ىذه العقود أنظر:  -4
 .492،493مرجع السابق، ص اقتصادية،
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   اذبهت أغلب الدوؿ ومنها ليبيا إىل خصخصة شركات القطاع العاـ بنقل ملكيتها إىل القطاع
 اػباص؛ نظرًا للمساوئ اليت تُعاين منها.

 الشراكة بُت التوجو اغبديث يف العالقة بُت شركات القطاع العاـ وشركات القطاع اػباص يتجو إىل 
شركات القطاعُت، ألجل االستفادة من مزاًي شركات القطاع اػباص دوف التخلي عن الدور 

 اغبيوي الذي مُيكن لشركات القطاع العاـ أف تقـو بو.
 

 
ومن خالؿ ىذه الدراسة والنتائج اليت توصلنا إليها نعدد بعض التوصيات على آمل أف تكوف 

 ذات أتثَت إجيايب على التنظيم القانوين للنشاط التجاري واالقتصاد الوطٍت بشكل عاموىي: 
 من إدخاؿ الشركات التجارية اليت سبلك فيها الدولة أغلبية القدرة التصويتية يف اعبمعية العمومية ض

 مفهـو شركات القطاع العاـ.
  إضفاء اغبماية القانونية على أمواؿ شركات القطاع العاـ الرحبية وغَت الرحبية؛ ابعتبار أف أمواؽبا

 اؼبخصصة للقياـ بنشاط ذباري أو غَت ذباري ستعود ابؼبنفعة العامة. 
  على أهنا ؿبكومة ال جيوز النظر إىل العالقة بُت شركات القطاع العاـ وشركات القطاع اػباص

ابإلزاحة والتنافر بُت اعبانبُت، بل ميكن أف تكوف عالقة تكاملية تساىم بشكل إجيايب يف تطوير 
 شركات القطاعُت؛ فبا يعود ابإلجياب على النشاط التجاري واالقتصاد بشكل عاـ.

  كنو دور شركات القطاع العاـ ىو دور حيوي وىاـ خاصة يف التخفيف من حدة الرأظبالية، ول
حباجة إىل صياغة مبنية على أساس دعم اؼبنافسة واألنشطة اإلنتاجية واػبدمية وهتيئة اؼبناخ 

 االستثماري بينها وبُت شركات القطاع اػباص من خالؿ شراكة حقيقية لتسيَت عجلة التنمية. 
  ُيتاج قباح الشراكة بُت شركات القطاع اػباص إىل إطار قانوين ُيفظ لشركات القطاعُت

 قهما ويبُت التزاماهتما.حقو 
 
 
 



 دد العاشرالع -جملة البحوث األكادميية 
 عالقة شركات القطاع العام بشركات القطاع اخلاص

 

333 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع
ـ( والقطاع العاـ، 1981لسنة  159أبوزيد رضواف، شركات اؼبسامهة )وفقا ألحكاـ القانوف رقم  -1

 .1983القاىرة،  -دار الفكر العريب 
ابسم بن أضبد آؿ إبراىيم وآخروف، تطوير العالقة بُت القطاع اغبكومي والقطاع اػباص يف اؼبملكة  -2

 .2007ة السعودية، منتدى الرًيض االقتصادي، الدورة الثالثة، العربي
 يف األعضاء الدوؿ يف واػباص لعاـ القطاعا بُت الشراكات دور"  حوؿ العمل ورشة توصيات -3

 . ـ2014-10-1 أنقرة، اإلسالمي، التعاوف منظمة
 واؼبالية االقتصادية الدراسات ،إدارة "اػباص والقطاع العاـ القطاع بُت الشراكة" دراسةخاصةحوؿ -4

 .2010 ديب، حبكومة اؼبالية الدائرة يف
شكري رجب العشماوي، الشراكة بُت القطاعُت العاـ واػباص يف مصر ضرورة اقتصادية، ؾبلة  -5

 .2011اإلسكندرية، العدد األوؿ،  -كلية اغبقوؽ  –البحوث القانونية واالقتصادية 
 -صبيح بشَت مسكوين، مبادئ القانوف اإلداري اللييب، اؼبنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالف  -6

 . 1974بنغازي، 
الطريق لبناء مرافق الدولة اغبديثة، دار اعبامعة  BOTعصاـ أضبد البهجي، عقود البوت  -7

 .2008اإلسكندرية،  -اعبديدة للنشر 



 دد العاشرالع -جملة البحوث األكادميية 
 عالقة شركات القطاع العام بشركات القطاع اخلاص

 

333 

 

اط، أثر تطبيق برانمج اػبصخصة على أداء الشركات، علي أضبد زويب ود. خالد عبد الواحد النخ -8
(، اإلصدار 1جامعةبنغازي، اؼبقالة رقم ) - كليةاالقتصاد - واالقتصادية اؼبالية البحوث ؾبلة

 .2016األوؿ، 
علي البارودي، يف سبيل نظاـ قانوين موحد للمشروع التجاري العاـ، اؼبكتب العريب اغبديث  -9

 ة، بدوف سنة نشر.اإلسكندري -للطباعة والنشر 
علي عبد الرحيم بشَت الككلي، النظاـ القانوين لشركات القطاع العاـ، دار ومكتبة الفضيل  -10

 .2010بنغازي،  -للنشر والتوزيع 
 العلـو كلية دكتوراه، أطروحة واػباص، العاـ القطاعُت بُت الشراكة دور صالح، دمحم -11

 .2015 اعبزائر، -الشلف  عليب بنبو حسيبة جامعة-والتجارية االقتصادية
ؿبمود ظبَت الشرقاوي، شركات القطاع اػباص ووحدات القطاع العاـ يف القانوف اؼبصري،  -12

 .1972القاىرة،  -الطبعة األوىل، دار النهضة العربية 
 .1997ىاين دمحم دويدار، التنظيم القانوين للتجارة، بدوف دار نشر، 


