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 بعض مظاهر اضطراب موقف املشرع اللييب 
 جتاه الشركات العامة

 ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي األول 
 حول الشركات العامة يف النظام القانوين اللييب

 د. علي أمحد شكورفو
 ةالقانون  جامعة مصراتعضو هيأة التدريس بكلية 

 مقدمة
احلمد هلل ادلعبود، والصالة والسالـ على أفضل خلق يف الوجود، سيدان دمحم وعلى آلو وصبحو وسلم... 

 وبعد:
 لقد عرَّؼ ادلشرع اللييب على غَت عادتو الشركة العامة يف مواضع عدة منها:

يف شأف مزاولة األنشطة االقتصادية ، (1)ـ2001لسنة  21( تعريفها يف الالئحة التنفيذية للقانوف 1
أبهنا "الشركة اليت دتتلك الدولة كامل رأمساذلا ويصدر بتأسيسها قرار من اللجنة الشعبية العامة سابقاً" 

 من ىذه الالئحة. 36وفقاً دلا جاء بنص ادلادة 
ديلك  ، بشأف شركات القطاع العاـ أبهنا "كل شركة(2)ـ2006لسنة  3( وعرفها يف القانوف رقم 2

% من 51رأمساذلا شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة أو يساىم فيها بنسبة ال تقل عن 
 رأمساذلا" وفقاً دلا جاء يف نص ادلادة األوىل منو.

أبهنا "كل شركة ديلك رأمساذلا ابلكامل  (3)ـ2010لسنة  23( وعرفها قانوف النشاط التجاري 3
 منو. 256ارية العامة..." وفقاً لنص ادلادة شخص أو أكثر من األشخاص االعتب

 
 

                                                 

 .723ـ، ص16/12/2001بتاريخ  10ع  4( مدونة التشريعات س1)
 .75ـ، ص13/3/2007بتاريخ  3ع  7( مدونة التشريعات س2)
 .797ـ، ص21/8/2010بتاريخ عدد خاص  10( مدونة التشريعات س3)
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أبهنا "كل شركة دتلك الدولة أو شخص أو أكثر من  (1)وعرفها واضعوا مشروع قانوف الشركات
 منو. 241األشخاص االعتبارية العامة رأمساذلا ابلكامل..." وذلك وفقاً لنص ادلادة 

وتعريفها يف القانوف ادلدين اللييب  ىذه التعريفات عكست اختالفًا بُت تعريف الشركة العامة 
واليت نصت على أهنا "عقد يلتـز مبقتضاه شخص أو أكثر أبف يساىم كل منهم  494وفقاً لنص ادلادة 

يف مشروع مايل بتقدمي حصة من ماؿ أو عمل القتساـ ما قد ينشأ عن ىذا ادلشروع من ربح أو 
 خسارة".
حدة اقتصادية أتخذ شكل شركة ادلسامهة ويكوف ويعر ِّؼ بعض الفقو الشركة العامة أبهنا "و  

غرضها تنفيذ مشروع اقتصادي وفقًا للسياسة العامة للدولة يف إطار خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، ويكوف رأس ماذلا شللوكًا لشخص عاـ ملكية كاملة أو ابدلشاركة مع أشخاص عامة أو 

% من رأس 51ة مسامهتو يف حالة ادلشاركة عن على أالَّ تقل نسب –شركات أو أفراد  –خاصة 
 .(2)ادلاؿ"

 يتضح من ىذه التعريفات ما يتمتع ىذا النوع من الشركات من خصائص تتمثل يف: 
الشكل القانوين للشركات العامة: حيث مل يًتؾ ادلشرع أي خيار للمؤسسُت للشركات العامة  – 1

فيلـز دائماً اختيار شكل الشركة ادلسامهة، وىذا ادلوقف من ادلشرع ديكن أف يكوف زلل نظر ال سيما إذا 
تعدد  انفرد شخص عاـ بتأسيس شركة عامة الذي يعد جتاوزًا وصفها بوصف الشركة الذي يستلـز

 .(3)الشركاء
 .(4)فانفراد شخص عاـ مبلكية رأس ادلاؿ ينفي الشركة يف مفهومها التقليدي

 وىذا ما ينتج عنو تغيَت يف مفهـو الشركة من عقد بُت الشركاء إىل نظاـ قانوين.

                                                 

ـ بشػػػأف تشػػػكيل  نػػػة لدراسػػػة التشػػػريعات 2012لسػػػنة  3( أعػػػد ىػػػذا ادلشػػػروع  نػػػة مشػػػكلة مبوجػػػد قػػػرار وزيػػػر االقتصػػػاد رقػػػم 1)
 االقتصادية يف ليبيا.

ات القطػػػاع الشػػػركات التجاريػػػة )شػػػرك –، األعمػػػاؿ التجاريػػػة والتػػػاجر 1( د. زلمػػػود سلتػػػار بربػػػري، قػػػانوف ادلعػػػامالت التجاريػػػة، ج2)
 .583ـ، ص1987اخلاص والعاـ(، األمواؿ التجارية، دار الفكر العريب 

 .9، 23ـ، ص1988، 2( د. مسيحة القليويب، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، ط3)
 .3 ، ىامش584( د. حسٌت ادلصري، مشار إليو عند د. زلمود سلتار بربري، قانوف ادلعامالت التجارية، مرجع سابق، ص4)
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يًتتد على اختاذ الشركات العامة شكل شركة ادلسامهة دتتعها بوجود قانوين مستقل عن الدولة،  – 2
فهي شخص قانوين يتمتع بذمة مستقلة ولو األىلية الكاملة اليت دتكنو من استغالؿ أموالو، فهي قادرة 

الؿ ىو الوسيلة على االلتزاـ وأىل الكتساب احلقوؽ وال خيفى ما يستتبع ذلك من آاثر، وىذا االستق
اليت تبعد الشركات العامة عن أدوار األجهزة احلكومية وادلرافق العامة، وما يشوب إجراءاهتا من بطء 

 وتعقيد.
جيد أف يتعلق غرض الشركة العامة بنشاط اقتصادي يتفق مع سياسة الدولة العامة، ومع خطط  – 3

حبيسة غرضها ال دتلك تعديلو، وىذا ما يصفو  التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدولة، وتظل الشركة
جاند من الفقو ابدلغاالة والتشدد، فتعديل غرض الشركة )نشاطها( يعد من أىم وأدؽ شؤوف الشركة 

 .(1)اليت جيد أف تستقل بو إدارهتا اليت تكوف أكثر معايشة واقًتاابً من واقع الشركة
عامة شخصًا عاماًّ؛ بل يلـز أف تكوف السيطرة أنو ال يكفي أف يكوف أحد ادلؤسسُت للشركة ال – 4

ذلذا الشخص، وىذا ما ال يتحقق إالَّ إذا كاف ىذا ادلؤسس أو ادلساىم ذا النصيد األكرب يف رأس 
% منو يف حالة ادلشاركة مع 51ادلاؿ، لذا جيد أف ينفرد الشخص العاـ بتقدمي رأس ادلاؿ كلو أو تقدمي 

 الغَت.
ا القدر من رأس ادلاؿ يف الشركة العامة يهدؼ إىل طمأنة رأس ادلاؿ اخلاص ويرى البعض أف اشًتاط ىذ

 .(2)وعدـ هتيبو أو تردده يف مشاركة األشخاص العامة
وابلرغم من أف ىذه التعريفات عكست بعض خصائص الشركات العامة إالَّ أهنا مل تستغرقها ابلكامل 

جاند من الفقو إىل القوؿ أبف الشركات العامة  شلا أاثر خالفًا واسعًا يف الفقو القانوين، حيث ذىد
شخص من أشخاص القانوف العاـ، وذىد جاند آخر منو إىل القوؿ أبهنا من أشخاص القانوف 

، والقراءة (3)اخلاص، وال خيفى أتثَت ذلك على صفة أمواذلا والعاملُت فيها وأوراقها والعقود اليت تربمها
ابلشركات العامة يف التشريعات ذات العالقة تبُت ادلوقف ادلضطرب  ادلتأنية للنصوص القانونية ادلتعلقة

للمشرع اللييب حياذلا يف مواضع عدة، لعل أمهها يكمن يف آلية إنشاء ىذه الشركات، وحتديد أنواعها، 
                                                 

 .318، ص1968( د. زلسن شفيق، الوجيز يف القانوف التجاري، د.ف، 1)
 .588( د. زلمود سلتار بربري، قانوف ادلعامالت التجارية، مرجع سابق، ص2)
( أ. علي عبد الػرحيم بشػَت الككلػي، النظػاـ القػانوين لشػركات القطػاع العػاـ، دراسػة مقارنػة يف القػانونُت الليػيب وادلصػري، الفضػيل 3)

 .20للنشر والتوزيع، د.ت، ص
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وطبيعتها، وطبيعة العاملُت فيها، ضلاوؿ يف ىذه الورقة البحثية ادلتواضعة بياف موقف ادلشرع من ىذه 
، (1)وبياف اضطرابو جتاىها من خالؿ القوانُت ادلتعددة اليت تنظم أحكاـ الشركات العامة األمور،

طلصص مطلبا لكل واحد منها وفق اخلطة البحثية التالية معتمدين على ادلنهجُت التحليلي والتارخيي يف 
 دراستها.

 مطلد أوؿ: اضطراب موقف ادلشرع من آلية إنشاء الشركات العامة.
 اضطراب موقف ادلشرع من أنواع الشركات العامة.مطلد اثين: 

 مطلد اثلث: اضطراب موقف ادلشرع من طبيعة الشركات العامة.
 مطلد رابع: اضطراب موقف ادلشرع من طبيعة العاملُت يف الشركات العامة.

 خادتة.
 
 
 

  

                                                 

( إف بيػاف اضػطراب موقػف ادلشػرع الليػيب يقتضػي بيػاف موقػف ادلشػرع يف التشػريعات ادلتعلقػة ابدلوضػوع سػواء ادلعمػوؿ  ػا حاليػاً أو 1)
 ادللغاة لزايدة التدليل.
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 املطلب األول:
 اضطراب موقف املشرع من آلية إنشاء الشركات العامة

ليبيا حديثة العهد والنشأة لسيطرة النظاـ االقتصادي الرأمسايل أثناء العهد ادللكي يف  الشركة العامة يف
ـ حيث ساد آنذاؾ مفهـو ادللكية الفردية ألدوات اإلنتاج، 1969ـ إىل عاـ 1951الفًتة من عاـ 

دالة، فلم واقتصر فيو دور الدولة على الدولة احلارسة اليت تتوىل محاية الوطن، وحفظ األمن، وإرساء الع
يكن للشركات العامة اليت دتتلك الدولة رأمساذلا ذكر وإف كاف قد عرؼ نظاـ ادلؤسسات العامة بشكل 

 .(1)زلدود، وكانت تنشأ بقوانُت صادرة عن السلطة التشريعية
ـ عرفت ليبيا إنشاء الشركات العامة، بل ومت 1969وبعد هناية النظاـ ادللكي يف سبتمرب  

تطبيقًا ذلدؼ الدولة ادلعلن آنذاؾ يف اإلعالف الدستوري الصادر بتاريخ  التوسع يف إنشائها
ـ والذي جاء يف مادتو السادسة "هتدؼ الدولة إىل حتقيق االشًتاكية وذلك بتطبيق 11/12/1969

 .(2)العدالة االجتماعية اليت حتظر أي شكل من أشكاؿ االستقالؿ"
نشاء الشركات العامة فتباينت وسائل إنشائو إالَّ أف ادلشرع مل ينتهج هنجًا واحدًا يف إ 

 للشركات العامة وفقاً للتايل:
 أواًل: إنشاء الشركات العامة عن طريق التأميم:

ـ حيث أصدر رللس قيادة الثورة وقتها يف شهر 1969لقد بدأ التأميم يف ليبيا بعد سبتمرب  
ًا أوؿ قرار ابلتأميم، ومت فيو نقل ـ أي بعد اإلطاحة ابلنظاـ ادللكي بشهرين تقريب1969نوفمرب  11

 .(3)ملكية مستشفى األدفنست، ومستشفى ادلواساة إىل الدولة الليبية
مث توالت عمليات التأميم ومشلت عدة رلاالت وأنشطة مبوجد قوانُت صادرة عن السلطة  

ر ـ بتأميم شركات ومنشآت وشلتلكات توفيق غرغو 1970لسنة  105التشريعية، حيث صدر القانوف 
 .(4)وأوالده

                                                 

 8ـ، وادلؤسسػة لبنػاء مدينػة البيضػاء مبوجػد القػانوف 1962لسػنة  5( مثل ادلؤسسة العامة للكهرابء اليت أنشأت مبوجد القانوف 1)
، موسوعة التشريعات الليبية، ملحق ج 1963لسنة   .114ص 8ـ. ينظر أ. دمحم بن يونس، أ. عبد احلميد الديهـو

 .16ـ، ص15/12/1969، عدد خاص بتاريخ 7( ا ريدة الرمسية، س2)
 .36( أ. علي عبد الرحيم بشَت الككلي، النظاـ القانوين لشركات القطاع العاـ، مرجع سابق، ص3)
 .3ـ، ص1970، 60ع  8( ا ريدة الرمسية، س4)
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؛ (1)ـ بتأميم احلصص األجنبية فيها1970لسنة  153ويف قطاع ادلصارؼ صدر القانوف  
 بغية تلييد ادلصارؼ األجنبية العاملة يف ليبيا.

بتقرير بعض األحكاـ اخلاصة بتأميم  (2)ـ1970لسنة  156ويف قطاع التأمُت صدر القانوف  
 احلصص األجنبية يف شركات التأمُت ادلؤسسة يف ليبيا.

ويف قطاع النفط صدرت العديد من القوانُت بتأميم الشركات األجنبية العاملة يف ىذا القطاع منها على 
 سبيل ادلثاؿ:
لسنة  10وف بتأميم شركة شل للتنقيد واإلنتاج، والقان (3)ـ1974لسنة  35القانوف  
بتأميم الشركة  (4)ـ1974لسنة  115ـ بتأميم الشركة الليبية األمريكية للبًتوؿ، والقانوف 1974

 .(5)الربيطانية ب.ب لالستكشاؼ ليبيا احملدودة
وقد ىدؼ ادلشرع اللييب من التأميم إىل سيطرة الدولة على الشركات األجنبية ادلهيمنة على  

منع سيطرة القطاع اخلاص على النشاط االقتصادي؛ دلا يراه من أف  االقتصاد الوطٍت من جهة، وإىل
سيطرهتا على االقتصاد الوطٍت تشكل عائقًا للمجتمع من حتقيق العدالة االجتماعية اليت تسعى إليها 

 .(6)الدولة االشًتاكية ادلعلنة حينها
 اثنياً: إنشاء الشركات العامة عن طريق القوانني:

االشًتاكية ادلعلنة يف تلك الفًتة أصبح تدخل الدولة يف النشاط  انطالقًا من السياسة 
االقتصادي أمرًا ملموسًا ومظهرًا جريئًا حيث قامت الدولة إبنشاء شركات اقتصادية يف سلتلف 
النشاطات االقتصادية الصناعية والزراعية، بل والشركات اخلدمية، امتلكت رأس ماذلا كاماًل وتولت 

                                                 

 .3ـ، ص1971، 6ع  9( ا ريدة الرمسية س1)
 .12( ا ريدة الرمسية، ادلرجع السابق، ص2)
 .46ـ، ص1974لقوانُت الصادرة سنة ( ادلوسوعة التشريعية الليبية، ا3)
 .781ـ، ص1972، 91ع  10( ا ريدة الرمسية، س4)
 .138ـ، ص1974( ادلوسوعة التشريعية الليبية، القوانُت الصادرة سنة 5)
( د. خالػػػد الشػػػاوي، أتمػػػيم احلصػػػص األجنبيػػػة يف ادلصػػػارؼ، ومسػػػامهة الػػػدوؿ يف شػػػركات التػػػأمُت، رللػػػة دراسػػػات قانونيػػػة، كليػػػة 6)

 وما بعدىا. 251ـ، ص1971، يونيو 1قوؽ بنغازي، عاحل
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أو عن طريق شركات اتبعة ذلا؛ من أجل حتقيق شعارىا ادلرفوع: القضاء على  إدارهتا إما مباشرة
 . واألمثلة على ذلك كثَتة نورد منها على سبيل ادلثاؿ:(1)االستغالؿ
ففي رلاؿ اخلدمات صدرت العديد من القوانُت بتأسيس العديد من الشركات العامة مثل  
 (3)ـ1974لسنة  60لزراعية والقانوف رقم بتأسيس شركة الكفرة ا (2)ـ1972لسنة  10القانوف 

بتأسيس الشركة  (4)ـ1975لسنة  30بتأسيس الشركة العامة للتوزيع والنشر واإلعالف، والقانوف رقم 
 بشأف أتسيس الشركة الوطنية لألدوية. (5)ـ1972لسنة  70العامة لألعماؿ الكهرابئية، والقانوف رقم 
 قرارات عن السلطة التنفيذية:اثلثاً: إنشاء الشركات العامة مبوجب 

لقد رأى ادلشرع اللييب العتبارات قدرىا أف يكوف إنشاء الشركات العامة مبوجد قرارات  
/ج من قرار أمانة مؤدتر الشعد العاـ 3/1، وىذا ما جسده نص ادلادة (6)تصدر عن السلطة التنفيذية

بشأف عمل ادلؤدترات  (8)ـ2007لسنة  1، وما أكده القانوف رقم (7)ـ1979لسنة  3سابقًا رقم 
على أف تتوىل اللجنة الشعبية العامة  123/10الشعبية واللجاف الشعبية سابقًا حيث نص يف ادلادة 

 سابقاً إنشاء الشركات العامة. 
وتنفيذًا لذلك أصدرت السلطة التنفيذية وقتها اللجنة الشعبية العامة سابقًا العديد من القرارات بشأف 

إبنشاء الشركة الوطنية  (9)ـ1983لسنة  577امة منها على سبيل ادلثاؿ القرار رقم إنشاء شركات ع

                                                 

 .43، ص1ـ، ج1992، 1( د. دمحم عبد هللا احلراري، أصوؿ القانوف اإلداري، جامعة انصر، ط1)
 .42ـ، ص1972( ادلوسوعة التشريعية الليبية، القوانُت الصادرة سنة 2)
 .216ـ، ص1974( ادلوسوعة التشريعية الليبية، القوانُت الصادرة سنة 3)
 .2271ـ، ص1976، 43( ا ريدة الرمسية، س ع 4)
 .232ـ، ص1974( ادلوسوعة التشريعية الليبية، القوانُت الصادرة سنة 5)
ف ( السلطة التنفيذية وقتها "اللجنة الشػعبية العامػة سػابقاً" يقابلهػا رللػس الػوزراء حاليػاًّ. ينظػر: د. عبػد هللا زايػد الكػاديكي، القػانو 6)

-2002زلاضػػػرات ملقػػػاة علػػػى طلبػػػة الدراسػػػات العليػػػا، كليػػػة القػػػانوف، جامعػػػة قػػػار يػػػونس سػػػابقاً العػػػاـ ا ػػػامعي اإلداري، 
 ، غَت منشورة.59ـ، ص2003

 .156ـ، ص1979، 4ع  17( ا ريدة الرمسية، س7)
 .6ـ، ص2007، 1ع  7( مدونة التشريعات، س8)
 .316ـ، ص1983، 37ع  21( ا ريدة الرمسية س9)
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بشأف إنشاء الشركة  (1)ـ1987لسنة  355للكيماوايت وأدوات حفر وأمن آابر النفط، والقرار رقم 
 العامة للنقل السريع.

السلطة التنفيذية  أ إالَّ أنو مع اضطراد العمل على إنشاء الشركات العامة مبوجد قرارات تصدر عن 
لسنة  2ادلشرع اللييب إىل إنشاء العديد من الشركات مبوجد قوانُت ومنها على سبيل ادلثاؿ: القانوف 

إبنشاء  (3)ـ1984لسنة  17إبنشاء مصرؼ االدخار واالستثمار العقاري، والقانوف رقم  (2)ـ1981
شاء الشركة العامة للمياه، والقانوف إبن (4)ـ1997لسنة  8إبنشاء الشركة العامة للكهرابء، والقانوف رقم 

 إبنشاء الشركة العامة للربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية. (5)ـ1984لسنة  16والقانوف رقم 
لسنة  23وأخَتاً وعندما تبٌت ادلشرع اللييب إنشاء قانوف موحد للنشاط التجاري وىو القانوف  
من السلطة التنفيذية "اللجنة على أف تؤسس الشركة العامة بقرار  257ـ نص يف مادتو 2010

الشعبية العامة سابقاً" وىو بذلك يؤكد على ما كاف متبنيو سابقًا من أف إنشاء الشركات العامة 
 وأتسيسها يكوف بقرار من السلطة التنفيذية.

منو، حيث نصت )مع  242وىذا نفسو ما تبناه واضعوا مشروع قانوف الشركات يف ادلادة  
مة لشركات ادلسامهة تؤسس الشركة العامة بقرار من رللس الوزراء متضمنًا النظاـ مراعاة األحكاـ ادلنظ

 األساسي للشركة، وبناًء على دراسة جدوى اقتصادية تقدـ من ا هة ادلختصة(.
يتضح من كل ما سبق أف ادلشرع اللييب كاف متذبذاًب يف آلية إنشاء الشركات العامة من  

يطرة على ادلقدرات والثروات الوطنية وانتزاعها من ادلستثمر األجنيب، إىل التأميم الذي اقتضتو مرحلة الس
إنشائها بقوانُت تصدر عن السلطة التشريعية مث أوكل مهمة اإلنشاء إىل السلطة التنفيذية إال أنو اخًتؽ 
 القواعد القانونية اليت وضعها أبف أصدر قوانُت إبنشاء شركات عامة مث عاد ومنح سلطة إنشاء ىذه
الشركات للسطلة التنفيذية يف الدولة فهل ستكوف ىذه هناية ادلطاؼ أـ سنرى ختبطًا وتذبذاًب يف ىذا 

 ادلوقف من جديد، ىذا ما ستجيد عليو األايـ.
                                                 

 .427ـ، ص1987، 20ع  25الرمسية س ( ا ريدة1)
 .77ـ، ص13،1981ع  14( ا ريدة الرمسية س2)
 .626ـ، ص1984، 26ع  22( ا ريدة الرمسية س3)
 .713ـ، ص1997، 20ع  35( ا ريدة الرمسية س4)
 .613، ص1984، 16ع  22( ا ريدة الرمسية س5)
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 املطلب الثاين
 اضطراب موقف املشرع من أنواع الشركات العامة

ابلكامل للدولة مبعٌت أف رأمساذلا شللوؾ تتنوع الشركات العامة وتنقسم إىل نوعُت: شركات عامة شللوكة 
بكاملو إىل شخص اعتباري عاـ واحد وىو الدولة، أو شللوؾ ألشخاص اعتبارية متعددة، وشركات 
مشًتكة بُت الدولة أو مؤسساهتا كأشخاص عامة، وأشخاص القانوف اخلاص، وىي ما تعرؼ بشركات 

ف التجاري اللييب جيد اضطرااًب واضحًا من ادلشرع يف االقتصاد ادلختلط وادلتتبع حلركة التشريع يف القانو 
ىذا اخلصوص، فتارة ال يعًتؼ وال يقر إالَّ بوجود نوع واحد من الشركات العامة وىي الشركات 
ادلملوكة كلياًّ للدولة ومؤسساهتا، واترة أخرى يعًتؼ بشركات عامة سلتلطة، وىذا ما ضلاوؿ بيانو يف 

 التايل:
 مملوكة كلياًّ للدولة:أواًل: شركات عامة 

أنشأ ادلشرع اللييب العديد من الشركات العامة ادلملوكة كلياًّ للدولة الليبية ومنها على سبيل  
 ادلثاؿ:

ـ، وجاء يف نص ادلادة 1972لسنة  70أنشأ الشركة الوطنية لألدوية مبوجد القانوف  
ىل مائة ألف سهم شللوكة كلها للدولة السادسة منو "حيدد رأس ماؿ الشركة مبليوين دينار لييب مقسمة إ

 .(1)قيمة كل منها عشروف ديناراً وتكتتد فيها الدولة"
 28وأنشأ الشركة العامة الستَتاد وبيع اآلالت واألدوات وادلعدات الزراعية مبوجد القانوف  

من ، وجاء يف ادلادة السادسة منو "حيدد رأمساؿ الشركة مببلغ مليوف ونصف مليوف (2)1972لسنة 
الداننَت تقسم إىل مائة ألف سهم شللوكة كلها للدولة وقيمة كل منها مخسة عشر دينارا وتكتتد فيها 

 الدولة وتدفعها ابلكامل".
إبصدار  (3)ـ1985لسنة  26من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم  16ونصت ادلادة  

والالسلكية على "يقسم رأس ماؿ الشركة النظاـ األساسي للشركة العامة للربيد واالتصاالت السلكية 

                                                 

 .72ـ، ص1972، 18ع  10( ا ريدة الرمسية، س1)
 لسابق نفسو.( ادلرجع ا2)
 .18ـ، ص21،1985ع  23( ا ريدة الرمسية س3)
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إىل عدد من األسهم حبيث تكوف قيمة كل سهم ألف دينار لييب تكتتد فيها الدولة ابلكامل وال جيوز 
 .(1)نقل ملكيتها لغَتىا إالَّ بقرار من اللجنة الشعبية العامة"

د قرار اللجنة من النظاـ األساسي للشركة العامة للكهرابء والصادر مبوج 10ونصت ادلادة  
 على "مجيع األسهم شللوكة ابلكامل للدولة...". (2)ـ1993لسنة  80الشعبية العامة سابقاً رقم 

من الالئحة التنفيذية للقانوف رقم  36وأتسيس ىذا النوع من الشركات العامة ىو ما يتفق ونص ادلادة 
يف تعريف الشركة العامة أبهنا ـ يف شأف مزاولة األنشطة االقتصادية واليت جاء فيها 2001لسنة  21

 "الشركة اليت دتتلك الدولة كامل رأمساذلا...".
 اثنياً: شركات عامة مشرتكة بني الدولة والقطاع اخلاص:

تلجأ الدولة إىل إنشاء الشركات العامة  ذا األسلوب إما لتفادي عيوب االستغالؿ ادلباشر  
ألمواؿ الوطنية واألجنبية على توظيفها مبا خيدـ الذي يسوده البطء والتعقيد، وإما لتشجيع رؤوس ا

 .(3)مصلحة اجملتمع ومن مت فال تتحمل وحدىا سلاطر ادلشروع وأعباء مسؤولياتو
ويف ىذا النوع من الشركات العامة يكوف رأس ماؿ الشركة مشًتكًا بُت الدولة أو األشخاص  

وطنيُت أو أجاند، حيث يكوف رأس ادلاؿ االعتبارية العامة واألشخاص اخلاصة اعتباريُت أو طبيعيُت 
 مشًتكا بينهما.

ـ حيث 2006لسنة  3وىذا النوع من الشركات العامة تناولتو ادلادة األوىل من القانوف رقم  
جاء فيها عند تعريفها للشركات العامة "كل شركة ديلك رأس ماذلا شخص أو أكثر من األشخاص 

 % من رأس ماذلا".51ال تقل عن االعتبارية العامة أو يساىم فيها بنسبة 
 وقد أنشأ ادلشرع اللييب العديد من الشركات العامة من ىذا النوع منها على سبيل ادلثاؿ: 
والذي جاء يف  (4)ـ1985لسنة  21أتسيس شركة مسامهة للموانئ مبوجد القانوف رقم  

مادتو الثالثة "يكوف للشركة رأس ماؿ يتكوف من عدد من األسهم متساوية يف القيمة وشللوكة للمسامهُت 

                                                 

 .530ـ، ص14،1993ع  31( ا ريدة الرمسية س1)
 .265ـ، ص1974( د. صبيح بشَت بسكوين، مبادئ القانوف اإلداري اللييب، ادلنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالف، بنغازي 2)
 .48القانوين لشركات القطاع العاـ، مرجع سابق، ص( أ. علي عبد الرحيم بشَت الككلي، النظاـ 3)
 وما بعدىا. 61، اللجنة الشعبية العامة للمواصالت والنقل البحري سابقاً، ص1( موسوعة التشريعات البحرية، ج4)
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من أفراد الشعد واألشخاص االعتباريُت العامُت وبُت النظاـ األساسي للشركة، عدد األسهم اليت حتوز 
 ادلسامهة  ا وقيمة كل سهم".

لسنة  448من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم  وما نصت عليو ادلادة األوىل 
، حيث جاء فيها: "يؤذف لكل من جهاز تنمية مناطق ا نوب وشركة آتيد اليواننية يف (1)ـ1988

أتسيس شركة مشًتكة متمتعة جبنسية ليبيا تسمى شركة تصنيع اخلشد ادلضغوط وذلك برأس ماؿ قدره 
% واحد ومخسوف ابدلائة 51لف دينار لييب موزعة بنسبة ( ستة ماليُت ومخسمائة أ6.500.000)

 % وتسعة وأربعوف ابدلائة للجاند اليوانين".49للجاند اللييب و 
لسنة  539وما نصت عليو ادلادة األوىل من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم  
بشأف اإلذف للمؤسسة الوطنية للنفط يف أتسيس شركة مشًتكة ويسًتف جيوفيزيكاؿ  (2)ـ1986

الكندية تسمى شركة مشاؿ أفريقيا لالستكشاؼ ا يوفيزايئي، ونصت ادلادة الثانية من القرار على أف 
% ومسامهة شركة 51تكوف مسامهة ادلؤسسة الوطنية للنفط يف رأس ماؿ الشركة ادلشًتكة بنسبة 

 %.49جيوفيزيكاؿ ويسًتف 
ـ بشأف النشاط 2010لسنة  23ويالحظ أف ادلشرع اللييب عند إصداره للقانوف رقم  

منو على أف الشركات العامة  256التجاري أغفل ىذا النوع من الشركات العامة حيث نص يف ادلادة 
ينص على  ىي كل شركة ديلك رأمساذلا ابلكامل شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة، ومل

الشركات ادلختلطة اليت دتتلك الدولة فيها أو األشخاص االعتبارية العامة جزءًا من رأمساذلا، ومل يتناوؿ 
ادلشرع اللييب ذلك يف ىذا القانوف؛ األمر الذي يلوح معو سؤاؿ يف الذىن مؤداه ىل يعترب موقف ادلشرع 

امة األشخاص االعتبارية اخلاصة أو بسكوتو عن الشركات ادلختلطة بُت األشخاص االعتبارية الع
 الطبيعية ىجراً منو ذلذا النوع من الشركات العامة وعدـ تبنيو ذلا؟!

أما واضعوا مشروع قانوف الشركات فقد اعتدوا بنوعي الشركات العامة الشركات ادلملوكة  
ت العامة ادلختلطة ، والشركا(3)منو 241ابلكامل للدولة أو األشخاص االعتبارية  ا وفقًا لنص ادلادة 

                                                 

 .1142ـ، ص1985، 35ع  23( ا ريدة الرمسية س1)
 .864ـ، ص1986، 24ع  24( ا ريدة الرمسية س2)
مػػن ادلشػػروع علػى )الشػػركة العامػػة ىػػي كػل شػػركة دتلػػك الدولػػة أو شػخص أو أكثػػر مػػن األشػػخاص االعتباريػػة  241( تػنص ادلػػادة 3)

 العامة رأس ماذلا ابلكامل...(.
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، إالَّ أنو أغفل حتديد النسبة اليت جيد أف يساىم  ا (1)منو 246اليت نص عليها ادلشروع يف ادلادة 
الشخص االعتباري العاـ حيث جاء النص مطلقًا بدوف حتديد نسبة معينة جيد أف يساىم  ا 

نص التشريعات النظَتة على الشخص االعتباري العاـ مع نظَته اخلاص يف الشركة اليت غالبًا ما ت
% من رأس ادلاؿ، فهل ديكن القوؿ أبف الشركة العامة ادلختلطة ديكن أف تكوف 51حتديدىا بنسبة 

مسامهة الشخص االعتباري العاـ فيها بنسبة تقل عن النسبة ادلتعارؼ عليها يف مثل ىذه األحواؿ وىي 
ها فقداف السيطرة على ىذه الشركة وىو ما %؟ إف القوؿ بذلك يًتتد عليو العديد اآلاثر أمه51نسبة 

ال يتسٌت عادة إال إذا كاف ادلساىم ذا النصيد األكرب؛ لذا حترص التشريعات على أف تكوف نسبة 
% من رأس ادلاؿ، وأنمل 51مسامهة الشخص االعتباري العاـ يف الشركات ادلختلطة ما ال يقل عن 

 من واضعي ادلشروع تدارؾ ىذا األمر.
سبق مدى اضطراب موقف ادلشرع اللييب جتاه أنواع الشركات العامة، فتارة يعتد  يتضح شلا 

بنوع واحد وىو الشركة العامة ادلملوؾ رأمساذلا ابلكامل للدولة أو أشخاصها االعتبارية، واترة يعتد 
لكامل للدولة ابلشركة العامة ادلختلطة جبوار الشركة العامة، مث يعود إىل اعتماد الشركة العامة ادلملوكة اب

 الليبية أو أحد أشخاصها االعتبارية، مث يعود إىل تبٍت النوعُت معاً.
 املطلب الثالث

 اضطراب موقف املشرع من طبيعة الشركات العامة
إف ادلشرع اللييب مل يكن منضبطًا يف حتديد طبيعة الشركات العامة ففي حُت إلزامو ذلا ابختاذ  

عنو يف العديد من التشريعات ادلتعلقة  ا، وىذا ما وجدان صداه يف  شكل شركة ادلسامهة وىو ما مل حيد
ـ، ومشروع قانوف 2010لسنة  23ـ بشأف شركات القطاع العاـ، والقانوف 2006لسنة  3القانوف 

الشركات وىو ما يؤدي إىل ثبوت الصفة التجارية ذلذه الشركات، وما يستتبع ذلك من آاثر صلده يف 
"قوانُت، لوائح" جيعلها شخصًا من أشخاص القانوف اخلاص، لكنو والعتبارات العديد من التشريعات 

يقدرىا ترجع إىل اذلدؼ من إنشاء ىذه الشركات ادلتمثل يف تنفيذ سياسة الدولة يف رلاؿ النشاط 
االقتصادي؛ خللق قطاع اقتصادي قوي وقادر يقود تقدـ اجملتمع ضلو التقدـ يف مجيع اجملاالت، يتحمل 

                                                 

من ادلشروع على )الشركة ادلختلطة ىي كل شركة تؤسس بُت شخص اعتباري عػاـ أو أكثػر وشػخص طبيعػي  246( تنص ادلادة 1)
 أو اعتباري خاص أو أكثر...(.
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ية الرئيسية يف تنفيذ خطط التنمية يقًتب  ا إىل جعلها شخصًا من أشخاص القانوف العاـ؛ ادلسؤول
األمر الذي ترؾ رلااًل لالجتهاد الفقهي، ومن مث االنقساـ واالختالؼ حوؿ طبيعتها وما يستتبع ذلك 

دلختص من اختالؼ حوؿ طبيعة العاملُت  ذه الشركات وأمواذلا وعقودىا، ومن مث حتديد القضاء ا
 بنظر ادلنازعات ادلتعلقة  ا والعاملُت فيها. 

والواقع أف إنشاء شركات عامة على شكل شركات ادلسامهة اخلاصة خلق نظاماً جديداً للشركات، مجع 
بُت قواعد القانوف العاـ وقواعد القانوف اخلاص، فهي شركة تنشأ مبوجد قانوف أو قرار ال مبوجد عقد 

لشركات التجارية ادلسامهة يف القطاع اخلاص، وختضع يف أحكامها للقانوف وفقًا للسائد يف إنشاء ا
التجاري إالَّ أف ادلشرع خصها ببعض خصائص أشخاص القانوف العاـ، وىذا ما جعل موقف ادلشرع 
اللييب مضطراًب يف ذلك، فتارة يعتربىا شخصًا من أشخاص القانوف اخلاص، واترة أخرى يعتربىا من 

 لعاـ، واألمثلة على ذلك كثَتة نورد منها على سبيل ادلثاؿ:أشخاص القانوف ا
 أواًل: بعض النصوص القانونية اليت تعترب الشركات العامة من أشخاص القانوف اخلاص:

ـ بشأف شركات القطاع العاـ والذي مفاده "تتخذ 2006لسنة  3من القانوف رقم  2نص ادلادة  – 1
شركات القطاع العاـ شكل شركة ادلسامهة وتسري عليها أحكاـ القانوف التجاري ادلتعلقة  ذه 

 الشركات".
راقبُت ـ "ال ختضع شركات القطاع العاـ لنظاـ ادل2006لسنة  3من القانوف  17نص ادلادة  – 2

 ادلاليُت ادلنصوص عليو يف قانوف النظاـ ادلايل للدولة".
من الئحة العاملُت ابدلصارؼ التجارية الصادرة مبوجد قرار وزير اخلزانة رقم  58/2نص ادلادة  – 3
ـ واليت تقضي بتطبيق أحكاـ قانوف العمل على كافة العاملُت ابدلصارؼ التجارية 1974لسنة  54

 يف قواعد استخدامهم. فيما مل يرد بو حكم
 429ـ بتعديل احلكم يف القرار رقم 1990لسنة  323قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم  – 4

ـ بشأف إصدار الالئحة اإلدارية لشركة الكهرابء، حيث قضى بتعديل الفقرة األخَتة من 1986لسنة 
لشركة أحكاـ قانوف العمل ـ "كما تسري على ادلنتجُت اب1986لسنة  429من القرار  67ادلادة 
 ـ والقرارات الصادرة مبقتضاه وذلك فيما مل يرد بشأنو نص خاص يف ىذه الالئحة".1970لسنة  58

 اثنياً: بعض النصوص القانونية اليت تعترب الشركات العامة من أشخاص القانوف العاـ:
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والذي مفاده  (1)ـ2007لسنة  96نص ادلادة األوىل من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم  – 1
"تعترب أمواؿ األجهزة والشركات العامة ادلنحلة العقارية منها وادلنقولة وكذلك األمواؿ ادلودعة حبساابت 

من  87التصفية ابدلصارؼ العاملة سلصصة للمنفعة العامة وال جيوز احلجز عليها عماًل أبحكاـ ادلادة 
 القانوف ادلدين".

جواز احلجز على أمواؿ الشركات العامة ادلنحلة خالفًا دلا ىو  فقد قرر ىذا النص عدـ 
مستقر يف القواعد العامة، وىو أف ىذه األمواؿ ليست مبنأى عن احلجز، ىذا من انحية، ومن انحية 
أخرى خالف القواعد العامة من حيث تدرج القواعد القانونية، فكيف لتشريع فرعي الئحي أف يقيد 

 حكماً مقررا بقانوف؟
إعطاء ادلشرع امتيازات السلطة العامة لبعض الشركات العامة ابلنص على ذلك صراحة يف قوانُت  – 2

وىو  (2)ـ1970لسنة  152إنشائها ابختاذ إجراءات احلجز اإلداري طبقًا لقانوف احلجز اإلداري رقم 
من القانوف ادلدين،  1143امتياز مقرر للدولة وأجهزهتا اإلدارية التابعة ذلا وفقًا دلا تنص عليو ادلادة 
 واألمثلة على ذلك كثَتة منها على سبيل ادلثاؿ ما جاء يف نصوص ادلواد:

 .(3)ـ بشأف إنشاء الشركة العامة للكهرابء17/1984من القانوف  23أ ( ادلادة 
 .(4)ـ بشأف إنشاء الشركة العامة للربيد1984لسنة  16من القانوف  23ب( ادلادة 

ـ بشأف إنشاء مصرؼ االدخار واالستثمار 1981لسنة  2القانوف  من 34، 33ج( ادلاداتف 
 .(5)العقاري

 .(6)ـ بتأسيس شركة مسامهة للخدمات اإلعالمية1985لسنة  20من القانوف  34، 33د ( ادلاداتف 
 .(7)ـ بتأسيس شركة مسامهة للموانئ1985لسنة  21من القانوف  34، 33ىػ( ادلاداتف 

                                                 

 .379ـ، ص2007، 5ع  9( مدونة اإلجراءات س1)
 .565ـ، ص1970( ادلوسوعة التشريعية الليبية، القوانُت الصادرة عاـ 2)
 .2026ـ، ص1986، 26ع  24( ا ريدة الرمسية، س3)
 .2262ـ، ص1984، 26ع  22( ا ريدة الرمسية، س4)
 ـ.1981، 13ع  19( ا ريدة الرمسية، س5)
 وما بعدىا. 939ـ، ص29،1985ع  23( ا ريدة الرمسية س6)
 ( ادلرجع السابق نفسو.7)
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ادلشرع اللييب حوؿ طبيعة الشركات العامة أدى إىل اختالؼ إف ىذا االضطراب يف موقف  
الفقو والقضاء حوؿ ىذه الطبيعة فتباينت اآلراء واألحكاـ وانقسمت بُت من يرى أف طبيعة الشركات 
العامة ما ىي إال شخصًا من أشخاص القانوف اخلاص، ومن يرى أف طبيعتها ما ىي إالَّ شخصًا من 

 .(1)أشخاص القانوف العاـ
 ملطلب الرابعا

 اضطراب موقف املشرع من طبيعة العاملني يف الشركات العامة
مل يتفق الفقو والقضاءين ادلدين واإلداري على حتديد طبيعة العالقة اليت حتكم العاملُت  

ذلك إىل عدـ اعتماد ادلشرع اللييب تعريفًا زلددًا للموظف  (2)ابلشركات العامة، ويرجع بعض الفقو
د فإنو ال يكوف مستغرقاً لكافة عناصر وجواند ادلوظف العاـ فال يعترب تعريفاً جامعاً العاـ، وأنو و  إف ُوجِّ

 مانعاً.
ورغم أف ادلشرع ليس من شأنو إيراد التعريفات وترؾ أمرىا للفقو والقضاء إال أنو يلجأ أحياانً  

 سلتلفة شلا جعل لذلك وىو ما انتهجو يف شأف ادلوظف العاـ فأوجد لو تعريفات عديدة يف قوانُت
مفهومو ينصرؼ إىل معٌت خاص حدده ادلشرع وقصده يف رلاؿ تطبيق القانوف الذي احتوى ىذا 
التعريف، فاختلفت التعريفات ابختالؼ القوانُت، وىذا ما ضلاوؿ بيانو للوصوؿ إىل إثبات اضطراب 

 ادلشرع حوؿ طبيعة العاملُت يف الشركات العامة.
  القانون ادإدار  اللييب:أ ( مفهوم املوظف العام يف

ادلتتبع للتنظيم القانوين للوظيفة العامة يف ليبيا جيد أف أوؿ قانوف وضع لتنظيم أحكامها ىو  
بشأف اخلدمة ادلدنية فهو القانوف األساسي لتنظيم أحكاـ الوظيفة يف ذلك  (3)ـ1951لسنة  2القانوف 

                                                 

( ال يتسع ادلقاـ الستعراض ىذا التباين وىذه االجتاىات، ينظر يف ذلػك د. دمحم عبػد هللا احلػراري، أصػوؿ القػانوف اإلداري، مرجػع 1)
ع العػػػاـ، مرجػػػع سػػػابق، ، ومػػػا بعػػػدىا، أ. علػػػى عبػػػد الػػػرحيم بشػػػَت الككلػػػي، النظػػػاـ القػػػانوين لشػػػركات القطػػػا 117سػػػابق، ص

 ، وما بعدىا وما أشار إليو من أحكاـ فيها.97ص
 .102( أ. علي عبد الرحيم بشَت الككلي، النظاـ القانوين لشركات القطاع العاـ. مرجع سابق، ص2)
 ـ.1951، 1ع 1( ا ريدة الرمسية للملكة الليبية ادلتحدة، س3)
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. لكن ىذه القوانُت مل تتطرؽ يف ثناايىا (1)الثالثذلك الوقت، ابإلضافة إىل القوانُت الوظيفية للوالايت 
 .(2)لتعريف ادلوظف العاـ وإف احتوى دتيزاً بُت ادلوظفُت ادلصنفُت وغَت ادلصنفُت

ـ بشأف اخلدمة ادلدنية 1964لسنة  19ـ و1956لسنة  36وىذا ما سار عليو القانوانف  
نوعًا اثلثًا من ادلوظفُت ُعرؼ ابسم ـ وإف أضاؼ القانوف األخَت 1951لسنة  2الالحقاف للقانوف 
 .(3)ادلوظف ادلؤقت

فهذه القوانُت مجيعها مل تضع تعريفًا زلدَّدًا للموظف وإف أوردت بيااًن للموظف يف شأف  
 تطبيق أحكامها.

أورد تعريفاً  (4)ـ بشأف اخلدمة ادلدنية1976لسنة  55إالَّ أف ادلشرع عند إصداره القانوف  
/ج حيث عرفو أبنو "كل من يشتغل إحدى الوظائف ادلشار إليها يف البند 2ادة للموظف العاـ يف ادل

 السابق".
وابلرجوع إىل البند السابق من ادلادة صلده يعرؼ الوظيفة أبهنا رلموعة من الواجبات  

 وادلسؤوليات واالختصاصات اليت هتدؼ إىل خدمة ادلواطن وحتقيق الصاحل العاـ ...".
ـ أخد 1976لسنة  55أف قانوف اخلدمة ادلدنية  (5)من الفقو إىل القوؿوىذا ما دفع جاند  

مبحتوى العمل أساسا لتعريف ادلوظف العاـ، وىو ما ال ديكن االىتداء بو يف حتديد مفهـو ادلوظف 
 العاـ بدقة حبيث دييزه عن غَته من العاملُت يف الدولة.

لُت يف الشركات العامة موظفُت عموميُت شلا سبق ديكن القوؿ أف ادلشرع اللييب مل جيعل العام 
 يف نطاؽ القانوف اإلداري، وما ىم إالَّ عماالً خاضعُت يف عالقاهتم مع الشركة لقانوف العمل.

                                                 

تشريعات الوظيفة العامة، زلاضرات لطلبة الدراسػات العليػا، كليػة القػانوف، جامعػة  ( د. عبد هللا زايد الكاديكي، نظم التأديد يف1)
 (.2، ىامش )108قار يونس، مرجع سابق، ص

، 1ع 1ـ بشأف اخلدمة ادلدنية، ا ريدة الرمسية للمملكة الليبيػة ادلتحػدة، س1951لسنة  2من القانوف رقم  2( ينظر نص ادلادة 2)
 مرجع سابق.

 .108( د. عبد هللا زايد الكاديكي، نظم التأديد يف تشريعات الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص3)
 .2448ـ، ص1976، 48ع 14( ا ريدة الرمسية س4)
 .110( أ. علي عبد الرحيم بشَت الككلي، النظاـ القانوين لشركات القطاع العاـ، مرجع سابق، ص5)
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لكن ما موقف ادلشرع اللييب من طبيعة العاملُت يف الشركات بعد دمج العالقات الوظيفية  
أف الوظيفة العامة مع العالقات التعاقدية اليت  ـ بش1976لسنة  55الالئحية اليت كاف ينظمها القانوف 

ـ بشأف عالقات 2010لسنة  12ـ بشاف العمل يف القانوف 1970لسنة  58كاف حيكمها القانوف 
 العمل؟

إف ادلشرع اللييب رغم تناولو عالقات العمل الالئحية والتعاقدية والتشاركية يف مدونة قانونية  
، إالَّ أنو أفرد لكل عالقة من ىذه (1)شأف عالقات العملـ ب2010لسنة  12واحدة وىي القانوف 

العالقات اباب مستقالًّ من أبواب القانوف مبا حيقق نوعًا من االنفصاؿ يف األحكاـ وإف تواجدت يف 
، وقد أوجد ىذا القانوف تعريفاً (2)شكل قانوف واحد، ومل يصل  ا إىل مرحلة االندماج الكامل لألحكاـ

 واردة يف ادلادة اخلامسة منو وشلا جاء يف ىذه ادلصطلحات ما يلي:لكل ادلصطلحات ال
 أ ( عرؼ ادلوظف العاـ أبنو: "كل من يشغل إحدى الوظائف مبالؾ الوحدة اإلدارية.

ب( عرؼ العامل أبنو كل شخص طبيعي يلتـز ببذؿ ا هد حتت إشراؼ ورقابة جهة العمل لقاء مقابل 
 مالياًّ. سواء كاف حصة يف اإلنتاج أو مبلغاً 

ـ بشأف قانوف عالقات العمل 2010لسنة  12لذا ديكن القوؿ أف قانوف عالقات العمل  
سار على هنج ما كاف سائدًا قبلو يف التفرقة بُت ادلوظف العاـ والعامل، ومن مث اعتبار العاملُت يف 

 يشغلوف ـ وليسوا من ادلوظفُت حيث إهنم ال2010لسنة  12الشركات العامة اخلاضعُت للقانوف 
 وظيفة يف أي مالؾ لوحدة إدارية.

 .(3)وىذا ما عليو بعض الفقو اإلداري يف ليبيا 
ىذا عن موقف ادلشرع يف القانوف اإلداري من العاملُت يف الشركات العامة، فماذا عن موقفو  

 يف القانوف ا نائي يف ىذا ادلوضوع؟ ىذا ما نبينو تباعاً:
 
 

                                                 

 وما بعدىا. 260ـ، ص2010، 7، ع10( مدونة التشريعات س1)
( أ. دمحم عبد هللا عبد العايل، التزاـ العامل أبداء العمل ادلتفق عليو ومدى حق جهة العمل يف تكليفو بعمػل آخػر، دراسػة مقارنػة، 2)

 .2ـ، ص2017منظمة النسيم للتنمية اجملتمعية، 
 .447ـ، ص1971، جامعة بنغازي، 2( ينظر د. خالد عبد العزيز عرمي، القانوف اإلداري اللييب ج3)
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 .(1)ظف العام يف القانون اجلنائيب( موقف املشرع من مفهوم املو 
تبٌت ادلشرع يف القانوف ا نائي موقفًا مغايرًا دلفهـو ادلوظف العاـ عنو يف القانوف اإلداري  

منو  16/4ـ يف ادلادة 1956سبتمرب  23حيث عرؼ ادلوظف العاـ يف قانوف العقوابت الصادر يف 
ى، سواء أبنو: "كل من أنيطت بو مهمة عامة يف خدمة احلكومة أو الوالايت أو اذليئات العامة األخر 

كاف موظفًا أو مستخدمًا دائمًا أو مؤقتًا براتد أو بدونو ويدخل يف ذلك زلررو العقود واألعضاء 
 ادلساعدوف يف احملاكم احملكموف واخلرباء والًتامجة والشهود أثناء قيامهم بواجباهتم".

نوف ووفقًا ذلذا النص فالعاملُت ابلشركات العامة ليسوا موظفُت عموميُت يف مفهـو قا 
 العقوابت.
إالَّ أف ادلشرع أحدث توسعًا يف مفهـو ادلوظف العاـ يف نطاؽ جردية الرشوة عندما قاـ  

واليت  229/2، حيث مت إضافة ادلادة (2)ـ1975لسنة  73بتعديل قانوف العقوابت مبوجد القانوف 
يعد أيضا يف  16من ادلادة  4نصت على "مع عدـ اإلخالؿ بتعريف ادلوظف العمومي الوارد يف البند 

 حكم ادلوظف العمومي:
 أ ( رؤساء وأعضاء اذليئات النيابية أو احمللية سواء كانوا منتجُت أو سلتارين أبية طريقة أخرى.

 ب( رؤساء وأعضاء اللجاف الشعبية.
 (3)ج ( رؤساء وأعضاء رلالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات وادلؤسسات وا معيات

 نت الدولة أو إحدى اذليئات أو ادلؤسسات العامة تساىم يف رأمساذلا".وادلنشآت إذا كا
يالحظ أف ىذا النص أضفى صفة ادلوظف العمومي على أعضاء رلالس إدارة ومديرو  

وموظفو ومستخدمو الشركات وادلؤسسات وا معيات وادلنشآت اليت تكوف الدولة أو إحدى ىيئاهتا أو 

                                                 

 وما بعدىا. 14ـ، د.ف ص1975( ينظر يف ذلك د. إدوارد غايل الذىيب، جرائم ادلوظفُت يف التشريع اللييب، ط1)
ـ، ينظػػر أ. حسػُت محػػودة ادلهػدوي، ادلػوجز يف جػػرائم ادلػوظفُت االقتصػػادية وفقػاً ألحكػػاـ 1975، 44ع 11( ا ريػدة الرمسيػة س2)

 .31، 30ـ دوف نشر، ص1979لسنة  2قانوف ا رائم االقتصادية رقم 
( العاملوف يف ا معيات التعاونية اإلسكانية ىم من ادلػوظفُت العمػوميُت عنػدما يطبػق علػيهم قػانوف العقػوابت وذلػك مبوجػد نػص 3)

مػن القػانوف  26ـ، وكػذلك العػاملوف يف ا معيػات االسػتهالكية مبوجػد نػص ادلػادة 1973لسنة  30من القانوف  27ادلادة 
مػن  50ـ بشأف ا معيات االستهالكية، وكذلك العاملوف اب معيات التعاونية الزراعية مبوجد نػص ادلػادة 1976ة لسن 60

 ـ، بشأف ا معيات التعاونية الزراعية.1971لسنة  46القانوف 
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مل يتطرؽ إىل مدى إضفاء صفة ادلوظف العمومي على ىذه الفئات يف مؤسساهتا العامة مسامهة فيها، و 
 الشركات ادلملوكة ابلكامل للدولة أو إحدى مؤسساهتا وىيئاهتا العامة.

ومبعٌت آخر ىل يتم التقيد حبرفية النص وإضفاء صفة ادلوظف العمومي على الفئات اليت  
تساىم فيها الدولة أو إحدى مؤسساهتا فيها  ذكرىا يف الشركات وادلؤسسات وا معيات وادلنشآت اليت

فقط أـ أف وصف ادلوظف العمومي يشمل ىذه الفئات يف الشركات العامة ادلملوكة كلياًّ للدولة أو أحد 
 أجهزهتا العامة؟

ديكن القوؿ أبنو سوؼ يلحق ىذا الوصف )ادلوظف العمومي( رؤساء أعضاء رلالس إدارة  
ت وادلؤسسات وا معيات وادلنشآت اليت دتلك الدولة أو إحدى ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركا

مؤسساهتا العامة كل رأمساذلا، إذ ال ديكن أف يكوف ادلشرع قد قصد استبعاد إضفاء صفة ادلوظف 
العمومي على ىذه الفئات يف ىذا النوع من الشركات وا معيات وادلؤسسات وادلنشآت اليت دتلك 

هتا، والقوؿ بذلك فيو رلافاة للمنطق إذ كيف للمشرع أف يضفي ىذه رأمساذلا الدولة أو أحد أجهز 
الصفة على ىذه الفئات يف الشركات وادلؤسسات وا معيات وادلنشآت اليت تساىم فيها الدولة أو 
إحدى مؤسساهتا، وال يكوف ذلك على ىذه الفئات يف الشركات وادلؤسسات وا معيات وادلنشآت 

 ادلملوكة كلياًّ للمجتمع.
وىذا ما نراه متفقًا وادلنطق، فإضفاء صفة ادلوظف العمومي على العاملُت ابلشركات العامة  

 ادلملوكة كلياًّ للدولة أو إحدى مؤسساهتا يكوف من ابب أوىل.
بشأف ا رائم االقتصادية ومل  (1)ـ1979لسنة  2ـ أصدر القانوف رقم 1979إالَّ أف ادلشرع يف عاـ 

الضيق الذي أورده يف القانوف اإلداري أو قانوف العقوابت، بل وضع تعريفاً  يقف فيو عند ىذا التعريف
واسعًا للموظف العمومي واعترب ادلستخدـ )العامل( موظفًا مىت أنيطت بو مهمة عامة يف ا هات اليت 

انوف  حددىا القانوف يف ادلادة الثانية منو واليت جاء فيها "يقصد ابدلوظف العاـ يف تطبيق أحكاـ ىذا الق
كل من أنيطت بو مهمة عامة يف اللجاف وادلؤدترات أو األماانت أو البلدايت أو وحدات اإلدارة احمللية 
أو اذليئات أو ادلؤسسات العامة أو االحتادات أو النقاابت أو الروابط أو ا معيات أو اذليئات اخلاصة 

ىذه ا هات أو اليت طبقت بشأهنا  ذات النفع العاـ أو الشركات أو ادلنشآت اليت تساىم يف رأمساذلا

                                                 

 .1073ـ، ص1979، 23ع  17( ا ريدة الرمسية س1)
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مقولة )شركاء ال أجراء( سواء كاف عضوًا أو موظفًا أو منتجًا أو عاماًل دائمًا أو مؤقتًا مبقابل أو دوف 
 مقابل، ويدخل يف ذلك زلررو العقود واحملكموف واخلرباء وادلًتمجوف والشهود أثناء قيامهم بواجباهتم".

ـ 1973لسنة  73ا رائم االقتصادية يعترب تعدياًل للقانوف ويالحظ أف ما ورد يف قانوف  
بشأف تعديل بعض أحكاـ قانوف العقوابت، حيث إف جرائم الرشوة من ا رائم اليت نص عليها قانوف 

 منو. 26إىل  21ا رائم االقتصادية يف الفصل الثالث يف ادلواد من 
العاملُت يف الشركات العامة  شلا سبق يتضح مدى اضطراب موقف ادلشرع اللييب من وصف 

ابدلوظفُت العموميُت حيث مل يعتربىم موظفُت عموميُت يف رلاؿ القانوف اإلداري واعتربىم موظفُت 
عموميُت يف رلاؿ التشريع ا نائي االقتصادي؛ األمر الذي يعد فيو ادلشرع قد تعامل مع العاملُت 

اً على رقا م بتشديد العقوابت عليهم يف قانوف ابلشركات العامة مبعيار مزدوج؛ حيث كاف سيفاً مسلط
ا رائم االقتصادية إبسباغ وصف ادلوظف العمومي عليهم، ومل دينحهم احلماية الكافية اليت تقتضيها ىذه 

لسنة  12الصفة يف القانوف اإلداري؛ حيث مل يعتربىم سوى عماؿ خيضعوف لقانوف عالقات العمل 
 اـ تتعلق ابلوظيفة العامة أو العالقة الالئحية.ـ ومل خيضعهم دلا بو من أحك2010
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 اخلامتة
وىكذا كما ىو حاؿ كل شيء، نصل إىل هناية ىذه الدراسة ادلتواضعة لبعض مظاىر  

اضطراب موقف ادلشرع اللييب جتاه الشركات العامة، والذي اتضح لنا من خاللو النتائج والتوصيات 
 التالية:

 أواًل: النتائج:
إف ادلشرع اللييب مل يكن مستقرًا يف حتديد آلية إنشاء الشركات العامة، فتارًة ينشؤىا عن طريق  -6

السلطة التشريعية، واترًة يوكل إنشاؤىا للسلطة التنفيذية، وخيًتؽ ما أقره، ويقـو إبنشاء شركات 
 عامة مبوجد قوانُت تصدر عن السلطة التشريعية.

يف حتديد أنواع الشركات العامة، فتارًة يعترب الشركة العامة ىي  إف ادلشرع اللييب مل يكن مستقراً  -6
الشركة ادلملوكة كليًا للدولة أو أشخاصها االعتبارية، واترًة أخرى يعًتؼ أبف الشركة العامة إما أف 
تكوف شللوكة كليًا للدولة أو أشخاصها االعتبارية، أو تكوف سلتلطة دتتلك الدولة أو أشخاصها 

 % من رأس ماذلا، ويكوف الباقي ألشخاص القانوف اخلاص.51سبة االعتبارية ن
إف ادلشرع اللييب مل يكن مستقرًا يف حتديد طبيعة الشركات العامة، فرغم تبنيو أهنا من أشخاص  -6

القانوف اخلاص، إال أنو ينشئ شركات ودينحها من االمتيازات ما ىو مقرر ألشخاص القانوف العاـ  
 ا من نظاـ شهر اإلفالس، مسة الشركات التجارية ادلتعثرة.كاحلجز اإلداري، وحتصينه

إف ادلشرع اللييب وإف اعتمد أف العاملُت يف الشركات العامة ما ىم إال أشخاص من أشخاص  -6
القانوف اخلاص، وأهنم ليسوا من ادلوظفُت العموميُت، إال أنو ويف رلاؿ التجرمي اعتربىم موظفُت 

ـ بتعديل بعض أحكاـ قانوف العقوابت، 1975لسنة  73عموميُت مبوجد أحكاـ القانونُت 
 ـ بشأف ا رائم االقتصادية.1979لسنة  2والقانوف 

وديكن القوؿ أبف سبد اضراب ادلشرع جتاه الشركات العامة يرجع لطبيعة ىذه الشركات، فهي تقف يف 
إىل األشخاص منطقة وسطى بُت األشخاص االعتبارية العامة واألشخاص االعتبارية اخلاصة، فهي 

االعتبارية اخلاصة أقرب إذا مت النظر إليها من حيث عالقتها ابلغَت، وكيفية إدارهتا، وىي إىل األشخاص 
االعتبارية العامة أقرب ابلنظر إىل اذلدؼ من إنشائها وتدخل الدولة يف الرقابة عليها، وما دتنحو إليها 

 من امتيازات، ىذا من جهة.
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لشركة العامة يف اختاذ شكل شركة مسامهة ولو كاف ادلؤسس ذلا شخصاً ومن جهة أخرى فإف إلزاـ ا
اعتبارايً عامًا مبفرده يشكل خروجًا عن مفهـو لفظ ادلسامهة سواء من حيث ادلدلوؿ اللغوي أو ادلدلوؿ 
 القانوين، وىذا ما يشكل خروجاً عن القواعد ادلستقرة يف نظاـ الشركات الذي يقتضي تعدد الشركاء.

اثلثة فإف تدخل الدولة والرقابة على الشركات العامة وما يسببو ذلك من قيود على حرية  ومن جهة
 الشركة يشكل أيضاً تدخالً استثنائياً يظهر خروجاً على أحكاـ الشركات ادلستقرة.

إف ىذا االستثناء يف النظاـ القانوين للشركات العامة أوجده النظاـ االقتصادي الذي كاف سائدًا حلظة 
جها، الذي كاف ينتسد إىل االشًتاكية، وأفرز ىذه الشركات يف تلك احلقبة، أما وقد تغَت النظاـ خرو 

االقتصادي يف اجملتمع، واألخذ يف العودة إىل النظاـ الرأمسايل، فإنو يكوف من األوىل واألكثر منطقيًة 
 امة.ومالئمًة العودة إىل تبٍت شكل ادلؤسسات العامة أو ادلنشآت االقتصادية الع

 اثنياً: التوصيات:
لكل ما سبق ندعو ادلشرع اللييب إىل تبٍت شكل ادلؤسسات العامة أو ادلنشآت االقتصادية   

العامة من خالؿ بناء نظاـ قانوين متكامل ذلا، تكوف لتجارب اآلخرين شلن سبقوان أتثَت فيو، واألخذ 
مة، ووضع نظاـ قانوين زلكم ذلا، وحل مبظاىر صلاحو، والعمل على دراسة أوضاع الشركات العامة القائ

 وتصفية غَت اجملدي اقتصادايً منها.
فإف ما توصلنا إليو يف ىذه الورقة ادلتواضعة ليس إال نتاج قراءات يف نصوص القانوف  وختاماً  

ومؤلفات من سبقنا مجعنا ما فيها من درر لعلنا بذلك نفتح لباحث آخر آفاقاً، ونسأؿ هللا أف يكوف 
 حليفنا وما توفيقنا إال ابهلل عليو توكلنا وإليو ننيد، وآخر دعواان أف احلمد هلل رب العادلُت.التوفيق 
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