
                 العدد العاشر -لبحوث األكادميية جملة ا
 من خصوصيات الشركات العامة

 (بشأن النشاط التجاري ومشروع قانون الشركات م3202لسنة  (32)قراءة يف بعض نصوص القانون )
 

724 

 

 من خصوصيات الشركات العامة
بشأن النشاط التجاري ومشروع  م3202لسنة  (32)قراءة يف بعض نصوص القانون 

 قانون الشركات
 املودةأمساء أمحد عبد القادر  . أ

 ةعضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة مصرات
 ةـمقدم

 والصالة والسالـ على سيد ادلرسلني سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم. احلمد هلل رب العادلني
 ..وبعـد

ـ بشأف النشاط التجاري األحكاـ والقواعد العامة 2010لسنة  23لقد تناوؿ القانوف  
حيث تناوؿ يف ىذه ادلواد تعريف الشركة العامة وقواعد  260إىل  256 ادلواديف للشركات العامة 

 منو. 311إىل  292العامة يف ادلواد من  أتسيسها وىيئاهتا، وتناوؿ أيضاً قواعد تغيري الشركات
 3تناوؿ مشروع قانوف الشركات الذي أعدتو اللجنة ادلشكلة مبوجب قرار وزير االقتصاد رقم و  

إلعادة صياغتها كلياًّ أو إحداث  ؛ـ ادلكلفة بدراسة التشريعات االقتصادية يف ليبيا2012لسنة 
ا يتف  والتغريات السياسية واالقتصادية للمجتم،، ىذه األحكاـ مبتعديالت جوىرية عليها بغية تطويرىا 

 أيضاً.
حيث  248إىل  244ادلواد من يف حيث تناوؿ ىذا ادلشروع األحكاـ العامة للشركة العامة  

تناوؿ فيها تعريف الشركة العامة وقواعد أتسيسها وىيئاهتا، وتناوؿ ادلشروع أيضًا قواعد تغيري الشركات 
 حيث تناوؿ فيها أوجو التغري من حتوؿ واندماج وانقساـ.منو  280إىل  266يف ادلواد من 
دة خاصة ومن خالؿ استقراء ىذه النصوص مجيعها تبني لنا أف ىناؾ خصوصيات ع 

 وىو الشكل الذي ،جتعلها بعيدة عن تطبي  األحكاـ العامة للشركات ادلساعلة ،ابلشركات العامة
حيث ال تتخذ الشركات العامة سوى شكاًل واحدًا وىو شكل  ؛ادلشرع للشركات العامة حدده

 الشركات ادلساعلة، وىذا راج، إىل طبيعة ىذه الشركات.
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يف أعماؿ ىذا ادلؤدتر )ادلؤدتر  لمشاركةلادلسموح هبا  ؽار عدد األو لضي  الوقت وزلدودية  ونظراً  
األوؿ حوؿ الشركات يف النظاـ القانوين اللييب( رأينا تسليط الضوء على ثالث من خصوصيات 

ـ بشأف 2010لسنة  23يف القانوف من خالؿ قراءة لبعض النصوص القانونية الشركات العامة 
يف اعتبار الشركة العامة تنظيم قانوين، وأهنا النشاط التجاري ومشروع قانوف الشركات اجلديد تتمثل 

من خالؿ ادلنهج  اً شركة لشخص واحد، وأهنا شركة ال تقبل التحوؿ، وطلصص لكل منها مطلب
 :وفقاً للخطة البحثية التالية التحليلي

 التعريف ابلشركات العامةادلطلب التمهيدي :. 
 تنظيم قانوين ادلطلب األوؿ: الشركة العامة. 
 ادلطلب الثاين: الشركة العامة شركة شخص واحد. 
 ادلطلب الثالث: الشركة العامة ال تقبل التحوؿ. 
 .خادتة: حتتوي أىم النتائج والتوصيات 
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 تمهيدياللطل  ادل
 التعريف ابلشركات العامة

ـ أي تعريف للشركة عمومًا وىذا ما 1953القانوف التجاري اللييب الصادر سنة  مل يتضمن 
بشأف النشاط التجاري عكس ما ذىب إليو القانوف ادلدين  (1)ـ2010لسنة  23انتهجو القانوف رقم 

منو أبهنا "عقد مبقتضاه يلتـز شخصاف أو أكثر أبف يساىم   494اللييب الذي عرؼ الشركة يف ادلادة 
كل منهما يف مشروع اقتصادي بتقدمي حصة من ماؿ أو عمل القتساـ ما قد ينشأ عن ىذا ادلشروع 

 من ربح".
أف ادلشرع ينظر إىل الشركة أبهنا عقد من العقود ختض، للشروط  يتضح من ىذا التعريف 

وجود و  يالعامة للعقود )تراضى، زلل، سبب( وأف ذلا ابإلضافة إىل ذلك شروط خاصة منها ادلوضوع
الشركاء، تقدمي احلصص، اقتساـ األرابح واخلسائر، نية ادلشاركة"، ومنها ما ىو شكلي )كتابة عقد 

  .(ل التجاريقيده يف السجالشركة، 
ـ أنواع الشركات التجارية حبسب الشكل وىي، 2010لسنة  23من القانوف  13وعددت ادلادة 

شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية ابألسهم، الشركات ذات ادلسؤولية احملدودة، 
كاف نشاطها يشكل شركة ادلساعلة، ابإلضافة إىل شركة أخرى ال يلح  هبا وصف التجارية إالَّ إذا  

 .(2)اصةمنو وىي شركة احمل 459عماًل جتارايًّ من األعماؿ ادلنصوص عليها يف ادلادة 
هم الطبيعة العقدية للشركة بفكرة أف الشركة ما ىي قتناعوقد أتثر العديد من ادلشرعني رغم ا 

  ـ1965يف تشري،  ، فأجازوا إنشاء شركات ابإلرادة ادلنفردة كادلشرع األدلاين(3)إال نظاـ قانوين
                                                 

 ـ.21/3/2010مدونة التشريعات، عدد خاص، صادر يف  (1)
ىػذا النػػوع مػن الشػػركات ال ؼلضػ، للشػػروط الشػكلية ادلتطلبػػة يف الشػركات األخػػرى، وتكتسػب الشخصػػية القانونيػة وتعتػػ  مثػػاالً  (2)

للشركات ادلستمرة، ينظر د. دمحم فاؿ احلسن ولد أمني، الوجيز يف القانوف التجػاري وفقػا ألحكػاـ قػانوف النشػاط التجػاري رقػم 
 .141ـ، ص2011منشورات رلم، األطرش للكتاب ادلختص، ـ، 2010لسنة  23

يعػػػن أف الشػػػركة نظػػػاـ معػػػد سػػػلفاً يػػػنظم إليػػػو األشػػػخاص فقػػػط وأف اتفػػػاقهم لػػػيس حا ػػػاً يف حتديػػػد مضػػػموف حقػػػوقهم وحػػػدد  (3)
خالذلػػا التزامػػاهتم، وأف العالقػػة بػػني الشػػركة ومػػن ػلرروهنػػا ليسػػت عالقػػة وكالػػة بػػل ىػػي عالقػػة عضػػوية جتعلػػو جهػػة تتصػػرؼ مػػن 

الشػركة يف أمواذلػا. ينظػر: د. دمحم عمػار تيبػار، نظريػة احلقػوؽ األساسػية للمسػاعلة يف شػركة ادلسػاعلة، دراسػة مقارنػة يف القػانوف 
 وما بعدىا. 9اللييب وادلصري والفرنسي، مطاب، الوحدة العربية، الزاوية، ص
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 .وىو ما سار عليو ادلشرع اللييب (1)ـ11/7/1985الصادر يف  9وادلشرع الفرنسي يف القانوف 
إىل تبن  ةمل يرتدد جانب من الفقو يف الدعو  ،وم، تبن ادلشرع اللييب الطبيعة العقدية للشركة 

 .(2)ادلشرع فكرة أف الشركة نظاـ قانوين ال عقد
هنا مل تعد عقدًا ؼلض، دلا ختض، لو العقود إحيث  ؛حل  مفهـو الشركةورغم التطور الذي  

ـ  العقود، تعيني العماؿ، تالقانونيني  بل أصبحت فاعاًل أساسياًّ من الفاعلني ،ويرتب ما ترتبو من آاثر
تتقدـ للمناقصات، تتحمل الضرائب، وبذلك تكوف قد خرجت من دائرة التصرفات إىل دائرة 

 إىل القوؿ أبنو غلب التمييز بني الشركة ابلداللة (3)نية، وىذا ما دعا جانب من الفقواألشخاص القانو 
من القانوف ادلدين والشركة  494نص ادلادة  وىو ما يصدؽ عليو ،ادلصدرية وىي عقد بني أشخاص

ماً يف عقدية الشركة واعتبارىا نظا كيدعو إىل التشكي اابلداللة اال ية وىي ذلك الشخص القانوين شل
 قانونياًّ.

إالَّ أف ادلشرع اللييب مل يفصح عن أي تغيري يف مفهـو الشركة عندما حاوؿ مج، شتات  
، فقد ظل وفياًّ للفكرة (4)ـ2010لسنة  23القوانني الصادرة لتنظيم الشركات وإدماجها يف القانوف 

 التقليدية العقدية كأساس لتكوين الشركات.
 

                                                 

 2، ع، 1ات، حبث منشور يف رللػة البحػوث القانونيػة، سد. علي أمحد شكورفو، بعض مالمح التطور يف مشروع قانوف الشرك (1)
 .182ـ، ص2014ابريل 

، 2د. مسػػػػعود دمحم مػػػػادي، د. فاضػػػػل الزىػػػػاوي، الشػػػػركات التجاريػػػػة يف القػػػػانوف الليػػػػيب، منشػػػػورات جامعػػػػة اجلبػػػػل الغػػػػر ، ط (2)
 ـ.2011. منشورات رلم، األطرش للكتاب ادلختص، 17ـ، ص1997

 .140أمني، الوجيز يف القانوف التجاري، مرج، ساب ، ص د. دمحم فاؿ احلسن ولد (3)
 ـ، مث أضاؼ إليو ادلشرع العديد من القوانني مثل:1953لقد برز أوؿ تنظيم للشركات يف القانوف التجاري الصادر  (4)
 ـ ادلتعل  بتقرير بعض األحكاـ اخلاصة ابلتجار والشركات التجارية واإلشراؼ عليها.1970لسنة  65القانوف  -
 ـ بشأف األحكاـ اخلاصة ابذليئات وادلؤسسات العامة وشركات القطاع العاـ.1975لسنة  110القانوف  -
 ـ اخلاص ببعض األحكاـ اخلاصة ابلتشاركيات.1985لسنة  9القانوف  -
 ـ بشأف مزاولة األنشطة االقتصادية.1982لسنة  9القانوف  -
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تنبئ عن  ،يرى أنو ؽلكن تلمس بعض ادلظاىر يف ىذا القانوف (1)من الفقوجانبًا إالَّ أف  
لألفراد من حيث ادلبدأ حرية مزاولة  فيو حيث إف ادلشرع أجاز ،األخذ بفكرة أف الشركة نظاـ قانوين

لكنو حصر أشكاؿ الشركات  ؛منو 1354وفقًا لنص ادلادة  النشاط التجاري بشكل فردي أو مجاعي
ى ير منو، و  13التجاري من خالذلا يف مخس شركات وفقا دلا ورد يف ادلادة  اليت ؽلكن أف يباشر النشاط

ة وال ادىذا اجلانب من الفقو أف حصر الشركات يف األشكاؿ احملددة قانواًن يعطل مبدأ سلطاف اإلر 
فكل ما ؽللكو الشركاء  ،القوالب ادلعدة مسبقاً  يبيح لألفراد إمكانية مزاولة النشاط التجاري خارج ىذه

اختيار الشكل القانوين للشركة، أما طريقة العمل يف ىذه الشركات فهي ختض، لسلطة ادلشرع  ىو
 وسياستو ضلوىا.

ومن مظاىر خروج ادلشرع أيضًا على مقتضيات النمط السائد يف الشركات وفقًا لتعريفها الوارد يف 
وفقا  واحد من قبل شخص عاـالعامة الشركة ادلساعلة أتسيس ن إمكانية مالقانوف ادلدين ىو ما تبناه 

 .منو 99/4لنص ادلادة 
حيث  منو، 1359ومن مظاىر تراج، التصور العقدي يف ىذا القانوف أيضًا ىو ما نصت عليو ادلادة 

ما  ، وىذا(2)تطلبت إلزاـ ادلعنيني بنفاذ القانوف بتسوية أوضاعهم خالؿ ستة أشهر من اتريخ نشره
قائمة مبراجعة أوضاعها مبا يتف  واألحكاـ اليت أتى هبا ىذا الشركات التجارية ال يقتضي أف تقـو

خالفاً للقاعدة ادلعروفة أف العقود ادل مة يف ظل قانوف معني ال تتأثر مبا يصدر بعد إبرامها من  ،القانوف
القانوين ذلا يف  قوانني، وىذا ما ؽلكن اعتباره خرقًا للطاب، العقدي للشركة ومظهرًا من مظاىر التصور

 .(3)قانوف اللييبال
وا مشروع قانوف الشركات إىل وض، تعريف للشركة، حيث ضعوعلى غري العادة ذىب وا 

تنشأ الشركة عن عقد بني شخصني أو "أبهنا نصت ادلادة األوىل من ادلشروع ادلعنونة بتعريف الشركة 
اؿ أو عمل أكثر وذلك أبف يساىم كل منهما يف مشروع اقتصادي يستهدؼ الربح بتقدمي حصة من م

 القتساـ ما ينشأ عنو من ربح أو خسارة.
                                                 

 وما بعدىا. 141التجاري، مرج، ساب ، صد. دمحم فاؿ احلسن ولد أمني، الوجيز يف القانوف  (1)
 ـ.21/8/2010نشر ىذا القانوف يف عدد خاص من اجلريدة الر ية بتاريخ  (2)
 .142د. دمحم فاؿ احلسن ولد أمني، الوجيز يف القانوف التجاري، مرج، ساب ، ص (3)
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 وغلوز أف تؤسس الشركة ابإلرادة ادلنفردة لشخص واحد يف احلاالت اليت ػلددىا القانوف".
وما ىي إال  ،بىن صراحة أتسيس الشركة بتصرؼ إرادي منفردتوبذلك يكوف ادلشروع قد  
  .مرتاجعاً عن الشروط التقليدية اخلاصة إبنشاء الشركات اليت من بينها تعدد الشركاء ،نظاـ قانوين

 ىذا عن ادلفهـو العاـ للشركة فما ىو مفهـو الشركة العامة؟ وما أشكاذلا؟ 
 .(1)خاصاً لتنظيم الشركات العامة إال مؤخراً  ادلشرع اللييب مل يض، قانوانً 

 ابلتعريفات التالية: هاوقد عرف 
ـ أبهنا "كل شركة ؽللك رأس ماذلا 2006لسنة  3: عرفت الشركة العامة مبوجب القانوف األول

% من رأس 51شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة أو يساىم فيها بنسبة ال تقل عن 
 ماذلا".
شركة اليت "ال أبهناـ 2001لسنة  21: عرفت الشركة العامة يف الالئحة التنفيذية للقانوف رقم الثاين

 .(2)من اللجنة الشعبية العامة"ر دتلك الدولة كامل رأس ماذلا ويصدر بتأسيسها قرا
منو أبهنا "كل شركة ؽللك  256الشركة العامة يف ادلادة  ـ2010لسنة  23: عرؼ القانوف الثالث

 رأس ماذلا ابلكامل شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة وتتخذ الشركات العامة شكل
 الشركة ادلساعلة وتسري عليها أحكاـ ىذا القانوف".

                                                 

 حيث صدرت العديد من القوانني تتعل  بتنظيم أحكاـ الشركات العامة منها: (1)
 ادلتعل  ابألحكاـ اخلاصة ابذليئات وادلؤسسات العامة وشركات القطاع العاـ. 1975لسنة  110القانوف رقم  -
 ـ.1975لسنة  110ـ بشأف تعديل القانوف رقم 2004لسنة  1القانوف رقم  -
لية ـ بشػػػػأف قػػػػانوف شػػػػركات ادلسػػػػاعلة وشػػػػركات التوصػػػػية ابألسػػػػهم والشػػػػركات ذات ادلسػػػػئو 1981لسػػػػنة  159القػػػػانوف رقػػػػم  -

 احملدودة.
ـ بشأف شػركات القطػاع العػاـ، مدونػة التشػريعات، ويالحػه علػى ىػذا القػانوف أنػو مل يػنظم سػوى 2006لسنة  3القانوف رقم  -

بعض األحكاـ ادلتعلقة ابلشركات التجارية وأحاؿ يف معظم أحكامو للقانوف التجاري، فهو مل يسػتغرؽ كافػة أحكػاـ الشػركات 
 العامة.

، 723ـ، ص18/12/2001، 10ع 4مػػػن الالئحػػة ادلػػذكورة أعػػاله، مدونػػة التشػػػريعات س 36ردتػػو ادلػػادة ىػػذا التعريػػف أو  (2)
 ـ.2004لسنة  1ـ ابلقانوف 2010لسنة  21ُعّدؿ القانوف 
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فالشركة العامة مبوجب ىذا القانوف ىي الشركة ادلساعلة اليت ؽللك رأس ماذلا ابلكامل شخص  
 أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة.

أما بعض الفقو فقد عرفها أبهنا "وحدة اقتصادية أتخذ شكل شركة ادلساعلة ويكوف غرضها  
يذ مشروع اقتصادي وفقًا للسياسة العامة للدولة ويف إطار خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، تنف

 –ويكوف رأس ماذلا شللوكًا لشخص عاـ ملكية كاملة أو ابدلشاركة م، أشخاص عامة أو خاصة 
 .(1)% من رأس ادلاؿ51على أال تقل نسبة مساعلتو يف حاؿ ادلشاركة عن  –شركات أو أفراد 

منو أبهنا "كل شركة دتلك  241قد عرؼ مشروع قانوف الشركات الشركة العامة يف ادلادة و  
الدولة أو شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة رأس ماذلا ابلكامل وتتخذ شكل شركة 

 ادلساعلة.
 :(2)يتضح من ىذه التعريفات اخلصائص التالية للشركة العامة 

ل شركة ادلساعلة ولو أتسست من شخص اعتباري عاـ واحد أف شكل الشركة العامة ىو شك -1
وىذا ما يعد خروجًا على معىن ادلساعلة سواء من حيث ادلدلوؿ اللغوي أو ادلدلوؿ القانوين لشركة 
ادلساعلة الذي يشرتط تعدد الشركاء فانفراد شخص مبلكية رأس ماؿ الشركة ينفي فكرة الشركة  

 كعقد.
ادلنفصلة خصية ادلعنوية ومن مت فهي شخص قانوين لو ذمتو ادلالية ب الشسأف الشركة العامة تكت -2

 عن مؤسسها ولو أىليتو القانونية.
أف نشاط الشركة العامة أاي كاف نوعو البد أف يكوف متفقًا م، سياسة الدولة وم، خططها  -3

الربح عامالً االقتصادية واالجتماعية، وىذا ما غلعلها حبيسة غرضها وال ؽلكنها تعديلو وال يعت  
 زلركاً ذلا.

                                                 

شػػػركات  1الشػػػركات التجاريػػػة  –، األعمػػػاؿ التجاريػػػة والتػػػاجر 1د. زلمػػػود سلتػػػار أمحػػػد بربػػػري، قػػػانوف ادلعػػػامالت التجاريػػػة، ج (1)
، د. أبوزيػػد رضػػواف، شػػركات ادلسػػاعلة وفقػػاً 583ـ، ص1987العػػاـ واخلػػاص، األمػػواؿ التجاريػػة، دار الفكػػر العػػر ، القطػػاع 

 .270ـ، ص1983ـ والقطاع العاـ، دار الفكر العر ، 1981لسنة  159ألحكاـ القانوف 
عػػػاـ، دراسػػة مقارنػػػة يف القػػػانونني الليػػػيب ينظػػر يف ذلػػػك أ. علػػػي عبػػد الػػػرحيم بشػػػري الككلػػي، النظػػػاـ القػػػانوين لشػػركات القطػػػاع ال (2)

 .39وادلصري، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزي،، دوف اتريخ نشر، ص



                 العدد العاشر -لبحوث األكادميية جملة ا
 من خصوصيات الشركات العامة

 (بشأن النشاط التجاري ومشروع قانون الشركات م3202لسنة  (32)قراءة يف بعض نصوص القانون )
 

731 

 

 ادللطل  األول
 الشركة العامة تنظيم قانوين

الشركة العامة أبهنا "وحدة اقتصادية تقـو على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقًا خلطة  تعرف 
 .(1)التنمية"

وعرفت أيضًا أبهنا "كل شركة ؽللك رأس ماذلا شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية  
 .(2)% من رأس ماذلا"51بنسبة ال تقل عن  العامة أو يساىم فيها

وقد عرفها جانب من الفقو أبهنا "وحدة اقتصادية أتخذ شكل شركة ادلساعلة ويكوف غرضها  
تنفيذ مشروع اقتصادي وفقًا للسياسة العامة للدولة ويف إطار خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .(3)"ويكوف رأس ماذلا شللوكاً لشخص عاـ ملكية كاملة
 :(4)ويتضح من ىذه التعريفات أف الشركة العامة تقـو على االعتبارات التالية 

فهي  ،ال فكرة العقد مبفهومها التقليديلب عليها فكرة النظاـ غ يمثأهنا وحدة اقتصادية ومن  -1
 وحدة قائمة بذاهتا ذلا شخصيتها االعتبارية.

فال يقتصر نشاطها على …" جتاري،أهنا تقـو على تنفيذ مشروع اقتصادي )صناعي، زراعي،  -2
 األعماؿ وادلشروعات التجارية.

 ،بل هتدؼ إىل حتقي  خطة اجملتم، يف التنمية االقتصادية ؛أهنا ليست بناء قانونيًا يستهدؼ الربح -3
 باع حاجيات االستهالؾ العاـ أو يف تطوير وإظلاء االقتصاد الوطن.شسواء إب
علة وتطب  بشأهنا أحكاـ القانوف التجاري السائدة وتتخذ الشركة العامة شكل شركة ادلسا 

ودتكينها من اتباع  ،ية جتنب األساليب واإلجراءات اإلدارية الروتينية ادلعموؿ هبا يف األجهزة اإلداريةغب

                                                 

نقػالً عػن أ. علػي  28ـ بشأف ادلؤسسات العامة وشركات القطاع يف مادتػو 1971لسنة  60ىذا ما أورده القانوف ادلصري رقم  (1)
 .18، صعبد الرحيم بشري الككلي، ادلرج، الساب  نفسو

، مدونة التشريعات الليبية س2006لسنة  3القانوف  (2)  .75ـ، ص13/3/2007بتاريخ  3ع. 7ـ بشأف القطاع العـا
، د. أبوزيد رضواف، شػركات 583، األعماؿ التجارية، مرج، ساب ، ص1د. زلمود سلتار بربري، قانوف ادلعامالت التجارية، ج (3)

 .270ادلساعلة، مرج، ساب ، ص
 .366، 365أبوزيد رضواف، شركات ادلساعلة، مرج، ساب ، صد.  (4)
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لكي حتق  صلاحها وتظهر كفاءهتا يف حتقي  ما  ؛أساليب إدارة ادلشروعات االقتصادية احلرة ادلماثلة
 .(1)أنشئت من أجلو

شكل الشركة ادلساعلة للشركات العامة إىل رغبة ادلشرع يف توحيد تبن  (2)ويعزو البعض 
 وارتباط اتريخ ىذه الشركات ابدلشاري، االقتصادية الضخمة. ،أسلوب اإلدارة والرقابة واإلشراؼ

تقـو على  (3)وتعت  الشركة العامة بعد اكتساهبا الشخصية ادلعنوية شخصًا معنواًي خاصاً  
ض، دلا ؼلض، لو التجار من القيد يف ختو  ،من حرية يف حدود أغراضهاذلا مباشرة وتنفيذ ادلشروعات مبا 

غري إشهار اإلفالس الذي أاثر جداًل فقهياً واسعاً حولو بني  ،السجل التجاري، مسك الدفاتر التجارية
 جتارية بنص القانوف.، فهي شركة (4)رليز ومان، ال يتس، ادلقاـ لسرد ما قيل بشأنو

الطبيعية العقدية ما تكوف ملكًا للدولة الليبية وىذا ما ينايف دائمًا والشركة العامة يف ليبيا  
مببدأ سلطاف  كومةوينقلها إىل فكرة النظاـ القانوين، فهي ليست شركة زل ،السائدة يف فقو الشركات

 :(5)امل التاليةير التعاقدي( والذي بدأ الرتاج، عنو للعو و اإلرادة )التص
ادلتواصل يف تنظيم الشركات التجارية أدى يف معظمو إىل حتوؿ الشركة من : التدخل التشريعي األول

 تنظيم إرادي مبن على العقد إىل تنظيم قانوين مصدره التشري،.

                                                 

، ويف ىػػذا ادلعػػىن د. 81ـ، ص1992، 1د. دمحم عبػػد ا احلػػراري، أصػػوؿ القػػانوف اإلداري الليػػيب، منشػػورات جامعػػة انصػػر، ج (1)
 .369أبوزيد رضواف، شركات ادلساعلة، مرج، ساب ، ص

 .369ب ، صد. أبوزيد رضواف، شركات ادلساعلة، مرج، سا (2)
القضاء يف ليبيا ادلدين واإلداري واجلنائي يكاد يكػوف متفقػاً علػى أف الشػركات العامػة ليسػت مػن أشػخاص القػانوف العػاـ وأرسػى  (3)

، ينظػػر د. دمحم 102ص 1ع 10ؽ رللػػة احملكمػػة العليػػا س102/20عػػدة مبػػادئ يف عػػدة طعػػوف منهػػا: الطعػػن اجلنػػائي رقػػم 
ومػػا بعػػػدىا، أ. عبػػد الػػػرحيم بشػػري الككلػػػي، النظػػػاـ  79وين اإلداري الليػػيب، مرجػػػ، سػػػاب ، صعبػػد ا احلػػػراري، أصػػوؿ القػػػان

 وما بعدىا. 100القانوين لشركات القطاع العاـ، مرج، ساب ، ص
، د. أبوزيد رضواف، شركات ادلساعلة، مرج، ساب ، 598ينظر د. زلمود سلتار أمحد بربري، قانوف ادلعامالت، مرج، ساب ، ص (4)

 .385ص
د. مػػػراد منػػػري فهػػػيم، ضلػػػو قػػػانوف واحػػػد للشػػػركات )تقنػػػني الشػػػركات( دراسػػػة يف التشػػػري، الػػػراىن للشػػػركات يف القػػػانوف ادلصػػػري  (5)

 وما بعدىا. 128ـ، ص1991والفرنسي، منشأة ادلعارؼ ابإلسكندرية، 
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القوانني  وىذا يظهر جلياً يف  : التأثري الفعاؿ لفكرة ادلشروع مبعناىا االقتصادي على رلاؿ القانوفالثاين
قوانني ادلنظمة للشركات بشكل الاألمر الذي انعكس أيضًا على  ؛وقوانني العمل ،ادلتعلقة ابلضريبة

مستقل عن القانوف التجاري الذي تنتمي إليو، فتحولت بذلك الشركات من تنظيم إرادي للمكونني ذلا 
 إىل تنظيم قانوين دلشروع.

ادلساعلة شأهنا شأف غريىا من شركات األمواؿ عن شركة عن تكييف  (1): عدوؿ بعض الفقوالثالث
 فكرة العقد واألخذ يف شأهنا بفكرة النظاـ.

الشروط اخلاصة ابلشركات عن أف الشركة العامة نظاـ قانوين ختلي ادلشرع  ةومن مظاىر فكر  
 ومنها:

رط ليس  العامة من ىذا الش تتعدد الشركاء حيث تراجعت القوانني والقرارات ادلنشأة للشركا – 1
 .أيضاً  كشرط ابتداء بل كشرط الستمرار الشركة

يف الشركات العامة إنشاء ىذه الشركات من قبل شخص واحد  اعتدفباعتباره شرط ابتداء فإف ادلشرع 
وىذا ما يؤكد ادلفهـو احلديث للشركة كتنظيم قانوين وىو ما تبناه مشروع قانوف الشركات  ،وىو الدولة
"يقصد بشركة الشخص الواحد ذات ادلسئولية احملدودة ألغراض تطبي  نصها  واليت جاء 280يف ادلادة 

أحكاـ ىذا القانوف كل نشاط اقتصادي ؽللك رأس ماؿ لو ابلكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري 
 وال يسأؿ مالكها إال يف حدود رأس ماذلا.

وغلوز … "منو  1/2مشروع قانوف الشركات يف ادلادة  واوىذا ما يؤكد ما ذىب إليو واضع 
 أف تؤسس الشركة ابإلرادة ادلنفردة لشخص واحد يف احلاالت اليت ػلددىا القانوف".

أف انقضاء الشركة يتم بقوة القانوف إذا تراج، ادلشرع عن ادلستقر من  ،وابعتباره شرط بقاء 
جتمعت مجي، حصص الشركة يف يد شخص واحد دلخالفة ذلك لعقد أتسيس الشركة الذي يفرتض 

 .(2)ود شريكني على األقلوج

                                                 

كات التجاريػة يف القػانوف ، د.  ػري الشػرقاوي، الشػر 145، د.ف، ص2ـ، ط1982د. مصطفى كماؿ طو، القانوف التجػاري،  (1)
 .5ـ، د.ف، ص1986ادلصري، 

 .213د. مصطفى كماؿ طو، القانوف التجاري، ادلرج، الساب ، ص (2)



                 العدد العاشر -لبحوث األكادميية جملة ا
 من خصوصيات الشركات العامة

 (بشأن النشاط التجاري ومشروع قانون الشركات م3202لسنة  (32)قراءة يف بعض نصوص القانون )
 

734 

 

حيث يتجو ادلشرع إىل إعطاء الشركات فرصة لتصحيح وضعها اعتدادًا بكياف ادلشروع   
 .(1)كموضوع للشركة وأتكيداً دلفهومها احلديث كتنظيم قانوين للمشروع

ص على أسباب انقضاء نمنو واليت ت 285وىذا ما تبناه مشروع قانوف الشركات يف ادلادة  
يف حاؿ أيلولة حصص أو أسهم الشركة إىل  -6…ة على "دسحيث نصت يف فقرهتا السا ،تالشركا

ما مل يقم من آلت إليو ىذه احلصص أو األسهم خالؿ سنة ابستيفاء النقص أو حتويلها شخص واحد 
استثناء الشركة القابضة والشركات ذات ، م، مالحظة ذات مسئولية زلدودة إىل شركة شخص واحد

 من ىذا احلكم. دودةادلسئولية احمل
التخلي عن تقدمي احلصص وىذا مبىن على الشرط األوؿ وىو تعدد الشركاء حيث تلـز القواعد  – 2

وىذا ما يرتتب عليو  ،العامة كل شريك يف الشركة بتقدمي حصتو فيها كشرط من الشروط اخلاصة هبا
تمثل يف ح  الشريك يف األرابح تاثر آو ىذه الصفة من تباكتساب صفة الشريك يف الشركة وما تر 

 .(2)ويل رأ اذلا ومن الذي يتوالهبني يف سند إنشاء الشركة العامة مصدر دتيواإلدارة حيث 
لكنو شرط مفرتض يقتضيو  ؛شرط موضوعي خاص ابلشركةأيضًا التخلي عن نية ادلشاركة وىذا  – 3

 ،قد الشركة وغريىا من العقود ادلشاهبةويستخدـ عند الفقهاء يف التمييز بني ع ،التصور العقدي للشركة
 .(3)وبني الشركة وحالة الشيوع ،مثل عقد العمل وعقد القرض

عنصر معنوي يعن اجتاه الشركاء للعمل مبا  ،ر العقدي للشركةو ونية ادلشاركة يف ظل التص 
عماؿ م، مالحظة أنو ال رلاؿ إل ادلخاطر ادلشرتكة "اخلسارة" حتملوقبوؿ  ،ػلق  أغراض الشركة

 .ادلظهرين األخريين إذا كانت الشركة العامة قد تكونت من مساعلات عدة أشخاص اعتبارية
الفكرة  إىل واالجتاهللشركة ومن التطبيقات العملية على ىجر ادلشرع اللييب الفكرة العقدية  
 األمثلة التشريعية التالية: ىا أف الشركات نظاـ أو تنظيم قانوينااليت مؤد

 .(4)اد وبي، األدوات وادلعدات الزراعيةري ـ بشأف أتسيس شركة عامة الست1972لسنة  28القانوف  -أ
                                                 

 .137ـ، ص1991د. مراد منري فهيم، ضلو قانوف واحد للشركات، توزي، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية،  (1)
 وما بعدىا. 140الساب ، صد. مراد منري فهيم، ضلو قانوف واحد للشركات، ادلرج،  (2)
 .163د. مصطفى كماؿ طو، القانوف التجاري، مرج، ساب ، ص (3)
 .72، ص1972، 18ع 10منشور يف اجلريدة الر ية س (4)
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النظاـ األساسي للشركة العامة  صدارإب ـ1985لسنة  28قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم  -ب
 .(1)لل يد واالتصاالت السلكية والالسلكية

س اإلدارة، حيث أجاز ادلشرع أحيااًن دمج ىذين التخلي عن الفصل بني اجلمعية العمومية ورلل – 4
 اجلهازين يف إدارة الشركة وتويل رللس اإلدارة سلطات اجلمعية العمومية.

ل أسرية ذلذا التصور العقدي بل ىي رلموعة وتظفالشركة العامة ليست شركة تنشأ بعقد  
كة بوصفها تنظيمًا قانونياً فهي أسرية ادلفهـو احلديث للشر  ،قواعد وأحكاـ تليب احتياجات ادلشروع

 .للمشروع
فإنشاء الشركات العامة مل يعد عملية إرادية ختض، التفاؽ الشركاء بل أصبح عملية إجرائية ينص عليها 

 القانوف.
 ادلطلب الثاين

 الشركة العامة شركة شخص واحد
ـ بشأف النشاط التجاري على أنو "يقصد 2010لسنة  23من القانوف  256تنص ادلادة  
 …". كل شركة ؽللك رأ اذلا ابلكامل شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامةالعامة  ابلشركة 

فالشركة العامة تتخذ شكل شركة ادلساعلة إال أنو ؽلكن لشخص اعتباري واحد أف ؽللك كافة  
 .(2)و ما يعرؼ يف فقو القانوف التجاري بشركة الشخص الواحداسهمها وى
ويعت  ذلك اعرتافًا من ادلشرع اللييب بتأسيس شركة الشخص الواحد، ويشكل خروجًا عن  

القواعد واألسس التقليدية ادلستقرة يف فقو الشركات التجارية دلا تتمت، بو شركة الشخص الواحد من 
 ضل للمشاري، التجارية والصناعية حتق  أغراض الشركات العامة.ميزات تكمن يف حتقي  إدارة أف

من مشروع قانوف الشركات على "م، مراعاة األحكاـ ادلنظمة لشركات  245تنص ادلادة و  
ادلساعلة تؤسس الشركة العامة بقرار من رللس الوزراء متضمنًا النظاـ األساسي للشركة، وبناًء على 

 اجلهة ادلختصة".دراسة جدوى اقتصادية تقدـ من 

                                                 

 .18، ص1985، 21ع 23منشور يف اجلريدة الر ية س (1)
 وما بعدىا. 5ص، 1996، شركة الشخص الواحد، د.ف، 5، مؤسسة الشركات التجارية، جفد. الياس انصي (2)
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 :(1)طريقتني ىحدوتتكوف شركة الشخص الواحد إب 
 .اجتماع األسهم أو احلصص يف يد شريك واحدأواًل: 

لكن يتناقص عدد الشركاء ويتنامى التناقص إىل أف  ،وىذا ما يقتضي أف تنشأ الشركة بعقد 
واحد، وختتلف التشريعات يف معاجلة ذلك فمنها ما يقـو حبل  كتتجم، كل احلصص يف يد شري

الشركة كالقانوف االصلليزي، ومنها ما يعت ىا منحلة حبكم القانوف إذا مل تبادر ابلتصحيح خالؿ مهلة 
 .قانوف الفرنسيػلددىا القانوف كال

 : عن طريق التأسيس ادلباشر.اثنياً 
ـ، حيث أجاز 3/3/1983الصادر يف  عراقيال التجاري وقد تناوؿ ىذه الطريقة القانوف 

 ذلك صراحة.
مسك ابلنظاـ العقدي يف أتسيس الشركات وترفض جتم، تورغم أف أغلب القوانني تتبىن وت 

إال أهنا جتيز ألشخاص القانوف العاـ )األشخاص االعتبارية العامة( أف  ،احلصص يف يد شريك واحد
 تنشئ مبفردىا شركات مساعلة عامة.

إنشاء شركات  ـ1987لسنة  97ـ، 1966لسنة  32ادلشرع ادلصري يف القانونني  فأجاز 
عامة من قبل مؤسسات القطاع العاـ مبفردىا، وىذا نفسو ما انتهجو القانوف السعودي حيث أسس 

ىػ، الشركة السعودية للتموين ابدلرسـو 1396لسنة  66دلرسـو ادللكي ابالشركة السعودية للضرائب 
 ىػ.1396 لسنة 7ادللكي 

نيو أتسيس شركات عامة من قبل احلكومة مبوجب نص بوأجاز قانوف التجارة الكوييت ذلك بت 
  .منو 70/4ادلادة 

، ويرفض فكرة أف الشركة نظاـ قانوين (2)ادلشرع الزاؿ متمسكاً بنظرية العقد يف تكوين الشركةفويف ليبيا 
ـ الذي أعاد بو تنظيم النشاط 2010 لسنة 23ومن مت مل يض، يف نصوص قانوف النشاط التجاري 

                                                 

 وما بعدىا. 187د. علي أمحد شكورفو، بعض مالمح التطور يف مشروع قانوف الشركات، مرج، ساب ، ص (1)
مػػن القػػانوف ادلػػدين علػػى: "الشػػركة عقػػد مبقتضػػاه يلتػػـز شخصػػاف أو أكثػػر أبف يسػػاىم كػػل مػػنهم يف مشػػروع  494تػػنص ادلػػادة  (2)

 ما قد ينشأ عن ىذا ادلشروع من ربح".اقتصادي بتقدمي حصة يف ماؿ أو عمل القتساـ 
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أية  –القوانني ادلتناثرة الصادرة قبلو اليت تنظم النشاط التجاري أغلب التجاري أبكملو، وألغى مبوجبو 
 نصوص تفيد تبنيو لشركة الشخص الواحد.

 ردصالشخص الواحد وأة كر ش أمدإال أف الواق، العملي أوجدىا حيث تبىن ادلشرع ومنذ  
، يقوانني والقرارات أنشأ مبوجبها شركات عامة انفردت الدولة بتأسيسها ودتلك مجالعديد من ال

 مها.هسأ
من لو صالحية أتسيس الشركات بشأف ويالحه أف ادلشرع اللييب مل يتخذ موقفًا موحدًا  

 أوكل ىذه ادلهمة أحيااًن للسلطة التشريعية حبيث تنشأ الشركة العامة مبوجب قانوف صادر فقد ،العامة
 ذلك كثرية منها: علىعنها، واألمثلة 

  (1)بتأسيس شركة الكفرة الزراعية ـ1972لسنة  10القانوف رقم. 
  (2)ـ إبنشاء ادلصرؼ العر  اللييب اخلارجي1972لسنة  18والقانوف رقم. 
  (3)ـ إبنشاء الشركة العامة للتوزي، والنشر واإلعالف1972لسنة  60والقانوف رقم. 

حيث مت إنشاء العديد من ، (4)مهمة إنشاء الشركات العامة للسلطة التنفيذية مث رأى ادلشرع إسناد
قرار  الشركات العامة مبوجب قرارات صادرة عن السلطة التنفيذية يف الدولة ومنها على سبيل ادلثاؿ:

ـ إبنشاء الشركة الوطنية للكيماوايت وأدوات حفر 1983لسنة  577اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 
 .(6)ـ بشأف إنشاء الشركة العامة للنقل السري،1987لسنة  355وقرارىا رقم  .(5)النفطآابر وأمن 

                                                 
 .42ـ، ص1972القوانني الصادرة عاـ  –ادلوسوعة التشريعية للجماىريية سابقاً  (1)
 .48ـ، ص1972القوانني الصادرة عاـ  –ادلوسوعة التشريعية للجماىريية سابقاً  (2)
 .216، صـ1974القوانني الصادرة عاـ  –ادلوسوعة التشريعية للجماىريية سابقاً  (3)
د. عبػػػد ا زايػػػد الكػػػاديكي، القػػػانوف اإلداري، زلاضػػػرات ملقػػػاة علػػػى طلبػػػة الدراسػػػات العليػػػا، كليػػػة القػػػانوف جامعػػػة قػػػاريونس  (4)

 غري منشور. 59ـ، ص2003)بنغازي( عاـ 
 1ع 7سـ بشػػأف عمػػل ادلػػؤدترات الشػػعبية واللجػػاف الشػػعبية، مدونػػة التشػػريعات، 2007لسػػنة  1وانظػػر كػػذلك القػػانوف رقػػم  

 .6ـ، ص4/3/2007بتاريخ 
 .316ـ، ص13/7/1983بتاريخ  37ع 21اجلريدة الر ية س (5)
 .427ـ، ص22/7/1987بتاريخ  20ع 26اجلريدة الر ية س (6)
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ات تصدر عن قرار ذلك فقد خالف ادلشرع ما تبناه بشأف إنشاء الشركات العامة مبوجب م، و  
لسنة  2عامة مبوجب قوانني ومن ذلك إصداره القانوف رقم قاـ إبنشاء شركات فالسلطة التنفيذية 

ـ بشأف 1984لسنة  16، والقانوف رقم (1)بشأف إنشاء مصرؼ االدخار واالستثمار العقاري ـ1981
ـ 1984لسنة  17 ، والقانوف رقم(2)إنشاء الشركة العامة لل يد واالتصاالت السلكية والالسلكية

 .(3)بشأف إنشاء الشركة العامة للكهرابء
شركات عامة شللوكة كلياًّ للدولة : (4)وقد تنوعت أشكاؿ الشركات العامة يف ليبيا إىل نوعني 

 ، أو أحد أجهزهتا.الدولة ووىي اليت ؽللك رأ اذلا شخص اعتباري واحد وى
ع نو اخلاص. والذي يعنينا يف ىذا ادلقاـ ىو الوشركات عامة سلتلطة أو مشرتكة بني الدولة والقطاع 

سواء  ،خالصاً ألحد األشخاص العامة يف الدولة ويتنشأ شركة عامة يكوف رأ اذلا مجع ، حيث(5)األوؿ
ى يف ىذا النوع ادلفهـو التعاقدي للشركة وتكوف بناء قانونياًّ شالحيث يت ،التأميم أو اإلنشاء نتيجة

. ويتضح امتالؾ الدولة أو الشخص االعتباري ادلفهـو التقليدي للشركة سلتلفًا يف طبيعتو وشكلو عن

                                                 
 .27ـ، ص31/3/1981بتاريخ  13ع 14اجلريدة الر ية س (1)
 .613ـ، ص10/10/1984بتاريخ  26ع 22اجلريدة الر ية س (2)
 .624ـ، ص10/10/1984بتاريخ  26ع 22الر ية س اجلريدة  (3)

ويعػزو جانػب مػن الفقػو أف مػا دعػا ادلشػرع إىل إنشػاء مثػل ىػػذه الشػركات العامػة بقػوانني ىػو مػا أعطػاه ذلػا مػن امتيػازات السػػلطة     
ولة وأجهزهتا مثػل مػا العامة مثل حقها يف اختاذ إجراءات احلجز اإلداري وفقاً لقانوف احلجز اإلداري الر ي ىو قاصر على الد

ـ "ػلػػ  للشػػركة العامػػة للكهػػرابء اختػػاذ إجػػراءات احلجػػز اإلداري طبقػػاً 1984لسػػنة  17مػػن القػػانوف  23نصػػت عليػػو ادلػػادة 
 لقانوف احلجز اإلداري". 

 .34ينظر: على عبد الرحيم بشري الككلى، النظاـ القانوين لشركات القطاع العاـ، ص    
ـ الشػػركة العامػػة أهنػػا "كػػل شػػركة ؽللػػك رأ اذلػػا شػػخص أو أكثػػر مػػن األشػػخاص 2006لسػػنة  3وف مػػن القػػان 3عرفػػت ادلػػادة  (4)

 % من رأس ماذلا".51االعتبارية العامة أو يساىم فيها بنسبة ال تقل عن 
ـ بشػػأف النشػػاط التجػػاري، حيػػث عػػرؼ 2010لسػػنة  23حيػػث إهنػػا النػػوع الوحيػػد الػػذي اعػػرتؼ بػػو ادلشػػرع الليػػيب يف القػػانوف  (5)

الشػركة ادلسػػاعلة العامػػة أبهنػػا "كػل شػػركة ؽللػػك رأس ماذلػػا ابلكامػل شػػخص أو أكثػػر مػػن األشػخاص االعتباريػػة العامػػة، وتتخػػذ 
، 10الشػػركات العامػػة شػػكل الشػػركات ادلسػػاعلة، وتسػػري عليهػػا أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف"، مدونػػة التشػػريعات، عػػدد خػػاص، س

 ـ.821/2010ـ، بتاريخ 2010
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اللييب ىذا ادلسلك يف العديد  العاـ وحده لرأس ماؿ الشركة العامة يف سند إنشائها وقد سلك ادلشرع
 من الشركات اليت مت إنشاؤىا ومنها على سبيل ادلثاؿ ال احلصر:

 لألدويةوطنية أتسيس الشركة الـ بشأف 1972لسنة  70من القانوف  6عليو ادلادة ما نصت  (1
ألف سهم شللوكة كلها للدولة قيمة كل  "ػلدد رأس ماؿ الشركة مبليوين دينار لييب مقسمة إىل مائة

 .(1)وتكتتب فيها الدولة" منها عشروف دينار
سيس شركة عامة السترياد وبي، أتـ بشأف 1972لسنة  28من القانوف  6ما نصت عليو ادلادة  (2

مببلغ مليوف ونصف من الداننري تقسم إىل مائة  "ػلدد رأ اؿ الشركةاألدوات وادلعدات الزراعية 
ألف سهم شللوكة كلها للدولة وقيمة كل منها مخسة عشر دينار وتكتتب فيها الدولة وتدفعها 

 .(2)ابلكامل"
ـ إبصدار النظاـ األساسي 1985لسنة  28ًا رقم ما نص عليو قرار اللجنة الشعبية العامة سابق (3

"يقسم رأس ماؿ الشركة إىل  16والالسلكية يف مادتو للشركة العامة لل يد واالتصاالت السلكية 
عدد من األسهم حبيث تكوف قيمة كل سهم ألف دينار لييب تكتتب فيها الدولة ابلكامل وال غلوز 

 .(3)الشعبية العامة"لغريىا إال بقرار من اللجنة نقل ملكيتها 
ـ بشأف النظاـ األساس 1993لسنة  80ما نص عليو قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم  (4

 .(4)للدولة مجي، األسهم شللوكة ابلكاملعلى أف  للشركة العامة للكهرابء
وعرفها يف ادلادة  ،إال أف مشروع قانوف الشركات اعرتؼ صراحة بشركة الشخص الواحد 

كل   ،ص الواحد ذات ادلسئولية احملدودة ألغراض تطبي  أحكاـ ىذا القانوفبشركة الشخ يقصد" 230
اعتباري وال يسأؿ مالكها إال يف حدود  وأنشاط اقتصادي ؽللك رأ الو ابلكامل شخص واحد طبيعي 

 رأس ماذلا".

                                                 

 .232ـ، ص1972، 29ع 10اجلريدة الر ية س (1)
 .72ـ، ص1972، 18ع 10اجلريدة الر ية س (2)
 .18ـ، ص1985، 21ع 23اجلريدة الر ية س (3)
 .530ـ، ص1993، 14ع 31اجلريدة الر ية، س (4)
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الواحد حالة خاصة من  تضح من ىذا التعريف أف واضعي ادلشروع جعلوا شركة الشخصي 
ذات  اتجديدًا من الشرك حاالت الشركة ذات ادلسئولية احملدودة، فال تعت  ىذه الشركة شكالً 

 ممولود خرج من رحهتا أو كما قيل عنها "أهنا من حاال أو حالة ،ادلسئولية احملدودة، بل ىي نوع منها
شركة  ؽلية زلدودة دوف مشاركة، أو مبعىن أد، فما ىي إال شركة ذات مسئو (1)الشركة احملدودة ادلسئولية"

ووجود الشخص  ،الشركاءبعض االختالفات اليت يفرضها بداىة عدـ وجود ابستثناء  ،واحدشخص 
 .الواحد فيها كاستبداؿ القرارات اجلماعية بقرارات فردية

شركة الشخص الواحد يف اعتبار  (2)وا السائد يف أغلب التشريعات احلديثةنبتورغم أف واضعي ادلشروع 
من تبنت أف شركة الشخص الواحد ما ىي زلدودة، إال أف ىناؾ من التشريعات شركة ذات مسئولية 

ه ادلشرع العراقي، ، وىذا ما تبناالتشريعني اإليطايل واإلسباينادلثاؿ تضامن، ومنها على سبيل  إال شركة
دلاؿ يف الشركة التضامنية ينقسم إىل العراقي على أف رأس امن قانوف الشركات  34 حيث نصت ادلادة

د الشركة، ويتكوف يف ادلشروع الفردي من حصة واحدة، وتؤكد قمبوجب ع ءبني الشركا حصص
مسئولية الشريك الوحيد أبموالو اخلاصة من ديوف ادلشروع الفردي مسئولية شلاثلة دلسئولية الشريك 

 .(3)ادلتضامن
 ادلطلب الثالث

 التحوؿالشركة العامة ال تقبل 
كل أبهنا "ـ 2010لسنة  23من القانوف  256 نص ادلادة عرؼ ادلشرّع الشركة العامة يف 

شركة ؽللك رأ اذلا ابلكامل شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة، وتتخذ الشركات العامة 
 شكل الشركات ادلساعلة وتسري عليها أحكاـ ىذا القانوف".

بشكل عاـ يف الباب  اليت تطرأ على الشركاتالتغريات كات قانوف الشر تناوؿ مشروع وقد  
، وخصص 267إىل  266السادس منو يف ثالثة فصوؿ خصص األوؿ لتحوؿ الشركة يف ادلواد من 

                                                 

، ومػا أشػار إليػو فيهػا 35، شركة الشخص الواحد، مرجػ، سػاب ، ص5ينظر د. إلياس انصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج (1)
 مراج،.من 

 ـ.11/7/1985الصادر يف  697/85ـ، القانوف الفرنسي رقم 4/7/1980كالتشري، األدلاين الصادر يف  (2)
 وما بعدىا. 36د. إلياس انصيف، موسوعة الشركات التجارية، شركة الشخص الواحد، مرج، ساب ، ص (3)
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 النقساـ الشركات و، أما الفصل الثالث فخصص275إىل  268يف ادلواد من  الثاين الندماج الشركات
النشاط ـ بشأف 2010لسنة  23القانوف وىو عني ما تناولو  280إىل  276وحصره يف ادلواد من 

 حتت عنواف: 311إىل  292ادلواد من منو يف  التجاري الفرع الراب، من الفصل األوؿ من الباب الثالث
 حتوؿ الشركات واندماجها وانقسامها وجتمعها.

ك الدولة أو ىي كل شركة دتل"القانوف  إف تعريف الشركة العامة كما ورد يف مشروع وحيث 
تخذ شكل شركة ادلساعلة" وفقاً شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة رأ اذلا ابلكامل، وت

 من ادلشروع. 244لنص ادلادة 
 23القانوف التجاري رقم من الواردة يف كل األحكاـ كافة   بطاتالنصوص بي ىذه حتو  

يقتضي خروج الشركات العامة  الواق،ف حني أ، يف م، ما ورد يف مشروع قانوف الشركاتـ 2010لسنة 
على الشركة،  وىو أىم تغري يطرأ ابلتحوؿن بعض ىذه األحكاـ ومنها ما يتعل  بتغري شكل الشركة ع

 ةشخصيلمت، ابتوإنشاء شركات جديدة ت ،إىل إهناء الشركة فحيث إف االندماج والتقسيم يؤداي
ألف مسألة اختيار  ؛إرادة الشركاء حضتغري شكل الشركة مبوالتحوؿ قد يكوف اختيارايً، ويعن  ،عنويةادل

 شكل الشركة ترج، إىل خياراهتم.
استثنائية يتدخل فيها ادلشرع ليلـز الشركاء ابلعدوؿ عن يف حاالت  ارايً بوقد يكوف التحوؿ إج 
  .(1)الذي اختاروهالشكل 

 ةيصمن شركة تضامن إىل شركة تو  وجوب التحوؿ :منهاو حاالت التحوؿ اإلجباري  وقد حدد ادلشرع
"إذا تويف أحد  واليت جاء فيها ـ2010لسنة  23من القانوف  71وف  ما جاء يف نص ادلادة بسيطة 

وجودىا، ويكوف ورثة الشريك ادلتوىف شركاء فيها  رويستم الشركاء يف شركة التضامن تبقى الشركة قائمة
كاف أي قاصر أو فاقد لألىلية القانونية، وأما إذا  إذا نص عقد الشركة على ذلك ومل يكن بني الورثة 

منهم قاصرًا أو فاقدًا لألىلية القانونية تتحوؿ الشركة حكمًا إىل شركة توصية بسيطة يكوف الورثة فيها 
 شركاء موصني.

                                                 

 .194ساب ، صد. دمحم فاؿ احلسن ولد أمني، الوجيز يف القانوف التجاري، مرج،  (1)
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من القانوف  249/2شركة ادلساعلة العادية إىل شركة قابضة وفقًا لنص ادلادة وؿ حتووجوب  
% من أي 50ألية شركة مساعلة امتالؾ أكثر من  واليت جاء فيها "... وال غلوزـ 2010لسنة  23

 شركة من الشركات ادلذكورة يف الفقرة السابقة ما مل تقم بتغيري شكلها القانوين إىل شركة قابضة".
يف أنواع معينة من الشركات  جعلوا التحوؿ جوازايً إال أف واضعي مشروع قانوف الشركات  

 ط مراعاةر من أنواع الشركات بش والشركات ذات الطبيعة ادلزدوجة إىل أي نوع وىي الشركات ادلساعلة
من أنواع الشركات  ، كما أجازوا حتوؿ مجي، شركات األمواؿ إىل أي نوعشروط التأسيس واإلهناء

 من ادلشروع. 266بشروط، وىذا ما تناولتو ادلادة 
، أف ادلشروع مل ينص على حاالت حتوؿ إجباري للشركات، فاألمر مرتوؾ للشركاء هيالحو  

وىل ؽلكن تغيري الشركة العامة ابلتحوؿ كغريىا من الشركات ادلساعلة لكن ما ىو ادلقصود ابلتحوؿ؟ 
 ة؟اصاخل

مشروع قانوف  يفعل واضعوا التحوؿ، ومل ـ2010لسنة  23ؼ قانوف النشاط التجاري رّ  ع  يػُ مل  
من شكل آلخر  يتم مبقتضاىا انتقاؿ الشركة عملية (1)بعضاً من الفقو عرفو أبنوالشركات ذلك، إال أف 

 من أشكاؿ الشركات التجارية.
 ر عندما يتحوؿ العقداعادة ما يثوىو بذلك ؼلتلف عن التحوؿ يف القانوف ادلدين الذي  

وانصرفت نية ادلتعاقدين إليو وفقًا لنص ادلادة ، الباطل إىل عقد آخر صحيح إذا توافرت أركانو وشروطو
 .(2)من القانوف ادلدين 144

يف الشركات العامة ألف ادلشرع حدد  تصورهفو بو الفقو ال ؽلكن والتحوؿ هبذا ادلعىن الذي عرَّ  
فشكل شركة  ،ىذا الشكل يف إاليف شكل شركة ادلساعلة وال ؽلكن أف تنشأ  العامةشكل الشركات 

                                                 

، د. زلمػػػػود  ػػػػري الشػػػرقاوي، شػػػػركات القطػػػػاع اخلػػػػاص 145، د.ف، ص1970د. علػػػي حسػػػػن يػػػػونس، الشػػػركات التجاريػػػػة،  (1)
، د.  يحػػة القليػػو ، الشػػركات التجاريػػة، دار 270ـ، د.ف، ص1972، 1ووحػػدات القطػػاع العػػاـ يف القػػانوف ادلصػػري، ط

 .233، مرج، ساب ، ص1988النهضة العربية، 
مػػن القػػانوف ادلػػدين الليػػيب علػػى "إذا كػػاف العقػػد ابطػػالً أو قػػابالً لأبطػػاؿ وتػػوافرت فيػػو أركػػاف عقػػد آخػػر، فػػإف  144تػػنص ادلػػادة  (2)

 العقد يكوف صحيحاً ابعتباره العقد الذي توافرت أركانو إذا تبني أف نية ادلتعاقدين كانت تنصرؼ إىل إبراـ ىذا العقد".
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ادلساعلة ىو أحد مقومات الشركة العامة ومن مت ال ؽلكن إسباغ ىذا الوصف )التحوؿ( على الشركات 
 .(1)العامة إالَّ مبناسبة انتقاذلا من القطاع العاـ إىل القطاع اخلاص، كما ذىب إىل ذلك جانب من الفقو

ألهنا  ؛اء الشركة العامةوالواق، أف التحوؿ هبذا ادلعىن ال يشكل سوى صورة من صور إهن 
هدـ ىذا يللقطاع اخلاص وانتقاذلا  ،تسعى إىل حتقي  أىدافها يف ضوء خطط التنمية الطموحة للدولة

ألف التحوؿ هبذا ادلعىن يتطلب توافر أحكاـ الشكل اجلديد للشركة الذي تتخذه بعد  ؛ادلقـو من أساسو
ر انتقاؿ وتداوؿ أسهم الشركات العامة إال ببيعها اعتقادان أف يتصو  يفال ؽلكن و انقضاء الشركة العامة 

ولذا ؽلكن القوؿ أبف التحوؿ يف الشركات العامة ما ىو إالَّ  ؛وىذا ال ؽلكن أف يتم إال بعد انقضائها
 سبب من أسباب انقضائها وفقا للنصوص القائمة وادلقرتحة.

 
  

                                                 

 .631وف ادلعامالت التجارية، مرج، ساب ، صد. زلمود سلتار بربرى، قان (1)
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 اخلامتـة
 ادلتواضعة يف بعض خصوصيات الشركات العامة اتضح لنا ما يلي: بعد ىذه الرحلة

ف احملاوالت التشريعية لتنظيم الشركات العامة بقواعد جتم، بني قواعد القانوف العاـ والقانوف إ – 1
 أدىشلا العديد من ادلسائل ادلتعلقة هبا دوف حتديد موقف قانوين واضح  اخلاص زلاوالت تلفيقية تركت

 إىل خالفات فقهية مل حتسم بعد.
سائدة من قبل إال أهنا كانت غري  كانت  اً ضعوا مشروع قانوف الشركات أقر قواعداو  بوأتى  ما فإ – 2

 كانت مطبقة ضمناً.  حيثمع  عنها صراحة 
ف بعض األحكاـ ادلتعلقة ابلشركات ال ؽلكن حباؿ تطبيقها على الشركات العامة لطبيعة ىذه إ – 3

 .الشركات
 ومن خالؿ ىذه النتائج انتهينا إىل التوصية التالية:

وألعلية التنظيم القانوين السليم  ،الختالؼ طبيعة الشركات العامة عن الشركات اخلاصة نظراً  
إما  ؛نوصي ادلشرع إبعادة تنظيم أحكاـ ىذه الشركات بقواعد أكثر مشولية وإيضاحاً  ،ذلذه الشركات

ـ وإما بزايدة التوس، يف مشروع قانوف الشركات 2010لسنة  23بتعديل قانوف النشاط التجاري رقم 
 يعاًف أوضاعها. هبا للشركات العامة أو إبصدار تشري، مستقل وتضمينو أحكاماً أكثر تفصيالً 

ات دلؤلفات من ءنتاج قراإال ىو  ما وأخرياً فإف ما توصلنا إليو يف ىذه الورقة البحثية ادلتواضعة 
 فيدوبعض النصوص القانونية ذات العالقة لبياف بعض خصوصيات الشركات العامة علها ت ،سبقنا

 قارائً، وتفتح لباحث آخر طريقاً.
نسأؿ ا أف نكوف قد وفقنا يف ذلك، وما توفيقنا إالَّ ابهلل، عليو توكلنا وإليو ننيب. وآخر  

 دعواان أف احلمد هلل رب العادلني.
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