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 ى عقود العمل يف الشركة املندجمةاآلاثر القانونية الندماج شركات القطاع العام عل

 أنور خليفة ابلنور . أ

 عضو ىيئة تدريس بقسم القانون اخلاص جامعة مصراتة

 ماجستري يف القانون التجاري الدويل

 املقدمة 

، وربول الوحدات (1)طفرة كبَتة يتميز فيها بظاىرة تركيز القوى االقتصاديةعادلنا اليوم يشهد 

االقتصادية من الوحدات االقتصادية الصغَتة إٔب الوحدات االقتصادية الكبَتة حىت غدا ادلشروع الكبَت 

 احملرك الفّعال لتحقيق التقدم االقتصادي.

التطور اذلائل على الصعيدين االقتصادي والتكنولوجي، ويكمن السبب وراء ىذه الظاىرة ُب 

إذ أصبحت الشركات الصغَتة تعي جدا أن انغبلقها على نفسها سيؤدي ُب هناية ادلطاف إٔب عجزىا 

عن ربقيق ما تصبوا إليو؛ وذلذا سعت إٔب التآلف واالندماج مع غَتىا خشية أن ذبد نفسها غَت قادرة 

 .على رلاراة ادلشروعات الضخمة

ويكتسب االندماج أمهيتو من حيث أنو يؤدي إٔب زايدة القدرة على ادلنافسة، وزبفيض 

 النفقات، وتوحيد اإلدارة، وزايدة العائد، ورفع كفاية االنتاج...اْب.

                                                 

 توجد عدة وسائل لتحقيق الًتكيز االقتصادي منها: االندماج، الشركة القابضة، ادلشروع ادلشًتك، الًتست، الكارتل. -1
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أصبح ذلا دور الرايدة ُب ربقيق التنمية االقتصادية بعد عمليات  (1)فشركات القطاع العام

لعب االندماج دورا كبَتا وابرزا ُب ذبميع الوحدات االقتصادية التابعة  وقد التأميم اليت قامت هبا الدول،

 .(2)للقطاع العام

يًتتب عليو صبلة من اآلاثر القانونية  ةفاندماج الشركات سواء أكان لشركات خاصة أمعام

ُب آاثر األثر موضوع الدراسة ادلتمثل  هاسواء على الشركة ادلندرلة أو على الشركة الدارلة، ومن بين

 عملية االندماج على عقود عمال الشركة ادلندرلة.

 أمهية الدراسة:

ابلنظر إٔب اذباه الدول ضلو تشجيع ظاىرة اندماج الشركات كونو أصبح ضرورة اقتصادية 

للنهوض ابالقتصاد الوطٍت لذا صلد ادلشرعُت ُب الدول يسنون التشريعات ادلنظمة لذلك، غَت أن تركيز 

 تالوحدات االنتاجية الفاعلة ال جيب أبي حال أن يطغى عليها اجلانب ادلادي البحادلشروعات وخلق 

فهم االجتماعية واالقتصادية ُب مركز و الذين تضعهم ظر  -العمال–األطراف الضعيفة  حساب على

                                                 

م الشركة ادلسامهة العامة بقوذلا "كل شركة ديلك رأس 2010لسنة  23( من القانون التجاري اللييب رقم 256عرف ادلادة ) -1
 ماذلا ابلكامل شخص أو أكثر من األشخاص االعتبارية العامة".

ما ذبدر مبلحظتو أن اندماج شركات القطاع العام يتفق ُب كثَت من قواعده وأحكامو مع اندماج شركات القطاع اخلاص، غَت  -2
ىو أن اندماج شركات القطاع العام لو مسة خاصة ُب كونو يتم إما حبكم القانون إذا جاءت مرتبطة أن الفارق األساسي بينهما 

ابلتأميم، أو يتم بقرار من السلطة التنفيذية ادلختصة دون تدخل إرادي من الشركة، األمر الذي خيتلف فيو عن اندماج شركات 
 القطاع اخلاص.
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ذاتو التدخل حلماية ىذه الفئة الضعيفة بتوفَت الضماانت  الوقتاتبع، وإمنا كان واجبا على ادلشرع ُب 

ابلنظر إٔب موطن الضعف فيهم أثناء ارتباطهم بعبلقات قانونية مع ىذه  ، وذلككفيلة حبمايتهمال

 لًتتب على ذلك إخبلل بنظام اجملتمع. ؛إذ لو تركوا وشأهنم دون ضماانت ؛الشركات

 نطاق الدراسة:

لى ُب ىذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على اآلاثر القانونية الندماج شركات القطاع العام ع

عقود العمل ُب الشركة ادلندرلة، وابلتإب فلن يتم التعرض ال من قريب وال من بعيد لآلاثر القانونية 

ادلًتتبة على االندماج ابلنسبة للشركة الدارلة، كما لن يتم التعرض آلاثر االندماج على دائٍت ومديٍت 

تعرض كذلك آلاثر الندماج على وال ضبلة أسناد القرض وحصص التأسيس، ولن يتم ال ،الشركة ادلندرلة

 منا ستقتصر على الدراسة فقط على عقود العمل ُب الشركة ادلندرلة.إو ، عقود الشركة ادلندرلة كلو

 مشكلة البحث:

كما سيأٌب معنا الحقا ُب ورقات ىذا البحث أن الفقو والقضاء مستقران على أن اندماج 

يتها ادلعنوية دون تصفيتها، وانتقال ذمتها ادلالية الشركات يؤدي إٔب حل الشركة ادلندرلة، وزوال شخص

إٔب الشركة الدارلة، وخبلفة ىذه األخَتة ذلا ُب كل ما ذلا من حقوق وما عليها من التزامات، ولكن 

وكذلك مدى االلتزام  ،عقود العمل ُب الشركة ادلندرلةبالدارلة  الشركةيبقى التساؤل عن مدى التزام 

وىل من فارق ُب ذلك  ،ومدى توقف ذلك على رضاء العامل والشركة الدارلة ،ابلشروط اليت تضمنتها

 بُت عقود العمل الفردية وعقود العمل اجلماعية؟
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 منهجية البحث:

واللجوء إٔب ادلنهج  ،ادلنهج ادلتبع من قبل الباحث ىو اجلمع بُت ادلنهج الوصفي التحليلي

 ادلقارن ُب أحوال معينة.

 خطة البحث:

إٔب تقسيم البحث  حيث ًبجية البحث العلمي فقد آثر الباحث اخلطة الثنائية، التزاما دبنه

 على النحو التإب: مقدمة ومبحثُت وخاسبة وذلك

 املقدمة.

 املبحث األول: ماىية االندماج وآاثره العامة على الشركة املندجمة.

 ادلطلب األول: ماىية االندماج. 

 لبلندماج على الشركة ادلندرلة.ادلطلب الثاين: اآلاثر العامة  

 املبحث الثاين: آاثر االندماج على عقود العمل يف الشركة املندجمة.

 عقود العمل الفردية.أثر االندماج على ادلطلب األول:  

 عقود العمل اجلماعية.أثر االندماج على ادلطلب الثاين:  

 اخلامتة.

 قائمة املصادر واملراجع.
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 الندماج وآاثره العامة على الشركة املندجمة.املبحث األول: ماىية ا

لظاىرة االندماج أمهية قانونية كبَتة ابلنظر لكوهنا سبس حقوق الكثَت من األشخاص 

ومصاحلهم، ويًتتب عليها التزامات عديدة ُب ذشلهم، وهتدف الشركات الوطنية من ورائو إٔب الوقوف 

جنبية، فاندماج الشركات اصطبلح قانوين لو معٌت أمام ادلنافسة الشديدة اليت سبارسها الشركات األ

متميز يدل على قيام شركة بضم شركة أو عدة شركات أخرى إليها، أو مزج شركتُت أو أكثر وتكوين 

ويًتتب على ىذا االندماج آاثرًا ابلغة ُب األمهية على الشركة ادلندرلة إذ تزول دبوجبو  ،(1)شركة جديدة

وربل الشركة الدارلة أو اجلديدة زللها فيما ذلا من حقوق وما عليها من التزامات،  ،شخصيتها االعتبارية

وعليو وقبل بيان اآلاثر العامة الندماج الشركات على الشركة ادلندرلة )ادلطلب الثاين( سنتعرض دلفهوم 

 االندماج من خبلل بيان معناه وصوره )ادلطلب األول(.

 املطلب األول: ماىية االندماج.

سبيل ربديد ماىية االندماج يتوجب بداية بيان معناه اللغوي والفقهي والقانوين وكذلك  ُب

واليت زبتلف ابختبلف الزوااي اليت ينظر إليو منها، وحبث ىاتُت النقطتُت يستوجب تقسيم  ه،دراسة صور 

                                                 

، ص 2010ادلعمري، اندماج الشركات التجارية متعددة اجلنسيات، دار الكتب اجلامعية، مصر انظر د. عبدالوىاب عبدهللا  -1
329. 
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لفرع الثاين( الضوء  )الفرع األول( ببيان ادلقصود ابالندماج، بينما يسلط )اعٌَت ىذا ادلطلب إٔب فرعُت، ي  

 على صور االندماج.

 الفرع األول: املقصود ابالندماج.

 .(1)دموجاً. واندمج: دخل ُب الشيء، واستحكم فيو -االندماج ُب اللغة: من دمج

من خبلل ادلعٌت السابق يتبُت أن االندماج ُب اللغة العربية يستخدم للتعبَت عن دخول الشيء 

كون بدخول أحدمها ُب اآلخر سواء كان االندماج بدخول ادلدموج ُب ُب الشيء، وأن اندماج شيئُت ي

الدامج واستتاره فيو دبا ينتج عنو غياب مبلمح الشيء ادلندمج وغلبة صفة الدامج عليو وىو األكثر 

مطابقة للمعٌت اللغوي، أو دبزج الدامج وادلدموج ُب شيء واحد وإجياد شيء آخر جديد ال ىو الدامج 

 .(2)ج وإمنا خليط منهماوال ىو ادلدمو 

وبناء على ما تقدم فاالندماج يعٍت دخول شركة ُب أخرى سواء كان االندماج بطريق الضم 

 أو بطريق ادلزج كما سيأٌب بيانو ُب صور االندماج ُب الفرع الثاين. 

أما عن تعريفو من الناحية القانونية االصطبلحية فالناظر إٔب القانون التجاري اللييب ُب 

وما بعدىا وكذلك ُب  299الفصل الرابع اخلاص بتحول الشركات واندماجها وانقسامها وذبمعها م 

                                                 

 .216، ص 1980أ. الطاىر أضبد الزاوي، سلتار القاموس، الدار العربية للكتاب،  -1
الية اإلسبلمية، حبث مقدم د. عبدالوىاب عبدهللا ادلعمري، اندماج الشركات ُب الفقو االسبلمي وأثره على تطوير الصناعة ادل -2

مي إٔب ادلؤسبر الدوٕب حول منتجات وتطبيقات االبتكار واذلندسة ادلالية بُت الصناعة ادلالية التقليدية والصناعة ادلالية اإلسبلمية، يو 
 .4م، ص 2014مايو  5-6
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ل ال واحلا(1)وما بعدىا ال جيد فيو تعريفا لبلندماج 265مشروع قانون الشركات ُب الفصل الثاين م 

 .(2)خيتلف لدى ادلشرع ادلصري والفرنسي واالصلليزي واألردين

وإن كان ىناك  ،أي تعريف لبلندماج -على حد علمنا–كما ٓب يرد ُب أحكام القضاء اللييب 

 إرساء لبعض التطبيقات القضائية لبعض خصائصو ومساتو.

واختلفت حبسب الزاوية  ،أما من الناحية الفقهية فقد تباينت آراء الفقهاء ُب معٌت االندماج

اليت نظروا منها إليو، فمنهم من عرفو ابلنظر إٔب صوره، ومنهم من عرفو ابلنظر إٔب آاثره، وفريق آخر 

  -ابلنظر إٔب مضمونو وفقا لآلٌب:

إما  ،ضم شركتُت أو أكثر قائمتُت من قبل"ذىب رأي من الفقو ُب تعريف االندماج إٔب أنو 

 .(3)"أو بتأليف شركة جديدة تندمج فيها الشركات القائمة ،إبدماج أحدمها ُب األخرى

فتزول  ،عقد تضم دبقتضاه شركة أو أكثر إٔب شركة أخرى"كما ذىب رأي آخر إٔب أنو 

أو سبتزج دبقتضاه  ،وتنتقل أصوذلا وخصومها إٔب الشركة الضامة ،الشخصية ادلعنوية للشركة ادلنضمة

                                                 

ُت أو أكثر دبوجب عقد اندماج يتم ادلادتُت ادلشار إليهما أعبله يتضمنان شكل االندماج بنصهما ) ... جيوز اندماج شركت -1
 دبوجبو أتسيس شركة جديدة ربل زلل الشركات ادلندرلة أو دمج شركة أو أكثر ُب شركة قائمة(.

د. فايز إمساعيل بصوص، اندماج الشركات ادلسامهة العامة واآلاثر القانونية ادلًتتبة عليها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  -2
 .26ص م، 2010األؤب 

 .510، ص 1991د. مصطفي كمال طو، القانون التجاري، الدار اجلامعية  -3
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وتنتقل أصوذلما وخصومهما إٔب شركة  ،ادلعنوية لكل منهماشركتان أو أكثر فتزول الشخصية 

 . (1)"جديدة

سواء ابنضمام شركة  ،اجتماع شركتُت أو أكثر ُب شركة واحدة"وعرفو جانب فقهي آخر أبنو 

إٔب أخرى، حيث تفقد الشركة ادلندرلة شخصيتها القانونية لصاّب الشركة ادلندمج فيها أو الدارلة، وىو 

وىو ما  ،ج بطريق الضم، أو ابضلبلل شركتُت لتكوين شركة جديدة على أنقاضهاما يسمى االندما 

 . (2)"يسمى ابالندماج بطريق ادلزج

ومن وجهة نظران لعل التعريف اجلامع ىو القول أبن االندماج "ىو عقد دبقتضاه يتم ضم 

تعمل كلها ُب -دية شركة أو أكثر إٔب شركة أخرى قائمة أو أن يتم مزج شركتُت أو أكثر لتنشأ شركة ج

وربل الشركة الدارلة أو  ،فتزول الشخصية ادلعنوية جلميع الشركات ادلندرلة -نشاط شلاثل أو متكامل

 اجلديدة ُب صبيع حقوقها والتزاماهتا". 

وعلى ذلك ال يعد اندماجا بُت شركة فقدت شخصيتها ادلعنوية حبلها مع شركة أخرى ذلا 

ضي وجود شركتُت قائمتُت قانوان على أقل تقدير، كذلك ال يعد شخصية معنوية، ألن االندماج يقت

                                                 

، ص 1986د. حسٍت ادلصري، اندماج الشركات التجارية وانقسامها، دراسة مقارنة، الطبعة األؤب، بدون دار نشر، سنة  -1
63. 

ركات وشركات األشخاص، دار النهضة العربية، القاىرة د. مسيحة القليويب، الشركات التجارية، اجلزء األول، النظرية العامة للش -2
. انظر كذلك د. عزيز العكيلي، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 137م، ص 1992الطبعة الثالثة، 

ارف، . انظر كذلك أ. نسرين عبداحلميد انبية، التحكيم االلكًتوين واندماج الشركات، منشأة ادلع230، ص 1997عمان،
  .11، ص2011االسكندرية، 
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اندماجاً اتفاق شركتُت أو أكثر على العمل ربت إدارة مشًتكة، ألن االندماج يقتضي انقضاء الشركات 

صادرة  سنداتادلندرلة، كما ال ديكن اعتبار قيام شركة بتقدمي صبيع موجوداهتا إٔب شركة أخرى مقابل 

ذلك أن االندماج يقتضي حصول الشركاء أو ادلسامهُت  ؛أسهم أو حصص اندماجاعنها ال مقابل 

على حصص أو أسهم ُب الشركة الدارلة أو اجلديدة، وطادلا أن االندماج يعد عقدا بُت الشركات ادلعنية 

فإن قيام شركة بشراء معظم أسهم شركة أخرى ال يعد اندماجا، وكل ما يًتتب على ىذه العملية ىو 

 .(1)الشركة اليت يتم اكتساب أسهمها إٔب شركة اتبعة للشركة اليت اكتسبت ىذه األسهم ربويل

 .(2)الفرع الثاين: صور االندماج

أتخذ التشريعات ُب معظم البلدان ابلتقسيم الثنائي لبلندماج، االندماج بطريق الضم، 

من  299أشران إليو سلفا ُب ادلادة  واالندماج بطريق ادلزج، وادلشرع اللييب حالو كبقية ادلشرعُت وفقا دلا

القانون التجاري اللييب، ولكن الناظر إٔب االندماج جيد أنو خيتلف ُب صوره وذلك حبسب اجلهة ادلنظور 

 -إليها منو، وعليو فإن لبلندماج عدة صور وفقا دلا يلي:

 أواًل: صور االندماج تبعا لنشاط الشركات.

                                                 

 .30انظر د. فايز إمساعيل بصوص، مرجع سابق، ص -1
م بشأن دمج شركتُت ُب الشركة الوطنية لصيد 1988لسنة  388نصت ادلادة األؤب من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  -2

الشركة العربية للصيد  -ومنتجاهتا كبل من: أ وتسويق األمساك ومنتجاهتا على )تدمج ُب الشركة الوطنية لصيد وتسويق األمساك
شركة الزاوية للصيد البحري. للمزيد انظر كتاب أ.علي عبدالرحيم بشَت الككلي، النظام القانوين لشركات القطاع  -البحري، ب

 .359، ص 2010العام، دراسة مقارنة ُب القانونُت اللييب وادلصري، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع بنغازي، 
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نشاط الذي تعمل فيو الشركات ديكن تصنيف االندماج عند النظر إٔب االندماج من انحية ال

 -إٔب اآلٌب:

ويعٍت اندماج شركتُت أو أكثر تعمبلن ُب ذات النشاط، سواء أكانت ىذه االندماج األفقي: -1

الشركات سبارس عملية االنتاج أو التسويق أو أي عمل آخر، كاالندماج الذي حيصل بُت 

البنوك أو غَتىا من الشركات ويؤدي ىذا  شركات األدوية، أو بُت الشركات ادلصرفية

 االندماج إٔب احلد من التنافس وإٔب زايدة الًتكيز الصناعي.

ويقصد بو االندماج الذي يتم بُت شركات ال تعمل ُب ذات الغرض أو االندماج الرأسي:  -2

النشاط وإمنا يكون لكل شركة نشاطها اخلاص هبا، ولكن مع اختبلف نشاط الشركات 

ها أو نشاطاهتا تكمل بعضها بعضا من خبلل اندماجها، ويهدف ىذا النوع تكون أغراض

من الدمج إٔب ضمان توفَت اخلدمة بشكل أفضل والوصول إٔب األسواق البعيدة قدر 

كما ىو احلال ُب اندماج شركة تنتج األحذية وأخرى تنتج اجللود، أو اندماج شركة   1اإلمكان

 تنتج ادلبلبس مع شركة أخرى تنتج القطن وىكذا.

 اثنياً: صور االندماج تبعا جلنسية الشركات الداخلة فيو.

                                                 

أ. دمحم يحي أحمد السلمي، النظام القانوني الندماج البنوك التجارية دراسة مقانة، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق  -1
 .88م، ص2513-2512جامعة القاهرة، سنة 
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 ال يقتصر االندماج على احلدود اجلغرافية للدولة، وإمنا قد يتجاوز تلك احلدود وذلك على

 -النحو التإب:

 ويعٍت أن صبيع الشركات الداخلة ُب االندماج تنتمي لدولة واحدة.االندماج الوطين: -1

 وىوالذي يتم بُت شركات ربمل كل منها جنسية سلتلفة عن األخرى. االندماج األجنيب: -2

وعليو فإن اندماج شركتُت وطنيتُت أو أكثر سيسفر عنو نشوء شركة وطنية إذا كان اندماجا 

ق ادلزج قد ًب على اإلقليم الوطٍت، وعلى العكس يكون االندماج أجنبيا إذا كان بُت شركات بطري

 أجنبية أو بُت شركات وطنية وشركات أجنبية وإن ازبذت من الدولة مقرا ذلا. 

 اثلثا: صور االندماج ابلنظر إىل إرادة ودور الشركات فيو:

 حيث ديكن تقسيمو إٔب:

االندماج الذي يتم ابختيار حر من الشركات الداخلة ُب االندماج  وىواالندماج الطوعي: -1

فهذااالندماج يكون بناء على رغبة الشركاء، واليت ،دون أي تدخل من السلطات ادلختصة فيو

 يعربون عنها ُب صورة قرار يصدر من اجلمعية العامة غَت العادية.
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ركاء دور فيو وإمنا يقع من قبل وىو االندماج الذي ال يكون إلرادة الشاالندماج اجلربي: -2

السلطات ادلختصة ُب الدولة، وذلذا إذا كان االندماج واقعا بُت البنوك مثبل فإنو يكون بقرار 

 .(1)صادر عن البنك ادلركزي

 رابعا: صور االندماج ابلنظر ملدى بقاء كيان الشركة.

 ديكن تقسيم االندماج وفقا ذلذه الصورة إٔب:

وىو التحام شركة أو أكثر بشركة أخرى فتزول الشخصيةادلعنوية االندماج بطريق الضم: -1

لؤلؤب وتنتقل أصوذلا وخصومها إٔب الثانية اليت تظل زلتفظة بشخصيتها ادلعنوية، ويًتتب 

على ذلك أن تكون ىذه األخَتة مسئولة ُب مواجهة الغَت عن كافة االلتزامات والتصرفات 

ت نفسو تؤول إٔب الشركة الدارلة كل أمبلك الشركة اليت أبرمتها الشركة األؤب، وُب الوق

ادلندرلة، وتكون صاحبة الصفة القانونية ُب ادلطالبة بكل حق للشركة ادلندرلة، ىذه الصورة 

 .(2)ىي األكثر شيوعا ُب العمل

                                                 

اليت تصدر من جهة اإلدارة أي بقرار حكومي وُب ذلك تقول احملكمة  تتحقق ىذه الصورة من االندماج ُب تلك االندماجات -1
العليا 

)اانالندماجالذىيقععنطريقضمشركةخاصةالىشركةشللوكةللمجتمعهوصورةمنصورالتأميمالذىتلجأاليهالدولةعندماترغبفيتوجيهاالقتصاددلصل
حةاجلماعة.... 

ئولةعنالتزامااتلشركةادلضمومةإالفيحدوداحلقوقوادلمتلكااتلتيتؤوالليهاوقتالضم..وىذااالندماجيتمبقراراتتنصعادةعلىأانلشركةالدارلةالتكومنس
 .96م، ص 11/02/1985، اتريخ الطعن 4-22/3ق، سنة وعدد اجمللة 68/30.( رللة احملكمة العليا، طعن مدين رقم 

نوين لتصفية الشركات التجارية، . انظر كذلك د. عبد علي شخانبة، النظام القا47انظر د. حسٍت ادلصري، مرجع سابق، ص  -1
 .146-145، ص 1992مطابع أوالد عثمان، 
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ىذا النوع من االندماج خيتلف عن سابقو إذ تنصهر دبوجبو كل االندماج بطريق املزج:  -2

يو، وتزول شخصيتها ادلعنوية، وزبتفي عن الوجود، وتنشأ على انقاضها  الشركات الداخلة ف

كلها شركة أخرى جديدة سبتلك صبيع أصول وخصومالشركات ادلندرلة، وذلذا فبل بد من 

 .(1)مراعاة صبيع إجراءات التأسيس والشهر ُب الشركة اجلديدة

مع كيان الشركة الدارلة، ففي الصورة األؤب يزول كيان الشركة ادلندرلة وحدىا لكي يتحد 

بينما يزول كيان كل من الشركتُت ادلندرلة والدارلة معا ُب الصورة الثانية لكي تكون كياان واحدا بعد 

 (2)انقضائهما.

 املطلب الثاين: اآلاثر العامة لالندماج على الشركة املندجمة.

ركات ادلندرلة وزوال يًتتب على االندماج ابلنسبة للشركة ادلندرلة انقضاء الشركة أو الش

شخصيتها ادلعنوية، كما يًتتب عليو انقضاء الشركة ادلندرلة انقضاء مبتسرا إال أن ىذا االنقضاء ال 

تتبعو تصفية وقسمة، وإمنا الذمة ادلالية للشركة دبا تشملو من أصول وخصوم تنتقل انتقاال شامبل إٔب 

لب إٔب فرعُت، يتناول الفرع األول: انقضاء ، وعلى ذلك يقسم ىذا ادلط(3)الشركة الدارلة اجلديدة

                                                 

. انظر كذلك د. عباس مصطفى ادلصري، تنظيم الشركات التجارية 36انظر د. فايز إمساعيل بصوص، مرجع سابق، ص  -2
 .65-64، ص 2002شركات األموال، دار اجلامعة اجلديدة للنشر االسكندرية،  -شركات األشخاص

 .368، ص 1986فوزي عطوي، القانون التجاري، دار العلوم العربية، بَتوت، الطبعة األؤب  د. -3

م حيث قضت أنو )تعترب الشركة ادلندمج 21/05/1970ق، زلكمة النقض ادلصرية، جلسة 76/36انظر الطعن ادلدين رقم  -1
لها حلوال قانونيا فيما ذلا وما عليها، فإنو يًتتب على فيها أو الشركة الناذبة عن االندماج خلفا عاما للشركة ادلندرلة وربل زل

االندماج وعلى ما جرى بو قضاء ىذه احملكمة أن سبنحي شخصية الشركة ادلدرلة وتؤول إٔب الشركة الدارلة وحدىا صبيع احلقوق 
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الشركة ادلندرلة وزوال شخصيتها ادلعنوية، ُب حُت يتناول الفرع الثاين: انتقال ذمتها ادلالية إٔب الشركة 

 الدارلة.

 الفرع األول: انقضاء الشركة املندجمة وزوال شخصيتها املعنوية.

ادلندرلة وزوال شخصيتها ادلعنوية ىو فقد لعل من أىم النتائج ادلًتتبة على انقضاء الشركة 

 أىلية الشركة ادلندرلة، وزوال سلطة رللس اإلدارة أو ادلديرين.

 أوال: فقد أىلية الشركة املندجمة.

من أىم النتائج اليت تًتتب على اكتساب الشركة الشخصية ادلعنوية سبتعها بصبلحية اكتساب 

 ا القانوين متميزا عن مراكز الشركاء أو ادلسامهُت.احلقوق والتحمل اباللتزامات حبيث يبدو كياهن

ودلا كان من شأن االندماج فناء الشركة ادلندرلة وزوال شخصيتها االعتبارية، وانتقال ذمتها 

ادلالية بكافة عناصرىا االجيابية والسلبية إٔب الشركة الدارلة أو اجلديدة، فإنو ينبٍت على ذلك فقد أىلية 

وانتهاء الصبلحية الكتساب احلقوق وربمل االلتزامات، وربل زللها الشركة الدارلة فيما الشركة ادلندرلة، 

، كما (1)ذلا وما عليها، ولذا فإن الشركة ادلندرلة تنتهي صفتها ُب اقتضاء حقوقها والدفاع عن مصاحلها

                                                                                                                         

ح قانون النشاط التجاري اللييب وااللتزامات اخلاصة ابلشركة األؤب بعد انقضائها...( انظر د. سعد سآب العسبلي، الوسيط ُب شر 
 .303م، ص 2013ادلقارن، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع بنغازي، الطبعة الثانية 

 
، رلموعة أحكام احملكمة العليا، القضاء اإلداري، وقد جاء بو 13/02/2005، جلسة 62/48انظر الطعن اإلداري رقم  -1

وفق ما جرى عليو قضاء ىذه احملكمة إذ انتهت ألي سبب من األسباب زالت  )ذلك أن األشخاص االعتبارية ومنها الشركات
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ا صاحبة تفقد أىلية التقاضي مدعية أو مدعى عليها، وتصبح الشركة الدارلة أو اجلديدة ىي وحدى

م فيما للشركة ادلندرلة من حقوق وما عليها من التزامات، وربل زللها حبكم م وزبتصَ ص  فتخت ؛الصفة

 .(1)القانون ُب كافة الدعاوي ادلرفوعة منها أو عليها

 اثنيا: زوال سلطة جملس اإلدارة أو املديرين يف متثيل الشركة املندجمة.

حوال إدارة الشركة وسبثلها أمام الغَت، ويتوجب يتؤب رللس اإلدارة أو ادلديرين حبسب األ

عليهم تنفيذ األعمال ومباشرة السلطات اليت عهد هبا إليهم النظام األساسي، فيبدلون أقصى اجلهد 

حلسن إدارة الشركة وربقيق األىداف اليت أنشئت من أجلها، وتنتهي سلطة ادلديرين أو رللس اإلدارة 

صفية، فتزول عنهم صفتهم ُب سبثيل الشركة، ويصبح ادلصفي ىو حبل الشركة ودخوذلا ُب دور الت

صاحب الصفة الوحيد ُب سبثيلها ُب صبيع األعمال اليت تستلزمها التصفية، وُب صبيع الدعاوي اليت ترفع 

من الشركة أو عليها، غَت أن ادلبلحظ أن االندماج وإن كان يًتتب عليو حل الشركة ادلندرلة إال أن ىذا 

 حبل مبتسرا ال يًتتب عليو تصفية أمواذلا وقسمة موجوداهتا، وإمنا ينتقل للشركة الدارلة أو احلل يعترب
                                                                                                                         

عنها صفتها ُب التقاضي، فبل جيوز ذلا قانوان أن توجو أو يوجو إليها خصومة، ودلا كانت شركة األشغال العامة قد انتهت بدرلها ُب 
 و ُب ذات ادلرجع السابق.جهاز األعمال ابلشعبية فإن صفتها تكون قد زالت هبذا الدمج ..( مشار إلي

م، 2004د. حسام الدين عبدالغٍت الصغَت، النظام القانوين الندماج الشركات، دار الفكر اجلامعي االسكندرية، الطبعة الثانية  -2
.وُب ذلك تقول احملكمة العليا )... وما جرى عليو قضاء ىذه احملكمة ان اجلهة الدارلة ىي اليت زبتصم ُب خصوص 485ص

وااللتزامات دون الشركة ادلندرلة اليت زالت شخصيتها وانقضت ابالندماج. وكان الثابت ان الطعن ٓب يوجو أب ادلصلحة  احلقوق
م إٔب شركة النظافة العامة بعد ان زالت شخصيتها وانقضت  1981-05-12بل وجو ُب  -جهاز ضباية البيئة  -الدارلة 

ق، سنة 31/28كون مرفوعا على غَت ذي صفة( رللة احملكمة العليا، طعن مدين رقم ابندماجها ُب جهاز ضباية البيئة فان الطعن ي
 .117م، ص12/12/1983، اتريخ الطعن 21/1وعدد اجمللة 
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اجلديدة دبا تشملو من عناصر إجيابية وسلبية، ويًتتب على حل الشركة ادلندرلة انتهاء سلطة رللس 

ة ادلصفي، وإمنا تصبح اإلدارة أو ادلديرين وزوال صفتهم ُب سبثيلها، إال أنو ال زلل لتمثيل الشركة دبعرف

الشركة الدارلة أو اجلديدة شلثلة ُب رللس إدارهتا أو ادلديرين ىي اجلهة اليت زبتصم وزبتصم ُب كافة 

 . (1)حقوق والتزامات الشركة ادلندرلة

 الفرع الثاين: انتقال ذمة الشركة املندجمة إىل الشركة الداجمة أو اجلديدة.

عليو انتقال ذمة الشركة ادلندرلة دبا تشملو من عناصر اجيابية كما أسلفنا فإن االندماج يًتتب 

وسلبية إٔب الشركة الدارلة أو اجلديدة، فاجلانب االجيايب يتمثل ُب حقوق الشركة ادلندرلة، واجلانب 

 .(2)السليب يتمثل ُب التزاماهتا

 أوال: انتقال حقوق الشركة املندجمة إىل الشركة الداجمة أو اجلديدة.

االندماج انتقال كافة موجودات الشركة ادلندرلة إٔب الشركة الدارلة أو اجلديدة، يستوجب 

وىو ما يعٍت انتقال كافة حقوق الشركة ادلندرلة إليها، فتنقل إليها حقوقها العينية األصلية والتبعية 

 وكذلك كافة احلقوق الشخصية إال إذا كانت طبيعة احلق الشخصي أتىب ذلك االنتقال.

                                                 

. انظر كذلك د. عبداحلميد الشواريب، موسوعة الشركات 490،492د. حسام الدين عبدالغٍت الصغَت، ادلرجع السابق، ص  -1
 .109، ص2003األموال واالستثمار، الناشر منشأة ادلعارف التجارية، شركات األشخاص و 

من القانون التجاري اللييب )وتنتهي الشخصية االعتبارية للشركات ادلندرلة بنفاذ القرار ادلشار إليو،  3ف  302تنص ادلادة  -2
 والتزاماهتا(. وربل الشركة الناشئة عن االندماج أو الشركة الدارلة زلل الشركات ادلندرلة ُب صبيع حقوقها
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ل احلق من الشركة ادلندرلة إٔب الشركة الدارلة ابعتباره حقا معينا ابلذات، بل ابعتباره وال ينتق

عنصرا يدخل ُب رلموع الذمة ادلالية للشركة ادلندرلة، فاالندماج يستوجب انتقال كافة حقوق الشركة 

 ادلندرلة دون استثناء وإال فإن العملية ال تعترب من قبيل االندماج.

 تسري عليو أحكام حوالة احلق وفقا لرأي غالبية الفقهاء وكذلك ما جرت وىذا االنتقال ال

ن الذمة ادلالية للشركة ادلندرلة تنقل كمجموع من ادلال إٔب الشركة الدارلة ؛ألعليو أحكام القضاء

 فيشتمل ىذا اجملموع على كافة حقوق الشركة والتزاماهتا، وربل الشركة الدارلة زلل الشركة ادلندرلة وكأن

 . (1)ىذه احلقوق ٓب تنقل إٔب شركة أخرى

 اثنيا: انتقال التزامات الشركة املندجمة إىل الشركة الداجمة أو اجلديدة.

 –كما أسلفنا فإن االندماج يًتتب عليو انتقال الذمة ادلالية للشركة الدارلة دبا ذلا وما عليها 

فاالندماج يؤدي إٔب انتقال ديون الشركة ادلندرلة إٔب الشركة الدارلة فيتغَت ادلدين  -اجيابية أو سلبية

 الشركة ادلندرلة ألن األصلي وحيل مدين آخر زللو، وال ديكن تصور ىذا االنتقال دون تدخل دائٍت

 . (2)تغيَت ادلدين أمر لو أمهية ابلغة ُب نظر الدائن حبسب ما يبديو ادلدين من يسر أو شلاطلة ُب الوفاء

                                                 

 .498د. حسام الدين عبدالغٍت الصغَت، مرجع السابق، ص -1
.وُب ىذا الصدد تقول احملكمة العليا )مىت كان يبُت أن الواقع ُب الدعوى أن الشركة الطاعنة قد 504ادلرجع السابق، ص -1

ت ادلواد ادلبيعة التزال موجودة أبعياهنا ٓب يطرأ درلت الشركة الىت اشًتت مواد البناء زلل الدعوى من ادلطعون ضده وحلت زللها وكان
 عليها تغيَت وٓب تتصرف فيها الشركة الدارلة بعد وٓب تستوف شبنها شلن ابعها لو فإنو حيق للبائع ادلطالبة بثمنها من الشركة الدارلة(

 .60م، ص21/01/1985، اتريخ الطعن 4-22/3ق، سنة وعدد اجمللة 56/30رللة احملكمة العليا، طعن مدين رقم 
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وعلى ذلك فتكون الشركة الدارلة أو الناشئة عن االندماج ىي اليت تتعامل مع الغَت، وتسأل 

درلة قبل االندماج من اتريخ االندماج وشهره، عن كل االلتزامات سواء اليت زبصها أو زبص الشركة ادلن

فقط ُب حدود ما آل إليها فقط من  كونغَت أن مسؤولية الشركة الدارلة أو الناشئة عن االندماج ت

 .(1)أصول

فحُت تنتقل صبيع حقوق الشركة والتزاماهتا إٔب الشركة الدارلة أو اجلديدة وجب على الشركة 

تزامات من خبلل القائمُت على الشركة ُب مشروع االندماج وقبل اسبامو، ادلندرلة أن تبُت صبيع ىذه االل

خفيت من قبل القائمُت أو ادلسؤولُت عن الشركة فيجب أن تلتزم هبا الشركة وأأما إذا ظهرت التزامات 

ألن مسؤوليتها تكون شاملة لكافة احلقوق وااللتزامات ادلصرح هبا أو تلك اليت ٓب  ؛الدارلة أو اجلديدة

 .(2)حىت ال يصل الضرر للدائنُت ؛صرح هباي

 املبحث الثاين:آاثر االندماج على عقود العمل يف الشركة املندجمة.

تقوم الشركات بغض النظر عن نوع النشاط الذي سبارسو دبجموعة كبَتة من العقود خبلل 

وأن ىذه العقود مسَتهتا، ولعل من بُت أىم العقود اليت تقوم الشركات إببرامها عقود العمل، خاصة 
                                                 

 .161د. مسيحة القليويب، مرجع سابق، ص -2
، 2016-2015أ. طاىر بشَت، اندماج الشركات التجارية ُب القانون اجلزائري، أطروحة دكتوراة، جامعة اجلزائر  -3

عضاء ىيئة ادلراقبة من القانون التجاري اللييب )يعترب كل من رئيس وأعضاء رللس اإلدارة وادلدير العام وأ 305.تنص ادلادة 184ص
مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعى هبا  واحملاسبُت القانونيون للشركة أو الشركات ادلندرلة مسؤولُت شخصيا ذباه الغَت عن أي

 الناشئة عن على شركاهتم وٓب تكن مقيدة أو معلنا عنها قبل إبرام عقد االندماج، ما ٓب يثبت عدم علمهم هبا. وتتحمل الشركة
االندماج أو الشركة الدارلة االلتزامات ادلًتتبة على الشركات اليت اندرلت فيها، واليت ًب اخفاؤىا من ادلسؤولُت أو العاملُت بتلك 

 الشركات، مع حقها ُب الرجوع عليهم(.
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والرتباطها من انحية أخرى بفئة ُب مركز اقتصادي ضعيف، ففور التقاء  ؛يستمر تنفيذىا مدة من الزمن

رادة صاحب العمل تنشأ بينهما عبلقة تعاقدية تربطهما، وتفرض على كل منهما إإرادة العامل مع 

 رلموعة من االلتزامات تضل قائمة طادلا استمر العقد قائما.

نو كما أسلفنا فإن االندماج يؤدي إٔب حل الشركة ادلندرلة وزوال شخصيتها ادلعنوية وحيث إ

فكان من األمهية دبكان التساؤل عن أثر االندماج على ىذا العقد، فهل يؤدي ... اْب، دون تصفية 

اج االندماج إٔب انتهاء عقد العمل وربل كل طرف من التزاماتو أم على العكس من ذلك فبل أثر لبلندم

أثر االندماج على عقود  (ادلطلب األول)على ىذا العقد؟ وىذا ما سنحاول اإلجابة ُب مطلبينيتناول 

 أثر االندماج على عقود العمل اجلماعية.   (ادلطلب الثاين)العمل الفردية، ُب حُت يتناول 

 املطلب األول: أثر االندماج على عقود العمل الفردية.

لى عقد العمل الفردي )الفرع الثاين( جيدر بيان مفهوم عقد قبل التعرض ألثر االندماج ع

 العمل الفردي )الفرع األول(.

 الفرع األول: التعريف بعقد العمل الفردي.

، استنادا إٔب وسيلتو ادلعهودة، وىي عقد (1)تقوم عبلقة العمل الفردية على أساس تعاقدي

الشروط واألحكام اليت ربددىا القوانُت والنظم العمل الذي يربم ما بُت العامل وصاحب العمل، وفق 

                                                 

فمناط تطبيقو  وُب ذلك تقول احملكمة العليا "إن قانون العمل يقتصر ُب األصل على معاجلة عبلقات العمل اخلاص وحدىا -1
قيام رابطة عقدية بُت العامل ورب العمل على أساس عقد عمل رضائي ابدلعٍت ادلفهوم ُب فقو القانون اخلاص" رللة احملكمة العليا، 
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ادلتعلقة ابلعبلقات العمالية، واليت كثَتا ما تضع القواعد اآلمرة اخلاصة ابدلسائل األساسية اليت ال يسمح 

لؤلفراد االتفاق على سلالفتها، فغالبية احلقوق وااللتزامات وما إٔب ذلك من ادلسائل اليت ديكن اعتبارىا 

 .(1)النظام العام من بُت مسائل

، ولكن نظرا "صاحب العمل والعامل"وعقد العمل كسائر العقود يربم ابالتفاق بُت طرفيو 

لبلعتبارات االقتصادية واالجتماعية اليت ربيط هبذا العقد وما يتصل بو من تنظيم أوضاع تتصل 

وذلك بقصد ؛عقاد العقدابدلصلحة العامة، فإن ادلشرع خيضعو لبعض ادلراحل التمهيدية السابقة على ان

معاونة العامل ُب احلصول على عمل مناسب، أي حصول القادر على العمل على دخل من عملو، 

وذلك بقصد إجياد توازن بُت العرض  ؛ومساعدة صاحب العمل ُب احلصول على العامل ادلناسب

 .(2)والطلب على العمل

                                                                                                                         

.وُب العاملُت بشركات القطاع العام 104، ص 07/04/1970اتريخ الطعن  4-6ق، سنة وعدد اجمللة 50/16طعن مدين رقم 
ا "من ادلقرر أن العاملُت ابلشركات العامة ال يعتربون من ادلوظفُت العامُت وال خيتص القضاء اإلداري بنظر تقول احملكمة العلي

منازعاهتم مع الشركات العامة العاملُت هبا، وإن عبلقتهم بتلك الشركات عبلقة تعاقدية زبضع لقانون العمل ولوائح الداخلية ادلعمول 
أن تلك الشركات ال تعدوا أن تكون من أشخاص القانون اخلاص وليست من األشخاص هبا ُب تلك الشركات وذلك ابعتبار 

اإلدارية دبا جيعل العبلقة الناشئة بينها وبُت العاملُت هبا عبلقة تعاقدية ينعقد االختصاص فيما ينشأ بُت العامل وجهة عملو من 
ادلنازعات إال ما استثٌت بنص خاص" رللة احملكمة العليا، منازعات للقضاء العادي بوصفو صاحب الوالية العامة ابلفصل ُب كافة 

 .139، ص15/06/1992اتريخ الطعن 2-28ق، سنة وعدد اجمللة 200/38طعن مدين رقم 
د. عبدالغٍت عمرو الروديض، القانون االجتماعي، اجلزء األول عبلقات العمل الفردية، دار الكتب الوطنية، بنغازي، الطبعة  -2

 .87ص م،2012الثامنة 

د. أضبد حسن الربعي، الوسيط ُب القانون االجتماعي، اجلزء الثاين، شرح عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية، القاىرة،  -1
 .347م، ص2003
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م العقود بصفة عامة، ولكنو وعقد العمل خيضع ُب الكثَت من أحكامو للقواعد اليت ربك

 ابإلضافة إٔب ذلك خيضع لقواعد خاصة سبيزه عن غَته من العقود.

وعن تعريف عقد العمل فادلبلحظ أن ادلشرع اللييب وكذلك ادلشرع ادلصري قد تدخبل ُب 

ردبا نظرا ألمهيتو، حيث إن التشريعات تعزف عن وضع تعريفات للمسائل اليت تتؤب  ؛تعريف ىذا العقد

نظيمها، فادلشرع ربكمو ظروف معينة سبلي عليو وضع قواعد قانونية تعاِب وتستجيب ذلذه الظروف أو ت

منو  5نص ادلادة  وربديدام 2010لسنة  12ادلعطيات، فبالرجوع إٔب قانون عبلقات العمل اللييب رقم 

قتضاه العامل على أن عقد العمل "ىو كل اتفاق بُت جهة العمل، والعامل يتعهد دباليت جرى نصها 

ابلعمل لدي جهة العمل وربت إدارهتا أو إشرافها، نظَت حصة ُب االنتاج أو اخلدمة أو مقابل 

 .(1)نقدي"

ومن خبلل التعريف السالف بيانو نستطيع القول أبن ىذا العقد يستلزم ضرورة وجود عناصر 

زم ببدل جهد ربت إشراف معينة وتتمثل ىذه العناصر أوال ُب العامل، وىو الشخص الطبيعي الذي يلت

، وال عربة بنوع العمل الذي يؤديو العامل، ادلهم أن ىناك جهدا سواء (2)ورقابة جهة العمل لقاء مقابل

                                                 

م ُب ادلادة 2003لسنة  12عرف ادلشرع ادلصري عقد العمل ُب الباب الثاين "عبلقات العمل الفردية" ُب قانون العمل رقم  -2
قولو " العقد الذي يتعهد دبقتضاه عامل أبن يعمل لدى صاحب العمل وربت إدارتو أو إشرافو لقاء أجر".القانون ادلدين (  ب31)

نص على أن عقد العمل "ىو الذي يتعهد فيو أحد ادلتعاقدين أبن يعمل ُب خدمة ادلتعاقد اآلخر وربت  673اللييب صلده ُب ادلادة 
 بو ادلتعاقد اآلخر".إدارتو وإشرافو مقابل أجر يتعهد 

( من قانون العمل 1م. وقد عرف ادلشرع ادلصري العامل ُب ادلادة  )2010لسنة  12( من قانون العمل اللييب رقم 5ادلادة ) -1
 مبقولو " كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وربت إدارتو وإشرافو".2003لسنة  12رقم 
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أكان جسداي أو ذىنيا، وبغض النظر عن نوع النشاط الذي ديارس فيو العامل عملو، والعنصر الثاين 

صورة فرد من أفراد اجملتمع أو معنواي  األساسي ىو صاحب العمل والذي قد يكون شخصا طبيعيا ُب

ُب صورة شركة أو صبعية أو ىيئة أو ما شابو، وال عربة دبسعى صاحب العمل سواء أكان يهدف من 

النشاط إٔب ربقيق الربح أو ال، ادلهم أنو يسخر رلموعة من األشخاص الطبيعيُت للعمل ربت إشرافو 

ادلقابل ادلإب الذي يتلقاه العامل من صاحب العمل  ورقابتو، والعنصر الثالث اجلوىري ىو األجر أو

لقاء العمل الذي أداه ُب خدمتو، وإذا فقد ىذا العنصر فبل نكون أمام عقد عمل وإمنا أمام عقد تربع. 

والركيزة األخَتة ىي التبعية أي خضوع العامل أثناء القيام بعملو إلشراف ورقابة صاحب العمل، بغض 

اليت ديارسها سواء كانت الرقابة ُب أقوى مستوايهتا وىي ما تسمى التبعية الفنية، النظر عن حجم الرقابة 

أو أن تقتصر على الرقابة على اإلشراف على العامل فيما حييط العمل من النواحي اخلارجية وىي ما 

 .(1)يطلق عليها التبعية التنظيمية أو اإلدارية

رفُت فهو خيضع كبقية العقود لئلهناء، فهناك غَت أن ىذا العقد وابلنظر لكونو يربم ما بُت ط

أسباب عامة لئلهناء بغض النظر عن كون العقد زلدد أو غَت زلدد ادلدة، وىي تتمثل ُب االستقالة، 

والوفاة، استحالة التنفيذ، فسخ العقد خلطأ أحد الطرفُت، وىناك أسباب خاصة وىي تتمثل ُب اهناء 

وانتهاء العقد ابإلرادة ادلنفردة ُب عقود العمل غَت زلددة ادلدة، غَت  عقد العمل زلدد ادلدة ابنتهاء مدتو،

                                                 

، ص 2006العمل اللييب "عقد العمل الفردي"، دار ادلطبوعات اجلامعية، االسكندرية،  د. ىيتم حامد ادلصاروة، شرح قانون -2
63-69. 
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أن التساؤل الذي سنجيب عنو ُب الفرع الثاين ىو ما أثر االندماج على عقود العمل ُب الشركة 

 -صاحب العمل–هناء العقد لتغَت جهة العمل إىل يًتتب على االندماج  :ادلندرلة؟ أو دبعٌت آخر

 معو أم ال؟. الذي ًب التعاقد

 الفرع الثاين: أثر االندماج على عقد العمل الفردي.

من بُت اخلصائص اليت يتميز هبا عقد العمل أنو عقد شخصي، فأطراف العبلقة فيو زلل 

اعتبار، فالعامل يلتزم شخصيا أبداء العمل ادلنوط بو، وال ديكنو أن يوكل غَته ُب تنفيذ ىذا العقد، كما 

، ومن انحية أخرى فشخصية الطرف اآلخر وىو صاحب العمل (1)لتزام إٔب الورثةال ديكن أن ينتقل اال

زلل اعتبار أيضا، فاألصل أن ينتهي عقد العمل بتغَت صاحب العمل سواء ببيع ادلنشأة أو بوفاة 

 انظر -صاحب العمل وانتقال ادلنشأة إٔب ورثتو، أو لغَت ذلك من األسباب، غَت أن الفقو احلديث 

ضفاء الصفة الشخصية ذلذا العقد، إأصبح خيفف وبشكل كبَت من  -للتطور التكنولوجي والصناعي

وجيعل ارتباط العامل بشكل أكرب مع ادلصنع أو ادلنشأة أو ادلتجر بدال من صلتو بصاحب العمل الذي 

 العمل، وقننوا برام العقد معو، وذلذا تدخل ادلشرعون ُب البلدان وقاموا ابلنص على ذلك ُب قوانُتإًب 

مبدأ ارتباط عقود العمل ابدلنشأة أو ادلتجر، وال يلحق ىذا العقد أي أتثَت ُب حال تغَت صاحب العمل 

من  49، فادلشرع اللييب ُب ادلادة (2)أبي وسيلة، بل تظل عقودىم سارية بقوة القانون وبكافة شروطها

                                                 
 .96د. عبدالغٍت عمروالروديض، مرجع سابق، ص1
 .588انظر د. حسام الدين عبدالغٍت الصغَت، مرجع السابق، ص -1
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ون الوفاء اباللتزامات ادلنصوص عليها نص على اآلٌب "ال حيول د سالف الذكرقانون عبلقات العمل 

و انتقال ملكيتها إٔب أدماجها ُب غَتىا، إفبلسها أو إُب ىذا القانون حل جهة العمل أو تصفيتها أو 

الغَت أبي تصرف من التصرفات أو تغيَت جهة العمل ألي سبب من األسباب. وفيما عدا حاالت 

لعمل قائمة للمدة احملددة فيها، وتكون جهة العمل التصفية واالفبلس واالغبلق النهائي تبقى عقود ا

السابقة مسؤولة ابلتضامن دلدة سنة مع اخللف عن تنفيذ صبيع االلتزامات السابقة والناشئة عن تلك 

 العقود".

ومن خبلل ىذا النص يتضح أن االندماج وما يًتتب عليو من انقضاء للشركة ادلندرلة وزوال 

أي أتثَت على عقود العمل الفردية اليت أبرمتها، وتضل ىذه العقود منتجة شخصيتها االعتبارية ليس ذلا 

آلاثرىا وبقوة القانون ُب مواجهة الشركة الدارلة "صاحب العمل اجلديد"، وينصرف إليو أثر ىذه 

ان ، استنادا إٔب اخلبلفة العامة اليت أشر (1)العقود، ويكون مسؤوال عن تنفيذ كافة االلتزامات ادلًتتبة عليها

 .(2)إليها سابقا

                                                 

، 1996اجلامعية، االسكندرية، الطبعة الثانية انظر د. على عوض حسن، الوجيز ُب شرح قانون العمل، دار ادلطبوعات  -2
 .118ص
وُب ذلك تقول احملكمة العليا "دلاكانقرارأتميمالشركةادلسامهةللفبلحةالتييعملبهاادلطعونضدمهنصعلىأنتؤودللكيتهاإلىالدولة،  -3

، وانتقلتإليهاادللكيةوأبقتعلىعبلقةعماذلاهبا، فإهناتكومنسئولةعناحلقوقالناشئةعنعقوداستخدامهم
ق، 30/21وليسلهاأنتحتجفيمواجهتهمبأمنسئوليتهازلصورةفيحدودحصيلةتصفيةأموااللشركة" رللة احملكمة العليا، طعن مدين رقم 

 .133، ص04/01/1976اتريخ الطعن  3-12سنة وعدد اجمللة 
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ينتقل االلتزام بعقود العمل من الشركة ادلندرلة إٔب الشركة الدارلة البد من  وعلى ذلك فحىت

 :وىيتوافر ثبلث شروط 

ضرورة أن يكون ىناك تغَت ُب ادلركز القانوين لصاحب العمل، بغض النظر عن سبب  أواًل:

 .(1)ْبإجيار ...التغَت سواء بسبب الوفاة أو الوصية أو البيع أو اال

البد أن يستمر ادلشروع ُب العمل، فالعمل الذي يقوم بو العامل يضل ابقيا ومستمرا  اثنياً:

، ُب حُت تنتهي ىذه العقود إذا كان (2)حىت بعد حدوث التغيَت ُب ادلركز القانوين لصاحب العمل

 صاحب العمل اجلديد ديارس نشاطا خيتلف اختبلفا اتما عن النشاط األول.

                                                 

 1970منقانوانلعمللسنة  59وُب ذلك تقول احملكمة العليا "إنذكرادلادة  -1
التيتدخلفينطاقالقانوانخلاصوقاألهناالسبنعمنالوفاءجبميعااللتزاماتفذكراالرثواذلبةوالوصيةوالبيعأوغَتىامنالتصرفات ، للتصرفااتلناقلةللملكية

ق، سنة وعدد 30/21شبقاألوتغيَتصاحبالعملؤلىسببمناألسبابلكىيدخلفينطاقحكمهذاالقانون" رللة احملكمة العليا، طعن مدين رقم 
 .134، ص 04/01/1976اتريخ الطعن  3-12اجمللة 

 ادلسامهة تصفيةالشركة جلنة بشأن 1971-11-14ُب  الصادر الثورة قياد رللس قرار ذلك تقول احملكمة العليا"ان وُب -2
الذىتضمنهوالقاضيبتقدديبياانتعنالديونومايؤيدىاالىالعمااللذينيعملونبها ،  ابألمر اليتوجو للفبلحة

بلموجهالىغَتمهممنلهمديونعلىالشركةدبقتضىتعاملهممعهاأبيصورةاخرى ، 
الانلطاعنينبصفتهماراببعملجدداليعلمونشيئاعنديوانلشركةادلؤشلةموضوعالدعوى، 

وضلقو اماابلنسبةللعمالفعبلقتهمبالشركةمستمرةبعدأتميمهاوقداوجبهافرضاعليهموالزمهمباالستمرارفيالعملواستولىعلىالشركةدبافيهاوحينئذتك
ق، 30/21قهممعلومةواثبتةفيدفاترالشركةوقيوداهتافبلحاجةمعذلكوال حكمةفيالزامهمبتقدديبياانتعنهاأومستنداتلها" طعن مدين رقم 

. ىذه الطعون وردت أيضا ُب كتاب د. دمحم مصطفي اذلوين، 134، ص 04/01/1976اتريخ الطعن  3-12سنة وعدد اجمللة 
 وما بعدىا. 180، ص 2009، الناشر دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، الطبعة األؤب الوجيز ُب شرح قانون العمل اللييب
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جيب أن تكون عقود العمل سارية ادلفعول وقت تغَت صاحب العمل، بغض النظر عن  اثلثًا:

نوع وطبيعة العمل وسواء أكان العمل زلدد ادلدة أو غَت زلدد ادلدة، أما العقود اليت انتهت مدهتا قبل 

 اتريخ االندماج فبل يلزم هبا صاحب العمل اجلديد "الشركة الدارلة".

 -بداء املالحظات التالية:إقدم ميكن وبناء على كل ما ت

أن استمرار عقود العمل ال يتوقف على رضاء العامل أو رضاء الشركة الدارلة فليس  أواًل:

وذلك حفاظا من ادلشرع على بقاء ادلشروع وعدم توقفو وكذلك  ؛ألي منهما التحلل من ىذه العقود

ن كان ال جيوز ابإلرادة ادلنفردة فإنو من حفاظا على العامل الذي يتعيش من ىذا العمل، إال أنو وإ

ادلمكن اهناء العقد إبرادة الطرفُت ُب العقود زلددة ادلدة، وإبرادة أحدمها ُب العقود غَت زلددة ادلدة إذا 

 .(1)قام لديو سبب مشروع

أن ادلشرع أنشأ مسؤولية تضامنية بُت صاحب العمل اجلديد وصاحب العمل القدمي  اثنيًا:

على احلقوق اليت ترتبت للعامل قبل حدوث التغَت ودلدة سنة واحدة، والغاية من ذلك ىو تقوية 

 .(2)الضمان العام للعامل

                                                 

 .590د. حسام الدين عبدالغٍت الصغَت، مرجع السابق، ص -1
 .42د. عبدالغٍت عمروالروديض، مرجع سابق، ص -2
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خدمة  أن عقد العامل ادلتوقف عن العمل مؤقتًا بسبب إجازة مرضية أو رضاعة أواثلثًا:

عسكرية أو غَتىا ال يتأثر بتغَت صاحب العمل خبلل فًتة توقفو، بل يضل صاحب العمل اجلديد 

 ملزما هبذه العقود وتبقى سارية وقائمة.

أن بقاء عقود العمل قائمة ومستمرة مرىون ببقاء فرصة العمل قائمة بعد االندماج،  رابعاً:

مر العمال ُب أداء أعمال ال زبتلف عن األعمال وعلى ذلك تبقى ىذه العقود سارية ُب حال ما است

اليت كانوا يزاولوهنا ُب الشركة ادلندرلة، وال يشًتط ىنا التماثل والتطابق التام بُت نشاط الشركة الدارلة 

 والشركة ادلندرلة، ادلهم ىو بقاء فرصة العمل قائمة.

أن توقف نشاط الشركة الدارلة مؤقتًا ُب ادلشروع الذي ًب درلو بقصد ادخال  خامسًا:

تعديبلت أو إصبلحات عليو أو تغيَت ادلكان الذي تباشر فيو ادلنشأة نشاطها ال أثر لو على استمرار 

 .(1)عقود العمل، مىت تبُت أن ادلنشأة ستستأنف العمل بعد زوال أسباب التوقف ادلؤقت

ندماج قد يؤدي إٔب تغيَت ظروف العمل نتيجة إلعادة تنظيم ادلشروع إن اال سادسًا:

االقتصادي الذي انتقل إٔب الشركة الدارلة أو اجلديدة، ومن ًب فإنو ال ديكن ذباىل مصلحة ىذه 

ال يتعارض مع قاعدة استمرار عقود العمل على ذلك األخَتة ُب ربديد حاجاهتا احلقيقية للعاملُت، 

تقرر الشركة الدارلة أو اجلديدة فصل بعض العاملُت الذين يزيدون عن حاجتها بعد االندماج أن 

                                                 
 .191د. فايز إمساعيل بصوص، مرجع سابق، ص1
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احلقيقية شريطة صدور قرارات الفصل ُب إطار إعادة تنظيم ادلشروع، ومع احًتام الشروط الواردة ُب 

 . (1)عقد العمل، واللوائح الداخلية وخلو ىذه القرارات من طابع التعسف

 على عقود العمل اجلماعية. : أثر االندماجالثايناملطلب 

قبل احلديث عن أثر االندماج على عقود العمل اجلماعية )الفرع الثاين( يتوجب ربديد 

 مفهوم عقود العمل اجلماعية )الفرع األول(.

 الفرع األول: التعريف بعقد العمل اجلماعي.

تمع، غَت أنو جيب حظيت عبلقات العمل الفردية ابىتمام ابلغ لتعلقها بفئة كبَتة من أفراد اجمل

ألهنا تؤدي ُب هناية ادلطاف إٔب دعم  ؛أن يكون ُب الوقت نفسو اىتماما بعبلقات العمل اجلماعية

ادلوقف التفاوضي للعمال عند إبرامهم لعقود العمل الفردية، ذلك أن العامل مهما بلغ يظل صاحب 

فرصة ساضلة للتعاقد معو  مركز قانوين واقتصادي ضعيف ُب مواجهة أصحاب األعمال، وردبا يكون

خاصة ُب ظل األزمات االقتصادية والبطالة، فيجد العامل نفسو مضطرا بقبول العمل بشروط رلحفة 

وغَت عادلة، ومن انحية أخرى كان لزاما أن تكون ىناك وسائل سريعة حلل منازعات العمل اجلماعية 

                                                 
 .318انظر د. حسٍت ادلصري، مرجع سابق، ص1
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ليت تتؤب التشغيل، وىو ما دفع خاصة وقت االضراابت، حىت ال تكون ىناك خسائر فادحة للجهة ا

 .(1)بعض ادلشرعُت إٔب إجياد تنظيم لعبلقات العمل اجلماعية

هنا تؤدي أوال إٔب ربقيق إوالتفاقيات العمل اجلماعية أمهية ابلغة من الناحية القانونية، حيث 

اشًتاك النقابة نوع من التوازن بُت العمال وأصحاب العمل ُب عبلقات العمل الفردية، وذلك دلا ُب 

ُب إبرامها من أثر ىام حيث سبلك ىذه ادلنظمة اليت سبثل مصاّب العمال التابعُت ذلا قدرة  (2)العمالية

 .مصاحلهم تفاوضية أفضل ذباه أصحاب األعمال أو ادلنظمات اليت سبثل

هنا ومن انحية اثنية فإن اتفاقية العمل اجلماعية تفرز اتفاقية تكفل ضباية العمال، خاصة وأ

تتعلق ابلنظام العام االجتماعي، دبا دينع الطرفُت من سلالفتها، إال إذا كان اخلروج عنها حيقق مصلحة 

 .(3)العامل أو يعطيو مزااي أفضل

وىناك عدة تعريفات ُب الفقو التفاقية العمل اجلماعية، ولكن كلها تدور حول ىذا ادلفهوم 

ن نقاابت العمال أو ارباد نقاابت العمال وبُت واحد أو "اتفاق ينظم شروط العمل بُت نقابة أو أكثر م

                                                 

م على خبلف ادلشرع ادلصري الذي 2010لسنة  12ليس ىناك تنظيم لعبلقات العمل اجلماعية ُب قانون العمل اللييب رقم  -1
 م.2003لسنة  12من قانون العمل ادلصري رقم  167-152تؤب تنظيم ىذه االتفاقات ُب ادلواد 

الدفاع عن شروط عملهم، وربسُت أحوال معيشتهم. انظر د. النقابة: ىي تنظيم اختياري دائم للعمال يتؤب رعاية مصاحلهم و  -1
 .297، ص 1985أضبد زكي بدوي، عبلقات العمل ُب الدول العربية، دار النهضة العربية، بَتوت 

 .11، ص 2005د. مصطفى أضبد أبوعمرو، عبلقات العمل اجلماعية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية،  -2
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أكثر من أصحاب األعمال الذين يستخدمون عماال ينتمون إٔب تلك النقاابت أو ادلنظمات ادلختلفة 

 .(1)ألصحاب األعمال "

فمن خبلل التعريف السالف بيانو نستطيع أن نستشف أوال أبن اتفاقية العمل اجلماعية تربم 

ابية أو أكثر وبُت صاحب عمل أو أكثر أو منظمة شلثلة ألصحاب األعمال، ٍب إن ىذه بُت منظمة نق

االتفاق يستلزم توافق إرادة أطرفها وىم منظمة نقابية أو عمالية من انحية وصاحب عمل أو منظمة 

سبثلو من انحية أخرى، إضافة إٔب ذلك فهذه االتفاقية تتعلق أساسا بتنظيم شروط العمل وظروفو دبا 

 .(2)يضمن للعمال مزااي أكرب سواء من حيث األجور أو ساعات العمل أو غَتىا

وفيما يتعلق ابلطبيعة القانونية التفاقيات العمل اجلماعية فإن الفقو منقسم حوذلا إٔب عدة 

، وىناك من يرى أبن ذلذه اذباىات: فهناك من الفقهاء من يرى أبن ذلذه االتفاقيات الطبيعة البلئحية

االتفاقيات الطبيعة العقدية، وىناك من يكيفها على أهنا ذات طبيعة مزدوجة، غَت أن الراجح ُب الفقو 

ىو الرأي الذي يذىب إٔب أن اتفاقيات العمل اجلماعية ىي عقد عادي من حيث إبرامها، وتنشئ 

ماعية ينتج عنها انشاء قواعد قانونية من قواعد قانونية من حيث آاثرىا، وذلذا فهذه االتفاقيات اجل

                                                 

بقولو "ىو اتفاق ينظم شروط وظروف  2003لسنة  12من قانون العمل ادلصري رقم  152ي ُب ادلادة عرف ادلشرع ادلصر  -3
العمل ويربم بُت منظمة أو أكثر من ادلنظمات النقابية العمالية وبُت صاحب عمل أو رلموعة من أصحاب األعمال أو منظمة أو 

 أكثر من منظماهتم".
شرح قانون العمل اجلديد والتأمينات االجتماعية ُب الفقو والقضاء ادلصري والفرنسي، انظر د. أضبد شوقي دمحم عبدالرضبن،  -1

وما  203. انظر كذلك د. مصطفى أضبد أبوعمرو، مرجع سابق، ص433م، ص 2008توزيع منشأة ادلعارف ابالسكندرية، 
 بعدىا.
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حيث عموميتها وذبريدىا والزامها، وابلتإب فهي تطبق على النقابة وأعضائها احلاليُت أو القادمُت، 

وتطبق على ادلنظمات العمالية اليت ربل زلل النقاابت القائمة، كما تطبق ىذه القواعد على كافة عمال 

ُت للنقابة اليت أبرمت ىذه االتفاقية بشرط أن يكون نصف عمال ادلنشأة حىت ولو كانوا غَت منظم

ادلنشأة على األقل أعضاء ُب ىذه النقابة، كما تطبق على ادلنظمات النقابية وأصحاب األعمال الذين 

 .(1)ينظمون ذلذه االتفاقية بعد إبرامها

 الفرع الثاين: أثر االندماج على عقود العمل اجلماعية.

ال صلد أي تنظيم أو إشارة لعقود العمل  سالف الذكرن عبلقااتلعمل اللييب ابلرجوع إٔب قانو 

نصت على حكم بقوذلا "ال جيوز اهناء عقد العامل لسبب يرجع إٔب انتمائو  77اجلماعية غَت أن ادلادة 

و النقايب أو ادلشاركة ُب نشاط النقابة خارج ساعات العمل، أو أثناءىا دبوافقة جهة العمل ..." غَت أن

م صلد أن ىذا القانون قد تناول تنظيم 2003لسنة  12وابلرجوع إٔب قانون العمل ادلصري رقم 

على مدة  155، وقد نص ىذا القانون ُب ادلادة 167حىت  152اتفاقيات العمل اجلماعية ُب ادلواد 

وقد نصت  سراين ىذه االتفاقيات، واليت حددهتا بثبلث سنوات أو للمدة البلزمة لتنفيذ مشروع معُت،

عقود العمبللفردية دون  يستشف منو أن االستمرارية قاصرة علىعلى حكم  (2)156ادلادة اليت تليها 

                                                 

 .202د. مصطفى أضبد أبوعمرو، مرجع سابق، ص -2

االتفاقية سلوك طريق ادلفاوضة اجلماعية قبل انتهاء مدهتا لتجديدىا، فإذا انقضت ادلدة األخَتة دون االتفاق "يتعُت على طرُب  -1
على التجديد استمر العمل ابالتفاقية مدة ثبلثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدىا، فإذا انقضى شهران دون التوصل التفاق كان 
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عقود العمل اجلماعية من حيث األصل، رغم أن الشركة الدارلة زبلف الشركة ادلندرلة خبلفة عامة، 

األمهية ُب تنظيم عبلقات ولكن مع ذلك وكما أسلفنا القول فإن ذلذه االتفاقيات اجلماعية دور ابلغ 

 -العمل وعلى ذلك ديكن استخبلص اآلٌب:

يسري على عمال الشركة ادلندرلة العقد اجلماعي الذي أبرمتو الشركة الدارلة دبا حيتويو  أواًل:

يقل مستواىا على ما كان ينظمو عقد ال من تنظيم الئحي، ودبا ينظمو من حقوق وميزات، شريطة أن 

 الشركة ادلندرلة.العمل اجلماعي ُب 

استنادًا إٔب أن خبلفة الشركة الدارلة للشركة ادلندرلة خبلفة عامة فيما ذلا من حقوق  اثنيًا:

وما عليها من التزامات، فبإمكان الشركة الدارلة أن تقبل بعقود العمل اجلماعية اليت خيضع ذلا عمال 

 الشركة ادلندرلة وتطبيقها عليهم حىت بعد عملية االندماج.

–ابلنظر دلا حل ابلشركة الدارلة إذا ًب ضم شركة أو أكثر فيها شلا يعٍت أن ىناك تغَتاً  لثاً:اث

ُب الظروف االقتصادية واالجتماعية، فبإمكان الشركة  -سالفة الذكر 155وفقا دلا نصت عليو ادلادة 

 .(1)اعية جديدةالدارلة أن تقوم ابلتدخل مع ادلنظمة النقابية للعمال ألجل إبرام اتفاقية عمل صب

                                                                                                                         

ة اإلدارية ادلختصة الزباذ ما يلزم ضلو اتباع اجراءات الوساطة وفقا ألحكام ادلادة ألي من طرُب االتفاقية عرض األمر على اجله
 من ىذا القانون". 170

 
 194انظر د. فايز إمساعيل بصوص، مرجع سابق، ص -1
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إذا كان ال يوجد عقد عمل صباعي أبرمتو الشركة ادلندرلة فليس ذلك دينع من استمرار  رابعاً:

عمال الشركة ادلندرلة ُب االنتفاع ابدليزات الفردية اليت يقررىا ذلم العقد اجلماعي ادلربم دبعرفة الشركة 

 .(1)ادلندرلة

ندرلة يًتتب عليو حل اللجنة النقابية للعاملُت وشلا ذبدر مبلحظتههو أن انقضاء الشركة ادل

ابلشركة، وتنتقل عضوية األعضاء إٔب اللجنة النقابية ابلشركة الدارلة أو اجلديدة. كما حيق أيضا لعمال 

الشركة ادلندرلة طلب عقد صبعية عمومية غَت عادية ألعضاء النقابة ُب الشركة الدارلة للنظر ُب سبثيلهم 

بسبب عدم  ؛نقابية للشركة الدارلة، إذا كان يًتتب على االندماج ادلساس دبصاحلهمُب رللس اللجنة ال

 سبثيلهم ُب رللس إدارة اللجنة النقابية.

ولتتبلَب الشركة الدارلة ادلشكبلت ُب ادلستقبل جيدر هبا التفاوض مع النقابة العمالية ادلمثلة 

 .(2)ادلرحلة التمهيدية إلعداد االندماجللعمال خبصوص حقوق العمال وظروفهم بعد االندماج خبلل 

 

 اخلـــــــامتة

                                                 

 .194ادلرجع السابق، ص -2
 .599انظر د. حسام الدين عبدالغٍت الصغَت، مرجع السابق، ص -1
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أدت ادلتغَتات االقتصادية اليت ظهرت ُب الوقت الراىن إٔب قلق الشركات التجارية على 

شلا حذا هبذه الشركات إٔب البحث عن ربقيق  ؛مستقبلها االقتصادي ُب البقاء والقدرة على ادلنافسة

 .الًتكيز االقتصادي دلواجهة تلك ادلتغَتات

ملتو العودلة والتحرر االقتصادي أويعد االندماج مظهرا من مظاىر الًتكيز االقتصادي الذي 

 والتجاري العادليُت.

تشعبة على حقوق دلا ذلا من أبعاد قانونية م ؛وتتمتع ظاىرة االندماج أبمهية قانونية كبَتة

ومصاّب الكثَت من األشخاص، وترتب التزامات عديدة ُب ذشلهم، كما لو األثر البالغ على ادلسامهُت 

 والدائنُت والغَت.

اآلاثر القانونية ادلًتتبة على  يتمثل ُبوقد اقتصرت ىذه الدراسة على موضوع غاية ُب األمهية 

فخبلل ىذا البحث ًب استعراض اآلراء الفقهية اليت االندماج على عقود العمل ُب الشركة ادلندرلة، 

قيلت ُب تعريف مفهوم االندماج، وكذلك الصور ادلختلفة اليت أيخذىا االندماج، ٍب تطرق إٔب بيان 

اآلاثر العامة ادلًتتبة على االندماج على الشركة ادلندرلة، وأخَتا على آاثر االندماج على عقود العمل 

 لشركة ادلندرلة بعد تعريف ىذه العقود.الفردية واجلماعية ُب ا

ومن خبلل ما ًب استعراضو ُب البحث تواصل الباحث إٔب صبلة من النتائــــج وىي على النحو 

 -التإب:

 -النتائــــــج:
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  يعد االندماج ظاىرة اقتصادية هتدف إٔب ذبميع شركة أو عدة شركات ُب كيان واحد بقصد

تكون الشركة قادرة على ادلنافسة االقتصادية، وتزيد من أرابحها، تركيز القوة االقتصادية، حىت 

 خاصة ُب ظل الوقت احلاضر الذي يشهد تطوراً على الصعيدين االقتصادي والتكنولوجي.

  أورد الفقهاء العديد من التعريفات دلفهوم االندماج، ولكن صبيع ىذه التعريفات تصب ُب

تضاه يتم ضم شركة أو أكثر إٔب شركة أخرى قائمة معٌت واحد، ىو أن االندماج "ىو عقد دبق

 -تعمل كلها ُب نشاط شلاثل أو متكامل-أو أن يتم مزج شركتُت أو أكثر لتنشأ شركة جدية 

فتزول الشخصية ادلعنوية جلميع الشركات ادلندرلة وربل الشركة الدارلة أو اجلديدة ُب صبيع 

 حقوقها والتزاماهتا".

 زبتلف حاال عن شركات القطاع اخلاص، فهي أيضا رباول أن  إن شركات القطاع العام ال

تكون رقما ُب ادلعادلة، وذلذا يبلحظ أن ىذه الشركات أيضا تنظم وتنصهر ُب بعضها 

 لتحقيق التنمية االقتصادية.

  إن األحكام اخلاصة ابندماج الشركات تسري على كل الشركات سواء شركات خاصة أو

لوحيد ىو أن االندماج ُب الشركات العامة ال يكون لئلرادة شركات عامة، غَت أن الفارق ا

 دور فيو، وإمنا يكون بقرار من السلطات ادلختصة، أو بطريق التأميم.

  إن لبلندماج صورًا متعددة زبتلف حبسب الزاوية ادلنظور منها إليو، فاالندماج تبعا لنشاط

)وطٍت أو أجنيب(، واالندماج تبعا  الشركة )افقي أو عامودي(، واالندماج تبعا جلنسية الشركة
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لئلرادة ودور الشركة فيو )طوعي أو إجباري(، وأخَتا االندماج ابلنظر إٔب بقاء كيان الشركة 

)بطريق الضم أو بطريق ادلزج(، والتقسيم األخَت ىو الذي تنص عليو أغلب التشريعات ومنها 

 م.2010لسنة  23التشريع التجاري اللييب رقم 

 إذ يًتتب عليو انقضاء الشركة  ؛ادلندرلة ةندماج آاثر ابلغة األمهية على الشركيًتتب على اال

ادلندرلة وزوال شخصيتها ادلعنوية، وابلتإب فقدان أىليتها ُب التقاضي، وزوال سلطة اإلدارة أو 

ادلديرين ُب سبثيلها، كما تنتقل الذمة ادلالية للشركة الدارلة انتقاال شامبل دبا تشملو من أصول 

 وخصوم.

 شخصيتها ادلعنوية كأثر لبلندماج، إال أن ذلك ليس  ابلرغم من انقضاء الشركة ادلندرلة وزوال

تظل سارية وبقوة القانون ُب مواجهة الشركة الدارلة فلو أي أتثَت على عقود العمل الفردية 

 اليت تكون مسؤولة عن تنفيذ كافة االلتزامات ادلًتتبة عليها، استناداً إٔب اخلبلفة العامة.

 ة ادلندرلة خبلفة عامة، إال أن ىذه اخلبلفة ُب عقود ابلرغم من خبلفة الشركة الدارلة للشرك

 .العمل ال تطال عقود العمل اجلماعية أو اتفاقيات العمل اجلماعية من حيث األصل

  -ات:ـــالتوصي

  أن االندماج سواء أكان لشركات القطاع العام أو لشركات القطاع اخلاص يفًتض أن يكون

 ومالية واقتصادية حىت يؤدي الغاية ادلرجوة منو. مبنيا على أحباث ودراسات مالية وإدارية
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  م ٓب يتناول كافة األحكام اخلاصة 2010لسنة  23أن القانون التجاري اللييب رقم

عليها  ينبغي أن ي نص ابالندماج، خاصة تلك ادلتعلقة أبثر االندماج على عقود العمل، وكان 

سانية واالجتماعية ُب عملية نكضمان أكثر ذلذه الفئة الضعيفة، ومراعاة للجوانب اإل

 االندماج.

  جيدر ابدلشرع اللييب أن يقوم بوضع تنظيم خاص التفاقيات العمل اجلماعية على غرار بعض

 .2003لسنة  12ادلشرعُت، ومنهم ادلشرع ادلصري ُب قانون العمل الساري حاليا رقم 

 ،فيجدر هبا أن تتبع ما  إذا كانت الشركة الدارلة ُب غَت حاجة لبعض عمال الشركة ادلندرلة

ينص عليو قانون العمل من أحكام سواء أكانت عقود العمل زلددة ادلدة أو غَت زلددة 

 ادلدة.
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