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 خصخصة الشركات العامة بواسطة االندماج
 أ . عبدالقادر بدر خليل القذايف 

 م2012كليةالقانون / جامعة مصراته سنة   ، ماجستري القانون اخلاص
 مقدمة

عكفت الكثَت من الدول على تقدمي اخلدمات األساسية كالكهرابء،و الصحة و التعليم ، و 
الربيد و غَتىا إىل مواطنيها عن طريق اجلهاتو ادلؤسسات العامة مقابل رسوم زىيدة ، حيث كان 

،و  اذلدف توفَت ىذه ادلتطلبات للمواطنُت بغية مراعاة ادلصلحة العامة ، و مع ازدايد أعداد السكان
و ادلعقدة بعض األحيان ، أصبح توفَت ىذه ادلتطلبات من قبل احلكومة يشكل ةازدايد متطلباهتم الكثَت 

ثقال ابلغا عليها، و من ىنا ظهرت احلاجة لضرورة تدخل القطاع اخلاص دلشاركة الدولة يف تقدمي ىذه 
قطاع اخلاص و ىو ما يعرف ادلتطلبات ، و أصبحت تُنقل مليكة أو إدارة بعض ادلشاريع العامة إىل ال

 .خلصصصة اب
و تربز أعلية دراسة ىذا ادلوضوع يف أن خصصصة الشركات العامة ، و سبكُت القطاع اخلاص 

تقدمها ىذه الشركات للمواطنُت ، يفيد كثَتا يف االرتقاء دبستوى ىذه كانت تقدمي اخلدمات اليت  من 
لقطاع اخلاص حيث إن ىذا األخَت يسعى إىل ربقيق ادلضاربة و الربح لربح بو من يعود  دلااخلدمات ، 

تذليل الصعوابت و على صعيد أخر تعمل اخلصصصة على  ،من خالل شلارسة نشاطو التجاري 
اإلدارية اليت يعاين منها القطاع العام ، كما أن وجود القطاع العام مالكا لنسبة معينة من رأس مال 

و مشاركا يف القرارات اإلدارية ذلذه الشركة ، و كذلك مشاركا يف قرارات شركة خاصة أو سلتلطة ، 
اجلمعية العمومية ذلا ، كل ذلك يؤدي إلمكانيةمراعاة ادلصلحة العامة من قبلو ،كل ذلك يعمل على 

 احلد من سيطرة القطاع اخلاص على السوق ،و استهدفو للربح الذي قد ينعكس سلبا على ادلواطن .
ربز إشكالية ىذا ادلوضوع يف أن خصصصة الشركات العامة ابندماجها و من ىنا ت 

مع الشركات اخلاصة قد تكون ذلا نتائج إغلابية تفيد اجملتمع ؛ و عليو ؽلكن استهداف ىذا ادلركز 
لبحث و الدراسة للكشف عن كيفية اخلصصصة بواسطة االندماج و األاثر ادلًتتبة عليها ،و ابالقانوين 

 النظام يف ليبيا أم ال ؟ ىل يعمل هبذا 
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لعملية خصصصة قانوني مل صلد ببحثنا ادلتواضع و فيما توفر لدينا من مراجع أي تنظيم
 .خاصةأو سلتلطة يف القانون اللييب  اتالشركات العامة بواسطة اندماجها مع شرك

واردة لذلك فإننا عملنا على دراسة ىذا النظام يف إطار إسقاط القواعد العامة لالندماج ال 
، على فكرة خصصصة الشركات يف قانون النشاط التجاريو اخلاصة ابندماج الشركات التجارية اخلاصة 

الذي تناول ىذه  (1)و قد استلهمنا ذلك من بعض الفقو العامة ابندماجها مع الشركات اخلاصة ؛ 
 .الفكرة يف إطار القانون ادلصري ابدلقارنة مع القانون الفرنسي و العراقي 

ذلك سنتناول ابلبحث خصصصة الشركات العامة يف النظام القانوين اللييب بشيء من و ك
اإلغلاز ،حيث إن اخلصصصة موضوع يطول حبثو و تتشعب زلاوره لذلك سنقتصر على حبث طريقة 

 واحدة من طرق اخلصصصة و ىي االندماج .
 كل ذلك وفقا للصطة التالية :

 لشركات العامة بواسطة االندماج .ادلطلب األول : مفهوم و كيفية خصصصة ا
 ادلطلب الثاين : األاثر ادلًتتبة على خصصصة الشركات العامة بواسطة االندماج .

 اخلاسبة .
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______________________ 
( ، دار احلامد -دراسة مقارنة–، النظام القانوين للتحول إىل القطاع اخلاص) اخلصصصة  د.مهند إبراىيم علي فندي اجلبوري -1

 و ما بعدىا  151م ، ص  2007للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، 
 

 املطلب األول
 مفهوم و كيفية خصخصة الشركات العامة بواسطة االندماج

طرح أسهم الشركة العامة يف اكتتاب عام تتحول الشركات العامة إىل القطاع اخلاص أبساليب عدة منها 
أو خاص )الطرح الكلي أو اجلزئي( ؛ ضخ استثمارات خاصة جديدة يف الشركة العامة ؛ شراء اإلدارة 

ندماج كأحد وسائل ، و ما يهمنا يف مقام ىذه الورقة البحثية ىو اال(1) أو العاملُت للشركة العامة
 اخلصصصة .

 كل منهما تعترب نظاما قانونيا مستقال ُتو ابلنظر لعنوان ىذه الورقة البحثية صلد أهنا ربتوي على كلمت
و من ىنا فلكي نُعّرف دبفهوم ىذا  ؛فهو عنوان مركب غلمع بُت اخلصصصةو االندماج  .بذاتو 

 تداخلت يف تركيبو ، كل ذلك يف التايل : ادلصطلح غلب أوالً أن نُعّرف دبا يشملو من مصطلحات
 أوال : اخلصخصة : 

أكثر ادلصطلحات شيوعا اليت يستصدمها رجال االقتصاد و  يعترب مصطلح اخلصصصة
 .القانون للتعبَت على ربول ادلشروعات و الشركات العامة إىل القطاع اخلاص 
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______________________ 

اخلصصصة ودورىا يف عملية التنمية واإلصالح االقتصادي يف ليبيا ، حبث منشور الكًتونيا على أ . ىدى عيسى الغول ، -1
، أخر دخول  18:16على الساعة  2017/02/27، بتاريخ  mostakbal.org-al-http://www.libyaالرابط 

 م . 06:  40الساعة م ،  2017/  3/  2للرابط بتاريخ 
و يعرب عن ىذه العملية أيضا أبلفاظ عدة منها ، التصصيص و التصاصية ،و االستصصاص و 

 . (1)اخلوصصة 
قيام الدولة بتحويل ملكية ادلؤسسات العامةأو ادلشروعات العامة  ''أبهنا (2)كما يعرفها البعض األخر

و نالحظ يف ىذا التعريف أنو يركز على نقل ملكية ادلشروعات ،  '' جزئيا أو كليا إىل القطاع اخلاص 
يرى أبن نقل إدارة ادلشروعات  (3)إال أن بعض الفقو لتعترب العملية خصصصة العامة إىل القطاع اخلاص 

 .العامة إىل القطاع اخلاص كايف العتباره من قبيل اخلصصصة حىت لو ظل ادلشروعمملوكا للقطاع العام 
نقل ملكية أو إدارة ادلؤسسة العامة إىل القطاع اخلاص سواء ازبذ  ''أبهنا صصصةأيضاحيث تعرف اخلو 

 .(4)''ذلك شكل البيع ادلباشرأو التمليك أو ادلبادلة ابلديون أو من خالل عقود اإلدارة أو التأجَت 
التمليك ، و  و يسمي ادلشرع اللييب نظام ربول الشركات العامة إىل القطاع اخلاص أبسم

صدار الئحة سبليك الشركات ادلتعلق إبم  2007و . ر .  1375لسنة  118لقرار رقم لذلك وفقا 
من ىذه الالئحة يضع ادلشرع و على خالف العادة تعريفا للتمليك ، حيث  3ففي ادلادة ؛ (1)العامة 

مة فيها إىل أدوات مزاولة جرى نص ىذه ادلادة على أن ) ادلقصود بتمليك الشركات ىو نقل ادللكية العا
 األنشطة االقتصادية األىلية و االستثمارية هبدف توسيع قاعدة ادللكية و رفع الكفاءة التنافسية ( .

و نالحظ يف ىذا النص أن معٌت التمليك) اخلصصصة ( ال يتحقق إال بنقل ملكية عامة إىل أدوات 
 ايل فإن رلرد إدارة القطاع اخلاص لشركةمزاولة األنشطة االقتصادية ) القطاع اخلاص ( ، و ابلت

عامة ال يعترب من قبيل اخلصصصة يف القانون اللييب ، فهذه األخَتة ال تتحقق إال بتملك القطاع 
 .اخلاص للشركة العامة كليا أو جزئيا

________________________ 
دراسة                  -، النظام القانوين للتحول إىل القطاع اخلاص ) اخلصصصة  د . مهند إبراىيم علي فندي اجلبوري -1

 . 19( ، مرجع سابق ، ص  -مقارنة 

http://www.libya-al-mostakbal.org/
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م ، على الرابط  2007/ يناير /  10حبث بعنوان اخلصصصة منشور على منتدى مفكر االسالم بتاريخ  -2
mhttp://islammemo.co  م . 12:  53م ، الساعة  2017/  3/  4، أخر زايرة للرابط بتاريخ 
بشأن اخلصصصة  37/2010أ . أضبد مطر العوشز ، اخلصصصة من حيث ادلبدأ العام ونظرة ربليلية لبعض مواد لقانون  -3

م  2012 / 7/  9بتاريخ   http://5alf.blogspot.comبدولة الكويت ، دراسة ماجستَت منشورة الكًتونيا على الرابط 
 م . 2:  00م ، الساعة  2017/  3/  3، أخر زايرة للرابط 

 ( ، مرجع -مقارنة  دراسة   -لقطاع اخلاص ) اخلصصصة د . مهند إبراىيم علي فندي اجلبوري ، النظام القانوين للتحول إىل ا-4
 . 21سابق ، ص 

ذلك أيضا دبجرد التمعن يف عنوان الالئحة) الئحة سبليك الشركات العامة ( مالحظة و ؽلكن 
و ابلتايل فإن دخول القطاع اخلاص إىل الشركات العامة أبي وسيلة غَت التمليك ال يعد خصصصة 

 وفقا للقانون اللييب .
إن الغاية اليت تسعى الدولة إىل ربقيقها بتحويل ادلشاريع و الشركات العامة إىل القطاع اخلاص تكمن 
يف إفساح اجملال ذلذا القطاع لالستثمار يف األنشطة االقتصادية اليت كانت هتيمن عليها الدولة ، ما 

ادلالية ،  ط سوق األوراقنشطة ، و كذلك تنشيعجز ميزانيتها على دعم و سبويل ىذه األمن ترتب عليو 
 .(1)لتتمكن من اجتـذاب رؤوس األمـوال األجنبية و توفَت ادلناخ ادلناسب الستثمار رؤوس األموال احمللية

لعامة سعيا منو لتحقيق الربح بتوفَت شركااتالاخلصصصة تفيد ىيمنة القطاع اخلاص على إن 
، و ذلك على خالف الدولة اليت تسعى اخلدمات و السلع اليت تقدمها ىذه الشركات للمواطنُت

اعتبار أن من حقوقهم ىذه ادلتطلبات دببالغ زىيدة دلواطنيها على لتحقيق ادلصلحة العامة و توفر 
جر فكرة مراعاة الصا ح العام ضلو ربقيق تؤدي ذلو من ىنا فإن اخلصصصة يها؛ األساسية حصوذلم عل

أي نظام قانوين ال ؼللو من بعض العيوب اليت قد تؤثر كعادة ، و ذلك  ادلضاربة من قبل القطاع اخلاص 
 .و تؤدي إىل ىجره بعض األحيان ، يف جودتو 

انتشار من و ابلتايل فإن اخلصصصة تؤدي إىل زبفيض التكاليف و التقليل من العمالة ما يًتتب عليو 
 فبعد أن ؛البطالة ، و زايدة سعر ادلنتج أو اخلدمة ادلقدمة من قبل الشركة زلل اخلصصصة 

 
 
 
 

http://islammemo.com/
http://islammemo.com/
%20http:/5alf.blogspot.comبتاريخ%20%209%20/%207%20/
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_______________________ 
م إلصدار الئحة سبليك الشركات العامة ، اجلريدة الرمسية  2007و . ر .  1375لسنة  118رقم قرار اللجنة الشعبة العامة  -1

 . 381و ما بعدىا إىل ص  369، ص  8، ع  6س 
منها إذا مل تسعفو صار من ادلمكن أن ػلرم كان ادلواطن يتحصل عليها مقابل سعر زىيد، 

 . (1)موارده االقتصادية لتغطية شبنها
أيضا مشكلة دخول رؤوس األموال األجنبية يف الدولة بعد تبٍت ىذه األخَتة 
 سياسةاخلصصصة يؤدي إىل التصوف من إمكانية التدخل يف شؤون الدولة االقتصاديةو ردباالسياسية

 .   (2)أيضا
لذلك كلو أرى أن خصصصة الشركات العامة اليت تقدم خدمات اقتصادية ىامة للمواطن  

و أمر قد يفيد األنساهنو غَتىا من السلع األساسية ادلهمة يف حياة و االتصاالت كالكهرابء، و ادلياه ، 
ال ؽلكن ن ولكيف رفع كفاءة اخلدمة ادلقدمة للمواطن ، و أيضا توفَت السرعة يف تقدمي ىذه اخلدمات ، 

هذا اذلدف و إن كان ؛ فإطالق العنان للقطاع اخلاص الذي يهدف يف ادلقام األول إىل ربقيق الربح 
لذلك فاألجدى وجود القطاع  ؛مشروعا إال أن الًتكيز على ربقيقو يؤدي لظهور العيوب سالفة البيان 

ىذا األمر قد يفيد يف احلد العام جنبا إىل جنب مع القطاع اخلاص يف إطار تقدمي ىذه اخلدمات ، و 
 .من تفشي ىذه العيوب بعد اخلصصصة 

و إذا ألقينانظرة على أساليب اخلصصصة سالفة الذكر لوجدان أن أفضل طرقاخلصصصة اليت ال تؤدي 
وجوده مع وجود القطاع  ، و إظلاعامة بعد خصصصتهاإىل دحر القطاع العام ابلكامل من الشركة ال

طريقة االندماج ، حبيث يهدف القطاع اخلاص إىل ربقيق الربح ، و يركز اخلاص يف ىذه الشركة ىي 
كل ذلك يف إطار شركة واحدة خاصة أو سلتلطة ذبمع بُت ،  القطاع العام على ربقيق ادلصلحة العامة 

 القطاعُت العام و اخلاص .
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_________________________ 
، ذبارب اخلصصصة وآاثرىا يف رفع الكفاءة االقتصادية ، حبث منشور على الرابط  أ . عبدالسالم مسعود رحومو -1
 http://siironline.org/alabwab/derasat(01)/260.htm  م،  2017/  3/  10أخر زايرة للرابط بتاريخ

 م . 11:  03الساعة 
 ث بعنوان اخلصصصة منشور على منتدى مفكر االسالم ، مرجع سابق .حب -2

 اثنيا : االندماج :
عقد  ''و ىذه العملية أبهنا فقالرفعكعادة ادلشرع اللييب مل يورد تعريفا لالندماج ، و  

أتليف  بُت شركتُت أو اكثر لتوحديهما يف شركة واحدة بضم شركة إىل شركة أخرى، أو دبزجهما معاو
شركة جديدة ، هبدف ذبميع اجلهود و مواجهة ادلنافسة التجارية ، فهذا االتفاق يؤدي إىل انقضاء 
الشركة ادلندرلة ، وحلول الشركة الدارلة زللها يف حقوقها و التزاماهتا ، إذا كان االندماج بطريق الضم أو 

 ج فناء صبيع الشركات ادلندرلة و حلول الشركة الناشئة عن االندما 
 .(1)''زلل الشركات ادلندرلة إذا كان االندماج بطريق ادلزج 

 وادلفهوم االقتصاديلوذلك خبالف ىذا فيما ؼلص ادلفهوم القانوين لالندماج ،   
استحواذ شركة أو أكثر علىغالبية أو جزء كبَت من أسهم أو  ''فهو يعرف عند علماء االقتصاد أبنو 

ذلم التأثَت القاطع على اإلدارة و عند التصويت يف اجلمعية حصص شركة أخرى، حبيث يكون ذلا أو 
 .( 2)''العمومية 

و يرجع االختالف بُت ادلفهوم االقتصادي و القانوين لالندماج إىل أن السيطرة  
االقتصادية لشركة على أخرى بشراء الشركة ادلسيطرة صبيع أو أغلبية أسهم أو حصص الشركة ادلسيطر 

االندماج ابدلفهوم ؛ فبيل االندماج القانوين ، و إن صنف على أنو تركيزا اقتصادايعليها ال يعترب من ق
القانوين يرتب أاثر قانونية أبعد من رلرد أتثَت الشركة ادلسيطرة على اإلدارة أو التصويت يف اجلمعية 

 العمومية ، و ىو ما سيتضح أكثر ابلتطرق ألاثر االندماج الحقا .
ابعتباره اقصى درجة من درجات الًتكيز االقتصادي، يتميز اندماج الشركات  

بتصفيض النفقات العامة و توحيد اإلدارة ، و زايدة االئتمان ، و دعم القوة االقتصادية للشركات 

http://siironline.org/alabwab/derasat(01)/260.htm
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حيث يتم االندماج بُت ، الداخلة يف االندماج ، و إهناء ادلنافسة بُت الشركات الداخلة يف االندماج 
 شلاثال ، أو شركات صغـَتة تسعـى لتقـوية مـركزىا االقـتصادي بـدال شركات سبارس نشاطا ذباراي 

 
 

    _______________________ 
/   أ . عبدهللا زلمود عبدهللا اجلعيدي ، اندماج الشركات ادلساعلة اخلاصة يف القانون اللييب ، دراسة ماجستَت ، جامعة مصراتو -1

 . 10م ، غَت منشورة ، ص  2015/  2014كلية القانون ، 
 . 8أ . عبدهللا زلمود عبدهللا اجلعيدي ، ادلرجع سابق ، ص  -2

 .(1)من تعرضها خلسائر كبَتة قد تؤدي هبا إىل اإلفالس جراء ادلنافسة
 اً دإهناء ادلنافسة أو احلد منها بُت الشركات الداخلة يف االندماج ،  و إن كان مفيإن 

يًتتب عليو نشأة االحتكار للشركة  وللشركات ادلعنية حبيث ال تسقط ضحية ادلنافسة التجارية ، إال أن
الناشئة عن االندماج ) اجلديدة أو الدارلة ( ، حيث تبسط ىذه الشركة سيطرهتا على السوق ، 

ادلواطنعلى السلعة  فتهدف إىل السعي وراء ربقيق الربح على حساب ادلصلحة العامة ادلتمثلة يف حصول
يضاف إىل ذلك أن االندماج يؤدي يف كثَت من األحيان إىل اختالف اآلراء بُت ؛ تكاليف الأبقل 

و دلا كان النظام القانونيو االقتصادي لالندماج على درجة ؛ الشركاء يف الشركات الداخلة يف االندماج 
ين على اإلحاطة بشؤون االندماج و فإنو من العسَت احلصول على رجال إدارة قادر  ، من التعقيد
إداريُت قادرين و توفر أساليب اإلدارة احلديثة ، اتباعصلاح االندماج يتوقف على فإن لذا ؛ مقتضياتو 

 . (2)على ادلضي قدما ضلو إصلاحو 
م االندماج يف  2010لسنة  23و قد نظم قانون النشاط التجاري اللييب رقم  

ال غلوز أن ينشأ عن اندماج الشركات أنو منو ، و نص أيضا على  306إىل  299نصوص ادلواد من 
حيث نصت على أنو ) مع عدم  299و ىو ما يستفاد من صدر ادلادة ، احتكار السلعة ادلنتجة 
سة الواردة هبذا القانون و غَته من التشريعات النافذة ، غلوز اندماج شركتُت أو اإلخالل أبحكام ادلناف

 .أكثر دبوجب عقد اندماج ... ( 
 من ىذا القانون على أنو ) ػلظر على صبيع مزاويل 1289و كذلك نصت ادلادة 

 األنشطة التجارية تكوين تكتالت تؤدي إىل التأثَت يف نشاط السوق و التحكم فيو ... ( .
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ال ؼلفى على أحد أن اندماج  فإنومكافحة االحتكار ، إىل و رغم سعي ادلشرع ابستمرار  
خرى إىل وجود تكتالت اقتصادية ضصمة تسعى لتحقيق ادلضاربة ، األمر أبالشركات يؤدي بطريقة أو 

 ؛        و ابلتايلالذي قد يؤثر على ادلواطن يف احلصول على حاجاتو أبقل تكاليف و أىون سعي 
وجود القطاع العام يف الشركة و لو بنسبة رأس مال بسيطة قد يؤدي إىل مراعاة ادلصلحة العامة يف  فإن

 أن ىذا القطاع ال يعسى إىل ربقيق الربحو إطار التصفيض من سعر السلعة ادلنتجة ، ذلك 
______________________ 

 . 8، اندماج الشركات ادلساعلة اخلاصة يف القانون اللييب ، مرجع سابق ، ص  أ . عبدهللا زلمود عبدهللا اجلعيدي -1
م  2004د . حسام الدين عبدالغٍت الصغَت ، النظام القانوين الندماج الشركات ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية، مصر ،  -2

  . 13، ص 
و من ىنا صلد بوادر خصصصة الشركات العامة بواسطة اندماجها مع شركات ؛ خالفا للقطاع اخلاص 

 خاصة أو سلتلطة .         

  اثلثا : كيفية اخلصخصة بواسطة االندماج :
إن ربول الشركة العامة إىل شركة خاصة أو سلتلطة يتم بعدة أساليب منها االندماج ، و ذلك 

ق الضم أبن تنضم شركة عامة إىل شركة ي،سواء بطر  أبن تندمج شركة عامة أبخرى خاصة أو سلتلطة
خاصة ،أو بطريق ادلزج أبن سبتزج شركتان عامة و خاصة أو سلتلطة،و إذا ترتب على ىذا االندماج 
اطلفاض نسبة مساعلة القطاع العام ) على ضلو معُت ػلدده القانون ( يف رأمسال الشركة الدارلةأو 

ة القطاع اخلاص يف رأمسال الشركة الدارلة أو اجلديدة ، ؽلكننا اجلديدة ، مقابل زايدة نسبة مساعل
 .(1)تسمية ىذا النظام خصصصة سبت بواسطة االندماج 

ن اعلى خالف التأميم الذي قد ػلدث بواسطة االندماج أيضا ، فإذا اندرلت شركت أييت ىذا
نسبة رأمسال القطاع اخلاص يف الشركة اجلديدة أو الدارلة ،  اطلفضتعامة و خاصة يف شركة واحدة و 

فإن ذلك يعد أتميما مفاده رغبة الدولة يف توجيو القطاع اخلاص خلدمة اجملتمع ، و ىذا ما يستفاد شلا 
قضت بو احملكمة العليا ) إن االندماج الذى يقع عن طريق ضم شركة خاصة إىل شركة شللوكة للمجتمع 

التأميم الذى تلجأ إليو الدولة عندما ترغب يف توجيو االقتصاد دلصلحة اجلماعة ، و  ىو صورة من صور
يًتتب على ىذا الضم انقضاء ادلشروع وتصفية ذمتو حبيث ػلل الشصص ادلعنوي اجلديد ادلتمثل يف 

 الشركة الدارلة زللو.
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لة عن التزامات الشركة وىذا االندماج يتم بقرارات تنص عادة على أن الشركة الدارلة ال تكون مسئو 
و يف ىذه احلالة ال تتم تصفية ؛ ادلضمومة إال يف حدود احلقوق وادلمتلكات اليت تؤول إليها وقت الضم 

 الشركة ادلؤشلة وفقا لإلجراءااتدلنصوص عليها يف القانون ادلدين والتجاري ؛
ادلنقضية يف  بل تتبع يف ذلك إجراءات خاصةمقتضاىا أن الشركة الدارلة ربل زلل الشركة

 .(2)صايف ملكية موجوداهتا الستئناف السَت هبا لتحقيق غايتها ادلنصوص عليها يف قرار الضم ( 
 

________________________  
دار حامد -دراسة مقارنة  -، النظام القانوين للتحول إىل القطاع اخلاص ) اخلصصصة (  د . مهند إبراىيم علي فندي اجلبوري -1

 . 151م ، ص  2007للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، 
 . 96، ص  3/  4، ع  22م ، رللة احملكمة العليا س  1985/  02/  11ق ، جلسة  30/  68طعن مدين رقم  -2

اسطة االندماج ال ربدث إال ابندماج الشركات العامة أبخرى خاصة و بطبيعة احلال فإن اخلصصصة بو 
 أو سلتلطة ، و يًتتب عليها أن تصبح الشركة الناشئة عن االندماج شركة خاصة، أما

ملكية الشركات ادلندرلة  ألن،  ةاندماج الشركات العامة ببعضها فإن ذلك ال يعد خصصص
 تعود للدولة و اندماجها ما ىو إال  تركيز لألنشطة االقتصادية اليت سبارسها  و الدارلة

 ىذه الشركات يف شركة واحدة اتبعة للقطاع العام .
ودلا كان التأميم بواسطة االندماج يتم بقرار من الدولة كما اتضح يف احلكم السابق ،و 

، فما ىي اآللية اليت تتم هبا ( 1)زراءاندماج الشركات العامة أيضا يتم بواسطة قرار من رللس الو 
 اخلصصصة بواسطة االندماج ؟

من الئحة سبليك الشركات العامة على أن ) يتم نقل ملكيةالشركات العامة  18تنص ادلادة 
 ابلطرق التالية :

 بطرح أسهم الشركات العامة للبيع من خالل سوق األوراق ادلالية . - 1
 . ببيع حصص ابدلزايدة العامة  - 2
 ابلتفاوض ادلباشر مع اجلهات االستثمارية . - 3
 ابلطرح لالستثمار ادلشًتك  ( . - 4
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ىذه الطرق أقرب لفكرة من و ابستقراء نص ىذه ادلادة يثور تساؤل مفاده أي  
 اخلصصصة ) التمليك ( بواسطة االندماج ؟ 

، إال أننا لو أمعنا التدقيق  مل تشر ىذه ادلادة صراحة لالندماج كونو أحد طرق اخلصصصة ) التمليك (
يف الطريقة األوىل من طرق التمليك ادلنصوص عليها يف ىذه ادلادة صلد أهنا قد تفيد نوعا ما طريقة 

 من أسهمها اً اخلصصصة بواسطة االندماج ؛ فلو أن احلكومة ابعت جزء
مال إىل القطاع اخلاص ، مع احتفاظها دبلكية اجلزء األخر من األسهم ، و أصبح رأس 

 الشركة شللوكا إىل القطاع العام و اخلاص معا كال بنسبة معينة فهل ذلك يعد اندماجا أم ال ؟
ابعتقادي أنو ال ؽلكن أن نتصور أن ىذه الصورة اندماجا من الناحية القانونية ، ذلك أنو 

 تنقضييشًتط لالندماج وجود عقد بُت الشركات الداخلة فيو و يصرح يف ىذا العقد ابالندماج ، و 
______________________ 

 . 446د . حسام الدين عبدالغٍت الصغَت ، النظام القانوين الندماج الشركات ، مرجع سابق ، ص  -1
يف االندماج ابدلفهوم  إال ؛  كل ذلك ال ػلدثادلندرلة شركةلالشصصية االعتبارية ل

االقتصادي الذي يركز على فكرة االستحواذ و السيطرة من قبل شركة على أسهم و حصص شركة 
 أخرى، إذا فهذا التساؤل يطرح فـكرة اخلصـصصة بـواسـطة االنـدمـاج االقـتصـاديو ليـس القانوين .

يصرح ين أو الئحي و على كل حال فإننا مل صلد فيما توفر لدينا من مراجع أي نص قانو 
، و ابلتايل فإهنقد و من انحية أخرى مل صلد أي نص ؽلنع ذلك ، جبواز اخلصصصة بواسطة االندماج 

، و لكن تبقى ػلدث و تندمج شركة عامة و أخرى خاصة لتكون شركة واحدة خاصةأوسلتلطة 
ضرورة التدخل  و يصبح على ادلشرعبواسطة االندماج ،   اإلشكالية تكمن يف ألية حدوث اخلصصصة

 إلغلاد ىذه األلية .
من قانون النشاط التجاري وجود  299و من أىم شروط االندماج ادلنصوص عليها يف ادلادة 

تم بقرار من اجلهة ادلصتصة ، يالتمليك ) اخلصصصة ( ولكن عقد بُت الشركات الداخلة يف االندماج ، 
جرى نصها على أنو ) تتوىل اليت العامة ، من الئحة سبليك الشركات  4وفقا دلا يستشف من ادلادة 

اإلعداد لطرح الشركات  –اذليئة العامة لتمليك الشركات و الوحدات االقتصادية العامة  –اذليئة 
ادلستهدفة ابلتمليك ، و التصريف نيابة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية و اجلهات االعتبارية العامة 
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و االلتزامات القائمة عليها وفقا لألحكام الواردة هبذه الالئحة و  ادلالكة ذلا يف نقل حقوق ملكيتها
 التشريعات النافذة ذات العالقة ( .

كيف ؽلكن أن ربدث اخلصصصة) التمليك ( بواسطة االندماج ، و وبذلك يطرح السؤال  
 اخلصصصة تتم بقرار، و االندماج يتم بعقد ؟

اخلصصصة بواسطة  كيفيةانوين واضح لال مناص من أن التدخل التشريعي إلغلاد نظام ق
يمكن القول فعلى ىذا التساؤل يف إطار اجلمع بُت القرار و العقد ضلاول اإلجابة االندماج ، و لكن

أبنو عندما تقرر اجلهة العامة ادلصتصة نقل ملكية شركة عامة إىل القطاع اخلاص، و تتقدم بعض 
عقد يتم حينئذ إبرام  عض أسهم الشركة العامة الشركات اخلاصة بفكرة االندماج لالستحواذ على ب

و أبيلولة الذمة ادلالية للشركة ادلندرلة ) العامة ( دبا ربتويو من أموال ، و من حقوق و  االندماج ؛
 .االلتزامات إىل الشركة الدارلة ) اخلاصة ( تعترب ىذه العملية خصصصة سبت بواسطة االندماج 

فيو توضيح مفهوم و كيفية فكرة اخلصصصة بواسطة االندماج ، بقيا و بعد ىذا السرد الذي استهدفنا 
 علينا أن نعرض األاثر ادلًتتبة على ىذا النظام ، و كل ذلك يف التايل .

 املطلب الثاين
 األاثر املرتتبة على اخلصخصة بواسطة االندماج

سلتلطة ، قد  خاصةأوأخرى إن خصصصة الشركات العامة بواسطة اندماجها مع  
يتم بطريق االنضمام أبن تنظم الشركة العامة إىل شركة خاصة أو سلتلطة ، فتنقضي الشصصية االعتبارية 
للشركة العامة يف ظل وجود الشركة اخلاصة قائمة ، و قد ربدث ىذه اخلصصصة بواسطة ادلزج أبن سبتزج 

لطة حبسب النسبة اليت ؽلتلكها شركات عامة و خاصة لتنشأ هبذا ادلزج شركة جديدة خاصة أو سلت
القطاع العام يف رأمسال الشركة اجلديدة ، و ػلدد ادلشرع ىذه النسبة يف إطار تنظيمو للصصصصة 

% من 25أنو إذا امتلك القطاع العام أكثر من (1)بواسطة االندماج ، حيث يرى جانب من الفقو 
طة ، أما إذا أمتلك أقل من ذلك فإهنا تكون رأس مال الشركة الدارلة أو اجلديدة فإهنا تكون شركة سلتل

 خاصة .
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خاصةأو سلتلطة ال ينتج شركات يرى أبن اندماج الشركات العامة مع (2)إال أن البعض  األخر
عنو إال وجود شركة سلتلطة بغض النظر عن قيمة النسبة اليت ؽلتلكها القطاع العام يف رأس مال الشركة 

 تكوهنذه الشركة خاصة بعد االندماج .الدارلة أو اجلديدة فال ؽلكن أن 
و من اجلدير ابلذكر أن عملية اخلصصصة بواسطة االندماج يًتتب عليها وجود  

ادلادة  شركة ؽللك القطاع العامة نسبة من رأس ماذلا ، و ابلتايل قد يُفهم أن ذلك يتعارض مع نص
ادلساعلة العامة كل شركة  من قانون النشاط التجاري و اليت نصت على أنو ) يقصد ابلشركة 256

ؽللك رأمساذلا ابلكامل شصص أو أكثر من األشصاص االعتبارية العامة ... ( ، غَت أن ىذا الفهم ال 
يستقيم مع مضمون فكرة اخلصصصة بواسطة االندماج ، ألن الشركة الناذبة عن ىذه العملية ليست 

رأس ماذلا ، أما النص السابق يتكلم عن شركة عامة ، بل ىي شركة خاصة ؽللك القطاع العام نسبة يف 
 مضمون الشركة العامة و ليست اخلاصة .

 
 

____________________ 
 156د . مهند إبراىيم علي فندي اجلبـوري ، النظام القانوين للتحول إىل القطاع اخلاص ) اخلصصصة ( ، مرجع سابق ، ص  -1

 و ما عبدىا .
 .   1ىامش  157الرفيعي ، مشار إليو لدى ادلرجع السابق ، ص د . لطفي جرب كوماين و  د . علي  -2

 
و يًتتب على اندماج الشركات التجارية انقضاء الشصصية ادلعنوية للشركة ادلندرلة ، انقضاء 
مبسًتا ألنو ال يتبعو تصفية ، و ابلتايل تنقضي كافة األاثر ادلًتتبة على اكتساب ىذه الشركة الشصصية 

قد أىليتها و تنتهي صفتها يف اقتضاء حقوقها و الدفاع عن مصاحلها ، كما تفقد ادلعنوية ، حيث تف
أىليتها يف التقاضي مدعية أو مدعى عليها ، و ربل الشركة الدارلة أو اجلديدة زلل الشركة ادلندرلة يف  

 .(1)كل ذلك 
أو ادلصتلطة و عليو إذا كانت ىذه األخَتة شركة عامة فإن الشركة اجلديدةأو الدارلة) اخلاصة 

( ىي اليت ربل زلل الشركة ادلندرلة) العامة ( يف اقتضاء حقوقها و التقيد ابلتزاماهتا ، و مباشرة حقها 
 يف التقاضي .
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و دلا كان من أاثر االندماج حل الشركة ادلندرلة حال مبسًتا ألنو ال يتبعو تصفية و قسمة 
ر بعدحل الشركة ادلندرلة ، فإن الشركة الدارلة ال وجود للمصفي لكي يتوىل مهمة ادلديف دلوجوداهتا ،

شلثلة يف رللس إدارهتا ىي الواجهة القانونية للشركة ادلندرلة اليت زبتصم يف كافة حقوق و التزامات 
 . (2)الشركةادلندرلة 

من ذلك أن الشركة العامة بعد اندماجها يف شركة أخرى خاصة تصبح إدارهتا  يستفاد و
الدارلة أو اجلديدة الناشئة عن االندماج؛ ذلك أن االندماج أدى حلل الشركة لدى الشركة اخلاصة 

العامة ،و انتقال أصوذلا و خصومها إىل الشركة الدارلة أو اجلديدة دون تصفية لذلك كلو فإن ىذه 
 األخَتة ىي اليت تكون الواجهة القانونية للشركة العامة اليت مت خصصصتها .

 
 
 
 
 
 

________________________ 
 . 168أ . عبدهللا اجلعيدي ، اندماج الشركات ادلساعلة اخلاصة يف القانون اللييب ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 493د . حسام الدين عبدالغٍت الصغَت ، النظام القانوين الندماج الشركات ، مرجع سابق ، ص  -2

  
يذىب لضرورة إجراء تصفية جزئية للشركة (1)و ابالطالع على أراء الفقو صلد أن البعض

ادلندرلة قبل إهناء عملية االندماج ، و ذلك أبن يتبع حل الشركة ادلندرلة تصفية لديوهنا و كافة التزاماهتا 
احلاّلة قبل االندماج ، أما ادلؤجلة منها فيتم االحتفاظ ابدلبالغ الالزمة للوفاء هبا عند حلول األجل، و 

 ماج بصايف األصول ادلتبقية بعد تصفية كافة الديون .بعد ذلك يتم االند
يذىب لضرورة االنتقال الكامل للذمة ادلالية للشركة ادلندرلة إىل الشركة (2)إال أن البعض األخر

الدارلة دبا ربتويو من حقوق و التزامات دون تصفية الديون ، حيث إن االتفاق بُت الشركات على نقل 
 يتها قبل االندماج ، ال يعترب من قبيل االندماج . األصول دون الديون أو تصف
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منو على  3/  302و صلد أن قانون النشاط التجاري أخذ ابلرأي األخَت حيث نصت ادلادة 
الشركة الناشئة َل ـرار ادلشار إليو ، و ربُ ـدرلة بنفاذ القـركات ادلنـتبارية للشــية االعـأن ) و تنتهي الشصص

لدارلة زلل الشركات ادلندرلة يف صبيع حقوقهاو التزاماهتا ( و يستفاد من ىذا عن االندماجأو الشركة ا
النص أن الذمة ادلالية للشركة ادلندرلة تنتقل بكاملها إلىالشركة اجلديدة أو الدارلة ، و تتحمل ىذه 

 األخَتة مسؤولية ديون الشركة ادلندرلة .
ا ( إىل القطاع اخلاص بواسطة لذلك فإن الشركات العامة اليت يتم سبليكها ) خصصصته

اندماجها مع الشركات اخلاصة ، يتبع ىذا االندماج انتقال للذمة ادلالية للشركة العامة إىل القطاع 
اخلاص دبا فيها من حقوقو التزامات ، و تكون الشركة اجلديدة أو الدارلة ) اخلاصة أو ادلصتلطة ( ىي 

ادلندرلة ، حىت ولو كانت ىذه الديون سلفية على الشركة ادلسؤولة عن ديونو التزامات الشركة العامة 
 الدارلة أو اجلديدة قبل إبرام عقد االندماج .

من قانون النشاط التجاري ) يعترب كل من رئيس و أعضاء  305كل ذلك وفقا للمادة 
كات ادلندرلة رللس اإلدارة و ادلدير العام و أعضاء ىيئة ادلراقبةو احملاسبُت القانونيُت للشركة أو الشر 

مسؤولُت شصصيا ذباه الغَت عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات على شركاهتم، و مل تكن مقيدة 
 أو معلنا عنها قبل إبرام عقد االندماج ، ما مل يثبت عدم علمهم هبا، و تتحمل الشركة

_______________________ 
قدري ، مشار إليو لدى أ . عبدهللا زلمود اجلعيدي ، اندماج الشركات ادلساعلة اخلاصة يف القانون اللييب  د . انرؽلان عبدالقادر -1

 .  191، مرجع سابق ، ص 
 د . فايز إمساعيل بصبوص ، مشار إليو لدى ادلرجع السابق ، نفس الصفحة . -2

الشركة الدارلة ، و سبتع  و دلا كان من أاثر االندماج انتقال التزامات الشركات ادلندرلة إىل
ىذه األخَتة وحدىا ابلشصصية االعتبارية ، فإن الذمة ادلالية للشركة الدارلة ) اخلاصة أو ادلصتلطة ( 
  ىي الضامنة لديون الشركة ادلندرلة)العامة ( ، ذلك أن الشركة الدارلةىي اخللف العام للشركة ادلندرلة

و التزاماهتاو حقوقها، و حقهافيالتقاضي و أثر ذلك إمكانية  ) اليت مت خصصصتها ( يف ذمتها ادلالية ،
 .(1)اختصام الشركة الدارلة دون ادلندرلة خبصوص ىذه احلقوق و االلتزامات

و تتحقق اخلصصصة بعد عملية اندماج الشركات العامة و اخلاصة جراء اطلفاض مساعلة 
زايدة مساعلة القطاع اخلاص يف رأس مال ىذه القطاع العام يف رأس مال الشركة اجلديدة أو الدارلة ، و 
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نو من أاثر االندماجانتقال الذمة ادلالية للشركة ادلندرلة أبصوذلا و خصومها إىل الشركة أالشركة ، وحيث 
معينة تزيد عن ةالدارلة أو اجلديدة ، وحُت يصبح القطاع اخلاص مساعلا يف رأس مال ىذه األخَتة بنسب

و تزداد نسبة مساعلة القطاع اخلاص ؛  ىـذه الشركة فـإن ذلك يعـد خصصصةمساىـمة القطاع العـام يف
يف الشركة اجلديدة أو الدارلة دبقدار األصول الصافية للشركات اخلاصة الداخلة يف عملية االندماج ، 

 .(2)ليًتتب على ىذه الزايدة خصصصة
 ) ابإلضافة إىل رأس ماذلا اخلاص قبل االندماج ( و دلا كان رأس مال الشركة الدارلة يتمثل

يف موجودات الشركات ادلندرلة اليت تقدم كحصص للمساعلة يف تكوين رأس مال ىذه الشركة ، 
فإهناتلزم إبصدار أسهم ) مقابل تلك احلصص( ألعضاء الشركات الداخلة يف عملية االندماج و توزع 

 اجلهة العامة ادلالكة  ىذه األسهم على أعضاء الشركة اخلاصة ، و
و ابلتايل فإن الشركة العامة إذا كانت ىي الشركة الدارلة فإهنا تلزم إبصدار أسهم ألعضاء 
الشركة اخلاصة ) ادلندرلة ( ، أما إذا كانت ىذه األخَتة ىي الشركة الدارلة فإهنا تلزم إبصدار أسهم 

للشركة الـعـامـة  و ذلك إذا كان االندماج ابلضم للجهة العامة اليت سبلك رأس مال الشركة العامة ادلندرلة
 .ادلندرلة 

 
 

_______________________ 
م ، ص  1990، مطبعة ادلعارف ، بغداد ، العراق ،  3د . مسيحة القلويب ، الشركات التجارية ، الشركات التجارية ، ط  -1

200 . 
 .152) اخلصصصة ( ، مرجع سابق ، ص ، النظام القانوين للتحول إىل القطاع اخلاص  د . مهند إبراىيم علي فندي اجلبـوري -2

در أسهما توزع على ادلساعلينفي الشركة ـأما إذا كان االندماج ابدلزج فإن الشركة اجلديدة تص
اخلاصة و اجلهة العامة اليت كانت مالكة للشركة كال دبقدار األصول الصافية لشركتو الداخلة يف 

 .( 1)دماجاالن
من قانون النشاط التجاري حيث نصت على أنو ) ػلدد عقد  300كل ذلك وفقا للمادة 

األسهم للشركاء يف كل شركة من  االندماج رأس مال الشركة اجلديدة و ؼلصص عدد من احلصصأو
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الشركات ادلندرلة يعادل قيمة ما آل للشركة اجلديدة من أموال تلك الشركة ، و توزع احلصص أو 
  األسهم بُت الشركاء ادلذكورين بنسبة مساعلتهم و حصصهم يف الشركة ادلندرلة (.

اليت  صصاحلمقابل  و يًتتب على حصول مساعلي الشركة ادلندرلة أسهما من الشركة الدارلة
) موجودات الشركة ادلندرلة ( أن يكون ذلم احلق يف احلصول على نصيب من األرابح اليت قدموىا 

 ربققها الشركة الدارلة، و يشًتكون معادلساعلُت القدماء يف إدارهتا ، 
أو التصويت النتصاب رللس إدارهتا ، فيحضروانجتماعات اجلمعية العمومية ذلا ، و غلوز ذلم 
الطعن يف القرارات اليت تصدرىاىذه األخَتة ابدلصالفة للقانون ، و ذلم احلق يف احلصول على نصيب 

 .(2)ا ، و غَتىا من احلقوق ادلقررة لكافة الشركاءمن موجودات الشركة عند تصفيته
لذلك كلو ؽلكن القول أبن خصصصة الشركات العامة بواسطة اندماجها مع أخرى خاصة ال 

اجلهة العامة اليت سبلك الشركة العامة من الشركة اجلديدة أو الدارلة ، بل يكون ذلذه  فاءاختيؤدي إىل 
اجلهة ذات احلقوق للمساعلُت يف الشركة اجلديدة أو الدارلة ، و ذلك أبهنا تعترب شريكا يف ىذه األخَتة 

 بنسبة معينة ساعلت بتقدؽلها يف رأس مال الشركة ادلعنية .     
لذكر أن إنقضاء الشصصية ادلعنوية للشركات ادلندرلة ال يؤدي لفناء و من اجلدير اب

ادلشروعات اليت التزمت ىذه الشركات بتنفيذىا، بل تبقى ىذه ادلشروعات مستمرةو تلزم الشركة 
 .( 3)الدارلةأو اجلديدة ابستئناف تنفيذىا 

 
______________________ 

 152، النظام القانوين للتحول إىل القطاع اخلاص ) اخلصصصة ( ، مرجع السابق ، ص  د . مهند إبراىيم علي فندي اجلبـوري -1
. 
 .  222أ . عبدهللا زلمود اجلعيدي ، اندماج الشركات ادلساعلة اخلاصة يف القانون اللييب ، مرجع سابق ،ص  -2
  ادلرجع السابق ، نفس الصفحة . -3

 ركة ادلندرلة طرفا فيها فإهنا تستمر يف كذلك عقود العمل زلددة ادلدة اليت تكون الشو 
رغم حدوث تغيَت يف حالة االندماج ، و ينتقل االلتزام هبا منها إىل الشركة الدارلة ، 

أصحاب العمل ، فإن استمرار نشاط الشركة حىت بعد االندماج كايف لسراين عقد العمل الذي تكون 
 .( 1)ىذه األخَتة طرفا فيو
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 12من قانون عالقات العمل رقم  71غَت زلدد ادلدة فنصت ادلادة أما إذا كان عقد العمل 
م على أنو ) ... فإذا كان العقد غَت زلدد ادلدة جاز لكل من الطرفُت فسصو بعد إنذار  2010لسنة 

و ابإلضافة لذلك الطرف اآلخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الفسخ بثالثُت يوما ... (
، و رغم أن دلستهدفة من إهناء العقد مشروعة و إال كان اإلهناء تعسفيافيجب أن تكون ادلصلحة ا

لشركات الداخلة يف االندماج ، بل غلب أن لاندماج الشركات ليس مربرا جداي إلهناء عقود العمل 
 .(2)يستند ىذا اإلهناء إىل مصلحة مشروعة، و يتبعو إنذار قبل الفسخ بثالثينيوما 

مع أخرى خاصة ال يؤدي إىل إهناء ا عامة بواسطة اندماجهىكذا فإن خصصصة الشركة الو 
عقود العمل اليت تكون ىذه الشركة طرفا فيها إذا كانت زلددة ادلدةفتظل مستمرة إىل هناية مدهتا ، أما 
إذا كانت غَت زلددة ادلدة فيجوز للشركة الدارلة أو اجلديدة إهنائها بشرط عدم التعسف ، و توجيو 

 خر قبل الفسخ .اإلنذار للطرف األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 .  221أ . عبدهللا زلمود اجلعيدي ، اندماج الشركات ادلساعلة اخلاصة يف القانون اللييب ، مرجع سابق ، ص -1
 و ما بعدىا .  265ادلرجع سابق ،ص -2

 الــخــــاتـــمـــة
 التوصيات التالية :و يف ختام ىذه الدراسة فإننا طلتم ابلنتائج و 
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إن جعل اخلصصصة تتم بواسطة االندماج يؤدي إىل معاجلة بعض عيوب اخلصصصة  – 1
الكامنة يف زبفيض تكاليف ادلنتج ، و التقليل من العمالة و انتشار البطالة ، و زايدة سعر ادلنتج ، 

دهتا يف اجتماعات فوجود الدولة شريكا يف الشركة الناذبة عن اخلصصصة ابالندماج يؤدي لفرض إرا
اجلمعية العمومية ، و رللس إدارة الشركة ، حيث تسعى الدولة إىل مراعاة ادلصلحة العامة و حصول 

 ادلواطن على سلع و خدمات ىذه الشركة أبىون سعي .
إن امتالك القطاع اخلاص لنسبة من رأس مال الشركة العامة ال يعٍت االندماج بينها ،  – 2

 ام القانوين ادلقرر لالندماج .بل غلب أن يتبع النظ
ال وجود للصصصصة بعد االندماج إال إذا أصبحت الشركة الناذبة عن ىذه العملية  – 3

 خاصة أو سلتلطة ، أما إذا كانت ىذه الشركة عامة فإن ما حدث يسمى أتميم و ليس خصصصة .
كت اجلهة العامة ال ؽلكن أن ػلدث اندماج بُت الشركات العامة و اخلاصة إال إذا امتل – 4

نسبة من رأس مال الشركة الدارلة أو اجلديدة ،و تقدر ىذه النسبة بقيمة األصول الصافية ادلكونة لرأس 
 مال ىذه الشركة .

ال وجود لتنظيم قانوين يف ليبيا خلصصصة الشركات العامة بواسطة اندماجها مع أخرى  – 5
 ورة االستفادة منها .خاصة ، رغم ما ػلتويو ىذا النظام من مزااي نرى ضر 

نوصي ادلشرع اللييب بتبٍت ىذا النظام بعد حبثو و دراستو كي يتم تنظيمو تنظيما  
قانونيا زلكما ،للجٍت من مزاايه ، و سبكُت القطاع اخلاص من ربقيق ادلضاربةو الربح بتملكو لشركات 

 القطاع العام .
ابجلمع بُت القرارو العقد فبعد أن و نقًتح أن تكون آلية إجراء اخلصصصة بواسطة االندماج 

تقرر اجلهة العامة سبليك الشركة إلحدى شركات القطاع اخلاص ، يتم إبرام عقد االندماج بُت األطراف 
ادلعنية بذلك ، و تتوىل اذليئة العامة لتمليك الشركات و الوحدات االقتصادية العامة السَت يف ابقي 

و لضمان صلاح ىذه العملية فيجب إتباع أساليب الندماج، بواسطة ا إجراءات اخلصصصة ) التمليك (
 اإلدارة احلديثة ، و وجود إداريُت قادرين على ادلضي قدما ضلو إصلاحو .

 
 املــراجـع
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، اخلصصصة من حيث ادلبدأ العام ونظرة ربليلية لبعض مواد لقانون  أ . أضبد مطر العوشز -1
بشأن اخلصصصة بدولة الكويت ، دراسة ماجستَت منشورة الكًتونيا على الرابط  37/2010

http://5alf.blogspot.com. 
د . حسام الدين عبدالغٍت الصغَت ، النظام القانوين الندماج الشركات ، دار الفكر اجلامعي ،  -2

 م . 2004سكندرية، مصر ، اإل
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