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:الملخص
ٚهرة هلٚ وهذه افي،سةًٚ ادٜديٚة آؿتهٚٔهرة دم احلٚت طٚج بغ افؼـٚأصبح إٓدم
ٜديٚت آؿتهٚج أحد ضرق تُقيـ ادؼوظٚ وإٓدم،ت افُزىٚ بغ افؼـٜصٚ وخٚهبٚأشب
دي وافٍَٓلٚ وهق حمؾ فالهتامم آؿتهٜبوَٚت افٚئؾ تُقيـ افؼـٚافُبرة وأحد وش
.ٕقينَٚواف
 أو مـٚٓٔت أخرى إفٚ أو ذـٜ بوؿ ذـٜم ذـٚٔت يتؿ مـ خالل ؿٚج افؼـٚوإدم
رٚ ظْف آثٟ ويٖخذ صقرة متًددة ويْت، جديدةٜخالل ادزج بغ ذـتغ أو أـثر وتُقيـ ذـ
.ء وافٌرٚج وافؼـٚ دم إٓدمِٜت افداخٚ ظذ افؼـٜٕٕٔقٚؿ
 افٍَٓلٟ دم افتخريٞحٚ افبِٚٓٔ اظتّد ظِّٜٔت ظَٚٔودم افٍَف اإلشالمل تقجد تىب
 افًَد متُـٜت ٕيريَٚٔ إػ أخرى أو مع أخرى ـام ان تىبٜج مـ خالل ضؿ ذـٚفالٕدم
جٚ ظـ إدمٟ أخرى ويْتٜ دم أو مع ذـٜ ذـٟيل دمٚفتٚؿديـ مـ تًديؾ ذوط افًَد وبًٚادت
ج دمٚر إٓدمٚ ٕرـز ظذ آثِٜ ودم هذه ادداخ،ء وافٌرٚت وافؼـٚ فِؼـٜفْسبٚر بٚت آثٚافؼـ
،ٜت ادْدجمٚدي فِؼـٚط آؿتهٚ مـ خالل تىقير وترـٔز افْنٜٔ اإلشالمٜٔفٚ ادٜظْٚتىقير افه
ٜٔ اإلشالمٜٔفٚ ادٜظْٚ افهٜ افتل تسٓؿ دم تىقير وهْدشٜٔ وافتخههٍْٜٔوتقؾر اخلزات اف
ٜشبْٚ مٜ وتقؾر بٔئٜٔ اإلشالمٜٔفٚرات ادُٚ فالبتٜٔ افؼظٜٔ وادهداؿٜديٚءة آؿتهٍُٚوتقؾر اف
. ٜٔ اإلشالمًٜصد افؼيَٚ دم طؾ مٜٔ اإلشالمٜٔفٚ ادٜظْٚيل دم افهٚر ادُٚفالبت
ٜ افًِّٔاٟئٚرن فِتقصؾ إػ افْتاَٚ افتحِٔع ادٞ افبحٜٔ مْٓجٞحٚ يستخدم افبِٜودم هذه ادداخ
.ٜٔ اإلشالمٜٔفٚ ادٜظْٚ فِّختهغ ورواد افهًِّٜٔت افٚٔوتَديؿ افتقص
Abstract
The merger among the companies has become a known phenomenon
in the contemporary economic life. This phenomenon has its reasons,
particularly between the large companies. As a result, this merger is one of
the methods of formation of large economic projects and a means of
formation of holding companies. It has become a point of economic,
jurisprudential and legal interest.
Merger of the companies can be done through merging a company or
companies to another company or mixing between two companies or more to
form a new company. Merger also takes a multiple picture and results in legal
implications on the companies involved in a merger and partners and others.
In Islamic Figh/jurisprudence, there are practical applications adopted
by the researcher at the jurisprudential/ fighcompliance for merging
companies through combining a company to another or with another.
Moreover, the practices of contact theory enables contactors to amend the
terms of the contract. Thus, this leads to merging the company to or with
another one and, in addition to implications for the companies and partners
and others.
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In this presentation, we focus on the implications of the merger of
companies in the development of Islamic financial industry through
developing and concentrating the economic activity of the merged companies,
providing technical and specialized expertise that contribute to the
development and engineering of the Islamic financial industry and economic
efficiency and legitimate credibility for Islamic financial innovations, as well
as convenient environment for the financial innovation in the Islamic
financial industry within the purposes of the Islamic Sharia.
In this presentation, the researcher adopts the method of comparative
analytical to reach the scientific findings and present the recommendations to
the specialists and professionals of Islamic financial industry.

مقدمة:
ؾ٘ن افتىقر ادستّر دم احلٔٚة آؿتهٚدي ٜوارتبٚضٓ ٚادبٚذ بحٔٚة اإلٕسٚن ؿاد جًِا ٝافتؼايًٚت
وافَقإغ ادختٍِ ٜهتتؿ بام مـ صٖٕف تْيأؿ احلٔاٚة واشاتَراره ٚورؿٔٓا ٚواردهٚرها ،ٚوماـ فاؽ
افتىقر افذي ينٓده افْيٚم ادٚيل اجلديد ،وم ٚارتبط بف ماـ طٓاقر بًاض ادْتجاٚت وافهاْٚظٚت
ادٚفٔ ٜوافتُتالت وإٓدمٚج بغ ادٗشسٚت ادٚفٔ ٜهبدف تًزيز مقؿًٓ ٚوتىاقير أدواهتا ،ٚوـٕٚاٝ
إحداث افًٚدٔ ٜافتل صٓده ٚافًٚمل مْذ مْتهػ افًَد افرابع مـ افَرن ادٚيض هل افتل أشآّٝ
بدرج ٜـبرة دم تٌٔر ّٕط افًالؿٚت آؿتهٚدي ٜادحِٔ ٜوافدوفٔا ٜوااٚهٚهتا ،ٚوأدت تادرئ ً ٚإػ
تُقيـ افنُؾ افاراهـ فِْياٚم آؿتهاٚدي افًاٚدل ،وتيٓار احلٚجا ٜإػ دراشا ٜهاذه افياقاهر
وادستجدات دم ضاقء ادًاٚير وافواقابط افؼاظٔ ٜوتُٔٔاػ افقؿاٚئع ادتجاددة دم طاؾ تىاقر
افًالؿٚت احلَقؿٔ ٜوادًٚمالت ادٚفٔ.ٜ
مشكلة الدراسة:
افبح ٞدم إحُٚم افٍَٓٔ ٜوافَٕٚقٕٕٔٓ ٜدمٚج افؼـٚت افتجٚري ،ٜوآثٚر هذا إٓدمٚج ظذ تىقر
آفٔٚت ومْتجٚت افهْٚظ ٜادٚفٔ ٜاإلشالمٔ ٜافتل ترتُاز ظاذ مباٚدئ ٕياٚم ادناٚرـ ٜوؾاؼ أشاس
صحٔح ٜوأصقل حََٔٔ ،ٜومدى إشآٚم هاذا إٓادمٚج دم تىاقير آبتُاٚرات ادٚفٔا ٜوتىاقير
افهْٚظ ٜادٚفٔ.ٜ
أهداف الدراسة:
 -1مًرؾااا ٜإحُاااٚم افؼاااظٔ ٜوافَٕٚقٕٔااا ٜاخلٚصااا ٜبٕٚااادمٚج افؼاااـٚت دم افٍَاااف
اإلشالمٔقافَٕٚقن افّْٔل.
 -2تَديؿ احلِقل افٍَٓٔ ٜوافَٕٚقٕٔ ٜفِّنٚـؾ افَٕٚقٕٔ ٜافتل تيٓر ظْاد إادمٚج افؼاـٚت
افتجٚري.ٜ
 -3بٔٚن آثٚر إدمٚج افؼـٚت افتجٚريٜظذ تىقير افهْٚظ ٜادٚفٔ ٜاإلشالمٔ.ٜ
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مههج الدراسة:
يستخدم افبٚح ٞدم هذه ادداخِ ٜادْٓ ٟافقصٍل آشتَرائل ،و فؽ مـ خاالل وصاػ طاٚهرة
إدمٚج افؼـٚت وصقًٓ إػ حتديد آثٚر هذا إٓدمٚج ظذ تىقير افهْٚظ ٜادٚفٔا ٜاإلشاالمٔ ٜماع
تَديؿ تقصٔٚت ومَسحٚت بنٖهن.ٚ
خطة الدراسة:
ادبح ٞإول :مٍٓقم إٓدمٚج وصقره.
ادبح ٞافثٚين :إدمٚج افؼـٚتٍل افٍَف اإلشالمل.
ادبح ٞافثٚف :ٞآثاٚر إدمٚج افؼـٚت ظذ تىقير افهْٚظ ٜادٚفٔ ٜاإلشالمٔ.ٜ
.1

مفهىم االندماج وصىره:

تًددت تًريٍٚت مهىِح إٓدمٚج وتبٚيْ ٝؾٔام بْٔٓا ،ٚوافساب ٛدم فاؽ أن ظِّٔا ٜإٓادمٚج
ظِّٔ ٜمًَدة ،ؿد بررت دم افًك احلدي ٞبًٍؾ ظقامؾ افتىقر آؿتهٚدي افتل صآده ٚافًاٚمل،
وفُل ٕهؾ إػ حتديد شِٔؿ فالٕدمٚج ،ؾال باد ماـ بٔاٚن افتًرياػ افٌِاقي وافتًرياػ افٍَٓال
وافَٕٚقين.
 .1.1تعريف االندماج يف اللغة العربًة:

دم َ ٟافقء دمقج ً :ٚإ ا دخؾ دم افقء واشتحُؿ ؾٔف ،وافدمقج :افدخقل.
إٓدمٚج :مـ َ
وـذفؽ إدمٚج وإ َّدم ،ٟبتنديد افدال ،ـؾ هذا يًْل دخاقل افقاء دم افقاء وآشاتتٚر ؾٔاف،
وافدمقج :دخقل افقء دم افقء ،وإ َّد َم َ ٟدم افقء ا ّدمٚج ً ،ٚوإدم ٟإدمٚج ً ٚإ ا دخؾ ؾٔف.
ويتوح مم ٚشبؼ أن إٓدمٚج دم افٌِ ٜافًربٔ ٜيستخدم فِتًبر ظـ دخاقل افقاء دم افقاء ،وأن
إدمٚج صٔئغ يُقن بدخقل أحدمه ٚدم أخر.
وشقاء ـٚن إٓدمٚج بدخقل اددمقج دم افدام ٟواشتتٚره ؾٔف باام يْات ٟظْاف ماـ ؽٔاٚب مالماح
ً
افقء ادْدم ٟوؽِب ٜصٍٚت افدام ٟظِٔف ،وهق إـثر مىٚبَ ٜفًِّْك افٌِقي ،أو بّزج افادامٟ
واددمقج دم رء واحد -ـٔٚن واحد-وإيٚد رء آخر جديد ٓ هاق افادام ٟوٓ ادادمقج وإٕاام
خِٔط مْٓام.
شاقاء ـاٚن إٓادمٚج
وظذ فؽ يُّـ افَقل أن إدمٚج ذـتغ هاق دخاقل ذـا ٜدم أخارى
ً
بىريؼ افوؿ واإلحلٚق أو بىريؼ ادزج وآحتٚد ـام شٖٔيت بٕٔٚف دم صقر إٓدمٚج.
 1.2تعريف االندماج في الفقه القانوني:
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تًددت تًريٍٚت افٍَٓٚء فالٕدمٚج وأؽِ ٛافتًريٍٚت تًتّد ظذ بٔاٚن صاقر إٓادمٚج ،حٔاٞ
يًرف بٖٕف" :إٓدمٚج بىريؼ افوؿ هق :ؾْٚء ذـ ٜأو أـثار دم ذـا ٜؿٚئّا ،ٜأو بىرياؼ ادازج
وهق :ؾْٚء ذـتغ أو أـثر وؿٔٚم ذـ ٜجديدة تْتَؾ إفٔٓ ٚافذمؿ ادٚفٔ ٜفِؼـٚت افتل ؾْٔ."ٝ
أم ٚؿٕٚقن افؼـٚت افتجٚري ٜافّْٔل ؾِؿ يقردتًريٍ ً ٚحمادد ًا فالٕادمٚج ،وفُْاف أصاٚر إػ إٔاف ياتؿ
بٓٚتٍٚق بغ افؼـٚت ادْدجم ،ٜوهق هبذا ُيًد إٓدمٚج ظَد ًا ،ـام بغ افَإٚقن صاقر إٓادمٚج،
وهل إٓدمٚج بوؿ ذـ ٜإػ أخرى ؿٚئّ ،ٜأو إٓدمٚج بّزج ذـتغ أو أـثر دم ذـ ٜواحادة
جديدة ،واصسط دم افؼـٚت ادْدجم" ٜأن تُقن ؽٚي ٜافؼـٚت افراؽبا ٜدم إٓادمٚج متامثِا ٜأو
متُٚمِ."ٜ
 1.2صور االندماج:
ُيًد إٓدمٚج وشِٔ ٜؿٕٚقٕٔ ٜيساًك افؼاـٚء إػ حتََٔاف هبادف ترـٔاز ادؼاوظٚت آؿتهاٚديٜ
ادتًددة دم صُؾ وحدات إٕتٚجٔ ٜـبرة تستىٔع مقاجٓ ٜادْٚؾس ٜافتجٚري ٜافؼشا ٜافتال تَقدهاٚ
افؼـٚت افُزى ،وصقرتٚه مـ حٔ ٞافىريَ ٜافتال ياتؿ هبا ٚإٓادمٚج هال :إٓادمٚج باٚدزج
وآحتااااااااااااااااٚد ،وإٓاااااااااااااااادمٚج بٚفوااااااااااااااااؿ واإلحلااااااااااااااااٚق
()1

( )1وقد نص قانون الشركات اليمين يف ادلادة ( )271على أن االندماج يأخذ إحدى صورتني ىي ":أ -اندماج شركة
أو أكثر مع شركة أخرى تسمى (الشركة الدارلة) ،وتنقضي الشركة أو الشركات األخرى ادلندرلة فيها وتزول الشخصية
االعتبارية لكل منها .ب -اندماج شركتني أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون ىي الشركة الناجتة عن االندماج،
وتنقضي الشركة اليت اندرلت بالشركة اجلديدة ادلندرلة فيها وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها".
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 ،و فؽ ـام يع:
 2.1.2االندماج بالضم واإللحاق:
ويتؿ إٓدمٚج بىريؼ افوؿ واإلحلٚق بٕٚادمٚج ذـا ٜدم ذـا ٜأخارى ؿٚئّا ،ٜبحٔا ٞتاَْض
افؼـ ٜإوػ هنٚئٔ ً ،ٚوتبَك افؼـ ٜافث ٜٕٔٚحمتٍي ٜبنُِٓ ٚافَٕٚقين وصخهٔتٓ ٚآظتبٚري.ٜ
ويست ٛظذ فؽ أن أصقل افؼـ ٜادْدجم ٜوخهقم تْتَؾ مبٚذة إػ افؼاـ ٜافداجما ،ٜبحٔاٞ
تُقن إخرة مسئقف ٜدم مقاجٓ ٜافٌر ظـ ـٚؾ ٜآفتزامٚت وافتكاؾٚت افتال أبرمتٓا ٚافؼاـٜ
إوػ ،ودم افقؿٍٕ ٝسف تٗول إػ افؼـ ٜافداجم ٜـؾ أمالك افؼـ ٜادْدجم ٜوتُقن هال صاٚحبٜ
افهٍ ٜافَٕٚقٕٔ ٜدم ادىٚفب ٜبُؾ حؼ فِؼـ ٜادْدجم ،ٜوتُقن افؼاـ ٜافداجما ٜهال وحاده ٚافتال
ختٚصؿ وختتهؿ بهدد أي حؼ يتهؾ بٚفؼـٚت ادْدجم.ٜ
وفذفؽ ؾال ُيًد إدمٚج ً ٚبٚدًْك افَٕٚقين جمرد َٕؾ ؿىٚع مـ ٕنٚط ذـ ٜإػ ذـ ٜأخارى ،وماـ
ثؿ تيؾ افؼـ ٜإوػ مسئقف ٜظـ ديقهنا ٚؿباؾ افٌار ،وفاق ـاٚن متها ً
ال بٚفْناٚط افاذي آل إػ
افؼـ ٜافث.ٜٕٔٚ
 1.1.2االندماج بالمزج واالتحاد:
إٓدمٚج بٚدزج وآحتٚد هق :ظبٚرة ظـ تٍٚظاؾ إياٚب باغ ذـتاغ أو أـثار اشاتجٚب ٜفياروف
اؿتهٚدي ٜمتر هب ٚافدول أو افَىٚظٚت آؿتهٚدي ٜاهت ٚأو رؽب ٜدم مْٚؾس ٜاؿتهٚدي ٜأـاز ،ودادث
ظْدم ٚتتٍؼ ذـتٚن أو أـثر ظذ تقؿٍٓام ظـ افقجقد ،وإهٓٚرمه ٚمً ً ٚدم ذـا ٜواحادة جديادة
متتِااؽ عٔااع مقجااقدات افؼااـٚت افسااٚبَ ٜوأمقاهلاا ،ٚـااام تتحّااؾ – ـَٚظاادة ظٚماا – ٜديااقن
وافتزامٚت تِؽ افؼـٚت.
ويتؿ إٓدمٚج بٚدزج وآحتٚد باغ ذـتاغ أو أـثار بًاد مقاؾَا ٜاجلًّٔا ٜافًٚما ٜفِؼاـٚء أو
ادسٚمهغ ب٘هنٚء افؼـٚت افداخِ ٜدم إٓدمٚج وروال صخهأٚهت ٚآظتبٚريا ،ٜوتٖشأس ذـاٜ
جديدة ٕٚا ٜظـ إٓدمٚج مُقٕ ٜمـ أصقل افؼـٚت ادْدجم ٜوخهقمٓ.ٚ
ويْت ٟظـ إٓدمٚج بىريَ ٜادزج روال افنخهٔ ٜآظتبٚري ٜجلّٔع افؼاـٚت ادْدجما ،ٜوٕناقء
صخهٔ ٜاظتبٚري ٜواحدة جديدة فِؼـ ٜا ُدْنٖة ٕتٔج ٜهلذا افْقع مـ إٓدمٚج ،وظذ فؽ ٓ ُيًاد
إدمٚج ً ٚبىريؼ ادزج جمرد إوامم مؼوع ؾردي إػ ذـ ٜؿٚئّ ،ٜفؽ أن إٓدمٚج ٓ يتحَاؼ إٓ
بغ ذـٚت تتّتع عًٔٓ ٚبٚفنخهٔ ٜادًْقي.ٜ
وخيتِػ إٓدمٚج بٚدزج وآحتٚد ظـ إٓدمٚج بٚفوؿ  :أن إٓادمٚج بىرياؼ افواؿ أو اإلحلاٚق
وآبتالع ٓ يٗدي إػ روال افنخهٔ ٜافبٚفً ،ٜبؾ تيؾ مساتّرة متّتًا ٜبنخهأتٓ ٚآظتبٚرياٜ
افتل اـتسبتٓ ٚحغ ؿٔٚمٓ ٚدم أول إمر ،وتًتز دم ات افقؿ ٝخٍِ ً ٚظٚم ً ٚفِؼـٚت ادْدجم ٜوهذا
بًُس افؼـٚت ادْدجم ٜافتل تزول صخهٔتٓ ٚادًْقي ٜوتٍَد وجقده ٚمتٚم ً ،ٚأم ٚإٓدمٚج بىريؼ
ادزج أو آحتٚد ؾٔٗدي إػ إحالل عٔاع افنخهأٚت ادًْقيا ٜفِؼاـٚت افراؽبا ٜدم إٓادمٚج
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وطٓقر ـٔٚن ؿٕٚقين جديد ،يُقن هق ادسئقل ظـ عٔع افتزامٚت افؼـٚت ادْدجم ٜبٚظتبٚره خٍِ ًٚ
ظٚم ً ٚهل.ٚ
 4.2خصائص االندماج:
فالٕدمٚج خهٚئص يتّٔز هب ،ٚوبٔٚن هذه اخلهٚئص دم أيت:
 2.4.2االندماج عقد بين الشركات المندمجة:
يتىِ ٛإٓدمٚج وجقد ذـتغ أو أـثر فُؾ ذـ ٜمْٓ ٚصخهٔ ٜمًْقي ٜمستَِ ٜومتّٔزة ظـ
أصخٚص افؼـٚء ؾٔٓ ،ٚويست ٛظذ ظِّٔ ٜإٓدمٚج تقحٔد متٓ ٚادٚفٔ ٜدم م ٜمٚفٔ ٜواحدة هال
م ٜافؼـ ٜافداجم ٜأو افؼـ ٜاجلديدة افْٚا ٜظـ إٓدمٚج ،وهذا يَتيض إبرام ظَد بغ افؼـٚت
افراؽب ٜدم إٓدمٚج يقضح ـٚؾ ٜذوط إٓدمٚج وؿقاظده.
و ه ٛبًض افٍَٓٚء إػ أن متِؽ ذـ ٜجلّٔع أشٓؿ ذـ ٜأخرى شقاء بٓٚتٍٚق مًٓ ٚظذ
فؽ أو بؼاء إشٓؿ بٚفتتٚبع مـ ادسٚمهغ ُيًد صقرة مـ صقر إٓدمٚج ويتؿ إٓدمٚج واحلٚل
ـذفؽ بٕٚتَٚل مُِٔ ٜآخر شٓؿ إػ افؼـ ٜافداجم )1(ٜويرى افبٚح ٞأن إٓدمٚج بٚدٍٓقم
ً
صحٔح ،ٜومـ أهؿ هذه افًْٚس آتٍٚق وافًَد بغ
افَٕٚقين يتىِ ٛتقاؾر ظْٚسه واـتامهلٚ
افؼـٚت افداخِ ٜدم إٓدمٚج ومقاؾَ ٜاجلًّٔٚت افًّقمٔ ٜؽر افًٚدي ٜهل ،ٚوهذا ٓ يّْع أن
يتحَؼ إدمٚج بٚدٍٓقم آؿتهٚدي وهق تُقيـ وحدة اؿتهٚدي ٜبغ افؼـتغ ،بٚإلضٚؾ ٜإػ أن
متِؽ افؼـ ٜجلّٔع أشٓؿ افؼـ ٜإخرى ٓ يستِزم وٓ يتبًف روال افنخهٔ ٜادًْقي ٜفِؼـٜ
وحِٓ ٚوإَوٚئٓ.ٚ
 2.4.2انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة:
يتّٔز إٓدمٚج ظـ ؽره مـ إٕيّ ٜافَٕٚقٕٔ ٜادنٚهب ٜبٕٚتَٚل ما ٜافؼاـ ٜادْدجما ٜبُٚمِٓا ٚإػ
افؼـ ٜافداجم.ٜوؿد ثٚر خالف حقل إٓتَٚل افنٚمؾ فِذم ،ٜوهاؾ إٓادمٚج يساتقج ٛإتَاٚل
ـٚؾ ٜإصقل واخلهاقم أم ٓ ،وادساتَر دم افٍَاف افَإٚقين احلادي ٞأن إٓادمٚج يتّٔاز بٍُارة
إٓتَٚل افنٚمؾ فِذم ٜادٚفٔ ٜفِؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم.)2(ٜ

()1وىو رأي مصلحة الضرائب ادلصرية يف القضية ادلذكورة سابقاً.انظر فتحي عبد الصبور :اآلثار القانونية للتأميم ،طبعة
1967م ،صـ.127
( )2وقد كان الفقو الفرنسي يري أن االندماج ال يستوجب االنتقال الشامل للذمة ادلالية إىل أن صدر قانون الشركات الفرنسي

اجلديد سنة 1966م الذي أخذ بفكرة االنتقال الشامل للذمة ادلالية للشركة كعنصر مميز االندماج ،حيث نصت الفقرة األوىل من
ادلادة ( )371من القانون الفرنس ي على ":جواز اندماج الشركة يف شركة أخرى ،أو معها بتكوين شركة جديدة ،ولو كانت
الشركة ادلندرلة يف حالة تصفية" ،وأشارت الفقرة الثانية إىل أن" :االندماج يستوجب نقل الذمة ادلالية للشركة ادلندرلة بقوذلا..." :
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وإٓدمٚج يست ٛظِٔف خالؾ ٜافؼـ ٜافداجم ٜفِؼـ ٜادْدجم ٜخالؾ ٜظٚم ٜؾٔام هل ٚمـ حَقق ومٚ
ظِٔٓ ٚمـ افتزامٚت ،وهق افذي يَع باغ ذـاٚت فُاؾ مْٓا ٚما ٜمٚفٔا ٜمساتَِ ،ٜوتاَْض باف
افنخهٔ ٜافَٕٚقٕٔ ٜفِؼـ ٜادْدجم ٜوتٗول عٔع ظْٚس متٓ ٚادٚفٔ ٜإػ افؼـ ٜافداجم.ٜ
ويُقن إتَٚل م ٜافؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜبَّٚبؾ حتقيؾ مسٚمهل إوػ إػ مسٚمهغ
دم افث ،ٜٕٔٚوظذ فؽ ٓ يُقن ثّ ٜإدمٚج إ ا ؿدم ٝذـ ٜم ٚعٔع مقجقداهتا ٚإػ ذـا ٜأخارى
مَٚبؾ شْدات أو حهص تٖشٔس أو مبِغ َٕدي.
ـام ٓ ُيًد إدمٚج ً ٚإ ا ختِ ٝذـ ٜم ٚظـ مقجقداهت ٚإػ ذـا ٜأخارى ،وبَٔا ٝإوػ ؿٚئّاٜ
مسئقف ٜظـ ديقهن ،ٚإ ا ـ ٕٝٚتِؽ ادسئقفٔ ٜتًْل ظدم ؾْٚء افؼـ ٜوفق ـٚن فاؽ افاتخع مَٚباؾ
أشٓؿ أظىٔ ٝفِؼـ ٜإوػ وفٔس دسٚمهٔٓ ،ٚـام ٓ يًادو إمار أن يُاقن بًٔا ً ٚفِّقجاقدات
بحسـ ٕٔ ،ٜأو ظِّٔ ٜمـ ظِّٔٚت افتهٍٔ ٜافتل دؼ فِّهٍل إجراءه ٚبتٍقيض مـ اهلٔئ ٜافًٚم.ٜ
 1.4.2اختفاء الشركة المندمجة وانقضاؤها:
يتحَؼ إٓدمٚج بٚفوؿ أو بٚدزج ،ودم احلٚفتغ ٓ باد أن ختتٍال افؼاـ ٜأو افؼاـٚت ادْدجما،ٜ
ويْت ٟظـ فؽ إم ٚؿٔٚم ذـ ٜجديدة ـام هق افنٖن دم ادزج أو ريٚدة رأس مٚل افؼـ ٜافداجم ٜـام
هق افنٖن دم افوؿ.وظذ فؽ يِزم حؾ افؼـ ٜادْدجم ٜإ ا تاؿ إٓادمٚج بىرياؼ افواؿ ،وحاؾ
ـٚؾ ٜافؼـٚت افداخِٔ ٜدم إٓدمٚج إ ا وؿع إٓدمٚج بىريؼ تُقيـ ذـ ٜجديدة.
وحؾ افؼـ ٜافْٚت ٟظـ إدمٚجٓ ٚخيتِػ ظاـ حاؾ افؼاـ ٜظّقما ً ٚوافاذي يَهاد باف إهناٚء
ظِّٔٚت افؼـ ٜوحتقيؾ مقجقداهت ٚإػ َٕقد بًد شداد ديقهن ٚواشسداد ـؾ ذيؽ ٕهٔبف وفُْاف
حؾ مـ ٕقع خٚص ٓ يتبًف تهٍٔ ٜوؿسّ،ٜوإٕام تْتَؾ ـٚؾ ٜمقجقدات افؼـ ٜادْدجم ٜبام تناِّف
مـ أصقل وخهقم دم هٔئ ٜجمّقظ ٜمـ ادٚل إػ افؼـ ٜافداجم ،ٜواجلديدة ،ؾٕٓٚادمٚج وإن ـاٚن
يست ٛظِٔف إحالل افؼـ ٜادْدجم ٜوروال صخهٔتٓ ٚآظتبٚري ٜإٓ أن ادؼوظٚت افتال إٔنائٝ
هذه افؼـ ٜفتحََٔٓ ٚتيؾ ؿٚئّ ٜمستّرة ،وتْتَؾ إػ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة ـاام أن افؼاـٚء
ؾٔٓ ٚييِقن حمتٍيغ بهٍتٓؿ ـؼـٚء ،وهْٚك رأي خمٚفػ فذفؽ وهاذا افارأي هاق :أن افؼاـٜ
ادْدجم ٜوإن ؾَدت صخهٔتٓ ٚآظتبٚري ٜبسب ٛإٓدمٚج إٓ أهن ٓ ٚحتؾ وٓ تَْيض بؾ تيؾ ؿٚئّٜ
ومستّرة بداخؾ افؼـ ٜافداجم ،ٜوٓ يْٚل مـ فؽ ؾَده ٚفنخهٔتٓ ٚآظتبٚريٕ ٜهن ٚدم افِحياٜ

وجيوز للشركة أيضاً أن تنتقل ذمتها ادلالية إىل عدة شركات قائمة أو تشرتك مع ىذه الشركات يف تكوين شركات أخرى جديدة،
وذلك بطريق االندماج" .انظر حسام الدين عبد الغين الصغري :ادلرجع السابق ،صـ.57
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افتل تٍَد ؾٔٓ ٚصخهٔتٓ ٚؾ٘هن ٚترتدي فبٚس افنخهٔ ٜآظتبٚري ٜفؼـ ٜأخارى ،وهال افؼاـٜ
افداجم ٜأو اجلديدة.
وافذي يراه افبٚح ٞأن افرأي إول هق إرجاح ،و فاؽ ٕن إَواٚء افنخهأ ٜآظتبٚرياٜ
فِؼـ ٜهق ٕتٔجٓ ٜرم ٜحلِٓ ،ٚإ ٓ يتهقر بَٚء افؼـ ٜبًاد إتٓاٚء صخهأتٓ ٚافَٕٚقٕٔا ٜافتال
أشبٌٓ ٚظِٔٓ ٚافَٕٚقن بّجرد اـتامل إرـٚن ادقضقظٔ ٜوافنُِٔ ٜفِؼـ،ٜوفًؾ أصحٚب افرأي
افثٚين افذيـ يَقفقن ببَٚء افؼـ ٜادْدجم ٜرؽؿ افتسِٔؿ بَٕٚوٚء صخهٔتٓ ٚآظتبٚريا ٜؾٔاف خِاط
بغ افؼـ ٜوادؼوع ،وظِٔف ؾ٘ن حؾ افؼـ ٜادْدجم ٜوؾْٚئٓ ٚبزوال صخهٔتٓ ٚآظتبٚريا ،ٜوماع
فؽ ييؾ مؼوظٓ ٚؿٚئ ًام دون ؾْٚء.
ؾٚفؼـ ٜادْدجم ٜإ ًا ُحتؾ وتَْيض – ـام شبؼ أن رجحْاٚه – وفُاـ احلاؾ هْا ٚفأس هاق احلاؾ
ادًتٚد ،بؾ هق حؾ مـ ٕقع خٚص ٓ تتبًف تهٍٔ ٜوٓ ؿسّ ،ٜوؾُرة اشتّرار ادؼاوع هال افتال
تًِؾ إٓتَٚل افنٚمؾ فُٚؾ ٜمقجقدات افؼـ ٜدون تهٍٔ ٜوٓ ؿسّ.ٜ
وفُـ م ٚهق مقظد حؾ افؼـ ٜادْدجمٜ؟ وهؾ يِزم وؿقع احلاؾ ؿباؾ إٓادمٚج أم يِازم وؿقظاف
مًٚس ًا فالٕدمٚج؟
شقاء أـٚن إٓدمٚج بىريؼ افواؿ
يرى ج ٕٛٚمـ افٍَف أن ادًتٚد وؿقع احلؾ مهٚحب ً ٚفالٕدمٚج
ً
أو بتُقيـ ذـ ٜجديدة ،وفٔس هْٚك م ٚيّْع مـ حؾ افؼـ ٜأوًٓ ثؿ اخت ٚؿرار إٓدمٚج خالل
ؾسة تهٍٔتٓ ،ٚودم هذه احلٚف ٜيُقن احلؾ شٚبَ ً ٚظذ إٓدمٚج.
بْٔام يرى افبًض أخر إٔف مـ اجلٚئز أن يتؿ احلؾ بًد إٓدمٚج ـاام فاق اختاذت اجلًّٔا ٜافًٚماٜ
فِؼـ ٜافراؽب ٜدم إٓدمٚج ؿرار احلؾ وظَِتف ظذ ذط إمتٚم إٓدمٚج ،ودم هاذه احلٚفا ٓ ٜحتاؾ
افؼـ ٜإٓ بًد إٓدمٚج.
وافذي يراه افبٚح ٞأن افرأي إول هق افاراجح فُاقن احلاؾ فأس هاق ادَهاقد دم مثاؾ هاذه
احلٓٚت بؾ هق مالرم فالٕدمٚج ووشِٔ ٜفتحَٔؼ إٓدمٚج ،وفذفؽ ٓ يقر أن يَع احلاؾ إٓ بًاد
حتَؼ إٓدمٚج ومتٚمف.
 :4.4.2تغيير حقوق الشركاء:
تًتز مقجقدات افؼـ ٜادْدجم ٜبّثٚب ٜاحله ٜافتل تدخؾ هب ٚدم تُقيـ رأشامل افؼـ ٜاجلديدة
دم حٚل إٓدمٚج بىريؼ ادزج وافذي يْنٖ ظْف تُقيـ ذـ ٜجديدة ،أو يزيد بَّداره ٚرأس مٚل
افؼـ ٜافداجم ٜدم حٚف ٜإٓدمٚج بىريؼ افوؿ.
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وي ٛأن تهدر افؼـ ٜافداجم ٜأو افؼـ ٜاجلديدة افتل ٕنٖت ٕتٔج ٜاحتاٚد ذـتاغ دم مَٚباؾ
هذه احله ٜإ ا ـٕٚت ٚمـ ذـٚت إشٓؿ ،أو حهص إ ا ـ ٕٝٚافؼـ ٓ ٜتتخذ صُؾ ذـ ٜمـ
ذـٚت إشٓؿ ،وتقرع هذه احله ٜأو احلهص ظذ مسٚمهل افؼـ ٜادْدجما ،ٜوباذفؽ داتٍظ
هٗٓء افؼـٚء بهٍتٓؿ هذه دم افؼـ ٜافداجم ٜأو افؼـ ٜاجلديدة.
وؾو ً
ال ظـ احلَقق ادٚفٔ ٜهاذه ؾا٘ن فِّساٚهؿ أن يناسك دم إدارة افؼاـ ٜبحواقر اجتامظاٚت
اجلًّٔ ٜافًٚم ٜوافتهقي ٝؾٔٓ ٚوتقجٔف إشئِ ٜإػ جمِس اإلدارة ،وافىًاـ دم ؿارارات اجلًّٔاٜ
افًٚم ٜإ ا صدرت خمٚفٍ ٜفَِٕٚقن أو فْيٚم افؼـ.ٜ
وهُذا يستّر افؼيؽ دم آحتٍٚظ بهٍتف دم افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة افتل يهبح ذيُ ً ٚؾٔٓٚ
بّجرد إٓدمٚج ويتسٚوى دم فؽ مع بَٔ ٜافؼـٚء افَدامك.
وؿد تتٌر ؿٔؿ إشٓؿ افتل دِّٓ ٚافؼـٚء بًاد إٓادمٚج بحسا ٛما ٚيساتَر ظِٔاف دم ظَاد
إٓدمٚج ،ـام ؿد يتٌر ظدد إشٓؿ تبً ً ٚفذفؽ ،وبحسٕ ٛس ٛـؾ ذياؽ دم رأس اداٚل ،وؿاد
تتٌر حَقق افؼـٚء إ ا م ٚإدجم ٝذـٚت أمقال مع ذـٚت أصخٚص ـاام يارى جٕٚا ٛماـ
افٍَف ،حٔ ٞتتحقل ذـٚت إصخٚص إػ ذـٚت أمقال أو افًُس حسا ٛما ٚياتؿ آتٍاٚق
ظِٔف دم ظَد إٓدمٚج ،وبذفؽ يتحاقل افؼاـٚء ادتواٚمْقن إػ ذـاٚء مساٚمهغ ،أو يتحاقل
افؼـٚء ادسٚمهقن أو بًوٓؿ إػ ذـٚء متوٚمْغ ،وبذفؽ تتٌار حَاقق افؼاـٚء دم افؼاـٜ
افداجم ٜأو افؼـ ٜاجلديدة افْٚا ٜظـ إدمٚج ذـتغ أو أـثر بىريؼ آحتٚد.
ويست ٛظذ إٓدمٚج تٌٔر فِّديـ بٚفْساب ٜإػ دائْال افؼاـ ٜادْدجما ،ٜوظاذ إخاص ِاٜ
شْداهت ،ٚويقر هلؿ افىًـ دم إٓدمٚج بدظقى ظدم ٍٕ ٚافتكف إ ا صادر إاار ًا هباؿ ـاام إ ا
ـ ٕٝٚخهقم افؼـ ٜافداجم ٜتزيد ظذ أصقهل ،ٚوفُـ افٌٚف ٛأن تُقن افؼـ ٜافداجما ٜدم مرـاز
أؾوؾ مـ مرـز افؼـ ٜادْدجم ٜؾرح ٛدائْق هاذه افؼاـ ٜإخارة بٕٓٚادمٚج وٓ يًسضاقن
ظِٔف ،وهذا افتٌٔر بٚفْسب ٜإػ دائْل افؼاـ ٜهاق ٕاقع ماـ افتٌٔار دم احلَاقق افاذي يْات ٟظاـ
إٓدمٚج.
 .1اندماج الشركات في الفقه اإلسالمي:
يّتٚر آؿتهٚد اإلشالمل بّروٕتف وتَديؿ احلِقل اإلٕس ٜٕٔٚدختِػ ادنٚـؾ ادىروح ،ٜؾٓق
يدؾع بًجِ ٜافتّْٔ ،ٜود ٞظذ افًّؾ وافُس ،ٛودسم ادُِٔ ،ٜويَقد ادًٚمالت :ـٚفؼـ،ٜ
وادزارظ ،ٜوادسٚؿٚة ،وؽره ٚبدون اشتٌالل ،ويوّـ دختِػ إضراف حَقؿٓؿ ،ويِزمٓؿ
بقاجبٚهتؿ .وافْهقص افتل ؿْْ ٝآؿتهٚد اإلشالمل أـثر مـ أن حتل ،وأخىر ؿؤ ٜوؿع ؾٔٓٚ
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افر َب ،)1(﴾ٚوهق
ادجتّع اإلٕسٚين هق ؿؤ ٜافرب ،ٚوافذي هق حمرم بٚفْص ﴿ َو َأ َح َّؾ اَّللَُّ ا ْف َب ْٔ ًَ َق َح َّر َم ِّ
مـ افذٕقب افُبرة ـام ورد دم افسْ ٜافْبقي ،ٜوؿد ؽرؿ ٝافدول افْٚمٔ ٜدم ادديقٕٔ ٜمـ افبْقك
افًٚدٔ ٜافربقي ،ٜوهذه افَروض تتوٚظػ ؾقائده.ٚ
وهُذا ييٓر اخلِؾ آؿتهٚدي افذي صٚع دم رمـ افًقد ٜافتل توع أهؿ اظتبٚراهت ٚافربح،
بكف افْير ظام خيٍِف فؽ مـ أثٚر آجتامظٔ ٜوآؿتهٚدي ٜاددمرة ،افذي يْذر بٚهنٔٚر ظٚدل
يٍسد أمر اإلٕس ،ٜٕٔٚوإ ا مل ييٓر هلذه افًقد ٜآؿتهٚدي ٜوجف إٕسٚين.
ودم افٍَف اإل شالمل تىبَٔٚت ظِّٔ ٜـثرة يُّـ آشتٍٚدة مْٓ ٚدم افتًٚمؾ مع ادستجدات
آؿتهٚدي ٜواحلٚجٚت آجتامظٔ ٜافتل دتٚج إفٔٓ ٚافْٚس ،ؾٕٓٚدمٚج مث ً
ال يُّـ ختريف ؾَٓٔ ًٚ
بٚفًقدة إػ هذه افتىبَٔٚت ،وبٔٚن فؽ دم أيت:
 2.1االندماج ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي:
افًَد هق" :ارتبٚط إيٚب بَبقل ظذ وجف مؼوع يثب ٝأثره دم حمِف"( ،)2وهق اتٍٚق إرادتغ
ظذ إٕنٚء حؼ ،أو ظذ َِٕف أو ظذ إهنٚئف ،وافًَد :هق مـ ؿبٔؾ آرتبٚط دم ٕير افؼع بغ
صخهغ أو أـثر ٕتٔجٓ ٜتٍٚق إرادهتام وهٚتٚن اإلرادتٚن خٍٔتٚن ،وضريؼ إطٓٚرمه ٚافتًبر ظْٓام،
وهذا افتًبر افهٚدر مـ ضردم افًَد هق اإليٚب وافَبقل ،ودؼ فِّتًٚؿديـ تًديؾ ذوط
افًَد ،وبٚفتٚيل يُّـ آتٍٚق ظذ دم ٟافؼـ ٜدم ؽره ٚأو مع ؽره.ٚ
 حري ٜافتًٚؿد وم ٚي ٛافقؾٚء بف:ي ٛأن يُقن افًَد مًز ًا ظـ إرادة افًٚؿديـ ،وهذه اإلرادة ي ٛأن تُقن شِّٔ ٜمًزة ظـ
رؽب ٜصٚحبٓ ٚتًبر ًا واضح ً ٚوـٚمالً ،وؿد ئً ٛهذه اإلرادة ظٔقب افرضٚء ـٚإلـراه وافٌِط
وافتدفٔس وافٌبـ.
وفإلرادة افتٖثر إول دم افًَد ،ؾُام أن إٕنٚء افًَقد يرجع فإلرادة احلرة ،ؾ٘ن أثٚر افتل تستٛ
ظذ افًَد تْنئٓ ٚهذه اإلرادة ،ؾٚفًَد ذيً ٜادتًٚؿديـ م ٚمل خيٚفػ أحُٚم افديـ اإلشالمل،
وـؾ م ٚارتوٚه افًٚؿد مـ أحُٚم يُقن صحٔح ً ٚواج ٛافقؾٚء ،وفق ـٚن ؾٔف ؽبـ ؾٚحش ظِٔف،
وٓ ظزة بٚفتًٚدل بغ افًٚؿديـ ؾٔام يوّْٕٚف ويٌرمٕٚف بسب ٛافًَد ،إٕام افًزة بُقن آفتزامٚت
ٕنٖت ظـ إرادة حرة مل يِبس ظِٔٓ ٚبٌبـ أو تدفٔس وإ ا تقاؾرت تِؽ اإلرادة ثبت ٝأثٚر افتل
ارتوٚه ٚافًٚؿدان وتَرر افؼيً ٜاإلشالمٔ ٜأن اإلرادة تْنئ افًَد ؾَط ،بْٔام أحُٚم افًَد

( )1اآلية ( )275سورة البقرة.
( )2ادلادة ( )104من رللة األحكام العدلية.
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وآثٚره ٚتُقن مـ افنٚرع ٓ مـ افًٚؿد ،ؾٚفًٚؿد يْنئ افًَد ؾَط وفُـ ٓ يْنئ آثٚره ،وتٖثر
إرادة افًٚؿد دم تُقيـ افًَد وإيٚده ٓ ،دم إظىٚء أحُٚمف وآثٚره ،وظذ فؽ تُقن مَتؤٚت
افًَقد وـِٓ ٚمـ أظامل افنٚرع ٓ مـ أظامل افًٚؿد ،هذا دم افًَقد ؽر ادٚفٔ ٜأم ٚافًَقد ادٚفٔ ٜؾ٘ن
افرأي افٍَٓل ادستَر هق أن إلرادة افًٚؿديـ شِىٚن دم تُقيـ آثٚرهٕٕ ،ٚف ٓ يست ٛظذ فؽ
خىر م ٚدام أن هذه أثٚر فٔس ؾٔٓ ٚم ٚخيٚفػ افؼيً ٜاإلشالمٔ ،ٜؾَّٚلل شبحٕٚف وتًٚػ ؿد أمر
بٚفقؾٚء بٚفًَقد وافًٓقد ،وٓ صؽ أن افقؾٚء هب ٚتٍْٔذ ٔثٚره ،ٚوافًداف ٜتقج ٛأن يُقن
فِنخص شِىٚن ؾٔام يٍْذه بَّت ٙتًٓده ،وبَّت ٙافًَد افذي ظَده ،وإمقر ادٚفٔ ٜمم ٚيىِؼ
ظِٔٓ ٚظْد افٍَٓٚء بٕٚمقر افًٚدي ،ٜوإصؾ دم هذه إمقر افتل تُقن مـ هذا افَبٔؾ هل ٚافنٖن
إول بَّت ٙاإل ن افًٚم دم جًؾ افرض ٚأشٚش ً ٚفَْؾ احلَقق وإشَٚضٓ.ٚ
 شِىٚن اإلرادة افًَدي ٜوأثره ٚدم تًديؾ افًَد أو إهنٚئف:مبدأ شِىٚن اإلرادة افًَدي ٜمقضقظف حري ٜإرادة افًَد دم أصؾ افًَد وٕتٚئجف ،وحدود تِؽ
احلري ،ٜأي مدى اظتبٚره ٚدم ٕير افؼع ،وؿد ؿررت افْهقص شِى ٜافًٚؿد دم تًديؾ افًَد،
ومـ هذه افْهقص م ٚيع:
 مـ افَرآن افُريؿ:ؿقل اَّلل تًٚػ ٓ﴿:ت َْٖ ُـ ُِقا َأمقا َفُُؿ بَُُْٔؿ بِْ ٚفبٚضِ ِؾ إَِّٓ َأ ْن َتُ َ ِ
َٚر ًة َظ ْـ ت ََر ٍ
اض ِمُْْ ُْؿ﴾(.)1
ْ َ ْ َْ ْ َ
ُقن ا َ
ؿقفف تًٚػ دم صداق افْسٚء وظدم هوؿ رء مـ حَقؿٓـ ادٚفٔ ٜإٓ بىٍٕٔ ٛس مْٓـَ ﴿:ؾِ٘ ْن
ِ
ر ٍء ِم ْْ ُف َٕ ٍْس ًَ ٚؾ ُُ ُِق ُه َهِْٔئ ًَ ٚم ِريئ ً.)2(﴾ ٚ
ض ْب َـ َفُ ُْؿ َظ ْـ َ ْ
ومـ هٚتغ أيتغ يتوح أن فًِٚؿديـ احلؼ دم تًديؾ افًَد ،ؾٍل ظَقد افتجٚرة ي ٛظذ ـؾ مـ
افبٚئع وادنسي افقؾٚء بٚفتزامٚهتام ،ؽر إٔف دؼ فًِٚؿديـ أن يًدٓ ذوط افًَد ؾٔتحقل إػ هبٜ
أو ظٚري ٜأو ؽره ،ودم ظَد افُْٚح دؼ فىردم افًَد أن يًدٓ ذوط افًَد أو افتْٚرل ظْٓ،ٚ
ؾتًىل أو تتْٚرل افزوج ٜظـ حَٓ ٚأو جزء مْف فِزوج.
 مـ افسْ ٜافْبقي ٜافؼيٍ:ٜورد ظـ افْبل إٔف ؿٚل ":ادسِّقن ظذ ذوضٓؿ" (.)3

( )1اآلية ( )29سورة النساء.
( )2اآلية ( )4من سورة النساء.
()3رواه احلاكم :المستدرك ،احلديث رقم ( .)2309وأبو داود :سنن أبي داود ،باب الصلح ،احلديث رقم
( .)3594والبيهقي :سنن البيهقي الكبرى ،باب الصدقة على ما شرط الواقف من األثرة والتقدمة والتسوية،
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ؿٚل ":ـؾ ذط فٔس دم ـتٚب اَّلل ؾٓق بٚضؾ"( ،)1أي ـؾ ذط خمٚفػ فُتٚب اَّلل أو
مَٚصد افؼيً ٜؾٓق بٚضؾ.
ظـ افْبل ":إٔف هنك ظـ بٔع وذط"( ،)2وؿد ثب ٝأن افْبل  اصسى مـ جٚبر بـ ظبد اَّلل
بًر ًا ،وذط جلٚبر طٓره إػ ادديْ ،ٜأي اصسط فف حؼ رـقبف بًد افبٔع حتك يهؾ ظِٔف إػ
ادديْ.ٜ
وبٚفْير إػ افْهقص افسٚبَٕ ٜجد أهن ٚتَرر أن إلرادة افًٚؿديـ شِى ٜدم تًديؾ افًَد ،حٔ ٞأن
ظَد افبٔع ظَد ٕٚؿؾ فُِِّٔ ٜوبًد إمتٚمف يْتَؾ ادبٔع إػ افبٚئع وٓ يُقن فِبٚئع ؾٔف أي حؼ.
ورؽؿ ـقن ظَد افبٔع مـ صٖٕف فؽ ؾٕ٘ف يُّـ فًِٚؿديـ أن يتٍَ ٚظذ تًديؾ افًَد ؾٔتٍَٚن مثالً:
ظذ أن يُقن فِبٚئع احلؼ دم إٓتٍٚع بٚدبٔع ددة مًْٔ ،ٜـام أن هلام أن ينسض ٚدم افًَد م ٚينٚءا
ويِزمٓام افقؾٚء هبذه افؼوط ومـ صٖن هذه افؼوط أن تًدل آثٚر افًَد.
وبًد افْير وافتٖمؾ ؾٔام يتًِؼ بٚفًَد وشِىٚن اإلرادة ؾٔف مـ حٔ ٞتًديؾ آثٚره أو إهنٚئف أو
اصساط ذوط ؾٔفٕ ،خِص إػ افَقل أن افْير افٍَٓل ٓ يتًٚرض مع حؼ ادتًٚؿديـ دم تًديؾ
افًَد ،ومـ افتًديؾ افذي يُّـ أن يتٍؼ ظِٔف افًٚؿدان دم افؼـٚت إدمٚجٓ ،ٚو فؽ بوؿ
ذـتٓؿ إيل ذـ ٜأخرى ؿٚئّ ،ٜأو بّزجٓ ٚواحتٚده ٚمع ذـ ٜأخرى وإٕنٚء ذـ ٜجديدة،
وهذا افدم ٟؿد يُقن بٚفوؿ ،ويست ٛظِٔف حؼ ادتًٚؿديـ دم افؼـ ٜإوػ دم ٟذـتٓؿ دم
ذـ ٜأخرى ،بًّْك حَٓؿ دم إهن ٚء هذه افؼـ ٜوافدخقل دم ذـ ٜأخرى ،ودم حٚل افدمٟ
بٓٚحتٚد مع ذـ ٜأخرى ؾ٘ن افًٚؿديـ يَقمقن ب٘هنٚء ظَد افؼـ ٜإوػ وآتٍٚق ظذ ظَد
جديد بٕ٘نٚء ذـ ٜجديدة.
 1.1االندماج سبب من أسباب انقضاء الشركة المندمجة:

احلديث رقم( .)11709أخرجو أبو الفرج ابن اجلوزي :التحقيق في أحاديث الخالف ،مسائل الشروط يف البيع
والصرب ،احلديث رقم (.)1425

( )1رواه ابن حبان :صحيح ابن حبان ،ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا ال حرا وأن األسود واىم يف قولو كان حرا

احلديث رقم( .)4272وابن ماجو :سنن ابن ماجه ،باب ادلكاتب،احلديث رقم (.)2521أخرجو ابن حجر

العسقالين:تلخيص الحبير ،كتاب العتق ،احلديث رقم(.)2153

()2رواه أبو القاسم أمحد سليمان بن أمحد الطرباين :المعجم األوسط ،احلديث رقم(.)4361أخرجو ابن ادللقن
األنصاري :خالصة البدر المنير ،باب الربا،احلديث رقم (.)1478
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افؼـ ٜبٚظتبٚره ٚظَد َا تَْيض بٖشبٚب إَوٚء افًَد افتل شبؼ بٔٚهن ٚدم افٍهؾ إول مـ هذه
افدراش ،ٜوهذه إشبٚب تَْسؿ إػ أشبٚب تُْٓل افًَد ب٘رادة افًٚؿديـ ،وأشبٚب تُْٓل افًَد
بدون إرادة افًٚؿديـ.
وافؼـ ٜبٚظتبٚره ٚظَد ًا جٚئز ًا ؽر ٓرم دؼ فُؾ ذيؽ ؾٔٓ ٚأن يٍسخٓ ٚمتك أراد ،و فؽ
فتوّْٓ ٚتقـٔؾ ـؾ ذيؽ ظـ أصحٚبف ،وافقـٚف ٜظَد ؽر ٓرم وهذا هق مذه ٛاحلٍْٜٔ
وافنٚؾًٔ ٜواحلْٚبِ ٜوافزيدي.ٜ
أم ٚادٚفُٔ ٜؾ٘هنؿ يرون أن افؼـ ٜإ ا ذع افؼـٚء دم افًّؾ هب ٚتتحقل إػ ظَد ٓرم ،ؾ٘ ا مٚ
ذع ادوٚرب بٚفًّؾ أصبح ٝظَد ًا ٓرم ً.ٚ
وبٚظتبٚر أن افؼـ ٜظَد جٚئز ؽر ٓرم -بحس ٛرأي اجلّٓقر -ؾٕ٘ف يُّـ أن تَْيض بٖي
شب ٛمـ أشبٚب إَوٚء افًَد ب٘رادة افؼـٚء ،وشبؼ أن وضحْ ٚإٔف مـ حؼ أضراف افًَد
إهنٚءه ،وهق مُ ٚيىِؼ افٍَٓٚء ظِٔف مهىِح افتَٚيؾ أو اإلؿٚف ٜوافتل تًْل دم آصىالح افٍَٓل:
رؾع افًَد وإفٌ ٚء حُّف وآثٚره بسايض افىرؾغ واتٍٚؿٓام ،وهل هبذا تًْل أن افؼـٚء دم ظَد
افؼـ ٜيتٍَقن ظذ رؾع عٔع أحُٚم افًَد واظتبٚره ـٖن مل يُـ بٚفْسب ٜفِّستَبؾ.
ويَرر افٍَٓٚء أن افتَٚيؾ ٓ يُقن إٓ ب٘رادة ادتًٚؿديـ وـٖٕف ظَد جديد ،وهلام أن يَكا أثره ظذ
ادستَبؾ ؾَط أو ظذ ادستَبؾ وادٚيض ،إٓ أن هذا افتَٚيؾ ٓ يٗثر ظذ احلَقق ادُتسب ٜفٌِر.
وتٖشٔس ً ٚظذ م ٚشبؼ ،ؾٕ٘ف دؼ فِؼـٚء ادتًٚؿديـ دم ظَد افؼـ ٜأن يتٍَقا ظذ حؾ افؼـٜ
ب٘رادهت ؿ وإهنٚئٓ ،ٚوبٚفتٚيل هلؿ احلؼ دم دجمٓ ٚدم ذـ ٜأخرى ؿٚئّ ٜبىريؼ افوؿ واإلحلٚق ،أو
بدجمٓ ٚبىريؼ ادزج وآحتٚد بٕ٘نٚء ذـ ٜجديدة .وجمرد آتٍٚق ظذ دم ٟافؼـ ٜدم ذـٜ
أخرى أو بٕ٘نٚء ذـ ٜجديدة ُيًد تَٚي ً
ال مـ افؼـٚء ٕهنؿ هبذا آتٍٚق يَررون إهنٚء وحؾ
وؾس خ ذـتٓؿ ،ومـ ثؿ آتٍٚق ظذ إٕنٚء ظَد جديد مَت ٙهذا افًَد هق افدخقل دم ذـٜ
ؿٚئّ ٜـؼـٚء مسٚمهغ ،أو بٕ٘نٚء ذـ ٜجديدة.
وظذ فؽ يُّـ افَقل أن آتٍٚق ظذ دم ٟافؼـ ٜهق ٕقع مـ افتَٚيؾ ،و فؽ يًْل إٔف يُّـ
اظتبٚر ادقاؾَ ٜظذ دم ٟافؼـ ٜمقاؾَ ٜظذ إَوٚئٓ ٚوحِٓ ،ٚوفذفؽ ٕرى أن إٓدمٚج ُيًد شبب ًٚ
مـ أشبٚب إَوٚء افؼـ ٜب٘رادة افًٚؿديـ.
 1.1صور االندماج في الفقه اإلسالمي:
إٓدمٚج هق احتٚد أو افتحٚم بغ ذـتغ ؿٚئّتغ دم ذـ ٜواحدة جديدة ،أو إوامم ذـ ٜإػ
ذـ ٜأخرى ،وتسّك افؼـ ٜإوػ افؼـ ٜادْدجم ٜوافؼـ ٜافث ٜٕٔٚافؼـ ٜافداجم.ٜ
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وافسٗال هؾ هْٚك تىبٔؼ فالٕدمٚج دم افٍَف اإلشالمل؟
شبؼ أن خِص افبٚح ٞإػ أن إٓدمٚج ُيًد شبب ً ٚمـ أشبٚب إَوٚء افؼـٚت ،وؿد تْٚول
افٍَٓٚء أشبٚب إَوٚء افؼـٚت ،ومل يذـروا إٓدمٚج ظذ وجف اخلهقص.
إٓ إٔف تقجد بًض ادسٚئؾ افتل يُّـ أن تَسب مـ إٓدمٚج ،حٔ ٞأن بًض افٍَٓٚء أجٚروا
إوامم ذـ ٜمـ ذـٚت افًَقد إػ ذـ ٜادوٚرب ،ٜويتحَؼ فؽ ظـ ضريؼ افًٚمؾ إ يُقن
ذيُ ً ٚدم ادٚل دم إوػ وذيُ ً ٚبٚفًّؾ دم افث.ٜٕٔٚ
ويتوح مـ ـالم اإلمٚم ابـ ؿدام ٜإٔف يهح أن توؿ ذـ ٜوموٚرب ٜبًّْك اجلّع بغ ذـتغ
مـ ذـ ٜافًَقد ،وهذا يَسب مـ مٍٓقم إٓدمٚج.
ودم ضقء م ٚشبؼ تبغ فْ ٚأن افٍَف اإلشالمل بّروٕتف وصالحٔتف فُؾ رمٚن ومُٚن ،ؿد ـٍؾ
فًِٚؿديـ احلري ٜدم تًديؾ ذوط افًَد ،ؾِٓؿ مـ حٔ ٞادبدأ أن يَرروا دم ٟذـتٓؿ دم ذـٜ
أخرى(إٓدمٚج بىريؼ افوؿ واإل حلٚق) ـام أن فِؼـٚء دم افؼـ ٜافداجم ٜأن يَرروا تقشٔع
ذـتٓؿ ؾٔزيدوا مـ افؼـٚء بوؿ ذـ ٜأو ذـٚت إػ ذـتٓؿ.
ودؼ فِؼـٚء دم افؼـ ٜادْدجم ٜأن يَرروا دم ٟذـتٓؿ مع ذـ ٜأخرى (إٓدمٚج بىريؼ
ادزج وآحتٚد) ويتوّـ ؿرارهؿ هذا حؾ افؼـٚت افداخِ ٜدم إٓدمٚج وتٖشٔس ذـ ٜجديدة
تتُقن مـ أصقل وخهقم افؼـٚت ادْدجم ،ٜوهذا ثٚب ٝبْهقص مؼوظٔ ٜافؼـ ٜوحؼ
افؼـٚء دم حؾ افؼـ ٜوإهنٚئٓ.ٚ
وَٕؾ احلَقق وافديقن مـ افؼـٚت ادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة هق مـ ؿبٔؾ احلقاف،ٜ
حٔ ٞدؼ فِؼـٚت ادْدجم ٜأن حتقل حَقؿٓ ٚفدى افٌر أو م ٚظْده ٚفدى افٌر إػ افؼـٜ
افداجم ٜأو اجلديدة ،ويتوّـ ظَد إٓدمٚج مقاؾَ ٜافؼـٚء دم افؼـٚت افداخِ ٜدم إٓدمٚج
حتّؾ افديقن افتل ـ ٕٝٚظذ افؼـٚت ادْدجم ،ٜوتهبح افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة افْٚا ٜظـ
إٓدمٚج هل ادسئقف ٜظـ ديقن افؼـٚت ؿبؾ إٓدمٚج.
ومـ حؼ افؼـٚء افذيـ مل يقاؾَقا ظذ إٓدمٚج افتخٚرج مـ افؼـ ،ٜحٔ ٓ ٞيزوا ظذ
آشتّرار دم ذـ ٜمل يقاؾَقا ظِٔٓ ،ٚإىالؿ ٚمـ مبدأ افسايض دم افًَقد ادَرر دم افٍَف اإلشالمل
فًِٚؿديـ.
وإتَٚل حَقق افؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜيتٍؼ مع ؾُرة احلقاف ٜافتل يهح ؾَٕٔٓ ٚؾ مٚ
فِّحٔؾ أو ظِٔف إػ ادحٚل ظِٔف ،وتثقر اإلصُٚفٔ ٜدم حقاف ٜآفتزامٚت مـ ادحٔؾ إػ ادحٚل
ظِٔف ،أم ٚحقاف ٜاحلَقق افتل فِّحٔؾ إػ ادحٚل ظِٔف ؾال منُِ ٜدم فؽ ،وٓ ينسط دم صحٜ
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احلقاف ٜاإليٚب وافَبقل ظْد بًض افٍَٓٚء ،وينسط رض ٚا ُدحٔؾ ؾَط ،وٓ يتؼط افَبقل مـ
ا ُدحٚل وٓ مـ ا ُدحٚل ظِٔف.
وينسط عٓقر افٍَٓٚء رض ٚا ُدحٔؾ وا ُدحٚل ،واصسط احلٍْٔ ٜافَبقل مـ ا ُدحٚل وا ُدحٚل ظِٔف
مً ً ،ٚوافَقل إول هق افراجح ٕن ؾٔف تسٓٔؾ فِتًٚمؾ بغ افْٚس ،ويٍُل اصساط رض ٚا ُدحٔؾ
ؾَط افذي هق صٚح ٛاحلؼ ،أم ٚا ُدحٚل وا ُدحٚل ظِٔف ؾال منُِ ٜدم تقاؾر رضٚمهٕ ،ٚن ا ُدحٚل
صٚح ٛحؼ ٓ هيّف مـ افذي يسدد فف حَف بَدر م ٚهيّف احلهقل ظِٔف ،وأم ٚا ُدحٚل ظِٔف ؾٓق
فِّحٚل ظِٔف إ ا اختِػ صخص ا ُدستحؼ فِقؾٚء ،مٚدام
فِّحٔؾ ،وٓ ؾرق بٚفْسبُ ٜ
مِتزم بحؼ ُ
شِؿ احلؼ دـ يستحَف -وهق هْ ٚا ُدحٚل -وهذا افرأي يتٍؼ مع احلدي ٞافؼيػ" :وإ ا ُأتبع
أحدـؿ ظذ مِئ ؾِٔتبع"(.)1
وهذا يتْٚش ٛمع حقاف ٜاحلَقق افتل يتؿ َِٕٓ ٚمـ افؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ،ٜوٓ هيؿ
ادديـ دـ شُٔقن أداؤه بؾ إهؿ هق أن تزأ متف مـ افديـ ٕي صخص ،مٚدام هذا افنخص
يُقن أداؤه فف صحٔح ً.ٚ
ومـ ادَرر أن احلقاف ٜبتٌٔر ادديـ ٓ دت ٟهب ٚظذ افدائْغ إٓ برضٚهؿ .ودم هذا تْئؿ حلؼ
آظساض ظذ إٓدمٚج افذي يَرره افٍَف اإلشالمل فِدائْغ ،ودم افٌٚف ٛأن يُقن فدائْل
افؼـ ٜادْدجم ٜمهِح ٜدم ؿبقل احلقاف ٜد ٚدم فؽ مـ تقشً ٜفوامهنؿ .ؾ٘ ا ؿبِقه ٚأصحبٝ
افؼـ ٜافداجم ٜهل ادديْ ،ٜأم ٚإ ا مل يقاؾَقا ظِٔٓ ٚؾال يُّـ إجبٚرهؿ ظذ اؿتوٚء ديقهنؿ مـ
افؼـ ٜافداجم ٜويُقن افتٍْٔذ ظذ مقجقدات افؼـ ٜادْدجم ٜافتل إتَِ ٝإػ افؼـ ٜافداجمٜ
ودون مزا  ٜدائْل هذه افؼـٚت ٕن هذه ادقجقدات متثؾ ضامهنؿ افًٚم.
ودم افقاؿع افًّع ٓ يًْل مديْل افؼـ ٜادْدجم ٜأن يُقن إٓدمٚج ؿد أثر دم ادقؿػ ادٚيل
فِؼـ ٜأم ٓ ،وٓ هيؿ أن يَقمقا بقؾٚء ديقهنؿ فِؼـ ٜادْدجم ٜأو افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة،
وإٕام افذي ئًْٓؿ دم هذا افنٖن أن تُقن فِّقدم فف صٍ ٜدم تَِل افقؾٚء ،وأن دهِقا ظذ خمٚفهٜ
بٚفديـ حتك ٓ يتًرضقا فِقؾٚء مرتغ ،وظذ فؽ ٓ تِزم مقاؾَ ٜمديْل افؼـ ٜادْدجم ٜظذ
إٓدمٚج م ٚدام ٝصٍ ٜادقدم فف ؿد تقاؾرت فِؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة بّجرد إٓدمٚج ،و ٓ
دؼ فِّديْغ آظساض ظذ إٓدمٚج.

()1رواه البخاري :صحيح البخاري ،باب إذا أحال على ملي فليس لو رد ،احلديث رقم( .)2167ومسلم :صحيح
مسلم ،باب حترمي مطل الغين وصحة احلوالة واستحباب قبوذلا إذا أحيل على ملى ،احلديث رقم (.)1564

06

اندماج الشركات يف الفقه اإلسالمٌ وأثره على تطىير الصهاعة املالًة اإلسالمًة..............أ.د .عبد
الىهابعبد اهلل أمحد املعمرٍ

ويتوح مم ٚشبؼ أن مقضقع إٓدمٚج بغ افؼـٚت دم افٍَف اإلشالمل فٔس ؽريب ً ٚظْف صٖٕف صٖن
أي مستجد مـ ادستجدات ادًٚسة.
وي ٛأن يُقن افبٚظ ٞظذ إٓدمٚج مؼوظ ً ،ٚويِتزم بوقابط افؼيً ٜاإلشالمٔ ،ٜوٓ هيدف
إػ افسٔىرة وآحتُٚر ادحرم ،ؾٓق دَؼ ترـٔز ًا اؿتهٚدي ٚمٍٔد َا ،ؿد يُقن افْٚس دم حٚج ٜفف دم
بًض إحٔٚن ،وأن إدمٚج ذـٚت ظربٔ ٜوإشالمٔ ٜدقاجٓ ٜحرـ ٜإٓدمٚج افًٚدٔ ٜؾٔام يسّك
بٕٓٚدمٚج ادوٚدة فتحَٔؼ افتقارن ظذ ادستقى افًٚدل وـرس افسٔىرة وآحتُٚر ،ؿد يُقن
اورة وواج ،ٛوافٍَف اإلشالمل يْيؿ م ٚيِبل ودَؼ مهٚفح افْٚس وحٚجٚهتؿ.
وؿد شبؼ أن خِهْ ٚإػ أن إٓدمٚج ُيًد ظَد ًا مـ افًَقد افتل يزمٓ ٚافؼـٚء بٚختٔٚرهؿ هبدف
حتَٔؼ مهٚحلٓؿ وهق ظَد جٚئز مـ حٔ ٞادبدأ ،م ٚمل يٗدي إػ مٍٚشد وموٚر درمٓ ٚاإلشالم،
ـٓٚحتُٚر أو اإلاار بٚفًٚمِغ ،أو ؽرهٕٕ ،ٚف ظبٚرة ظـ دخقل افؼـٚء أصحٚب افؼـٜ
ادْدجم ٜدم ذـ ٜؿٚئّ ،ٜودخقل افؼـٚء وادنٚرـ ٜدم افؼـٚت أمر مؼوع يستْد إػ مؼوظٜٔ
افؼـٚت ٍٕسٓ ،ٚهذا بٚفْسب ٜفالٕدمٚج بىريؼ افوؿ واإلحلٚق.
وٕخِص -مـ ـؾ م ٚشبؼ -إػ أن افٍَٓٚء حتك وان مل يتىرؿقا فالٕدمٚج هبذا ادسّك إٓ أن
تىبَٔٚت إٓدمٚج مقجقدة وتْيّٓ ٚافَقاظد افًٚم ٜدم افٍَف اإلشالمل.
هذا ؾٔام خيص إٓدمٚج بٚظتبٚره ظَد َا ،أم ٚمـ حٔ ٞأهداف ودواؾع إٓدمٚج ؾٔج ٛأن تُقن
مؼوظ ٜومٍٔدة ،ؾ٘ ا افداؾع فالٕدمٚج حتَٔؼ افهٚفح افًٚم ـٚن إٓدمٚج مٍٔد ًا ومؼوظ َ ،ٚأم ٚإ ا
ـٚن إٓدمٚج هيدف إػ حتَٔؼ مهٚفح خٚص ٜـٓٚحتُٚر ؾٕ٘ف دم هذه احلٚف ٜيُقن ؽر مؼوع
ويٗدي إػ اإلاار بٔٚخريـ(.)1
وؾٔام خيص ٕتٚئ ٟإٓدمٚج وم ٚيست ٛظِٔف ؾٔج ٛأن تُقن هذه افْتٚئ ٟوادٖٓت مْوبىٜ
شقاء ؾٔام خيص افًامل وادقطٍغ أو ؾٔام خيص أثٚر آجتامظٔ ٜوافسٔٚشٜٔ
بوقابط افؼع،
َ
وآؿتهٚدي ٜافتل تست ٛظذ إٓدمٚج.
وهذا يًْل دم رأي افبٚح ٞاحلٚج ٜإػ إيٚد تْئؿ متُٚمؾ يستّد مـ مبٚدئ افؼيً ٜاإلشالمٔ،ٜ
وأحُٚمٓ.ٚ
 .1آثار اندماج الشركات على تطوير الصناعة المالية اإلسالمية:

( ) 1ادلشروعية ادلقصود ىنا ليست تلـك الـيت يهـدص أصـحاىلا إىل حتقيـق الـربح وادلصـلحة اخلاصـة ،وذلـك ألاـا تصـرص
مشــرويف يف رلــال ادلعــامالت التجاريــة الــيت قــدص إىل حتقيــق الـربح أساسـاً بــالطرا ادلشــروعة يف الشـريعة ا ســالمية ،وإ ــا
ادلقصود بعدم ادلشروعية تلك السلوكيات اليت تتجاوز الربح ادلشرويف إىل االحتكار غري ادلشرويف.
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إدمٚج افؼـٚت ظِّٔ ٜاؿتهٚدي ٜوؿٕٚقٕٔ ٜبٚفٌ ٜإمهٔ ،ٜويست ٛظِٔٓ ٚآثٚر ًا ؽٚي ٜدم إمهٔ،ٜ
تىٚل ـٚؾ ٜإضراف وادُقٕٚت دم ظِّٔ ٜإٓدمٚج ،وتٗثر بهقرة ـبرة ظذ تىقير افهْٚظٜ
ادٚفٔ ٜاإلشالمٔ ،ٜتيٓر هذه أثٚر مـ خالل افؼـٚت افداخِ ٜدم إٓدمٚج وافؼـٚء وافٌر،
وبٔٚن فؽ دم أيت:
.2.1آثار االندماج على الشركات الداخلة في االندماج:
يست ٛظذ إٓدمٚج إَوٚء افؼـ ٜأو افؼـٚت ادْدجم ٜوروال صخهٔتٓ ٚآظتبٚري ،ٜوإتَٚل
مقجقداهت ٚإػ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة دون تهٍٔ ،ٜوريٚدة رأس مٚل افؼـ ٜافداجم ٜبحهص
ظْٔٔ ٜتتّثؾ دم شٚئر مقجقدات افؼـ ٜادْدجم ،ٜو فؽ ظذ افْحق أيت:

 2.2.1انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها االعتبارية:
يست ٛظذ إٓدمٚج إَوٚء افؼـ ٜادْدجم ٜوروال صخهٔتٓ ٚآظتبٚري ،ٜوبٚفتٚيل صالحٔتٓٚ
ٓـتسٚب احلَقق وافتحّؾ بٓٚفتزامٚت ؽر أن هذا إَٓوٚء ٓ يتبًف تهٍٔ ٜفِؼـ ٜوؿسّٜ
مقجقداهت ،ٚبؾ تيؾ هذه ادقجقدات ؿٚئّ ٜوتٗول بحٚفتٓ ٚإػ افؼـ ٜافداجم .ٜومًْك هذا أن
افذي يَْيض هق افُٔٚن افَٕٚقين فِؼـ ،ٜأم ٚـٔٚهن ٚادٚدي ،أي ادؼوع آؿتهٚدي ،ؾٔبَك ؿٚئ ًام
أمٚم افٌر.
ؾٕٓٚدمٚج وإن ـٚن يست ٛظِٔف إحالل افؼـٚت ادْدجم ٜوروال صخهٔتٓ ٚآظتبٚري ،ٜإٓ أن
ادؼوظٚت افتل تٖفٍ ٝهذه افؼـٚت فتحََٔٓ ٚتيؾ ؿٚئّ ٜمستّرة وتْتَؾ إػ افؼـ ٜافداجم ٜأو
اجلديدة ـام أن افؼـٚء ؾٔٓ ٚييِقن حمتٍيغ بهٍتٓؿ ـؼـٚء.

 1.2.1فقد أهلية الشركة المندمجة:
ومـ أهؿ م ٚيست ٛظذ إَوٚء افؼـ ٜوؾَده ٚصخهٔتٓ ٚادًْقي ،ٜهق ؾَد أهِٔ ٜافؼـ ٜادْدجمٜ
وإتٓٚء صالحٔتٓٓ ٚـتسٚب احلَقق وحتّؾ آفتزامٚت ،وحتؾ حمِٓ ٚافؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة
ؾٔام هل ٚوم ٚظِٔٓ ،ٚوفذا ؾ٘ن افؼـ ٜادْدجم ٜتْتٓل صٍتٓ ٚدم اؿتوٚء حَقؿٓ ٚوافدؾٚع ظـ
مهٚحلٓ ،ٚـام تٍَد أهِٔ ٜافتَٚيض مدظٔ ٜأو مدظك ظِٔٓ ،ٚوتهبح افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة هل
وحده ٚصٚحب ٜافهٍ ٜؾتختهؿ ُ
وختتهؿ ؾٔام فِؼـ ٜادْدجم ٜمـ حَقق وم ٚظِٔٓ ٚمـ افتزامٚت،
وحتؾ حمِٓ ٚبحُؿ افَٕٚقن دم ـٚؾ ٜافدظٚوى ادرؾقظ ٜمْٓ ٚأو ظِٔٓ.ٚ

 1.2.1انتهاء سلطة مجلس اإلدارة أو المديرين في تمثيل الشركة المندمجة:
يست ٛظذ إَوٚء افؼـ ٜادْدجم ٜوروال صخهٔتٓ ٚادًْقي ٜإتٓٚء شِى ٜجمِس اإلدارة أو
ادديريـ هل ٚدم متثِٔٓ ،ٚحٔ ٞأن حؾ افؼـ ٜادْدجم ٜـام شبؼ هق حؾ مـ ٕقع خٚص ٓ يستٛ
ظِٔف متثٔؾ افؼـ ٜدم مرحِ ٜافتهٍٕٕٔ ٜف ٓ يتؿ تهٍٔ ٜافؼـ ٜوٓ ؿسّ ٜمقجقداهت ،ٚوإٕام تْتَؾ
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مقجقداهت ٚدون تهٍٔ ٜوؿسّ ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة افتل حتؾ حمِٓ ٚؾٔام هل ٚمـ حَقق
وم ٚظِٔٓ ٚمـ افتزامٚت ،وتهبح افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة ممثِ ٜدم جمِس إدارهت ٚأو ادديريـ
حس ٛإحقال.
وهذه أثٚر ظذ افؼـٚت ادْدجم ٜدم افٍَف اإلشالمل ،ؾبٚفْسب ٜفالٕدمٚج بىريؼ افوؿ واإلحلٚق،
ؾ٘ن افؼـ ٜادْدجم ٜتْتٓل ؾٚدقاؾَ ٜظذ إٓدمٚج تًْل ادقاؾَ ٜظذ إهنٚء افؼـ ٜادْدجم ،ٜوؾسخ
ظَد افؼـ ٜجٚئز فِؼـٚء ،ويَرر افٍَٓٚء أن ":افتٍٚشخ دم افًَقد اجلٚئزة متك توّـ ار َا
ظذ أحد ادتًٚؿديـ أو ؽرمه ٚممـ فف تًِؼ بٚفًَد مل يز ،إٓ إٔف يُّـ اشتدراك افرضر بوامن أو
ٕحقه ؾٔجقر ظذ فؽ افقجف".
وإ ا ـ ٕٝٚافؼـ ٜمـ ؿبٔؾ ادوٚرب ٜؾَد اتٍؼ افٍَٓٚء ظذ أن ظَد ادوٚرب ٜفٔس بالرم ،وإٔف
يقر فُؾ واحد مـ ادتًٚؿديـ ؾسخف إ ا ـٚن ؿبؾ افؼوع دم افًّؾ ،واختٍِقا دم جقار ؾسخف
بًد ذوع افًٚمؾ دم افًّؾ ،ؾٖجٚر ؾسخف عٓقر افٍَٓٚء ٕٕف ٓ يِزم ظْدهؿ مىَِ ً ،ٚومْع
ادٚفُٔ ٜؾسخف ٕٕف يهر ٓ رم ً ٚظْدهؿ.
وظذ فؽ ؾ٘ن ادقاؾَ ٜظذ إٓدمٚج يست ٛظِٔف ؾسخ افؼـ ٜادْدجم ،ٜوتْتَؾ ـٚؾ ٜآفتزامٚت
افتل ظذ افؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜاجلديدة.

 4.2.1آثار االندماج بالنسبة للشركة الدامجة:
يست ٛظذ ا ٕٓدمٚج حِقل افؼـ ٜافداجم ٜحمؾ افؼـ ٜادْدجم ٜؾٔام هل ٚمـ حَقق وم ٚظِٔٓ ٚمـ
افتزامٚت ،وبذفؽ تًتز افؼـ ٜافداجم ٜخٍِ ً ٚظٚم ً ٚفِؼـ ٜادْدجم ،ٜحٔ ٞتْتَؾ حَقق
وافتزامٚت افؼـ ٜأو افؼـٚت ادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة .وهق مٕ ٚص ظِٔف ؿٕٚقن
افؼـٚت افتجٚري ٜافّْٔل بَقفف ":تْتَؾ عٔع حَقق وافتزامٚت افؼـٚت ادْدجم ٜإػ افؼـٜ
افداجم ٜأو افؼـ ٜافْٚا ٜظـ إٓدمٚج حُ ًام بًد إتٓٚء إجراءات افدم ٟوتسجٔؾ افؼـ ٜوؾَ ًٚ
ٕحُٚم هذا افَٕٚقن ،وتًتز افؼـ ٜافداجم ٜأو افْٚا ٜظـ إٓدمٚج خٍِ ً ٚؿٕٚقٕٔ ً ٚفِؼـٚت
ادْدجم ٜوحتؾ حمِٓ ٚدم عٔع حَقؿٓ ٚوافتزامٚهت ،ٚو فؽ دم حدود م ٚاتٍؼ ظِٔف دم ظَد إٓدمٚج مع
ظدم اإلخالل بحَقق افدائْغ".
ويثقر افسٗال دم مقضقع إتَٚل افديـ مـ افؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜهؾ ُيًد هذا
إٓتَٚل مـ ؿبٔؾ اديد افديـ بتٌٔر ادديـ مـ ظدمف؟
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وفإلجٚب ٜظـ هذا افسٗال َٕقل أن إصؾ ظدم ادسٚس بام تؿ آتٍٚق ظِٔف مع افدائْغ دم حٚل
إدمٚج افؼـ ،ٜوحتقل ديْٓ ٚإػ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة ،وظِٔف ؾ٘ن إتَٚل افديـ إػ افؼـٜ
افداجم ٜأو اجلديدة ٓ ُيًد اديد ًا فف ،وهق ادستَر ظْد افٍَٓٚء.
وظِٔف ؾٕٓٚدمٚج يٗدي إ ًا إػ" إتَٚل م ٜافؼـ ٜادْدجم ٜدم هٔئ ٜجمّقع مـ ادٚل إػ افؼـٜ
افداجم ٜافتل ختٍِٓ ٚخالؾ ٜظٚم ٜؾٔام هل ٚمـ حَقق وم ٚظِٔٓ ٚمـ افتزامٚت ،ومًْك هذا أن افؼـٜ
افداجم ٓ ٜتتَِك أوصقل افؼـ ٜادْدجم ٜوديقهن ٚبذاهت ،ٚبؾ تتَِك متٓ ٚادٚفٔ ٜبام ظسك أن تنِّف
مـ ظْٚس إيٚبٔ ٜوشِٔتف ،دم هٔئ ٜجمّقع مـ ادٚل فف ـٕٔٚف ادستَؾ وادتّٔز ظـ هذه افًْٚس،
ؾتْتَؾ ظْٚس إصقل واخلهقم بٕٚتَٚل افذم ٜادٚفٔ ،ٜومع فؽ ؾّـ ادستَر ظِٔف أن افًَٚرات
وبراءات آخساع ادِّقـ ٜفِؼـ ٜادْدجم ٓ ٜتْتَؾ إٓ بًد اخت ٚإجراءات افتسجٔؾ دم افنٓر
افًَٚري ويسجؾ براءات آخساع.
ـام أن افٍُٚف ٜافوٚمْ ٜفِحَقق ادَْقف ٜتْتَؾ بَقة افَٕٚقن مع احلؼ افذي توّْف بٚظتبٚره ٚمـ
مِحَٚتف ،ومع فؽ إ ا ٕنٖ ظـ إٓدمٚج ذـ ٜجديدة ؾ٘ن افتزام افٍُٔؾ ؿبؾ أحد افؼـٚت
ادْدجم ٓ ٜيوّـ افديقن افالحَ ٜظذ ظِّٔ ٜإٓدمٚج إٓ إ ا تًٓد افٍُٔؾ بذفؽ ساح ٜفِؼـٜ
اجلديدة.
ويٗدي إٓدمٚج إػ ريٚدة رأس مٚل افؼـ ٜافداجم ٜبحه ٜظْٕٔٔ ٜن احله ٜافتل تتَِٚهٓ ٚ
تْه ٛظذ مبِغ مـ ادٚل وفُـ ظذ ـٚؾ ٜمقجقدات افؼـ ٜادْدجم.ٜ
ودم افٍَف اإلشالمل يقر فِؼـٚء تقشٔع افؼـ ٜوإضٚؾ ٜذـٚء إفٔٓ ،ٚوبٚفْسبٓ ٜفتزامٚت
افؼـٚت ادْدجم ٜؾ٘ن مقاؾَ ٜافؼـٚء ظذ ظَد إٓدمٚج واتٍٚؿٓؿ ظذ ضريَ ٜتسقي ٜآفتزامٚت
برضٚهؿ واختٔٚرهؿ ،حٔ ٞأن أشٚس افًَد هق إرادة افًٚؿد ادٍٓقم ٜمـ ظبٚرتف ،وـؾ م ٚاصتّؾ
ظِٔف هذا افرض ٚمـ افتزامٚت ي ٛافقؾٚء هب ٚمٚدام افرض ٚصحٔح ًٕ ،ٚنٖ ظـ إرادة حرة ومل يِبس
ظِٔٓ ٚبٌش أو تدفٔس ،ؾ٘ ا تقاؾرت تِؽ اإلرادة تثب ٝأثٚر افتل ارتوٚه ٚافًٚؿدان.

 1.1آثار االندماج على الشركاء أو المساهمين:
يٗثر إٓدمٚج ظذ مهر افؼـٚء أو ادسٚمهغ دم افؼـ ٜأو افؼـٚت ادْدجم ٜشقاء ـٚن
إٓدمٚج بىريؼ افوؿ أو ادزج ،حٔ ٞيَِْ ٛهٗٓء افؼـٚء أو ادسٚمهقن إػ ذـٚء أو
مسٚمهغ دم افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة ،وظِٔف ؾٕ٘ف ي ٛأن تتَرر هلؿ دم افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة
ٍٕس احلَقق افتل ـٕٚقا يتّتًقن هب ٚدم افؼـ ٜادْدجم ،ٜوهذا يَتيض حهقهلؿ مـ افؼـٜ
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افداجم ٜأو اجلديدة ظذ حهص أو أشٓؿ تَٚبؾ حههٓؿ أو أشّٓٓؿ دم افؼـ ٜادْدجم ،ٜو فؽ
م ٚمل يَرروا اشتخدام حَٓؿ دم افتخٚرج مـ افؼـ ٜدم حٚف ٜاظساضٓؿ ظذ إٓدمٚج.
أم ٚبٚفْسب ٜفِؼـٚء أو ادسٚمهغ دم افؼـ ٜافداجم ٜؾ٘ن إٓدمٚج ٓ يٗدي ؽٚفب ً ٚإػ تٌٔر مرـزهؿ
دم هذه افؼـ ٜتٌٔر ًا مِحقط ً ،ٚومع فؽ يقر هلؿ أيو ً ٚاشتخدام حَٓؿ دم افتخٚرج مـ افؼـٜ
إ ا ـٕٚقا ؿد اظسضقا ظذ إٓدمٚج.

 4.1آثار االندماج على الدائنين والمدينين:
يْت ٟظـ ظِّٔ ٜإٓدمٚج آثٚر بٚفٌ ٜإمهٔ ٜظذ افدائْغ وادديْغ ،إ يٗثر ظذ حَقق دائْل
افؼـ ٜادْدجم ٜبسب ٛإَوٚئٓ ٚوحِقل ذـ ٜأخرى حمِٓ ٚتِزم بٚفقؾٚء بٚفديقن بدًٓ ظـ
مديْٓؿ إصع ،ـام يٗثر ظذ دائْل افؼـ ٜافداجم ،ٜويًرضٓؿ فبًض ادخٚضر ظْدم ٚتُقن
افؼ ـ ٜادْدجم ٜمًرسة بسب ٛاصساك دائْٔٓ ٚدم افتٍْٔذ ظذ مقجقدات افؼـ ٜافداجم ،ٜوبٔٚن آثٚر
إٓدمٚج ظذ افدائْغ وادديْغ دم أيت:

 2.4.1آثار االندماج على الدائنين:
يرت ٛإٓدمٚج آثٚر خىرة ظذ حَقق دائْل افؼـ ٜادْدجم ،ٜإ تَْيض وحتؾ حمِٓ ٚافؼـٜ
افداجم ٜأو اجلديدة دم افقؾٚء بٚفديقن ،ـام يرت ٛآثٚر بٚفٌ ٜإمهٔ ٜبٚفْسب ٜفدائْل افؼـ ٜافداجمٜ
ؾَد يزيد ضامهنؿ افًٚم إ ا ـ ٕٝٚافؼـ ٜادْدجم ٜمقرسة ،وؿد يٗدي – ظذ افَْٔض مـ فؽ –
إػ تًريوٓؿ فبًض ادخٚضر ظْدم ٚتُقن افؼـ ٜادْدجم ٜدم حٚف ٜإظسٚر ،بسب ٛاصساك دائْٔٓٚ
دم افتٍْٔذ ظذ مقجقدات افؼـ ٜافداجم ،ٜوؿد ؿرر ؿٕٚقن افؼـٚت افتجٚري ٜافّْٔل إٔف ":تْتَؾ
عٔع حَقق وافتزامٚت افؼـٚت ادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜأو افؼـ ٜافْٚا ٜظـ إٓدمٚج
حُ ًام بًد إتٓٚء إجراءات افدم ٟوتسجٔؾ افؼـ ٜوؾَ ًٕ ٚحُٚم هذا افَٕٚقن ،وتًتز افؼـٜ
افداجم ٜأو افْٚا ٜظـ إٓدمٚج خٍِ ً ٚؿٕٚقٕٔ ً ٚفِؼـٚت ادْدجم ٜوحتؾ حمِٓ ٚدم عٔع حَقؿٓٚ
وافتزامٚهت ،ٚو فؽ دم حدود م ٚاتٍؼ ظِٔف دم ظَد إٓدمٚج مع ظدم اإلخالل بحَقق
افدائْغ"(.)1
وهق هبذا يَرر أن دائْل افؼـٚت ادْدجم ٜيتحقفقن إػ دائْغ فِؼـ ٜافداجم ٜأو افْٚا ٜظـ
إٓدمٚج ،ؾتِتزم هذه افؼـ ٜبٚفقؾٚء بٚفديقن افتل ـ ٕٝٚظذ افؼـٚت ادْدجم ،ٜوؿد هٛ
افٍَٓٚء إػ أن إٓدمٚج يتوّـ دم هذه احلٚف ٜحقاف ٜحَقق وديقن .ومـ ادَرر أن احلقاف ٜبتٌٔر
ادديـ ٓ دت ٟهب ٚظذ افدائْغ إٓ برضٚهؿ .ودم افٌٚف ٛيُقن فدائْل افؼـ ٜادْدجم ٜمهِح ٜدم

( )1ادلادة رقم( )285من قانون الشركات التجارية اليمين.
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ؿبقل احلقاف ٜد ٚدم فؽ مـ تقشً ٜفوامهنؿ .ؾ٘ ا ؿبِقه ٚأصحب ٝافؼـ ٜافداجم ٜهل ادديْ ،ٜأمٚ
إ ا مل يقاؾَقا ظِٔٓ ٚؾال يُّـ إجبٚرهؿ ظذ اؿتوٚء ديقهنؿ مـ افؼـ ٜافداجم ٜويُقن افتٍْٔذ ظذ
مقجقدات افؼـ ٜادْدجم ٜافتل إتَِ ٝإػ افؼـ ٜافداجم ٜودون مزا  ٜدائْل هذه افؼـٚت ٕن
هذه ادقجقدات متثؾ ضامهنؿ افًٚم.
ويرى بًض افٍَٓٚء أن افدائْغ يُقن هلؿ دم حٚف ٜظدم ؿبقل احلقاف ٜضِ ٛافقؾٚء مبٚذة بٚفديقن
حتك وفق مل دؾ أجِٓ ٚظذ اظتبٚر أن إَوٚء مديْٓؿ إصع وإتَٚل متف ادٚفٔ ٜإػ آخر رؽؿ ظدم
إؿرارهؿ حقاف ٜافديـ ُيًد بّثٚب ٜإضًٚف فِتٖمْٔٚت افتل يًتّدون ظِٔٓ ٚؾٔسَط إجؾ.
وادالحظ أن افَٕٚقن ؿد أؽٍؾ ـر دائْل افؼـ ٜافداجم ،ٜرؽؿ أن إٓدمٚج ؿد يهٔبٓؿ بٖاار
خىرة ،بٚفْير إػ أن مقجقدات افؼـ ٜافداجم ٜمل تًد ضٚمْ ٜحلَقؿٓؿ ؾحس ،ٛبؾ أصحبٝ
ضٚمْ ٜـذفؽ حلَقق دائْل افؼـ ٜادْدجم ٜظذ أشٚس أن افؼـ ٜافداجم ٜؿد خٍِ ٝهذه إخرة
خالؾ ٜظٚم ٜؾٔام هل ٚوم ٚظِٔٓ.ٚ
وظذ فؽ ٓ يبَك أمٚم دائْل افؼـ ٜافداجم ٜشقى آظساض ظذ إٓدمٚج ظـ ضريؼ دظقى
إبىٚل افتكؾٚت ،متك أؿٚمقا افدفٔؾ ظذ أن إٓدمٚج ؿد ُؿهد بف افٌش مـ أجؾ اإلاار هبؿ
وإضًٚف ضامهنؿ افًٚم ادَرر ظذ مقجقدات افؼـ ٜافداجم.ٜ
وَٕؾ آفتزامٚت وافديقن مـ افؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜيدخؾ دم بٚب احلقاف– ٜحسٛ
رأي افبٚح -ٞوافتل يَهد هب" :ٚمـ افتحقل ٕهن ٚحتقل احلؼ مـ م ٜإػ م ٜأخرى".
واحلقاف ٜجٚئزة بٚفسْ ٜافثٚبت ٜواإلعٚع ،ؾٖم ٚافسْ :ٜؾّْٓ ٚحدي ٞاب هريرة ريض اَّلل ظْف أن
افْبل ؿٚل ":مىؾ افٌْل طِؿ ،وإ ا أتبع أحدـؿ ظذ مِئ ؾِٔتبع"(.)1
وادىؾ هق :ادداؾً ،ٜوادراد بف دم احلدي :ٞتٖخر م ٚاشتحؼ أداؤه بٌر ظذر ،وادًْك :إٔف درم
ظذ افٌْل افَٚدر أن يامضؾ بٚفديـ بًد اشتحَٚؿف ظِٔف بخالف افًٚجز.
وأم ٚاإلعٚع :ؾَد أعع أهؾ افًِؿ ظذ جقار احلقاف ٜمـ ظٓد افرشقل إػ يقمْ ٚهذا ومل يقجد
مـ خيٚفػ دم فؽ.
ز
وتًتز احلقاف ٜوؿبقهل ٚمـ ؿبٔؾ افتًٚون افذي أمر اَّلل بف فَقفف تًٚػَ ﴿:و َت ًَ َٚوُٕقا َظ َذ ا ْف ِ ِّ
َواف َّت َْ َقى﴾(ٕ .)2ن دم فؽ تٔسر ًا وتسٓٔ ً
ال دم أداء احلَقق بىريَ ٜمبٚذة وؽر مبٚذة.

()1رواه البخاري :صحيح البخاري ،باب إذا أحال على ملي فليس لو رد ،احلديث رقم( .)2167ومسلم :صحيح
مسلم ،باب حترمي مطل الغين وصحة احلوالة واستحباب قبوذلا إذا أحيل على ملى ،احلديث رقم (.)1564
( )2اآلية ( )2سورة ادلائدة.
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واحلقاف ٜؾٔٓ ٚمًْك افٍُٚف ٜمـ حٔ ٞأن ـ ً
ال مْٓام ظَد افتزام بام ظذ إصٔؾ فِتقثٔؼ ،إٓ أن
احلقاف ٜتتوّـ براءة إصٔؾ وهل هْ ٚافؼـ ٜادْدجم ،ٜبخالف افٍُٚف ٜؾ٘ن إصٔؾ ؾٔٓ ٓ ٚيزأ
مـ ادىٚفب ٜمـ صٚح ٛاحلؼ ظْد عٓقر افٍَٓٚء.

 1.4.1آثار االندماج على المدينين:
ٓ أثر فالٕدمٚج ظذ مديْل افؼـ ٜافداجمٕ ٜن افدائـ افذي يتَِك افقؾٚء وهق افؼـ ٜمل يتٌر
بٕٓٚدمٚج ؾنخهٔتف افَٕٚقٕٔ ٜؿٚئّ ،ٜوـذفؽ ٓ تثقر صًقب ٜبنٖن مديـ افؼـ ٜادْدجمٕ ،ٜهنؿ
مديْغ هل ٓ ٚدائْغ ،ؾال هيّٓؿ أن يُقن افدائـ (افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة افْٚا ٜظـ إٓدمٚج)
مقرس ًا أو مًرس ًا ؾُؾ م ٚهيّٓؿ صح ٜافقؾٚء بديقهنؿ حتك تزأ متٓؿ وٓ يِتزمقا بٚفقؾٚء مرتغ.
وبنٓر إٓدمٚج ،يًِؿ افُٚؾ ٜومْٓؿ ادديْغ بتحَٔؼ إٓدمٚج وم ٚيست ٛظِٔف مـ إتَٚل صٚمؾ
ٕصقل وخهقم افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة ،وبف يهبح مديْل افؼـ ٜادْدجم ،ٜمديْغ فِؼـٜ
افداجم.ٜ
وظذ فؽ ؾال يِزم إضالؿ ً ٚمق اؾَ ٜادديْغ ٕي مـ افؼـتغ افداجم ٜأو ادْدجم ٜظذ إٓدمٚج
حتك دت ٟبف دم مقاجٓتٓؿ ،فؽ ٕن إٓدمٚج فٔس حقاف ٜحَقق يِزم ؾٔٓ ٚإخىٚر ادديـ وؿبقفف
هل ،ٚإٕام هق إتَٚل صٚمؾ فذم ٜافؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜاجلديدة ،وحتؾ افؼـ ٜافداجم ٜحمؾ
افؼـ ٜادْدجم ٜحِقًٓ ؿٕٚقٕٔ ً ٚدم ـؾ مٚهل ٚوم ٚظِٔٓ .ٚوهق م ٚؿرره افَٕٚقن افّْٔل افذي اظتز
افؼـ ٜافداجم ٜأو افؼـ ٜافْٚا ٜظـ إٓدمٚج خٍِ ً ٚؿٕٚقٕٔ ً ٚفِؼـٚت ادْدجم ٜوحتؾ حمِٓ ٚدم عٔع
حَقؿٓ ٚوافتزامٚهت ،)1(ٚومـ فؽ حؼ افؼـٚت ادْدجم ٜدم مٚهل ٚمـ ديقن فدى ادديْغ.
و بّجرد صٓر إٓدمٚج تَقم ؿريْ ٜؿٕٚقٕٔ ٓ ٜتَبؾ إثبٚت افًُس بٕٚتَٚل أصقل وخهقم
افؼـٚت ادْدجم ٜإػ افؼـٚت افداجم ٜأو اجلديدة افْٚا ٜظـ إٓدمٚج ،وظذ فؽ ٓ يهح
دديْل افؼـٚت ادْدجم ٜآحتجٚج بًدم افًِؿ بٕٓٚتَٚل افنٚمؾ ٕصقل وخهقم افؼـٜ
افداجم ٜأو اجل ديدة وأهنؿ صٚروا مديْغ فِؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة افْٚا ٜظـ افدم ،ٟودؼ
فألخرة أن تَقم بُؾ اإلجراءات وافقشٚئؾ افَٕٚقٕٔ ٜافٍُِٔ ٜبٚؿتوٚء حَقؿٓ ٚدم أوؿٚهت ٚادتٍؼ
ظِٔٓ ٚمع افؼـٚت ادْدجم.ٜ
ودم افقاؿع افًّع ٓ يًْل مديْل افؼـ ٜادْدجم ٜأن يُقن إٓدمٚج ؿد أثر دم ادقؿػ ادٚيل
فِؼـ ٜأم ٓ ،وٓ هيؿ أن يَقمقا بقؾٚء ديقهنؿ فِؼـ ٜادْدجم ٜأو افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة،
وإٕام افذي ئًْٓؿ دم هذا افنٖن أن تُقن فِّقدم فف صٍ ٜدم تَِل افقؾٚء ،وأن دهِقا ظذ خمٚفهٜ
( )1ادلادة رقم( )285من قانون الشركات التجارية اليمين.
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بٚفديـ حتك ٓ يتًرضقا فِقؾٚء مرتغ ،وظذ فؽ ٓ تِزم مقاؾَ ٜمديْل افؼـ ٜادْدجم ٜظذ
إٓدمٚج م ٚدام ٝصٍ ٜادقدم فف ؿد تقاؾرت فِؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة بّجرد إٓدمٚج ،و ٓ
دؼ فِّديْغ آظساض ظذ إٓدمٚج.
وإتَٚل حَقق افؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜيتٍؼ مع ؾُرة احلقاف ٜافتل يهح ؾَٕٔٓ ٚؾ مٚ
فِّحٔؾ أو ظِٔف إػ ادحٚل ظِٔف ،وتثقر اإلصُٚفٔ ٜدم حقاف ٜآفتزامٚت مـ ادحٔؾ إػ ادحٚل
ظِٔف ،أم ٚحقاف ٜاحلَقق افتل فِّحٔؾ إػ ادحٚل ظِٔف ؾال منُِ ٜدم فؽ ،وٓ ينسط دم صحٜ
احلقاف ٜاإليٚب وافَبقل ظْد بًض افٍَٓٚء ،وينسط رض ٚا ُدحٔؾ ؾَط ،وٓ يتؼط افَبقل مـ
ا ُدحٚل وٓ مـ ا ُدحٚل ظِٔف.
وينسط عٓقر افٍَٓٚء رض ٚا ُدحٔؾ وا ُدحٚل ،واصسط احلٍْٔ ٜافَبقل مـ ا ُدحٚل وا ُدحٚل ظِٔف
مً ً ،ٚوافَقل إول هق افراجح ٕن ؾٔف تسٓٔؾ فِتًٚمؾ بغ افْٚس ،ويٍُل اصساط رض ٚا ُدحٔؾ
ؾَط افذي هق صٚح ٛاحلؼ ،أم ٚا ُدحٚل وا ُدحٚل ظِٔف ؾال منُِ ٜدم تقاؾر رضٚمهٕ ،ٚن ا ُدحٚل
صٚح ٛحؼ ٓ هيّف مـ افذي يسدد فف حَف بَدر م ٚهيّف احلهقل ظِٔف ،وأم ٚا ُدحٚل ظِٔف ؾٓق
فِّحٔؾ وٓ خيتِػ ظْده دـ شقف يتؿ تسِٔؿ احلؼ بؾ افذي هيّف هق أن يسِؿ احلؼ
مِتزم بحؼ ُ
دـ يستحَف -وهق هْ ٚا ُدحٚل -وهذا افرأي يتٍؼ مع احلدي ٞافؼيػ" :وإ ا ُأتبع أحدـؿ ظذ
مِئ ؾِٔتبع"(.)1
وهذا يتْٚش ٛمع حقاف ٜاحلَقق افتل يتؿ َِٕٓ ٚمـ افؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ،ٜوٓ هيؿ
ادديـ دـ شُٔقن أداؤه بؾ إهؿ هق أن تزأ متف مـ افديـ ٕي صخص ،مٚدام هذا افنخص
يُقن أداؤه فف صحٔح ً.ٚ
 .4آثار االندماج على العقود:
افًَقد تكؾٚت مالرم ٜحلٔٚة افؼـ ،ٜوهل ـثرة ومتْقظٕ ،ٜن حٚجٚت افتًٚمؾ افتجٚري
تتىِ ٛفؽ ،وٓ تثر افًَقد افتل أبرمتٓ ٚافؼـ ٜافداجم ٜصًقب ٜدم افتٍْٔذ ؾٓل ؿٚئّ ،ٜأمٚ
افًَقد افتل أبرمتٓ ٚافؼـ ٜادْدجم ،ٜؾ ُٔحدد مهره ٚاتٍٚؿٔ ٜإٓدمٚج.
ؽر أن مـ افًَقد م ٚيتهؾ اته ًٓٚوثَٔ ً ٚبَّقمٚت افؼـ ٜادْدجم ،ٜوخٚص ٜتِؽ افًَقد افتل
يرتبط هب ٚافًْك افبؼي وؿقامف افًّؾ ،وم ٚيتًِؼ بٚحلامي ٜافَٕٚقٕٔ ٜهل ٚوـذفؽ ظَقد إيٚر
إمٚــ وم ٚيتهؾ هب ٚمـ اشتثْٚءات أمهٓ ٚآمتداد افَٕٚقين فرسيٚهن ٚوافتحديد افَٕٚقين فألجرة

()1رواه البخاري :صحيح البخاري ،باب إذا أحال على ملي فليس لو رد ،احلديث رقم( .)2167ومسلم :صحيح
مسلم ،باب حترمي مطل الغين وصحة احلوالة واستحباب قبوذلا إذا أحيل على ملى ،احلديث رقم (.)1564

24

اندماج الشركات يف الفقه اإلسالمٌ وأثره على تطىير الصهاعة املالًة اإلسالمًة..............أ.د .عبد
الىهابعبد اهلل أمحد املعمرٍ

ومدى افتْٚرل مْٓ ،ٚإػ ؽر فؽ مـ افًَقد وم ٚيْت ٟظـ افًَقد بهٍ ٜظٚم ٜمـ حَقق
وافتزامٚت .وبحس ٛضبًٔ ٜهذه افدراش ٜؾٕ٘ف شقف يتؿ افبح ٞدم افًَقد ات إمهٔ ٜاخلٚصٜ
وهل ظَقد افًّؾ وظَقد اإليٚر ،وافتل يٍسض أهن ٚمقجقدة دم ـؾ ذـ ٜوأن افؼـ ٓ ٜبد أن
تُقن ضرؾ ً ٚدم هذه افًَقد ،ـام أن هل ٚضبًٔ ٜخٚص ٜـقهن ٚتتًِؼ بًامل ومقطٍل افؼـ ،ٜومُٚتبٓٚ
وحمالهت ،ٚوإحُٚم افًٚم ٜهلذه افًَقد تنسك ؾٔٓ ٚمع ـثر افًَقد ،وشقف يتؿ بٔٚن أثر إٓدمٚج
ظذ افًَقد دم أيت:
 2.4أثر االندماج على عقود العمل:
إٓدمٚج ٓ يْٓل ٕنٚط افؼـ ٜوإٕام يستّر ٕنٚضٓ ٚدم إضٚر حجؿ أـز هق افؼـ ٜافداجم ٜأو
افؼـ ٜاجلديدة افْٚا ٜظـ إٓدمٚج ،ودم طؾ شٔٚش ٜافسـٔز آؿتهٚدي وظذ فؽ ؾال ُيًد
إدمٚج افؼـٚت شبب ًٓ ٚشتحٚف ٜتٍْٔذ ظَقد افًّؾ ،وافتل تتّٔز بٖهن ٚمـ افًَقد ادستّرة افتل
يستٌرق تٍْٔذه ٚمدة مـ افزمـ ،بًُس افًَقد افٍقري ٜافتل يتؿ تٍْٔذه ٚدم حلي ٜـًَد افبٔع
حٔ ٞيسِؿ افبٚئع افقء ادبٚع ويَبض افثّـ .وبّجرد تُقيـ ظَد افًّؾ تْنٖ ظالؿ ٜتًٚؿديٜ
تربط ضردم افًَد(افًٚمؾ ورب افًّؾ) ،وتٍرض ظِٔٓام افتزامٚت مستّرة ضٚد ٚطؾ افًَد ؿٚئ ًام،
وظذ فؽ ؾ٘ ن إٓدمٚج فٔس مـ أشبٚب إَوٚء ظَقد افًّؾٕ ،ن ظَد افًّؾ مـ افًَقد
افنخهٔ .ٜـٚن افٍَف مستَر ظذ أن افًَد يْتٓل بتٌٔر رب افًّؾ ٕٕف مـ افًَقد افنخهٜٔ
افتل يُقن ؾٔٓ ٚضرؾ ٚافًَد حمؾ اظتبٚر ،إٓ أن م ٚتقصِ ٝإفٔف افَقإغ احلديث ٜأوجد ارتبٚض ً ٚبغ
افًٚمؾ وادهْع أو ادتجر ،وأصبح ٝصِ ٜافًٚمؾ بٚدْنٖة أؿقى مـ صِتف برب افًّؾ ادتًٚؿد
مًف ،وـٚد ؿٕٚقن افًّؾ يٍَد صٍتف افنخهٔ.ٜ
وفذفؽ ؾ٘ن افَقإغ ٕيّ ٝمبدأ ارتبٚط ظَقد افًّؾ بٚدْنٖة ،واشتّرار ظَد افًّؾ ؿٚئ ًام رؽؿ
تٌٔر رب افًّؾ شقاء ببٔع ادْنٖة أو بٚإلرث أو ؽر فؽ مـ إشبٚب ،وبٚفتٚيل مل يًد ٕٓتَٚل
مُِٔ ٜادْنٖة أثر ظذ ظَقد افًّؾ ادزم ٜبغ رب افًّؾ وافًامل ،ؾال تَْيض هذه افًَقد بؾ تيؾ
شٚري ٜبَقة افَٕٚقن وبُٚؾ ٜذوضٓ ٚؿبؾ رب افًّؾ اجلديد ،شقاء أـٚن إتَٚل مُِٔ ٜادْنٖة
بسب ٛافبٔع أو اإلرث أو إٓدمٚج أو ؽر فؽ مـ إشبٚب.
ومل يْص ؿٕٚقن افًّؾ افّْٔل ظذ فؽ ساح ،ٜوإن ـٚن يٍٓؿ فؽ ضّْ ً ٚمـ ٕهقصف ،حٔٞ
ٕص ظذ إٔف ":أ -إ ا مل يْتف افًَد وتٌر صٚح ٛافًّؾ ٕي شب ٛمـ إشبٚب ُيًد مـ خٍِف
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ـهٚح ٛظّؾ مسئقًٓ ظـ تٍْٔذ ـٚؾ ٜآفتزامٚت ادستب ٜظذ ظَد افًّؾ افسٚبؼ إٓ إ ا اتٍؼ ظذ
خالف فؽ"(.)1
وظذ فؽ ؾ٘ن ظذ افؼـ ٜافداجم ٜأو افؼـ ٜاجلديدة افْٚا ٜظـ إٓدمٚج بٚظتبٚره ٚخٍِ ًٚ
فِؼـ ٜادْدجم ٜتٍْٔذ آفتزامٚت افْٚا ٜظـ ظَد افًّؾ ،حٔ ٞتًتز رب ظّؾ جديد ،هذا دم
حٚل ـٚن ظَد افًّؾ مزم مع افؼـ ٜادْدجم .ٜأم ٚإ ا ـٚن ظَد افًّؾ ؿد أبرم مع افؼـ ٜافداجمٜ
ؾال يتٖثر ظَد افًّؾ بٕٓٚدمٚج ٕن افؼـ ٜتيؾ ؿٚئّ ،ٜوٓ يٗثر ظِٔف أن تْدم ٟؾٔٓ ٚذـٚت
أخرى.
ومم ٚشبؼ يتوح أن إَوٚء افؼـ ٜادْدجم ٜوروال صخهٔتٓ ٚآظتبٚري ٜفٔس فف أثر ظذ ظَقد
افًّؾ افتل أبرمتٓ ،ٚوتبَك هذه افًَقد شٚري ٜؿبؾ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة .ويست ٛظذ فؽ
أن بَٚء ظَقد افًّؾ ٓ يتقؿػ ظذ رضٚء افًٚمؾ أو افؼـ ٜافداجم ،ٜؾِٔس فًِٚمؾ ـام فٔس
فِؼـ ٜافداجم ٜافتحِؾ مـ افًَقد افتل أبرمتٓ ٚافؼـ ٜادْدجم ،ٜو فؽ هبدف احلٍٚظ ظذ ـٔٚن
ادْنٖة و ٚي ٜافًامل بام دَؼ آشتَرار آؿتهٚدي وآجتامظل .وإ ا ـٚن ٓ يقر ٕي مـ
افًٚمؾ أو افؼـ ٜافداجم ٜافتخِص مـ ظَد افًّؾ بٚإلرادة ادٍْردة ،إٓ أن مـ اجلٚئر إهنٚء ظَد
افًّؾ بٚإلرادة ادنسـ ٜفىرؾٔف ،ـام يقر أهن ٚظَد افًّؾ ظز حمدد اددة ب٘رادة أحد ضرؾٔف إ ا ؿٚم
فديف مزر مؼوع(.)2
وبٚفْ سب ٜفًَقد افًّؾ دم ذـ ٜادوٚرب ٜيَرر افٍَف اإلشالمل إٔف إ ا ظزل رب ادٚل افًٚمؾ ظـ
وشقاء ظِؿ ادًزول أم مل
شقاء ـٚن رأس ادٚل ظْٔ ً ٚأو ظرض ً،ٚ
افتكف إٍسخ ٝادوٚرب،ٜ
ً
ً
يًِؿ ،وٓ يًىك افًٚمؾ صٔئ ً ٚمـ افربح حتك تبٚع افًروض ،ويهر عٔع ادٚل ٕٚض ًَٕ -ٚد ًا -أو
تَُقم افًروض بٚفَْد ويٖخذه أحد افىرؾغ بحسٚبف ،وهذا هق مذه ٛعٓقر افٍَٓٚء.
ؽر إْٔ ٚفق أخذٕ ٚبٚفرأي افذي -شبؼ أن -رجحْٚه أن إتَٚل احلَقق وآفتزامٚت مـ افؼـٜ
ادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜيدخؾ دم بٚب احلقاف ،ٜؾُٔقن إتَٚل ظَقد افًّؾ مـ افؼـ ٜادْدجمٜ
ظذ افؼـ ٜافداجم– ٜظذ أشٚس إٔف أصبح افتزام ً ٚفًِامل افذيـ تؿ تًْٔٓؿ وافتًٚؿد -هق مـ بٚب
حقاف ٜاحلَقق ،ودم رأي افبٚح ٞأن هذا افتخري ٟأؾوؾ ويتْٚش ٛمع ضبًٔ ٜافتًٚمالت افًَدي،ٜ
وؾٔف حؾ فِّنٚـؾ افتل ؿد تيٓر ،وحٍٚط ً ٚحلؼ هٗٓء افًامل وادقطٍغ دم افؼـٚت افداخِ ٜدم
إٓدمٚج.

( )1ادلادة رقم( )1/31من قانون العمل اليمين الصادر بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )5لسنة 1995م.
()2ادلادتني رقم ( )36 ،35من قانون العمل اليمين.
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 2.4أثر االندماج على عقد اإليجار:
ظَد اإليٚر ظَد رضٚئل مِزم فِجٕٚبغ ،ويْنٖ ظْف افتزامٚت ظذ ـؾ مـ ادٗجر وادستٖجر،
وتتًدد إمقال افتل يرد ظِٔٓ ٚحؼ اإليٚر بٚختالف افْنٚط افذي متٚرشف افؼـٚت افتجٚري،ٜ
ويَتيض اشتّرار ادؼوع آؿتهٚدي افذي يٗول إػ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة اشتّرار ظَقد
اإليٚر ادتًَِ ٜبٕٓٚتٍٚع بٕٚمٚــ ادٗجرة بَّت ٙهذه افًَقد فِؼـ ٜادْدجم ،ٜويتبع فؽ
اورة آحتجٚج بٕٓٚدمٚج دم مقاجٓ ٜادٗجر حتك ٓ يُقن حتَٔؼ ظِّٔ ٜإٓدمٚج مرتبى ًٚ
ب٘رادتف إ ا اصسط مقاؾَتف ادسبَ ٜظذ إتَٚل احلؼ دم اإليٚر مـ افؼـ ٜادْدجم ٜإػ افؼـٜ
افداجم ٜأو اجلديدة.
ومـ ادَرر أن افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة تتَِك م ٜافؼـ ٜدم هٔئ ٜجمّقع مـ ادٚل بام ينِّف مـ
ظْٚس إيٚبٔ ٜوشِبٔ ٜـام شبؼ بٕٔٚف ،ؽر أن إتَٚل احلؼ دم اإلجٚرة يثر بًض ادنُالت إ ا ـٚن
ٓ يقر فِؼـ ٜادْدجم ٜافتْٚرل ظـ اإليٚر شقاء أـٚن حرمٚهن ٚمـ افتْٚرل ظـ حؼ اإلجٚرة
مَرر ًا بحُؿ افَٕٚقن ،أو بَّت ٙذط دم ظَد اإليٚر ٓ ئز هل ٚافتْٚرل.
ومـ ٕٚحٔ ٜأخرى ؾ٘ن تْٚرل ادستٖجر إصع ظـ اإليٚر فٌِر ٓ خيع متف إخالء تٚم ً ،ٚبؾ يبَك
ضٚمْ ً ٚفِتْٚرل فف دم تٍْٔذ آفتزامٚت افتل إتَِ ٝإػ هذا إخر .ويثر هذا احلُؿ افتسٚؤل ظـ
وضع ظَد اإليٚر افذي أبرمتف افؼـ ٜادْدجم ٜبٚظتبٚره ٚادستٖجر إصع ،إ ٓ يتهقر أن تبَك
ضٚمْ ٜفِؼـ ٜافداجم ،ٜواحلٚل أهن ٚتٍْك وتزول صخهٔتف آظتبٚري ،ٜؽر أن اظتبٚر افؼـٜ
افداجم ٜأو افؼـ ٜاجلديدة افْٚا ٜظـ إٓدمٚج خٍِ ً ٚظٚم ً ٚفِؼـٚت ادْدجم ٜيًؾ مـ حؼ
افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة أن تْتَؾ إفٔٓ ٚظَقد اإليٚر ،حٔ" ٞتْتَؾ عٔع حَقق وافتزامٚت
افؼـٚت ادْدجم ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜأو افْٚا ٜظـ إٓدمٚج حُ ًام بًد إتٓٚء إجراءات افدمٟ
وتسجٔؾ افؼـ ٜوؾَ ًٕ ٚحُٚم هذا افَٕٚقن ،وتًتز افؼـ ٜافداجم ٜأو افْٚا ٜظـ إٓدمٚج خٍِ ًٚ
ؿٕٚقٕٔ ً ٚفِؼـٚت ادْدجم ،ٜوحتؾ حمِٓ ٚدم عٔع حَقؿٓ ٚوافتزامٚهت ،ٚو فؽ دم حدود م ٚاتٍؼ ظِٔف
دم ظَد إٓدمٚج مع ظدم اإلخالل بحَقق افدائْغ"(.)1
ومـ هذا افْص يتوح إٔف تستّر ظَقد إيٚر إمٚــ افتل ترتبط هب ٚافؼـ ٜادْدجم ،ٜوتْتَؾ إػ
افؼـ ٜافداجم ٜبٚظتبٚر أن احلؼ دم اإليٚر يهبح مـ ظْٚس افذم ٜادٚفٔ ٜفِؼـ ٜادْدجم ،ٜافتل
تْتَؾ بُٚؾ ٜظْٚسه ٚاإليٚبٔ ٜوافسِبٔ ٜإػ افؼـ ٜافداجم.ٜ

( )1ادلادة رقم ( )285من قانون الشركات التجارية اليمين.
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وافًَقد بٚظتبٚر أهن ٚمـ آفتزامٚت يْكف افًَد إػ افًٚؿديـ وإػ افقرث( ٜاخلِػ افًٚم) دون
اإلخالل بٖحُٚم ادراث ادْهقص ظِٔٓ ٚدم ؿٕٚقن ادراث( ،)1وظِٔف ؾ٘ن ظَد اإليٚر يْتَؾ
ـٌرة مـ آفتزامٚت إػ اخلِػ افًٚم وافذي هق دم حٚل إدمٚج افؼـٚت هق افؼـ ٜافداجم ٜأو
افْٚا ٜظـ إٓدمٚج ،اخلِػ افًٚم فِؼـٚت ادْدجم .ٜوبذفؽ يْتَؾ إفٔٓ ٚاإليٚر مع ؽره مـ
احلَقق وآفتزامٚت ،وافؼـٚء دم إٓدمٚج مل تْكف بْٔٓؿ إػ إهنٚء افؼـ ٜوتهٍٔتٓ ،ٚوإٕام
اهلدف هق آشتّرار دم ٕنٚضٓ ٚظـ ضريؼ إٓدمٚج ،مستٍٔديـ مـ وشٚئؾ اإلٕتٚج وافسـٔز
آؿتهٚدي افُبرة ظـ ضريؼ إٓدمٚج.
واخلالص ٜأن حَقق اإليٚر افقاردة ظذ ـٚؾ ٜإمقال ادٚدي ٜوادًْقي ٜادَْقف ٜوافًَٚري ٜتُقن دم
جمّقظٓ ٚظْٚس أشٚشٔ ٜبٚفذم ٜادٚفٔ ٜفِؼـ ٜادْدجم ،ٜوتْتَؾ بٕٓٚدمٚج إػ افؼـ ٜافداجمٜ
بذاهت ٚوصٍٚهت ٚوضامٕتٓ ٚودؾقظٓ ٚإظامًٓ د ٚيَرره افَٕٚقن مـ أن افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة تًتز
خٍِ ً ٚظٚم ً ٚفِؼـٚت ادْدجم.ٜ
ودم افٍَف اإلشالمل شبؼ أن رجحْ ٚأن إتَٚل احلَقق وآفتزامٚت مـ افؼـ ٜادْدجم ٜإػ
افؼـ ٜافداجم ٜيدخؾ دم بٚب احلقاف ،ٜؾُٔقن إتَٚل ظَقد اإليٚر مـ افؼـ ٜادْدجم ٜظذ افؼـٜ
افداجم ،ٜهق مـ بٚب حقاف ٜاحلَقق ،ودم هذا اشتَرار فًِّٚمالت بغ افْٚس و حمٚؾي ٜظذ
احلَقق ،وؾٔف حؾ فِّنٚـؾ افتل ؿد تْنٖ ظـ فؽ ،وهذا ٓ يتًٚرض مع حري ٜافًٚؿد-ادٗجر-
دم افتٖجر ٕٕف هْ ٚمل يتؿ افتٖجر فنخص ضبًٔل يست ٛظذ إتَٚل اإليٚر مـ صخص ار
ٕتٔج ٜاختالف ادستٖجر ،وإٕام تؿ اإليٚر فنخهٔ ٜاظتبٚري ٜهل هْ ٚافؼـ ،ٜوٓ يست ٛظذ
إتَٚل ادحؾ ادٗجر مـ ذـ ٜإػ أخرى ـبر ار ،ؽر أن هذا ٓ يًْل مْع ادٗجر مـ ضِٛ
ؾسخ ظَد اإليٚر دم حٚل ترضره ،ؾٓق يًد مـ دائْل افؼـ ٜدؼ فف آظساض ظذ إٓدمٚج ،أو
ضِ ٛؾسخ ظَد اإليٚر ظـ ضريؼ افَوٚء.
الخاتمة:
إٓدمٚج ظِّٔ ٜاؿتهٚدي ٜوؿٕٚقٕٔ ،ٜوإدمٚج افؼـٚت افتجٚري ٜيٗثر ظذ افهْٚظ ٜادٚفٔ ٜمـ
خالل تقحٔد اجلٓقد وأّع افىٚؿٚت وتبٚدل اخلزات وترـٔز رأس ادٚل ،وبٚفتٚيل ايٚد بٔئٜ
مْٚشب ٜفالبتُٚر وآبداع وتىقير افهْٚظ ٜادٚفٔ.ٜ

( )1ادلادة رقم( )206من القانون ادلدين اليمين.
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ودم هذه افقرؿ ٜظرضْ ٚإحُٚم افًٚم ٜفالٕدمٚج ،و فؽ بٖن توؿ ذـ ٜأخرى إفٔٓ ٚدم حٚفٜ
إٓدمٚج بىريؼ افوؿ ،أو بٚحتٚد ومزج ذـتغ أو أـثر دم ذـ ٜواحدة ،وؿد بغ افبٚح ٞأن
افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة تتَِك م ٜافؼـ ٜادْدجم ٜبام تنِّف مـ ظْٚس إيٚبٔ ٜوشِبٔ ٜدم هٔئٜ
جمّقع مـ ادٚل ،ومـ ثؿ ؾ٘ن افؼـ ٜافداجم ٜحتؾ حمؾ افؼـ ٜأو افؼـٚت ادْدجم ٜدم م ٚهل ٚومٚ
ظِٔٓ ٚمـ افتزامٚت ،وإتَٚل م ٜافنُ ٜظذ هذا افْحق ُيًد مـ ابرر اخلهٚئص افَٕٚقٕٜٔ
فالٕدمٚج ،افتل متٔزه ظـ ؽره مـ إٕيّ ٜادنٚهب ،ٜوأن هذا إٓتَٚل يدخؾ دم بٚب احلقاف ٜافتل
ٕيّٓ ٚاإلشالم واظتْك بٖحُٚمٓ.ٚ
ويْت ٟظـ إٓدمٚج آثٚر ظذ افؼـٚت افداخِ ٜدم إٓدمٚج وافؼـٚء وادسٚمهغ وافًَقد افتل
تزمٓ ٚهذه افؼـٚت ،وافٌر افذي يتًٚمؾ مع هذه افؼـٚت وافذي ؿد يُقن دائْ ً ٚأو مديْ ً ،ٚممٚ
يٗثر ظذ افهْٚظ ٜادٚفٔ ٜاإلشالمٔ ٜوخٚص ٜدم طؾ افًقد ٜادٚفٔ.ٜ

النتائج:
تقصؾ افبٚح ٞمـ خالل افبح ٞإػ افْتٚئ ٟأتٔ:ٜ
 .1دم افٍَف اإلشالمل يقر إٓدمٚج بغ افؼـٚت افتل ختتِػ أؽراضٓ ،ٚم ٚدام ٓ هيدف
إػ اإلاار بٚفٌر أو آحتُٚر ،بخالف افَقإغ افقضًٔ ٜافتل تنسط أن تتامثؾ أو
تتُٚمؾ أؽراض افؼـٚت افداخِ ٜدم إٓدمٚج.
إَوٚء مبسس ًا فِؼـ ٜادْدجم ٜوروآً فنخهٔتٓٚ
 .2يًتز إٓدمٚج مـ افْٚحٔ ٜافَٕٚقٕٜٔ
ً
ادًْقي ٜوإتَ ٓٚصٚم ً
ال فذمتٓ ٚادٚفٔ ٜإػ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة.
 .3ظرف افٍَف اإلشالمل تىبَٔٚت إٓدمٚج بغ افؼـٚت ،ؾٓق يْيؿ ـؾ افتًٚمالت
آؿتهٚدي ٜوافَٕٚقٕٔ ٜافتل دتٚج إفٔٓ ٚافْٚس ،وتٍرضٓ ٚمستجدات احلٔٚة ادًٚسة،
وهق شب ٛمـ أشبٚب إَوٚء افؼـٚت دم افٍَف اإلشالمل.
 .4إٓدمٚج – بٚظتبٚره ظّ ً
ال اؿتهٚدي ً ٚوؿٕٚقٕٔ ً ٚمتًَِ ً ٚبٚفؼـٚت -يًُس ؽٚيٚت
افؼـٚت وأهداؾٓ ،ٚوييٓر فؽ مـ أن هْٚك ثّ ٜذـٚت تسًك إػ افسٔىرة ظذ
افؼـٚت إخرى ؾتدجمٓ ٚبٓٚبتالع ٍفتوع حد ًا حلٔٚهت ،ٚحتك ٓ يبَك ظذ مرسح احلٔٚة
افَٕٚقٕٔ ٜشقى افؼـٚت افداجم.ٜ
 .5إٓدمٚج يٗدي إػ ريٚدة مسٚمهل افؼـٚت ويدظؿ ؿقهت ٚآؿتهٚدي ٜبام يسٚظد ظذ
طٓقر ذـٚت ؿقي ٜؿٚدرة ظذ اشتخدام افتُْقفقجٔ ٚاحلديث ٜومْٚؾس ٜافؼـٚت
إجْبٔ.ٜ
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 .6اتسٚع ٍٕق افؼـ ٜافداجم ٜؿد يٗدي إػ إٕنٚء ذـٚت احتُٚري ٜتستخدم شِىٚهتٚ
فتحَٔؼ أؽراض ومهٚفح صخهٔ ٜظذ حسٚب ادهِح ٜافًٚم ،ٜوفذفؽ جلٖت ـثر
مـ افدول إػ ؾرض بًض افَٔقد ظذ ظِّٔ ٜإٓدمٚج ،وؽره مـ صقر افسـٔز
آؿتهٚدي إخرى تالؾٔ ً ٚفْنٖة ذـٚت احتُٚري ٜتٗثر ظذ اؿتهٚديٚت هذه افدول.
 .7تٗثر ظِّٔ ٜإدمٚج افؼـٚت دم افهْٚظ ٜادٚفٔ ٜاحلديث ٜمـ خالل أّع افىٚؿٚت
ٓبتُٚر مْتجٚت وتىبَٔٚت مٚفٔ ٜإشالمٔ ٜجديدة تًقد بٚفٍْع ظذ إؾراد وادجتّع.
التوصيات:

دم هنٚي ٜهذه افقرؿ ٜيقيص افبٚح ٞبٔٚيت:
 .1إظٚدة افْير دم افؼط افذي اصسضف افَٕٚقن افّْٔل بٖن يُقن ؽرض افؼـٚت ادْدجمٜ
متُٚم ً
ال أو متنٚهب ً ٚبٖن ُيسّح بهٍ ٜاشتثْٚئٔ ٜفِّهِح ٜافًٚم ٜأن ددث إٓدمٚج بغ
ذـتغ أو أـثر ٓ يًّٓام ؽرض واحد ،بٖن يُقن ؽرض افؼـ ٜاجلديدة افْٚا ٜظـ
إٓدمٚج مٌٚير ًا فٌرض افؼـٚت ادْدجم.ٜ
 .2آهتامم بّؼوع إٓدمٚج د ٚيتوّْف مـ إيوٚحٚت وتٍهٔالت تُقن مُِّ ٜومٍرسة
ٓتٍٚؿٔ ٜإٓدمٚج ،و د ٚفف مـ ؾٚئدة دم مرحِ ٜم ٚبًد إٓدمٚج.
 .3ي ٛافْص دم افَقإغ ا ُدْيّ ٜفًِّٔٚت إٓدمٚج ظذ بَٚء ظَقد افًّؾ وؽره ٚمـ
افًَقد افنخهٔ ٜافتل إصؾ ؾٔٓ ٚإتٓٚؤه ٚبتٌٔر رب افًّؾ ،واشتّراره ٚبًد
ْٚء مـ
إٓدمٚج ،وإتَٚهل ٚإػ افؼـ ٜافداجم ٜأو اجلديدة افْٚا ٜظـ إٓدمٚج ،اشتث ً
افَقاظد افًٚم ٜهلذه افًَقد ،و فؽ حٍٚط ً ٚظذ احلَقق ومراظٚة فِجقإ ٛاإلٕسٜٕٔٚ
وآجتامظٔ ٜدم ظِّٔ ٜإٓدمٚج ،مع تْئؿ حؼ افىرف ادتًٚؿد دم هذه افًَقد دم ؾسخ
افًَد دم حٚل ترضره.
 .4ي ٛافْص دم افَقإغ ادْيّ ٜفًِّٔٚت إٓدمٚج ظذ اشتّرار ظَقد اإليٚر
فِّحالت افتل اشتٖجرهت ٚافؼـٚت ادْدجم ،ٜوإتَٚل ظَقد اإليٚر تَِٚئٔ ً ٚدون إظامل
افؼط ادٕٚع مـ افتْٚرل ،بحٔ ٓ ٞيقر فِّٗجر ادىٚفب ٜبٍسخ ظَد اإليٚر ؿبؾ إتٓٚء
مدتف بسب ٛاإلخالل بٚفتزام افوامن ،وظدم جقار ؾسخٓ ٚبّجرد إٓدمٚج ،وفوامن
احلَقق يتؿ افْص ظذ جقار ضِ ٛادٗجر ضامٕٚت فِقؾٚء بحَف وادحٚؾي ٜظذ افًغ
ادٗجرة ،و فؽ ٓشتَرار ادًٚمالت وح ً
ال فإلصُٚفٔٚت افتل ؿد تْنٖ ظْد إٓدمٚج.
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 .5حتريؿ افسٔىرة ظذ إشقاق وآحتُٚر أو اإلاار بٚدْٚؾس ٜجْٚئٔ ً ،ٚورسظ ٜإصدار
ؿٕٚقن دويل فتحريؿ آحتُٚر وحري ٜادْٚؾس ،ٜوتْئؿ فؽ حمِٔ ً ٚدم ـؾ دوف.ٜ
 .6دظقة افبٚحثغ وادٓتّغ ومراـز افبح ٞادتخهه ٜإػ افًّؾ ظذ إيٚد مْيقمٜ
ؿٕٚقٕٔ ٜتقاـ ٛافتىقرات وادستجدات تْبع مـ مبٚدئ اإلشالم وؿّٔف.
 .7ايٚد بٔئ ٜحمٍزة ٕٓدمٚج افؼـٚت افتجٚري ٜوتنجٔع تِؽ افؼـٚت ظذ اشتَىٚب
افَدرات وافٍُٚءات ،وترـٔز إمقال افتل تقؾر آمُٕٚٚت افالرمٓ ٜبتُٚر تىبَٔٚت
ومْتجٚت مٚفٔ ٜجديدة وؾؼ افؼيً ٜآشالمٔ ٜبام يسٓؿ دم تىقير افهْٚظ ٜادٚفٜٔ
اإلشالمٔ ٜاحلديث.ٜ
قائمة المصادر والمراجع:
-

إبراهٔؿ بـ ظع بـ يقشػ افنراري أبق إشحٚق :ادٓذب دم ؾَف اإلمٚم افنٚؾًل ،دار افٍُر ،بروت
فبْٚن( ،د.ت).

-

أبق ريد رضقان :افؼـٚت افتجٚري ٜدم افَٕٚقن افُقيتل ادَٚرن ،دار افٍُر افًرب ،ضبً1978 ٜم.

-

أ د أبق افروس :مقشقظ ٜافؼـٚت افتجٚري" ٜادقشقظ ٜافَٕٚقٕٔ ،"ٜادُت ٛاجلٚمًل احلدي،ٞ
اإلشُْدري2002 ،ٜم.

-

أ د بـ احلسغ بـ ظع بـ مقشك أبق بُر افبَٔٓل :شْـ افبَٔٓل افُزى ،حتَٔؼ حمّد ظبد افَٚدر ظى،ٚ
مُتب ٜدار افبٚر ،مُ ٜادُرم1414 ،ٜها1994-م.

-

أ د حسغ :جمّقظ ٜتؼيًٚت افًّؾ وافتٖمْٔٚت مًَِ ً ٚظِٔٓ ٚبٖحُٚم افَوٚء وأؿقال افٍَٓٚء ومَٚرٕٜ
بٚفْهقص ادٌِٚة ،افَٚهرة1960 ،م.

-

أ د افدردير أبق افزـٚت :افؼح افُبر ،حتَٔؼ حمّد ظِٔش ،دار افٍُر ،بروت( ،د.ت).

-

أ د بـ ظع بـ حجر أبق افٍوؾ افًسَالين :تِخٔص احلبر ،حتَٔؼ ظبد اَّلل هٚصؿ افٔامين اددين ،ادديْٜ
ادْقرة1384 ،ها 1964م.

-

أ د بـ ظع ابـ حجر أبق افٍوؾ افًسَالين :ؾتح افبٚري ذح صحٔح افبخٚري ،حتَٔؼ حم ٛافديـ
اخلىٔ ،ٛدار ادًرؾ ،ٜبروت فبْٚن( ،د.ت).

-

أ د حمّد حمرر :إدمٚج افؼـٚت مـ افقجٓ ٜافَٕٚقٕٔ" ٜدراش ٜمَٚرٕ ،"ٜدار افْٓو ٜافًربٔ،ٜ
افَٚهرة( ،د.ت).

-

حسْل ادكي :إدمٚج افؼـٚت وإَسٚمٓ" ٚدراش ٜمَٚرٕ ،"ٜدار افُت ٛافَٕٚقٕٔ ،ٜمك2007 ،م.
قد حمّد صّسٚن :تهٍٔ ٜذـٚت إصخٚص افتجٚري" ٜدراش ٜمَٚرٕ ،"ٜرشٚف ٜدـتقراه ،جٚمًٜ
افَٚهرة1994 ،م.

-

احلسغ ابـ ا د افسٔٚؽٔٚحلّٔل افهًْٚين :افروض افْور ،دار اجلٔؾ ،بروت( ،د.ت).

-

قد صّسٚن :افؼـٚت افتجٚري ،ٜدار افنقـٚين فِىبٚظ ٜوافْؼ ،صًْٚء2005 ،م.

-

شّٔح ٜافَِٔقب :افَٕٚقن افتجٚري "افؼـٚت افتجٚري ٜاخلٚص ،"ٜدار افْٓو ٜافًربٔ1981 ٜم.
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-

شِٔامن بـ إصً ٞأبق داود افسجستٚين إردي :شْـ أبق داود ،حتَٔؼ حمّد حمل افديـ ظبد احلّٔد،
دار افٍُر( ،د.ت).

-

شِٔامن بـ ظّر بـ حمّد افبجرمل :حٚصٔ ٜافبجرمل ،ادُتب ٜاإلشالمٔ ،ٜديٚر بُر ،ترـٔ( ،ٚد.ت).

-

ظبد افر ـ بـ ظع بـ حمّد بـ اجلقري أبق افٍرج :افتحَٔؼ دم أحٚدي ٞاخلالف ،حتَٔؼ مسًد ظبد
احلّٔد حمّد افسًدين ،دار افُت ٛافًِّٔ ،ٜبروت فبْٚن ،افىبً ٜإوػ1415 ،ها.

-

ظبد اَّلل بـ أ د ادَدد مقؾؼ افديـ أبق حمّد :افُٚدم دم ؾَف أ د بـ حْبؾ ،ادُت ٛاإلشالمل ،بروت
فبْٚن( ،د.ت).

-

ظبد اَّلل بـ أ د ادَدد مقؾؼ افديـ أبق حمّد :ادٌْل ،دار اافٍُر ،بروت فبْٚن ،افىبً ٜإوػ،
1405ها.

-

ظالء افديـ افُٚشٚين :بدائع افهْٚئع دم ترتٔ ٛافؼائع ،دار افُتٚب افًرب ،بروت ،افىبً ٜافثٜٕٔٚ
1982م.

-

ظع أ د افَِٔيص :ؾَف ادًٚمالت ادٚفٔ ٜدم افؼيً ٜاإلشالمٔ ،ٜدار اجلٚمًٚت افّْٔٔ ،ٜافىبً ٜافرابً،ٜ
1420ها 2000م.

-

ظع يقٕس :افؼـٚت افتجٚري ،ٜضبً1957 ٜم.

-

ؾتحل ظبد افهبقر :أثٚر افَٕٚقٕٔ ٜفِتٖمٔؿ ،ضبً1967 ٜم.

-

ؾتحل ظبد افهبقر  :افقشٔط دم ؿٕٚقن افًّؾ1967 ،م.

-

حمّد بـ أ د بـ اخلىٔ ٛافؼبْٔل صّس افديـ :اإلؿْٚع فِؼبْٔل ،حتَٔؼ مُت ٛافبحقث
وافدراشٚت دار افٍُر ،دار افٍُر ،بروت فبْٚن1415 ،ها.

-

حمّد بـ أ د بـ رصد افَرضبل أبق افقفٔد :بداي ٜادجتٓد وهنٚي ٜادَتهد ،مٗشس ٜافرشٚف ،ٜبروت
فبْٚن ،افىبً ٜإوػ1425 ،ها 2004م.

-

حمّد ابـ حبٚن بـ أ د أبق حٚتؿ افتّّٔل افبستْل :صحٔح ابـ حبٚن ،مٗشس ٜافرشٚف ٜبروت فبْٚن،
افىبً ٜافث1414 ٜٕٔٚها 1993م.

-

حمّد حسغ افنٚمل :افْيري ٜافًٚم ٜفالفتزامٚت دم افَٕٚقن اددين افّْٔل (ادًٚمالت افؼظٔ" )ٜاجلزء
إول مهٚدر آفتزام" ،دار افٍُر ادًٚس ،بروت ،افىبً ٜافث1414 ،ٜٕٔٚها 1994م.

-

حمّد رساجٕ :يري ٜافًَد دم افٍَف اإلشالمل ،افْٚذ شًد شّؽ فِْسخ وافىبٚظ ،ٜافَٚهرة ،ضبًٜ
1994م ادقاؾؼ 1414ها.

-

حمّد ظبد افر ـ ادٌرب أبق ظبد اَّلل :مقاه ٛاجلِٔؾ ،دار افٍُر ،بروت ،افىبً ٜافث1398 ،ٜٕٔٚها.

-

حمّد بـ يزيد أبق ظبد اَّلل افَزويْل :شْـ ابـ مٚجف ،حتَٔؼ حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل ،دار افٍُر ،بروت
فبْٚن( ،د.ت).

-

حمسـ صٍٔؼ :ادقجز دم افَٕٚقن افتجٚري ،دار افْٓو ٜافًربٔ.ٜ

-

حمسـ صٍٔؼ :افقشٔط دم افَٕٚقن افتجٚري ادكي ،دار افْٓو ٜافًربٔ.ٜ
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-

حمّد ؾريد افًريْل :افؼـٚت افتجٚري "ٜادؼوع افتجٚري اجلامظل بغ وحدة اإلضٚر افَٕٚقين وتًدد
إصُٚل" ،دار اجلٚمً ٜاجلديدة ،اإلشُْدري2006 ،ٜم.

-

حمّدبْٖ دبْسٓالفرسخز صّس افديـ :ادبسقط ،دار ادًرؾ ،ٜبروت فبْٚن( ،د.ت).

-

حمّد ؿدري بٚص ،ٚمرصد احلران إػ أحقال اإلٕسٚن ،ادىبً ٜإمري ،ٜافىبً ٜافثٚفث.ٜ

-

حمّد بـ أب بُر بـ ظبد افَٚدر افراري :خمتٚر افهحٚح ،حتَٔؼ حمّقد خٚضر ،مُتب ٜفبْٚن ٕٚذون،
بروت فبْٚن ،ضبً ٜجديدة 1415ها1995م.

-

حمّد حسغ إشامظٔؾ :إٓدمٚج دم مؼوع ؿٕٚقن افؼـٚت إردين ،مْنقرات ادُتب ٜاإلفُسؤٕٜ
ادج.www.fiseb.com ٜٕٔٚ

-

حمّد بـ مُرم بـ مْيقر إؾريَل ادكي :فسٚن افًرب ،دار صٚدر ،بروت فبْٚن ،افىبً ٜإوػ.

-

حمّد أبق رهرة :ادُِٔ ٜوٕيري ٜافًَد ،دار افٍُر افًرب( ،د.ت).

-

حمّد بـ ظبد اَّلل بـ افبٔع احلٚـؿ أبق ظبد اَّلل :مستدرك احلٚـؿ ،دار افُت ٛافًِّٔ ،ٜبروت – فبْٚن،
افىبً ٜإوػ1411 ،ها.

-

مسِؿ بـ احلجٚج أبق احلسغ افَنري افْٔسٚبقري :صحٔح مسِؿ ،حتَٔؼ حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل ،دار
إحٔٚء افساث افًرب ،بروت( ،د.ت).

-

مهىٍك ـامل ضف ،افؼـٚت افتجٚري ،ٜدار ادىبقظٚت اجلٚمًٔ ،ٜاإلشُْدري2000 ،ٜم.

-

مهىٍك ـامل ضف :ذـٚت إمقال ،ادٗشس ٜافثَٚؾٔ ٜاجلٚمًٔ ،ٜاإلشُْدري.ٜ

-

مهىٍك ـامل ضف :افَٕٚقن افتجٚري ،دار اجلٚمً ٜاجلديدة فِْؼ ،مك ،ضبً1995 ٜم.

-

مْهقر بـ يقٕس بـ ادريس افبٓقيت :ـنٚف افَْٚع فِبٓقيت ،حتَٔؼ هالل مهِٔحل مهىٍك هالل،
دار افٍُر ،بروت1402 ،ها.

-

دٔك بـ ذف افْقوي أبق رـري :ٚروض ٜافىٚفبغ ،ادُت ٛاإلشالمل ،بروت ،افىبً ٜافثٜٕٔٚ
1405ها.

القوانين:
 .2جمِ ٜإحُٚم افًدفٔ.ٜ
 .1افَٕٚقن رؿؿ ( )22فسْ1997 ٜم بنٖن افؼـٚت افتجٚري ،ٜوادًدل بٚفَرار اجلّٓقري بٚفَٕٚقن
رؿؿ( )15فسْ1999 ٜم ،وبٚفَٕٚقن رؿؿ( )12فسْ2001 ٜم ،وافَٕٚقن رؿؿ ( )28فسْ2004 ٜم.
 .1ؿٕٚقن افًّؾ افّْٔل افهٚدر بٚفَرار اجلّٓقري بٚفَٕٚقن رؿؿ ( )5فسْ1995 ٜم.
 .4افَرار اجلّٓقري رؿؿ  14فسْ2002 ٜم بنٖن افَٕٚقن اددين افّْٔل.
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