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 معهد آخر. أوجامعة 

 التوقیع:

 أكرم حمدي محمود العطاونةاالسم: 

12/12/2016 التار�خ:



 ب 

 الشكر والعرفان

األستاذ المشرف الد�تور عبد الرؤوف  إلى، العمیقوالتقدیر ، واالمتنان العظیم، أتقدم �جز�ل الشكر

 حه لي من وقت وجهد و�رشاد وتشجیع.لما من –عمید شؤون الطلبة في جامعة القدس  -ي او السن

 �افة أساتذتي �كلیة الحقوق في جامعة القدس. إلىكما أتوجه �الشكر الخاص 

 لجنة المناقشة. أعضاءاألساتذة األفاضل  إلىكما اتقدم �خالص شكري وعظیم امتناني 

 رفاني.قدم شكري وعأهذا العمل  إلتمامغیر مباشر  أولئك الذین ساعدوا �شكل مباشر أو ولكل 



 ج 

اآلثار القانونیة لالندماج على الشر�ات الداخلة فیه وحقوق المساهمین  علىلتعرف إلى اهدفت الدراسة 
مقارنة مع قانون الشر�ات األردني رقم  2010في ضوء مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة 

 .1981لسنة ) 159، وقانون الشر�ات المصري رقم (1997) لسنة 22(

المقارن؛ وذلك من خالل دراسة  الدراسة استخدم الباحث المنهج التحلیلي ولتحقیق الهدف من هذه
�عض ما �تب حول هذا الموضوع وتحلیله واستخالص المفاهیم والمبادئ األساسیة ذات العالقة 

منها، وتسجیل  دا�الدراسة وذلك �القدر الذي تتطلبه في �ل جزئیة من جز�ئاتها للوقوف على المر 
 التعلیقات ومناقشة اآلراء الفقهیة وتحلیل النصوص القانونیة ومقارنتها.

وقد تمت معالجة موضوع الدراسة من خالل فصلین أساسیین �سبقهما فصل تمهیدي، حیث تم بیان 
و�یان تعر�ف  ،ة االندماج وخصائصهاهیَّ ماج في الفصل التمهیدي �التعرض لماألحكام العامة لالند

 الندماج وصوره، و�ذلك التعرف على الطبیعة القانونیة لالندماج وتمییزه عن األنظمة المشابهة له.ا

لبیان أثر االندماج على الشر�ات الداخلة فیه، حیث بینُت  تُ وفي الفصل األول من هذه الدراسة تعرْض 
المعنو�ة، وانتقال أثر االندماج على الشر�ة المندمجة والذي یتمثل في انقضائها وزوال شخصیتها 

ذمتها المالیة إلى الشر�ة الدامجة أو الجدیدة، و�ذلك تم بیان أثر االندماج على الشر�ة الدامجة 
 والمتمثل في ز�ادة رأسمالها �حصة عینیة ومسؤولیتها عن �افة دیون والتزامات الشر�ة المندمجة.

مساهمي  فیه حقَّ  تُ ین، حیث بینْ أما الفصل الثاني تناولت فیه أثر االندماج على حقوق المساهم
هم في إدارة الشر�ة الدامجة أو الجدیدة (الناتجة الشر�ة أو الشر�ات المندمجة في مقابل االندماج، وحقَّ 

 �اإلضافة إلى حقهم في التخارج من الشر�ة المندمجة. ،عن االندماج)

قد  2010الفلسطیني لسنة أن مشروع قانون الشر�ات وقد توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج أهمها: 
نتائج  ْت . �ما بینَ 1997) لسنة 22اقتبس الكثیر من أحكام االندماج من قانون الشر�ات األردني رقم (

قانونیة �الغة األهمیة �النسبة للشر�ة المندمجة وهي: انقضاء  ة �أنه یترتب على االندماج آثارٌ الدراس
تقال ذمتها المالیة للشر�ة للدامجة، أما �النسبة للشر�ة الشر�ة المندمجة، وزوال شخصیتها المعنو�ة؛ وان

الملخص



 د 

الدامجة وهي: ز�ادة رأسمال الشر�ة �حصة عینیة تتمثل في الذمة المالیة للشر�ة المندمجة. أما �النسبة 
ألثر االندماج على حقوق المساهمین فیتمثل في حصولهم على عدد من األسهم في الشر�ة الدامجة 

مهم الملغاة التي �انت لهم في الشر�ة المندمجة ومن نفس نوعیة هاج مقابل أسأو الناتجة عن االندم
األسهم. �ما بینت نتائج الدراسة أن من حق مساهمي الشر�ة المندمجة اإلشتراك في إدارة الشر�ة 

ة، فإن الدامجة أو الناتجة عن االندماج. و�النسبة لحق المساهمین في التخارج من الشر�ة المندمج
الفلسطیني لم ینص على حق المساهمین في االعتراض على قرار االندماج،  انون الشر�اتق عو مشر 

�اإلضافة إلى أنه لم ینظم حق المساهمین في التخارج من الشر�ة في حالة االندماج، وذلك على 
 ع المصري.خالف المشرِّ 

إقرار مشروع قانون عدة توصیات منها: اإلسراع في � و�ناًء على النتائج السا�قة خرجت الدراسة
في  موضوع اندماج الشر�ات حول لعدم وجود نصوص قانونیة مفصلةوذلك  ؛الشر�ات الفلسطیني

صراحًة على خالفة الشر�ة الدامجة  ینص أن�جب و  ،1964) لسنة 12قانون الشر�ات األردني رقم (
�االعتراض على على حق مساهمي الشر�ات الداخلة في االندماج و  للشر�ة المندمجة خالفة عامة،

في التخارج من الشر�ة في حالة االندماج  المندمجة تنظیم حق مساهمي الشر�ة، و قرار االندماج
 بنصوص واضحة وصر�حة. 



 ه 

Abstract 

This study aimed to identify the legal effects of the merger on the companies 
involved in, and the rights of shareholders in the lihght of the Draft 
Palestinian Companies Law of 2010, in comparison with the Jordanian 
Companies Law No. (22) of 1997, and the Egyptian companies Law No. 
(159) of 1981. 

To achieve the objective of this study, the researcher used the analytical 
comparative methodology; by studying and analyzing some of what has been 
written about this subject, then concluding the basic concepts and principles 
related to this study, by concentrating on all patials required to every part of 
this study; to determine and achieve the objective, and recording the 
comments, discussing the doctrinal views, and analyzing and comparing the 
legal texts. 

The study is discussing its subject in two chapters preceded by an 
introductory one, in which the general provisions of merger has been clarified 
by exposing to what merger is, what its characteristics are, and defining it and 
its forms, in addition to identifying the legal of its nature, compared to similar 
systems. 

In the first chapter the researcher characterized the impact of merger on the 
companies involved in, which illustrated in the expiration of its moral 
character and the transmission of its financial assets to the merging company 
or the new one, as well as the impact of merger on the increase of its capital 
in-kind share, and its responsibility for all the debts and obligations of the 
mergerd company. 

The second chapter dealt with the impact of the merger on the rights of the 
shareholders, where the researcher clarified the right of them according to 
merger, and their right in managing the merging company or the new one 
(resulting from the merger), in addition to their right to abrupt from the 
merged company. 

 The legal impacts of the merger on the companies involved in, and the rights of
shareholders

Prepared by: Akram Hamde Mahmoud Al-Atawneh

Supervisor: Dr. Abdulroof Al-Sinnawi



 و 

This study reached the following findings: the draft of the Palestinian 
Companies Law of 2010 quoted many provisions of merger from the 
Jordanian Companies Law No. (22) of 1997. The results showed that there are 
very important legal effects on the merged company, which are: the expiration 
of the merged company, and its moral character; and the transfer of its 
financial assets to the merging company. As for the merging company: the 
company's capital in-kind increases as financial assets. The impact of 
integrating on the rights of shareholders, they will have a number of shares 
from the merging company or resulting from the merger instead of their 
cancelled shares, that were theirs in the merged company, and from the same 
type of shares.  

Moreover, this study concluded that shareholders have the right to participate 
in the merging company's management or in the resulting one. As for the right 
of shareholders to abrupt from the merged company, the Draft of Palestinian 
companies law did not provide a text for the right of shareholders to oppose 
the merger decision, and it did not regulate the right of shareholders to abrupt 
the company in case of the merger, contrary to the Egyptian legislator. 

Based on the previous results, this study has come out with several 
recommendations, including: speeding up the act of passing a bill for the 
Palestinian Companies; because there is a legal gap in the law of the merger 
of companies, and must clearly provide a general succession of merging 
company, and a right for the shareholders of companies involved in merger to 
oppose such decision, and to regulate their right in abruption from the 
company in the case of merger by a clear and explicit provisions  .  
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 :المقدمة

االقتصادي، ونشوء المشروعات الكبیرة أو العمالقة، وتحول  زی�عتبر االندماج وسیلة من وسائل التر�
ز االقتصادي إلى ظروف یالوحدات االقتصاد�ة الصغیرة إلى وحدات �بیرة، وترجع أسباب ظاهرة التر�

مشروعات الصغیرة وتعوق التي تقف في طر�ق ال والصعو�اتوالمشاكل  ،الحیاة االقتصاد�ة الحدیثة
(هاتقدمَ 

0F

، وقد انتشرت عقود االندماج بین الشر�ات؛ مما یؤ�د أن عملیة االندماج أصبحت ضرورة )1
(اقتصاد�ة

1F

2(. 

، وضخ المز�د من رؤوس أهمها: أنه یؤدي إلى تحقیق أر�اح أفضل ،و�حقق االندماج مزا�ا عدیدة
د الوطني؛ األمر الذي �ساعد الشر�ات على تحقیق األموال والمدخرات المحلیة والعالمیة في االقتصا

أغراضها وأهدافها، وتقو�ة الضمان العام، وغیر ذلك من المزا�ا؛ فباالندماج �مكن تحقیق أر�اح أفضل 
من التي تحققها �ل شر�ة قبل االندماج مقابل أدنى حد ممكن من الخسائر؛ نظرًا ألن االندماج یؤدي 

ختلف الدافع على االندماج الشر�ات المندمجة وتوحید جهود اإلنتاج، و�ن إلى تفادي ازدواج النفقات بی
ون فیما بین الشر�ات فقد �كون لتحقیق الرغبة في التعا بین الشر�ات �اختالف الظروف المحیطة �ه،

فیه لتحقیق التكامل الرأسي واألفقي فیما بینهما، وقد �كون للرغبة في السیطرة واالحتكار، و�ما  ةالداخل
(د �ستخدم �وسیلة لمواجهة السیطرة واالحتكارق

2F

3(. 

 أھمیة الدراسة:

تكتسب عملیة االندماج بین الشر�ات حیث  الموضوع الذي تتناوله،أهمیة الدراسة من أهمیة  تكمن
ز�ادة القدرة على المنافسة وتخفیض النفقات العامة، وتوحید اإلدارة وز�ادة العائد  خاللأهمیتها من 
والشر�ة  اإلنتاج، و�ترتب على هذه العملیة آثار قانونیة على �ل من الشر�ة المندمجةورفع �فاءة 

النظام ، الصغیر، حسام الدین . 203ص (د.ن)،  ،1، دار النهضة العر�یة، القاهرة، جاالقتصاد السیاسي، المحجوب، رفعت) 1(
 .222، ص 1977، بیروت، االقتصاد السیاسي، رجب، عزمي. 5، ص1987، القاهرة، 1، طالقانوني الندماج الشر�ات

 .18، ص1986، منشأة المعارف، االسكندر�ة، ندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة: دراسة مقارنةا، محرز، أحمد محمد) 2(
. 645، ص1، ج1957، 3، مكتبة النهضة العر�یة، القاهرة، طالوسیط في القانون التجاري المصري ، شفیق، محسن) 3(

خز�میة، ناصر  .127، ص 2004میة، القاهرة، ، دار النهضة العلاالحتكار والمنافسة غیر المشروعة، الغر�ب، محمد سلمان
، رسالة ماجستیر غیر دراسة مقارنة –آثار اندماج الشر�ات المساهمة العامة على حقوق والتزامات الغیر محمد سلیمان، 

 .2، ص2015منشورة، الجامعة العر�یة األمر�كیة، جنین، 
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الشر�ات الداخلة تمتد هذه اآلثار القانونیة إلى حقوق المساهمین والغیر من دائني ومدیني و ، الدامجة
 ، والعقود المبرمة معها.رضالقسناد إفي االندماج، وحملة 

الساري  1964) لسنة 12ي رقم (األردنن حیث أن قانون الشر�ات هذه الدراسة أهمیتها متكتسب و 
جاءت نصوصه شبه خالیة تقر�بًا من األحكام والنصوص المنظمة لعملیة  ،المفعول في الضفة الغر�یة

) 19وقانون الشر�ات رقم ( 1929) لسنة 18قانون الشر�ات رقم (قد خال �ل من و�ذلك  ،االندماج
(2012) لسنة 7قبل صدور القانون رقم ( بقان في قطاع غزةاللذان �انا �ط 1930لسنة 

3F

من أي   ،)1
�عفي  1929) لسنة 18�استثناء نص واحد في قانون الشر�ات رقم ( االندماج، موضوع نص ینظم

على رأس مالها  تأسس خصیصًا ألجل إدماج شر�ات قائمة فیها من رسوم التسجیلتالشر�ة التي 
نظم عملیة االندماج في الفصل  2010ن الشر�ات الفلسطیني لسنة في حین أن مشروع قانو  ،األصلي

 الثاني منه، إال أنه ما زال مشروعًا لغا�ة اآلن �سبب تعطل المجلس التشر�عي الفلسطیني.

 إشكالیة الدراسة:

 تتمثل إشكالیة الدراسة في التعرف على اآلثار القانونیة المترتبة على اندماج الشر�ات �النسبة للشر�ات
قانون الشر�ات الفلسطیني، و�یان الداخله فیه، وحقوق المساهمین في ظل القوانین المقارنة ومشروع 

ولعدم وجود نصوص قانونیة تفصیلیة  ،أحكامها الخاصة، ونظرًا ألهمیة هذا الموضوع وتشعب آثاره
الغر�یة،  الساري المفعول في الضفة 1964لسنة  )12(ي رقم األردنلمعالجتها في قانون الشر�ات 

، في قطاع غزة 1930) لسنة 19وقانون الشر�ات رقم ( ،1929) لسنة 18وقانون الشر�ات رقم (
 والقضاء فیها �ما قد یترتب علیه عدم وضوح تلك اآلثار �صورة قانونیة. یةالفقهاآلراء واختالف 

 األسئلة اآلتیة: و�مكن تحدید إشكالیة الدراسة في

 ؟�النسبة للشر�ة المندمجةندماج اآلثار القانونیة لالهي ما  -1
 اآلثار القانونیة لالندماج �النسبة للشر�ات الدامجة؟ هي ما -2

لصادر عن المجلس التشر�عي في قطاع غزة غیر ا 2012) لسنة 7تجدر اإلشارة إلى أن قانون الشر�ات رقم ( )1(
) من القانون األساسي /أ41دستوري؛ وذلك لعدم صدوره عن رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة استنادًا ألحكام المادة (

�عد إقرارها من المجلس  ، والتي تنص على أنه:"�صدر رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة القوانین2003نةالمعدل لس
 �عي ...".التشر 
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 الندماج على حقوق المساهمین؟ل القانوني ثراألهو ما 
من اآلثار القانونیة المترتبة على عملیة  والتشر�ع المصري  األردني موقف التشر�عهو ما  -3

مقارنة مع مشروع قانون الشر�ات وحقوق المساهمین  ،لداخلة فیهاالندماج �النسبة للشر�ات ا
 الفلسطیني؟

 

 منھجیة الدراسة:
 

علیه وضع هو  الدقیق لما دیدالتحالمقارن، وذلك من خالل  على المنهج التحلیليهذه الدراسة تعتمد 
رنة في التشر�عات محل المقااآلثار القانونیة لالندماج على الشر�ات الداخلة فیه وحقوق المساهمین 

الفلسطیني)، وتحلیل نصوصها، والتعرف على المراد منها نصًا  ومشروع القانون  ياألردن(المصري و 
 والمقارنة فیما بینهما. ،وأحكام القضاءمستنیرًا برأي الفقه  ،وروحاً 

 

 نطاق الدراسة:
 

حقوق المساهمین راسة اآلثار القانونیة الندماج الشر�ات �النسبة للشر�ات الداخلة فیه، و ولت هذه الدتنا
، ومقارنتها 2010لسنة  ي مشروع قانون الشر�ات الفلسطینيمن خالل النصوص القانونیة الواردة ف

ي المتمثل في قانون الشر�ات األردنمع النصوص القانونیة المتعلقة بذات الموضوع في التشر�ع 
، وقانون الشر�ات 1997) لسنة 22ي رقم (األردنت ، وقانون الشر�ا1964) لسنة 12ي رقم (األردن

 .1981) لسنة 159المصري رقم (
  
اندماج الشر�ات �التر�یز على اآلثار القانونیة المترتبة على  في هذه الدراسة الباحث قوم�سوف و 

ألنها هي التي تكون عادة موضوع  ؛المساهمة �النسبة للشر�ات الداخلة فیه وحقوق المساهمین
رًا ما تقوم �االندماج ألنها تقوم على االعتبار الشخصي فیما االندماج، حیث أن شر�ات األشخاص ناد

 واضع رؤوس أموالها مقارنة �الشر�ات المساهمة.تاء، ول�بین الشر 
 

 خطة الدراسة:
 

 :�اآلتيتم تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین رئیسیین، وسبقهما فصل تمهیدي، 
 : األحكام العامة لالندماج.الفصل التمهیدي
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 ماهیة االندماج وخصائصه. المبحث األول: 
 المبحث الثاني: الطبیعة القانونیة لالندماج وتمییزه عن األنظمة المشابهة له. 

 االندماج على الشر�ات الداخلة فیه.الفصل األول: أثر 
 المبحث األول: أثر االندماج على الشر�ة المندمجة. 
 المبحث الثاني: أثر االندماج على الشر�ة الدامجة. 

 لثاني: أثر االندماج على حقوق المساهمین.الفصل ا
 المبحث األول: حق مساهمي الشر�ة المندمجة في مقابل االندماج. 
 المبحث الثاني: حق المساهمین في إدارة الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج. 
 المبحث الثالث: حق المساهمین في التخارج من الشر�ة المندمجة. 
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 فصل التمھیديال

 االحكام العامة لالندماج
 

 أو مزج شر�تین أو، كثرأ أوخرى أ شر�ة یدل على قیام شر�ة �ضم، له معنى متمیز إندماج الشر�ات
یتم بین فإما أن له صورتان:  ن االندماجأ��مكن القول  هذا النحو وعلىجدیدة، أكثر وتكو�ن شر�ة 

الشر�ة  ذلك انقضاءو�ترتب على ، األخرى مع حداهما إوذلك من خالل ضم ، أكثر أوشر�تین قائمتین 
اكثر وذلك من خالل  أو یتم بین شر�تین قائمتین و�ما أنس مال الشر�ة الدامجة. أالمندمجة وز�ادة ر 

انقضاء  إلىمما یؤدي  ؛على انقاضهما جدیدة تقوموتأسیس شر�ة  ،مزجهما مع �عضهما البعض
س شر�ة جدیدة یتكون رأسمالها من الذمم المالیة لهذه وتأسی ،الشراكات الداخلة في االندماج

(الشر�ات
4F

1(. 
   

زه یوتمی، قانونیةال تهومن ثم تحدید طبیع ،ة االندماج وخصائصههذا الفصل ماهیَّ  فيالباحث  لو اتنیوس
 :آلتيمبحثین على النحو ا إلىبتقسیم هذا الفصل  الباحث قوم�ولذلك سوف  ؛نظمة المشابهة لهاأل عن

 

  .االندماج وخصائصهة ل: ماهیَّ و ث األالمبح
 نظمة المشابهة له.المبحث الثاني: الطبیعة القانونیة لالندماج وتمییزه عن األ

 

                                                           
) مما تجدر اإلشارة إلیه أن لفظة "االندماج" عند ذ�رها مجردة فإنه �قصد بها االندماج بنوعیه "الضم والمزج"، على ما ُعرِّف 1(

ولمز�د من التفصیل في  ،تفصیل ذلك في موضوعهلى حكم خاص �أي نوع منهما فسیتم وأتى بیانه الحقًا، إال إذا نص المشرع ع
، دار الثقافة للنشر اندماج الشر�ات المساهمة العامة واآلثار القانونیة المترتبة علیها، ص، فایز اسماعیل�صبو  ذلك انظر: 

 .25، ص 1، ط2010، األردنوالتوز�ع، 
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 االندماج وخصائصهماهیة  :لوالمبحث األ 

 
االندماج �طر�ق الضّم، وهو فناء شر�ة أو أكثر في شر�ة أخرى �حدث االندماج �إحدى طر�قتین: 

�ق المزج، وهو فناء شر�تین أو أكثر وقیام شر�ة جدیدة تننتقل إلیها الذمم المالیة واالندماج �طر قائمة، 
(للشر�ات التي فنیت

5F

1(. 
 

لما في  ؛و�تطلب موضوع الدراسة في هذا المبحث التعرض لتعر�ف االندماج و�یان صوره وخصائصه
لشر�ات الداخلة فیه وحقوق على االندماج �النسبة ل المترتبة في دراسة اآلثار القانونیة أهمیةذلك من 

 .المساهمین
 

 : تيمطلبین على النحو اآل إلىبتقسیم هذا المبحث  الباحث قوم�سوف  هوعلی
 ل: تعر�ف االندماج وصوره و المطلب األ

 المطلب الثاني: خصائص االندماج 
 

 تعریف االندماج وصوره: لوالمطلب األ

 
ي شأنه فلم �ضع تعر�فًا لالندماج،  2010نة من المالحظ أن مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لس

التي تمیزه عن غیره من  لك شأن المشرع المصري واألردني، و�نما أشار إلى صوره وخصائصهذ
(األنظمة المشابهة

6F

2(. 
 

                                                           
اندماج الشر�ات ، .  المصري، حسني644، مرجع سابق، ص الوسیط في القانون التجاري المصري ، شفیق، محسن) انظر: 1(

الجوانب القانونیة لدمج البنوك ، الشمري، طعمه .36، ص 1986مكتبة حسان، القاهرة، ، 1، ط-مقارنةدراسة  –وانقسامها 
، اندماج الشر�ات متعددة الجنسیات، المعمري، عبد الوهاب عبد هللا. 170، ص1991، مارس 1، مجلة الحقوق، عددالكو�تیة

، 4، دار النهضة العر�یة، القاهرة، طشر�ات التجار�ةال، القلیو�ي، سمیحة .334، ص 2010دار الكتب القانونیة، مصر، 
 .164-163، ص 73، بند 2008

) تجدر اإلشارة إلى أن خلّو مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني من تعر�ف االندماج لیس قصورًا؛ ذلك أن التعر�ف لیس من 2(
 وظیفة المشرع، و�نما من عمل الفقه واجتهاد القضاء.
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ف ة النظر إلیه، فمن الفقهاء من عرَّ وتعددت التعار�ف الفقهیة لالندماج، واختلفت �اختالف زاو�
، ومنهم من عرفه �النظر إلى صوره، آثاره مونه، ومنهم من عرفه �النظر إلىاالندماج �النظر إلى مض

 أغراضه. ومنهم من عرفه �النظر إلى
 : تيم هذا المطلب على النحو اآلیقسقوم بتسوف نولبیان تعر�ف االندماج وصوره 

 االندماج. ل: تعر�فو الفرع األ
 الفرع الثاني: صور االندماج.

 

  دماج.تعریف االن :لوالفرع األ
 

فناء شر�تین  أو، أكثر في شر�ة اخرى  أوأنه "فناء شر�ة  إلىذهب رأي من الفقه في تعر�فه لالندماج 
(أكثر وقیام شر�ة جدیدة تتنقل إلیها ذمم الشر�ات التي فنیت" أو

7F

1(. 
 

خرى فتزول أالشر�ة  إلىاكثر  أو"عقد تضم �مقتضاه شر�ة  :أنه إلى كما ذهب رأي آخر من الفقه
تمتزج �مقتضاه  أو، الشر�ة الضامة إلى یة المعنو�ة للشر�ة المنظمة وتنتقل أصولها وخصومهاالشخص

شر�ة  إلىاكثر فتزول الشخصیة المعنو�ة لكل منهما وتنتقل أصولهما وخصومهما  أوشر�تان 
(جدیدة"

8F

2(. 
 
 إلىاتها عدة شر�ات بنقل �افة موجود أوأنه "عملیة تتضمن قیام شر�ة  آخر إلىفقهي ذهب رأي و  

شر�ة الشر�ة جدیدة �حیث تتحمل  إلى أو، شر�ة اخرى قائمة یز�د رأسمالها �مقدار هذه الموجودات
الحصص الجدیدة  أو سهمالمندمجة وتؤول األ الشر�ات أوالجدیدة �افة خصوم الشر�ة  أوالدامجة 

9F( الشر�ة المندمجة إلى التي تمثل هذه الموجودات

3(. 
 

 أوتعر�ف االندماج �أنه عقد بین شر�تین قائمتین  نا�قة الذ�ر وغیرها �مكنومن خالل التعر�فات السا
 أوشر�ة أخرى فتزول الشخصیة المعنو�ة للشر�ة  إلىأكثر  أو و�تم �مقتضاه ضم شر�ة ،أكثر

الشر�ة الدامجة التي تبقى قائمة ومتمتعة  إلىوتنتقل جمیع حقوقها والتزاماتها ، الشر�ات المندمجة
                                                           

 . 730، بند 664، مرجع سابق، صالوسیط في القانون التجاري المصري ، شفیق، محسنانظر: ) (1
  36، مصدر سابق، ص -دراسة مقارنة -اندماج الشر�ات وانقسامها، المصري، حسني انظر: ) (2
ندماج اآلثار القانونیة ال في رسالته لنیل درجة الد�توراه في الحقوق �عنوان  ،العازمي، خالد حمد عاید ) أشار إلیه االستاذ (3

آثار اندماج الشر�ات المساهمة . خز�میة، ناصر، 26، جامعة القاهرة، ص2004، الشر�ات على حقوق الشر�اء والدائنین
 .25، مصدر سابق، صاسة مقارنةدر  –العامة على حقوق والتزامات الغیر 
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أكثر مع �عضهما البعض فتزول الشخصیة المعنو�ة  أون یتم مزج شر�تین أ أو ،عنو�ة�شخصیتها الم
شر�ة جدیدة تؤسس �أموال  إلىوتنتقل جمیع حقوقها والتزاماتها ، لجمیع الشر�ات الداخلیة في االندماج

 الشر�ات التي انقضت.  أوالشر�ات المنقضیة مع استمرار المشروع االقتصادي للشر�ة 
 :سس هيأو�قوم على عدة ، لعناصر وآثار وصور االندماج هذا �أنه جاء شامالً �فنا تعر و�تمیز 

 
ن االندماج ال أي أ، اكثر أومتین ئلقد ورد في التعر�ف �أن االندماج عقد یتطلب وجود شر�تین قا .1

فإنه ال �كون هناك  ،نین قائمتیكن هناك شر�تتفإذا لم  ،یتم إال بوجود شر�تین قائمتین على األقل
(والسلیم حیححالة اندماج �الشكل الص

10F

1(.   
خرى أشر�ة  إلىأكثر  أوفهو ینشأ إما من خالل ضم شر�ة  ،صور االندماج إلى�شیر التعر�ف  .2

كثر وتأسیس شر�ة أ أومن خالل مزج شر�تین  أو، قائمة و�سمى هذا النوع االندماج �طر�ق الضم
 مزج. و�سمى هذا النوع االندماج �طر�ق ال ،جدیدة �أموالها

، المعنو�ةن االندماج ال یتم إال بین شر�ات قائمة وتتمتع �الشخصیة أجاء في التعر�ف �ذلك � .3
أخرى ال �عتبر من قبیل  شر�ةن تأسیس شر�ة جدیدة یتكون رأسمالها من أصول أ�عني  وهذا

(االندماج
11F

2(.  
ثر لالندماج وما للشر�ات المندمجة �أ أون انقضاء الشخصیة المعنو�ة للشر�ة أن التعر�ف بیَّ  .4

سرًا ال تتبعه تالشر�ات المندمجة وحلها حًال مب أومن انقضاء للشر�ة  یترتب على ذلك حتماً 
 إلىحیث تنتقل الذمة المالیة للشر�ة المندمجة ، و�نما هو حل من نوع خاص ،تصفیة وقسمة

(الناتجة عن االندماج أوالشر�ة الدامجة 
12F

3(. 
الشر�ات  أواالنتقال الشامل للذمة المالیة للشر�ة  اج وهویر�ز التعر�ف على أهم آثار االندم .5

 الناتجة عن االندماج. أو الشر�ة الدامجة إلىالمندمجة 
الشر�ات المندمجة على الرغم  أواستمرار المشروع االقتصادي للشر�ة  إلىف �ذلك �و�شیر التعر  .6

 أوفي الشر�ة  ینو�ترتب على ذلك حصول المساهم ،من انقضائها وزوال شخصیتها المعنو�ة
�صفتهم  ، واالحتفاظاالندماجالناتجة عن  أوفي الشر�ة الدامجة  أسهمالشر�ات المندمجة على 

(الجدیدة أوكمساهمین في الشر�ة الدامجة 
13F

4( . 
 

                                                           
 .977، ص1976، 27تب الفني، السنة مجموعة المك 1976ابر�ل  19انظر: نقض مصري  (1)

 .334، مرجع سابق، صاندماج الشر�ات متعددة الجنسیاتالمعمري، عبد الوهاب عبد هللا، ) 2(
"تنقضي الشخصیة االعتبار�ة للشر�ة المندمجة  :نهأ) من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني على ب/204انظر نص المادة ( (3)

 .جة عن االندماج حسب مقتضى الحال"النات و�شطب تسجیلها وتنتقل جمیع حقوقها والتزاماتها إلى الشر�ة الدامجة أو
 .397، ص375، بند 2000االسكندر�ة، ، دار المطبوعات الجامعیة، الشر�ات التجار�ة طه، مصطفى �مال،انظر:  (4)
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 صور االندماج: الفرع الثاني

 
�كون ن ألیها منها فاالندماج �مكن إ�ة التي ینظر و ایوجد لالندماج عدة صور تختلف �اختالف الز 

أكثر لتكو�ن  أون اشر�ت تمتزج�المزج �أن  أو، خرى أشر�ة  إلىكثر أ أون تنضم شر�ة أوذلك � ،�الضم
االندماج �طر�قة الضم  همعیار الشكل القانوني الذي یتم �موجب إلىوهذا التقسیم �ستند ، شر�ة جدیدة

(المزج أو
14F

1(. 
 

 وهناك، رأسياندماج  أواندماج أفقي  ىإل، و�مكن تقسیم االندماج �حسب غرض الشر�ات الداخلة فیه
(اندماج دولي أواندماج وطني  إلىو�قسم ، خر �حسب جنسیة الشر�ات الداخلة فیهآتقسیم 

15F

2(. 
 

 فاالندماج ،ل �طر�ق الضم والمزج �شمل التقسیمات األخرى و أن التقسیم األ إلىوهنا تجدر اإلشارة 
�ما �مكن أن �كون في ، رأسیاً  أوأفقیًا  اندماجاً المزج �مكن أن �كون  أوسواء �ان اندماجًا �الضم 

بتوضیح �ل صورة من صور  الباحث قوم�یه سوف لوع دولیًا. أو) اً الوقت ذاته اندماجًا وطنیًا (محلی
 : تياآل النحو أعاله علىاالندماج �حسب المعاییر المشار إلیها 

 
 ًال: االندماج �طر�ق الضم واالندماج �طر�ق المزج:أو 
 

 فیطلق البعض ، مصطلحات مختلفة للداللة على هاتین الصورتین لالندماجء الفقها�عض  �ستعمل
(�االمتصاص أو�االبتالع  أومنهم على االندماج �طر�قة الضم االندماج �االنضمام 

16F

و�ما �طلق ، )3
یس االندماج بتأس أواالندماج �معناه الضیق  أوعلى االندماج �المزج االندماج الصحیح  اآلخر البعض

(شر�ة جدیدة
17F

4(. 
                                                           

نون اخذ �ه �ل من قا دهو التقسیم الثنائي لالندماج �طر�ق الضم أو المزج، فق محل المقارنة التشر�عات في ان التقسیم السائد) 1(
المعدل �القانون  1997لسنة 22ي رقم األردن) منه، وقانون الشر�ات 130( ادةلمفي ا1981 لسنة (159)الشر�ات المصري رقم 

 وأ�ضًا سار على نفس النهج المشروع الفلسطیني واخذ �التقسیم الثنائي في مشروع قانون الشر�ات لسنة 2002لسنة 74)رقم (
 منه. )204(في المادة 2010

من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني "یتم اندماج الشر�ات المنصوص علیها في هذا القانون  )3/أ/204(ظر نص المادة ان) 2(
�أي من الطرق التالیة على ان تكون غا�ات اي من الشر�ات الراغبة في االندماج متشابهة أو متماثلة أومتكاملة: اندماج فرع أو 

لسطین وفقًا ألي من الطر�قتین المذ�ورتین أعاله شر�طة موافقة الشر�ة األم للفرع أو الفروع فروع الشر�ات االجنبیة العاملة في ف
 على عملیة االندماج.

بر�ري، محمود .  258ص  ،1957الكو�ت،  ،دار البحوث العلمیة، القانون التجاري  شرح عبد الرحیم، ثروت،انظر:  (3)
 .86، ص 75القاهرة، (د. ت)، بند ، دار النهضة العر�یة، الشر�ات التجار�ة مختار،

 .357ص ،1957القاهرة،  ،مطا�ع دار الكتاب العر�ي، التجار�ة الشر�ات، ملش، محمد أمین �امل ) انظر: (4
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المزج �عتمد تقسیمه على الشكل القانوني الذي  أوو�ما ذ�رنا في السابق فان االندماج �طر�ق الضم 
 �أتي توضیح لهاتین الصورتین: وفیما، االندماجیتم �موجبة 

 

ا حداهمإكثر قائمتان على أن تقوم أ أو االندماج �الضم یتم عندما تتفق شر�تاناالندماج �الضم:  .1
الشر�ات المضمومة(المندمجة) وتزول  أو�حیث تنقضي الشر�ة  ،خرى األ الشر�ات أوضم الشر�ة �

هذه  �حیث تبقى، الشر�ة الدامجة(الضامة) إلىوتنتقل جمیع حقوقها والتزاماتها  ،شخصیتها المعنو�ة
الدامجة  و�ترتب على ذلك ز�ادة رأسمال الشر�ة ،خیرة قائمة ومحتفظة �شخصیتها المعنو�ةالشر�ة األ

(الشر�ات المندمجة أو�حصة عینیة تتمثل في مجموع أموال الشر�ة 
18F

1(. 
 

ما تختلف القدرات المالیة  غالباً  ذإ ،ووقوعًا في العمل والتطبیق هذه الطر�قة األكثر شیوعاً  وتعد
ولكن �موافقة  ،ضم الشر�ة األضعف إلىحیث تلجأ الشر�ة األقوى ، للشر�ات الداخلة في االندماج

 خالفاً ، خیرة. فضًال عن أن هذه الطر�قة أ�سر وأقل تكلفة للشر�ات الراغبة في االندماجاألر�ة الش
 اتتأسیس شر�ة جدیدة على انقاض الشر� إجراءاتتخاذ إلالندماج �طر�ق المزج الذي �قتضي 

(ونفقات �بیرة طو�الً  المندمجة وهذا یتطلب وقتاً 
19F

2(. 
 

) من مشروع قانون الشر�ات 1/أ/204ماج المادة (وقد نصت على هذه الصورة من صور االند
اكثر  أو�اندماج شر�ة  -أ ،"یتم اندماج  الشر�ات المنصوص علیها...  2010الفلسطیني لسنة 
، والتي �قابلها نص المادة الشر�ات المندمجة مع شر�ة أخرى الشر�ة الدامجة" أووتسمى الشر�ة 

) من قانون الشر�ات 130، والمادة (1997نة ) لس22) من قانون الشر�ات األردني رقم(222(
 .1981) لسنة 159المصري رقم (

�حیث ، أكثر أون اعندما تمتزج شر�تان قائمت، و�تم االندماج في هذه الصورة :. االندماج �المزج2
وتنتقل جمیع حقوقها  ،تنقضي جمیع الشر�ات الداخلة في االندماج وتزول شخصیتها المعنو�ة

�تكون رأسمالها من جمیع موجودات الشر�ات و  ،على انقاضهما شر�ة جدیدة تؤسس إلىوالتزاماتها 
التأسیس والشهر  إجراءاتوفي هذه الصورة من صور االندماج �جب مراعاة جمیع  .التي انقضت

                                                           
 .86، مرجع سابق، ص الشر�ات التجار�ة بر�ري، محمود مختار،انظر: ) (1
الوسیط في القانون التجاري  شفیق، محسن، .137، ص62بند  ، مرجع سابق،الشر�ات التجار�ة القلیو�ي، سمیحة، (2)

هرة، ، (د.ن)، القا1، طالنظام القانوني الندماج الشر�ات، الصغیر، حسام الدین . 668ص، 73، مرجع سابق، بند المصري 
، بند 1986، دار النهضة العر�یة، القاهرة، الشر�ات التجار�ة في القانون المصري  . الشرقاوي، محمود سمیر،60، ص1987

 .61ص ،73
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و�نما هي شر�ة جدیدة لها شخصیتها ، ألنها ال تعتبر استمرارًا للشر�ات التي انقضت ؛للشر�ة الجدیدة
(تمامًا عن الشخصیة المعنو�ة للشر�ات المندمجة قبل االندماج وتختلف، جدیدةالالمعنو�ة 

20F

1(. 
 

 الشر�ات قانون  مشروع من )2/أ/204( المادة االندماج صور من الصورة هذه على نصت وقد
، "االندماج عن ناتجة جدیدةلتأسیس شر�ة  شر�ة من أكثر اندماج"وهي:  2010 لسنة الفلسطیني

) 130، والمادة (1997) لسنة 22) من قانون الشر�ات األردني رقم(222المادة (والتي �قابلها نص 
 .1981) لسنة 159من قانون الشر�ات المصري رقم (

  
 

ثر االندماج على الشخصیة المعنو�ة للشر�ات أو�ختلف االندماج �طر�قة الضم عنه �طر�قة المزج في 
 أوالشخصیة المعنو�ة ال تنقضي إال �النسبة للشر�ة ن إففي حالة االندماج �طر�قة الضم ف، الداخلة فیه

ما في حالة االندماج �طر�قة المزج تنقضي الشخصیة المعنو�ة لجمیع الشر�ات أالشر�ات المندمجة. 
وتنشأ تبعًا لذلك شر�ة جدیدة وهي الشر�ة الناتجة عن االندماج والتي تتمتع ، الداخلة في االندماج

هذا النحو فان االندماج �طر�قة الضم ال �ستلزم تأسیس شر�ة جدیدة وعلى ، �شخصیة معنو�ة مستقلة
(كما هو الحال في االندماج �طر�قة المزج

21F

2(. 
 

 :والرأسي األفقياالندماج  ثانیا:
 

 نصحیث ، الداخلة فیه أغراض وغا�ات الشر�ات إلىرأسیًا �النظر  أواندماج أفقیًا  إلىینقسم االندماج 
أن تكون الشر�ات الراغبة في االندماج متشابهة على  2010لسنة  لسطینيالف مشروع قانون الشر�ات

وعلیه سوف نقوم بتوضیح �ل من ، منه )/أ204وذلك استنادا ألحكام المادة (، متكاملة أومماثلة  أو
 .االندماج األفقي والرأسي

  
 سواءً  ،نشاطا متماثالً بین الشر�ات التي تمارس  االندماج الذي یتم غالباً  �ه ویقصد :األفقياالندماج 

�االندماج الذي یتم بین  ،آخرعمل  أي أوالتسو�ق  أو اإلنتاجكانت هذه الشر�ات تمارس نشاط 

                                                           
 القلیو�ي، سمیحة،. و 667، ص 734، مرجع سابق، بند الوسیط في القانون التجاري المصري  شفیق، محسن،انظر:  (1)

 .138، ص 61، مرجع سابق، بند الشر�ات التجار�ة
، مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، ياألردناالندماج في مشروع قانون الشر�ات ، اسماعیل، محمد حسین) انظر: 2(

 .130، ص1986)، 1)، عدد(1، مجلد (األردن
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كون ت أنفیجب ، ، أو شر�ات االتصاالتالمواد الغذائیة إنتاجشر�ات  أو ،الشر�ات المصرفیة والبنوك
( هدافهذه الشر�ات متماثلة ومتحدة األ أغراض

22F

1(. 
متكاملة  أغراضهاولكن  ،األغراضو�قصد �ه االندماج الذي یتم بین شر�ات مختلفة  :أسياالندماج الر 

. �االندماج الذي یتم بین شر�ة للنسیج وشر�ة هامن خالل اندماج تكمل �عضها �عضاً  أنها أي
نتاج حتى المختلفة اعتبارًا من بدا�ة اإل اإلنتاجاندماج شر�ات تمارس مرحل  أو، للصباغة والتجهیز

(رحلة التسو�ق �شر�ات صناعة اآلالت وتوز�عهام
23F

2(. 

 
 ثالثا: االندماج الوطني واالندماج الدولي:

 

أي بین شر�ات تتمتع ، وهو االندماج الذي یتم بین شر�ات تا�عة لدولة واحدة: االندماج الوطني
(محلي أو�جنسیة واحدة فیوصف عندئذ �أنه اندماج وطني 

24F

فلسطینیة اندماج شر�ة  ذلك على ومثال. )3
  .المزج مع شر�ة فلسطینیة أخرى  أو�طر�ق الضم 

 
�االندماج الذي یتم بین شر�ة فلسطینیة ، وهو الذي یتم بین شر�ات مختلفة الجنسیةاالندماج الدولي: 

المزج مع  أو�طر�ق الضم  أردنیةاندماج شر�ة  ومثال على ذلك مع شر�ة فلسطینیة. أجنبیةوأخرى 
وتجدر اإلشارة  عاملة في فلسطین مع شر�ة فلسطینیة. أجنبیةاج فرع شر�ة اندم أو ،شر�ة فلسطینیة

قواعد القانون  إلىأن عدم وجود قواعد موحدة تحكم عملیات اإلندماج الدولي �ستوجب اإلحتكام  إلى
(بتحدید النظام القانوني الذي �حكم عملیات االندماج الدولي ،الدولي الخاص

25F

4(. 

 
 

                                                           
، 2011، دار الكتب القانونیة، مصر االثار القانونیة الندماج الشر�ات على حقوق الدائنین الحمداني، خلدون،انظر: ) 1(

غیر ، رسالة د�توراه دراسة مقارنة –الندماج الشر�ات التجار�ة طار القانوني اإل. أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب سعید، 47ص
 .20، ص2012منشورة، جامعة القاهرة، 

 21، ص2003، رسائل جامعیة متمیزة، -مقارنة دراسة-الشر�اتاندماج  الجبور، مهند ابراهیم،) انظر: 2(
. 34، مرجع سابق، صاندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة المترتبة علیها، �صبوص، فایز اسماعیلانظر: ) 3(

تكتسب جنسیة  �معیار محل التأسیس أي أن الشر�ة أخذ 1964) لسنة 12إلى أن قانون الشر�ات األردني رقم( وتجدر اإلشارة
 الدولة التي تؤسس في إقلیمها.

 .155، مصدر سابق، ص ياألردناالندماج في مشروع قانون الشر�ات ، اسماعیل، محمد حسین ) انظر: 4(
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 ندماج خصائص اال: المطلب الثاني
 

متكاملتین في  أومتماثلتین  أكثر أوعقد بین شر�تین قائمتین  هو- كما تقدم – االندماج أن�ما 
قضي الشخصیة المعنو�ة للشر�ة نشر�ة أخرى فت إلى أكثر أویتم �ضم شر�ة  أنو�ما  ،الغرض

ن یتم �مزج أ وأ ،الشر�ة الدامجة التي تظل قائمة إلىوتنتقل جمیع حقوقها والتزاماتها  ،المندمجة
وتنتقل جمیع ، فتنقضي الشخصیة المعنو�ة لجمیع الشر�ات الداخلة في االندماج كثرأ أوشر�تین 

 شر�ة جدیدة تؤسس �أموال الشر�ات المنقضیة. إلىحقوقها والتزامها 
 

 : تين نستخلص خصائص عملیة االندماج على النحو اآلأومن خالل ذلك �مكن 
 

 بین شركات قائمة ومتمتعة بالشخصیة المعنویةاالندماج عقد : لوالفرع األ
 

ن أ و�ترتب على ذلك ،كثرأ أوشر�تین قائمتین قانونًا  وجود-سا�قاً �ما ذ�رنا  –عملیة االندماج  تتطلب
و�مجرد اكتسابها الشخصیة المعنو�ة تستطیع القیام  ،تكون هذه الشر�ات متمتعة �الشخصیة المعنو�ة

( اآلمرةما یتعارض مع غرضها والنصوص القانونیة  �كافة التصرفات القانونیة عدا
26F

1(. 
 

ن تكون الشر�ات الداخلة فیه أن االندماج �المفهوم القانوني السلیم یتطلب أخالل ذلك و�تضح لنا من 
اتحاد شر�ة المحاصة مع شر�ة  وعلیه ال �عد اندماجاً ، المعنو�ة یةقائمة قانونًا ومتمتعة �الشخص

( قانونيوجود  أولمحاصة شخصیة معنو�ة ألنه لیس لشر�ة ا ؛خرى أ
27F

2(. 
 
 

                                                           
، دار الكتب للطباعة والنشر، الشر�ات التجار�ة: القانون التجاري ي الغزاوي، وعدنان احمد ول ،صالح، محمد �اسم) انظر: 1(

الصادر عن محكمة النقض  19/4/1976ق جلسة  40سنة  679الطعن رقم . وهذا ما أشار إلیه 44، ص1889العراق، 
فیما لها من حقوق وما علیها من  المصري �قولها:"االندماج الذي یترتب علیه خالفة الشر�ة الدامجة للشر�ة المندمجة خالقة عامة

هو االندماج الذي �قع بین الشر�ات التي تتمتع �الشخصیة المعنو�ة وذات  1960لسنه  244التزامات وفقا ألحكام القانون رقم 
 .270، ص1982، منشأة المعارف، االسكندر�ة، قضاء النقض التجاري ، المصري، حسني مالیة مستقلة". راجع: 

ن أو�وضح  367،، ص1، ط1968، مطا�ع منیمنه الحدیثة، بیروت، القانون التجاري اللبناني ،طفىطه، مصانظر:  (2)
كثر القتسام االر�اح والخسائر الناشئة عن أو أشر�ة المحاصة هي شر�ة مستترة لیس لها شخصیة معنو�ة تنعقد بین شخصیین (

 حد الشر�اء �اسمة الخاص).أعمل تجاري �قوم �ه 
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في مرحلة التأسیس وفي  اتمدى جواز اندماج الشر� ما :في هذا الصدد ارُ ثَ ولكن السؤال الذي یُ 
 مرحلة التصفیة؟

 
نه من الجائز االندماج بین الشر�ات حتى لو �انت أ هیرى جانب من الفقولإلجا�ة على هذا السؤال 
شروطها مثل فتح حساب في البنك �اسم  تكون هذه المرحلة قد استوفتن أفي مرحلة التأسیس على 

الالزم  �القدار ان الشر�ة في مرحلة التأسیس تتمتع �الشخصیة المعنو�ة إلىو�ستند هذا الرأي ، الشر�ة
( لذلك

28F

1(. 
 

فهو ، عدةأكثر و�مر �مراحل  أویبرم بین شر�تین قائمتین  اً عقد -كما ذ�رنا سا�قاً -االندماج ولما �ان 
للشر�ات الداخلة  العامة ئاتثم �عرض �عد ذلك على الهی، یبدأ �اتفاق بین ممثلي الشر�ات المعنیة �ه

، فالشر�ة في التي تعد وحدها صاحبة االختصاص في اتخاذ القرار النهائي لالندماج في االندماج
م وجود الهیئة العامة �ي تقرر مرحلة التأسیس ال تمتلك األهلیة الالزمة البرام عقد االندماج؛ �سبب عد

االندماج، �اإلضافة إلى أن المشروع االقتصادي للشر�ة في مرحلة التأسیس �كون في أغلب األحیان 
(قید اإلنشاء، وهذا یتعارض مع طبیعة االندماج وأهدافه

29F

، لهذه األسباب فإن هذا الرأي �كون قد جانب )2
 الصواب.

 

 
على  محل المقارنة ن التشر�عاتإفي مرحلة التصفیة ف�ات الشر  �النسبة لمدى جواز اندماج أما

 إجراءاتاختالفها تقضي �استمرار الشخصیة المعنو�ة للشر�ة خالل فترة التصفیة �القدر الالزم للقیام �
(�ان سبب انقضائها أ�اً التصفیة 

30F

وتبدأ �عد ذلك  ،قضاء الشر�ة انتهاء نشاطهانیترتب على ا إذ .)3
عدم  األصلن إف و�التاليما قد یترتب على هذه التصفیة من حقوق الشر�اء.  مرحلة تصفیتها وقسمة

 أعمالرغم احتفاظها �شخصیتها المعنو�ة حتى تنتهي  ،جواز اندماج الشر�ة في دور التصفیة
 أنن �قاء شخصیة الشر�ة خالل هذه الفترة �كون �القدر الالزم للقیام �أعمال التصفیة دون أل ؛التصفیة

 إلىن ذلك یؤدي أل ؛الشر�ة من الناحیة القانونیة فقط إلىنه من غیر الصواب النظر أإال  ،تتعدى ذلك
�اإلضافة لذلك  و�نما هي ،الشر�ة لیس مجرد شخص قانوني أنفالحقیقة  ،نتائج سلبیة وغیر سلیمة

( استمرارهازم الحفاظ علیها وتشجیع خلیة اقتصاد�ة یل
31F

4(. 

                                                           
 125سابق، صمصدر ي، األردناالندماج في مشروع قانون الشر�ات ، یل، محمد حسیناسماع ) انظر: 1(
 .125، صنفسهمصدر الي، األردناالندماج في مشروع قانون الشر�ات ، اسماعیل، محمد حسین  )2(
ي رقم ألردنا) من قانون الشر�ات 254. والمادة (1981) لسنة 159) من قانون الشر�ات المصري رقم (138انظر المادة () 3(
 . الفلسطیني ) من مشروع قانون الشر�ات/أ233. والمادة (1997) لسنة 22(
 .57، مرجع سابق، صالنظام القانوني الندماج الشر�ات، الصغیر، حسام الدین  )4(
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لسنة از اندماج الشر�ات في دور التصفیة مثل القانون الفرنسي وقد أقرت العدید من التشر�عات جو 
الذي نص في المادة  1981) لسنة 159رقم( والقانون المصري ، ) منه371سیما المادة ( 1966

یتم االندماج حتى لو �انت الشر�ة المندمجة في  أن"�جوز  :نهأمن الئحته التنفیذ�ة على  )288(
(التصفیة" إلغاءیئات المختصة في هذه الشر�ة على مرحلة التصفیة �شرط موافقة اله

32F

1(. 
 

 أن-الذ�رسا�قة  –) من الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات المصري 288المادة ( و�تضح لنا من نص
اشتراط موافقة الهیئات  أنذلك  ،المقصود هنا �التصفیة هي التصفیة االختیار�ة ولیس القضائیة

ن هذه الهیئات ال أل ؛لتصفیة غیر متصور في التصفیة القضائیةا إلغاءالمختصة في الشر�ة على 
 التصفیة في هذه الحالة. تملك إلغاء

 

على  همن أ) /254(المادة  تفقد نص ،1997) لسنة 22رقم ( ياألردنما �النسبة لقانون الشر�ات أ
یئة العامة في من تار�خ صدور قرار اله أعمالها"تتوقف الشر�ة التي تقرر تصفیتها عن ممارسة  :نهأ

 روتستم ،اإلجبار�ةومن تار�خ صدور قرار المحكمة في حالة التصفیة  ،حالة التصفیة االختیار�ة
تنص كما . التصفیة" من الشخصیة االعتبار�ة للشر�ة و�مثلها المصفى لحین فسخها �عد االنتهاء

فعلى ، هاإجراءاتن بدء م ةلم تنته التصفیة خالل سن إذانه "أمن نفس القانون على  )258/1(المادة 
 ."إلیهایتضمن التفاصیل المتعلقة �التصفیة والمرحلة التي وصلت  المراقب بیاناً  إلىیرسل  أنالمصفي 

 

ال �جیز اندماج الشر�ات في  ياألردنن المشرع أ� -السا�قة الذ�ر -المواد وصو�تبین لنا من نص
ر من الهیئة العامة للشر�ات الداخلة في قرا إلىوذلك ألن عملیة االندماج تحتاج  ؛مرحلة التصفیة

وذلك لتولي  ،بینما تكون أجهزة الشر�ة تحت التصفیة قد انقضت وانتهت صالحیاتها، االندماج
وأن صالحیات المصفي محددة مسبقًا في القانون وهي أعمال تدخل في ، المصفي ألعمال التصفیة

 ن صالحیات المصفى اتخاذ قرار االندماج نظراً نه من الناحیة القانونیة لیست مإلذا ف ؛تصفیة الشر�ة
ن الهیئة العامة أ�ما  ،�الشر�ة تحت التصفیة دارةجهزة اإلأن التصفیة تنهي اختصاصات ووظائف أل

خرى اتخاذ قرار �الموافقة و�التالي ال �حق لها هي األ ،يعمال المصفأ ي وظیفة سوى مراقبة ألیس لها 
(على االندماج في شر�ة اخرى 

33F

2(. 
 

                                                           
انون یرى �أنه �ان �جب على المشرع المصري أن �قرر هذا الحكم بنصوص الق ) وتجدر اإلشارة إلى أن �عض الفقه المصري 1(

دون الالئحة؛ ألنه یتضمن حكمًا موضوعیًا، ولیس مجرد حكم تنفیذي لنصوص القانون. (راجع: القلیو�ي، سمیحة، مرجع سابق، 
 ).148ص

 .139، ص63، بند 1988، دار النهضة العر�یة، القاهرة، 2طالشر�ات التجار�ة،  القلیو�ي، سمیحة،) 2(
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ه انیالفلسطیني من اندماج الشر�ات في مرحلة التصفیة فإنه �مكن تب مشروع قانون الشر�اتأما موقف 
منه "تتوقف إدارة الشر�ة التي تقرر تصفیتها عن ) أ/233(من خالل ما نصت علیه من المادة 

ار�خ صدور ممارسة أعمالها من تار�خ صدور قرار الهئیة العامة في حالة التصفیة االختیار�ة، ومنذ ت
قرار المحكمة في حالة التصفیة االجبار�ة، وتستمر الشخصیة المعنو�ة للشر�ة و�مثلها المصفي لحین 

 فسخها �عد إتمام تصفیتها".
 

الفلسطیني قد سلك مسلك  مشروع القانون  �أن -سا�قة الذ�ر – ةمادالمن خالل نص  و�تبین لنا
وذلك ألن صالحیات المصفي  ؛في مرحلة التصفیة �عدم إجازة اندماج الشر�ات وهي ياألردنالمشرع 

محددة في القانون وال یدخل ضمن أعماله صالحیة اتخاذ قرار �إدماج الشر�ة وهي تحت التصفیة مع 
تقتصر على مراقبة أعمال  ة في الشر�ة وهي في دور التصفیةوأن مهمة الهیئة العام، شر�ة أخرى 

�الموافقة على اندماج الشر�ة وهي في دور التصفیة مع و�التالي ال �حق لها اتخاذ قرار ، المصفي
من خالل اجازته اندماج  ،و�المقابل أخذ المشرع المصري مسلكًا مختلفًا بهذا الخصوص، شر�ة أخرى 

، والمقصود �التصفیة هنا: التصفیة االختیار�ة ولیس التصفیة القضائیة ،الشر�ات في دور التصفیة
لغاء التصفیة وهذا غیر متصور في إختصة في هذه الشر�ات على حیث اشترط موافقة الهیئات الم

وذلك استنادًا لنص المادة ، التصفیة القضائیة؛ ألن الهیئات المختصة ال تملك الغاء التصفیة القضائیة
 .لقانون الشر�ات التجار�ة المصري  ) من الالئحة التنفیذ�ة288(
 

مسلك المشرع المصري  أن �سلكالفلسطیني  �اتالشر  قانون  عو و�رى الباحث �أنه �ان �جب على مشر 
شر�طة موافقة الهیئات  ،في إجازة اندماج الشر�ات في دور التصفیة إذا �انت التصفیة اختیار�ة

المختصة في هذه الشر�ة على إلغاء التصفیة؛ ذلك أن دمج الشر�ة في دور التصفیة أمر منطقي؛ 
الشر�ة ألحد أسباب حل الشر�ات العامة، وأدر�ت فیما ألنه إذا قررت الهیئة العامة غیر العاد�ة حل 

�عد إمكانیة إنقاذ الشر�ة من الفناء لتحیا بثوب جدید من خالل الدمج، فذلك حل اقتصادي یوفر الوقت 
الحكمة من االندماج تقضي �السماح والجهد والمال و�حافظ على استمرار مشروعها االقتصادي، ف

�االندماج في شر�ات المضمار االقتصادي  في قوى على االستمراروال ت، للشر�ات الضعیفة مالیاً 
على أن یتم وضع الشروط والضوا�ط الالزمة لمنع الغش  ،أخرى لضمان استمرار المشروع االقتصادي

  والتحایل وحما�ة مساهمي الشر�ات الداخلة في االندماج. 
 

 الداخلة في االندماج  التكامل في أغراض وغایات الشركات أوالتماثل : الفرع الثاني
 

ن یتم بین شر�ات متماثلة في ألصحة اندماج الشر�ات  محل المقارنة القانونیة التشر�عات اشترطت
اتحاد  أوواألمثلة �ثیرة على تماثل  ،متكاملة الغا�ات �كمل �عضها البعض أو، األغراض والغا�ات
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 ،األدو�ة أوشر�ات البنوك  أوتأمین ومنها االندماج بین شر�ات ال، الغرض بین الشر�ات أوالغا�ة 
الناتجة عن االندماج وتخفیض  أووهدف االندماج في هذه الحالة ز�ادة رأس مال الشر�ة الدامجة 

 ، وحتى تستطیع هذه الشر�ات المنافسة وخشیة ابتالعها من قبل الشر�ات الكبرى المنافسة، التكالیف
ن اغراضها تكون أحیث  ،بین شر�ات الغزل والنسیج واالندماج بین الشر�ات المتكاملة مثل االندماج

والهدف من االندماج في هذه الحالة ز�ادة ، الغزل واألخرى تعمل على النسیج لتصنیعمتكاملة أحدهما 
(األر�اح وتخفیض التكالیف وتسو�ق انتاجها �سهولة

34F

1(. 
 
 

متكاملة في الغیر  أو ،غراض�أن االندماج الذي یتم بین الشر�ات المختلفة في األ وخالصة القول
ر التي یرتبها االندماج  اثاآلوال یترتب علیه ذات  ،�المعنى القانوني السلیم اندماجاً النشاط ال �عد 

ن تكون الشر�ات الراغبة أحسمت هذه المسألة واشترطت محل المقارنة  ن التشر�عاتإفلذلك ، الصحیح
ن االندماج السلیم هو الذي یتم بین أو  ،واألغراضفي االندماج متشابهة ومتماثلة ومتكاملة في الغا�ات 

وذلك لتحقیق الحكمة من االندماج وهي تر�یز ، المتكاملة في األغراض والغا�ات أوالشر�ات المتماثلة 
 ،وخفض النفقات العامة، بینها ز�ادة القدرة على المنافسةوالتي یترتب علیها  ،المشروعات االقتصاد�ة

 .ائتمان الشر�ة الدامجةوتقو�ة  ،دارةوتوحید اإل
 

 اختفاء الشركات المندمجة: الفرع الثالث
 

 أووفي الحالتین فان الشر�ة ، المزج والثانیة، الضم لىو األ: عملیة االندماج تتم �إحدى الطر�قتین
و�نتج عن االندماج إما الز�ادة في رأس مال الشر�ة الدامجة �ما هو ، الشر�ات المندمجة تختفي نهائیاً 

 أوو�ناًء على ذلك ال �عتبر اكتتاب ، قیام شر�ة جدیدة �ما في حالة المزج أو ،في حالة الضمالشأن 
دو ان تكون مساهمة في لى ال تعو ألن الشر�ة األ، شر�ة أخرى اندماجاً  سهمأكثر أل أوشراء شر�ة 
لشر�ة الخاصة �ا ولها في الجمعیة العمومیة، شأنها في ذلك شأن أي مساهم آخر، خیرةرأس مال األ

ن لكل شر�ة سواء أو ، المساهم في رأسمالها عدد أصوات یتناسب مع مقدار ما تملكه في رأس المال
(المساهم في رأسمالها شخصیتها القانونیة المستقلة أوالمساهمة 

35F

2(. 
 

                                                           
ن الشر�ات الفلسطیني "یتم اندماج الشر�ات المنصوص علیها في هذا القانون ) من مشروع قانو /أ204انظر: نص المادة ( (1)

�أي من الطرق التالیة على أن تكون غا�ات أي من الشر�ات الراغبة �االندماج متشابهة أو متماثلة أو متكاملة"، ونص المادة 
 . 2002لسنة  74عدلة �القانون رقم الم 1997) لسنة 22ي رقم (األردن/أ) من قانون الشر�ات 222(
  79، مرجع سابق، صالشر�ات التجار�ة في القانون المصري  الشرقاوي، محمود سمیر، )2(
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ذ تظل الشر�ات التا�عة محتفظة إ ،ن تكون شر�ة ما قا�ضة لشر�ات أخرى أوال �عتبر اندماجًا 
ن أإال ، في مجموعة واحدة تسیطر علیها الشر�ة القا�ضة أعضاءنها أا القانوني رغم �شخصیتها و�یانه

 مستقلةبل تظل هذه األخیرة متمتعة �شخصیة قانونیة ، زوال شخصیة الشر�ة التا�عة إلىذلك ال یؤدي 

)
36F

1(.  
 

كما هو  ،مشتر�ة إدارةكثر على العمل تحت أ أوذا اتفقت شر�تان إ�ضًا أوال �كون هناك اندماجًا 
اختفاء أي شر�ة  أوتوقف  إلىن ذلك ال یؤدي أل، المهنیة أوالحال في �عض االتحادات الصناعیة 

( المالیةبل تبقى �ل منها محتفظة �شخصیتها القانونیة وذمتها  ،من الشر�ات المذ�ورة
37F

2(.  
 

 أو ،�سیطةتوصیة  إلىذا تغیر شكل الشر�ة من شر�ة تضامن إوال �عتبر �ذلك من قبیل االندماج 
 إلىما �حصل هو تحول فقط للشر�ة من شكل قانوني  ، ألنعامةمساهمة  إلىمساهمة خصوصیة 

نه لیس هناك شر�ة ثانیة اتحدت مع الشر�ة أ�ما ، فلم تتم ز�ادة رأس مال شر�ة أخرى ، شكل آخر
( الشر�ةو�ل ما حصل هو تحدید مسؤولیة الشر�اء في ، المتغیر شكلها القانوني

38F

3(. 
 

سواء �ان االندماج  ،�أنه یترتب على عملیة االندماج انقضاء جمیع الشر�ات المندمجة صة القولوخال
ان  أو، آخر إلىمن قبیل االندماج تغیر شكل الشر�ة من شكل  وال �عتبر، المزج أو�طر�ق الضم 

تان ق شر�ااتف أو ،في شر�ة أخرى  أسهماكتتاب  أوقیام شر�ة �شراء  أو ،تكون شر�ة قا�ضة ألخرى 
 واحدة.   إدارةعلى العمل تحت 

 

 الشركة الدامجة  إلىالشركات المندمجة  أوانتقال ذمة الشركة : الفرع الرابع
 

�حیث تنقضي  ،أكثر في شر�ة أخرى  أواالندماج �ما تم تعر�فه سا�قًا عقد یتم �مقتضاه اندماج شر�ة 
الشر�ة الدامجة  إلىقوقها والتزاماتها وتنتقل جمیع ح، الشر�ات المندمجة أوالشخصیة المعنو�ة للشر�ة 

الشر�ة  إلىالشر�ات المندمجة �كاملها  أووهذا �عني انتقال ذمة الشر�ة ، عن االندماجالناتجة  أو
 ،لى (المندمجة)و مساهمي األ إلىذات طبیعة عینیة تعطیها األخیرة  أسهمالجدیدة مقابل  أوالدامجة 

عینیة لها في رأس مال  شر�ة أخرى �حصة إلىر�ة ما فإن نقل قطاع من نشاط ش و�ناًء على ذلك
الجدیدة  أون االندماج الذي یترتب علیه خالفة الشر�ة الدامجة أوذلك  ؛األخیرة ال �عتبر اندماجاً 

للشر�ة المندمجة خالفة عامة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات هو الذي �قع بین شر�ات 
                                                           

  664، مرجع سابق، صالوسیط في القانون التجاري  شفیق، محسن، )1(
  756، ص 1970، (د. ن)، الشر�ات التجار�ة ،عید، ادوارد )2(
  130-129، مصدر سابق، صياألردنن الشر�ات االندماج في مشروع قانو، اسماعیل، محمد حسین  )3(
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نقضي �ه الشخصیة القانونیة للشر�ة المندمجة وتؤول جمیع عناصر وت، لكل منها ذمة مالیة مستقلة
(الشر�ة الدامجة إلىذمتها المالیة 

39F

الشر�ة الدامجة �مقابل  إلىو�كون انتقال ذمة الشر�ة المندمجة  ،)1
ذا قدمت شر�ة ما جمیع إوعلى ذلك ال �كون اندماجًا ، مساهمي الثانیة إلىلى و تحو�ل مساهمي األ

 أون هذه السندات أل، مبلغ  نقدي أوحصص تأسیس  أوشر�ة أخرى مقابل سندات  إلىموجوداتها 
شخصیتها �لى التي تبقى قائمة ومتمتعة و ذمة الشر�ة األ إلىالمبلغ النقدي �عود  أوالحصص 

(القانونیة
40F

2(. 
 

 الطبیعة القانونیة لالندماج وتمییزه عن األنظمة المشابھة لھ: المبحث الثاني
 

ساس القانوني الذي �قوم علیه أو �ستند إلیه أي تصرف في تحدید اآلثار القانونیة تساعد معرفة األ
المترتبة على ذلك العمل أو التصرف، حیث تختلف وتتعدد هذه اآلثار القانونیة �اختالف الطبیعة 

نها قد تختلط مع �عض أال إ االندماج وعلى الرغم من وضوح عملیةأو األساس القانوني، القانونیة
 ،والنقل الجزئي لألصول ،والتي قد تتعرض لها الشر�ة أثناء حیاتها �االنقسام ،نظمة المشابهة لهااأل

(وغیرها من العملیات المشابهة لعملیة االندماج ،والتحول
41F

وحتى نتمكن من دراسة اآلثار القانونیة  ،)3
 الطبیعة تحدید بد منال  ،دراستنالالندماج �النسبة للشر�ات الداخلة فیه وحقوق المساهمین موضوع 

 .القانونیة المشابهة له األنظمة من ههعما �شبه تمییز ، و لالندماج القانونیة
 

 :تيبتقسیم هذا المبحث على النحو اآلالباحث قوم �وعلیه سوف 
 

 .ل: الطبیعة القانونیة لالندماجو المطلب األ
 .المشابهة لهاالندماج واألنظمة  المطلب الثاني: التمییز بین

 
 
 

                                                           
قضاء النقض ، المصري، حسني ، انظر: 977، ص 19/4/1976ق جلسة  30سنة  679نقض مصري، طعن رقم  )1(

 .270-2691، مرجع سابق، صالتجاري 
 .221، مرجع سابق، صالشر�ات التجار�ة طه، مصطفى �مال، )2(
. 68، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-ار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ةاإلط) أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب سعید، 3(

  .11، مصدر سابق، صآثار اندماج الشر�ات المساهمة العامة على حقوق والتزامات الغیرخز�میة، ناصر، 
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 ل: الطبیعة القانونیة لالندماجومطلب األال
 

معرفة الطبیعة القانونیة لالندماج واخضاعه لنظام قانوني معین في تحدید القواعد الخاصة التي تساعد 
فذهب  ،حول تحدید الطبیعة القانونیة لالندماج حیث تباینت اآلراء الفقهیة ،تطبق على عملیة االندماج

 انقضاء مبتسر للشر�ة المندمجة وانتقال أنه إلىلالندماج، ة القانونیة كییف الطبیعمن الفقه في ت رأي
( االندماجة أو الناتجة عن إلى الشر�ة الدامجالمالیة  لذمتهاشامل 

42F

إلى  من الفقه آخررأي  وذهب، )1
( االقتصاديانقضاء مبتسر للشر�ات المندمجة مع استمرار مشروعها أنه 

43F

2(. 
 

لتحدید الطبیعة القانونیة لالندماج ولة امح�شيء من التفصیل في  هذه اآلراء الباحث عرض�وسوف 
 ي: تعلى النحو اآل

 
 الشر�ة إلى المالیة لذمتها شامل وانتقال المندمجة للشر�ة مبتسر انقضاء االندماج الفرع األول:

 . االندماج عن الناتجة أو الدامجة
 ع استمرار مشروعها االقتصادي. م المندمجة ةاالندماج انقضاء مبتسر للشر�الفرع الثاني: 

 

 الشركة إلى المالیة لذمتھا شامل وانتقال المندمجة للشركة مبتسر انقضاء االندماج الفرع األول:
 . االندماج عن الناتجة أو الدامجة

 

انقضاء مبتسر للشر�ات المندمجة وزوال شخصیتها  إلىان االندماج یؤدي  یرى أنصار هذا الرأي 
الناتجة عن االندماج التي یز�د رأسمالها  أوالشر�ة الدامجة  إلى لذمتها المالیة تقال شاملانو  ،االعتبار�ة
( المندمجة من ذمم الشر�اتیتكون رأسمالها  أو ،�االندماج

44F

3(. 

                                                           
�ات الشر  طه، مصطفى �مال،. 664، ص 730، مرجع سابق، بند الوسیط في القانون التجاري  شفیق، محسن،) انظر: 1(

 ،یونس، علي حسن .61مرجع سابق، ص الشر�ات التجار�ة،  القلیو�ي، سمیحة،. 379، ص 375، مرجع سابق، بند التجار�ة
 . 546، ص ، مرجع سابقالشر�ات التجار�ة

اندماج الشر�ات ، المصري، حسني  .375ص  ،375، مرجع سابق، بند الشر�ات التجار�ة طه، مصطفى �مال،) انظر: 2(
 .128مرجع سابق، ص  ،وانقسامها

الشر�ات  طه، مصطفى �مال،. 546ص  ،1973القاهرة،  ،دار الفكر العر�ي، الشر�ات التجار�ة ،یونس، علي حسن) انظر: 3(
. 61مرجع سابق، ص ، النظام القانوني الندماج الشر�ات، .  الصغیر، حسام الدین375، ص 375، مرجع سابق، بند التجار�ة

. و�قصد �أن االندماج انقضاء مبتسر للشر�ة 664، ص 730، مرجع سابق، بند القانون التجاري الوسیط في  شفیق، محسن،
 =ن االندماج یؤدي إلى انقضاء الشر�ة المندمجة قبل األوان، أي قبل تحقق أي سبب من اسباب االنقضاء العاد�ةأالمندمجة: أي 
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لذمة ل الشامل نتقالاال ثار في هذه المسألة ما هو األساس القانوني الذي یبرر والسؤال الذي یُ 

 الجدیدة؟  أوالشر�ة الدامجة  إلىمجة المالیة من الشر�ة المند
 

اختلفت اآلراء الفقهیة حول التفسیر القانوني النتقال ذمة الشر�ة أو ذمم الشر�ات المندمجة إلى الشر�ة 
الدامجة أو الجدیدة، فذهب رأي إلى القول �أن أساس انتقال ذمة الشر�ة المندمجة إلى الشر�ة الدامجة 

لها، إال أن هذا الرأي ال �مكن قبوله ألن االندماج و�ن �ان یؤدي إلى هو انقضاء الشر�ة المندمجة وح
حل الشر�ة المندمجة وانقضائها، إال أنه ال یؤدي إلى قسمتها وتوز�ع موجوداتها بین الشر�اء أو 

أو الجدیدة دون المرور و�نما تنتقل موجودات الشر�ة المندمجة فورًا إلى الشر�ة الدامجة  ،المساهمین
التصفیة والقسمة، ألنه مع افتراض وجوب تصفیة الشر�ة المندمجة فإنه ینبغي التسلیم �أن هذه �مرحلة 

ال تؤدي إلى قسمة أموال الشر�ة المندمجة و�نما تهدف إلى تقییم أو استثنائي،  التصفیة من نوع خاص
(أصولها وخصومها

45F

1(. 
 

 1986مایو  12م لها بتار�خ حیث قررت في حك ،محكمة النقض المصر�ة في هذا االتجاه قضتوقد 
�أن:"التصفیة التي تتبع حل الشر�ة المندمجة �سبب االندماج هي تصفیة نظر�ة ولیس تصفیة حقیقیة 

(و�قتصر هدفها على تحدید المر�ز المالي للشر�ة"
46F

2(. 
 

تم یاالنتقال الشامل للذمة المالیة للشر�ة المندمجة إلى الشر�ة الدامجة وذهب رأي فقهي آخر إلى أن 
، على اعتبار أن الشر�ة المندمجة هي الجهة البائعة والشر�ة الدامجة هي الجهة على أساس البیع

ض هذا الرأي لالنتقاد ألنه من غیر المتصور في عقد البیع انقضاء شخصیة الشر�ة عر المشتر�ة، وت
ال �مكن اعتباره  البائعة وانتقالها �شكل شامل إلى الشر�ة المشتر�ة، �اإلضافة إلى أن عقد االندماج

عقد بیع ألنه ال یرتب أي التزام على الشر�ة الدامجة بدفع ثمن نقدي �مقابل �أي حال من األحوال، 

                                                                                                                                                                                
أنظر: (أبو  جل المتفق علیه بین الشر�اء في عقد التأسیس.األخرى للشر�ات �إفالس أو حل الشر�ة �حكم القضاء أو حلول األ=

 ).76، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-اإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ةز�نة، أحمد عبد الوهاب، 
مرجع سابق، ، اندماج الشر�ات وانقسامها، المصري، حسني. 546مرجع سابق، ص ،الشر�ات التجار�ة ،یونس، علي حسن) 1(

 .76، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-اإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ة. أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، 97ص
، المستشار عبد الغني دسوقي، الموسوعة التجار�ة الحدیثة، المجلد 1986ق، جلسة  52لسنة  363) انظر: الطعن رقم 2(

 .146الثاني، ص 
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صول الشر�ة المندمجة، ومن المعروف أن العقد ال �عتبر عقد بیع ما لم یؤدي إلى دفع مبلغ نقدي أل
(�مثل الثمن

47F

1(. 
 

المندمجة مع استمرار مشروعھا  ةالفرع الثاني: االندماج انقضاء مبتسر للشرك
 . االقتصادي

 
 إلىن التفسیر الوحید لالنتقال الشامل للذمة المالیة للشر�ة المندمجة أ� من الفقه یرى أنصار هذا الرأي

�انت تقوم علیه الشر�ة  الجدیدة یتمثل في استمرار مشروعها االقتصادي الذي أوالشر�ة الدامجة 
( المندمجة

48F

2(. 
 

ال بد من التعرف على المقصود �المشروع االقتصادي  �شيء من التفصیل لرأيولتوضیح هذا ا
 والشر�ة. 

 
"الوحدة االقتصاد�ة  :الفقه المشروع االقتصادي �أنه�عض �عرف المقصود �المشروع االقتصادي: 

لإلنتاج التي تقوم على مجموعة من العناصر الماد�ة والبشر�ة وتتفاعل هذه العناصر من أجل تحقیق 
(تحقیقه" إلىرض معین �سعى مالك المشروع غ

49F

3(. 
  

 ة، وتتمثلر��شو  ةصر ماد�ا�أن المشروع االقتصادي یتألف من عن السابق و�تضح من التعر�ف
، التجاري مثل االسم  والمعنو�ةوالبضائع �النقود  للمشروع في أموال المشروع الماد�ة ةالماد� العناصر

العقل الذي ینشئ المشروع و�تولى ادارته  ناصر البشر�ة فيحین تتمثل الع ، فياالختراعبراءة  أو
( المشروعغیل شتاألیدي العاملة القائمة على و 

50F

4(. 
 

                                                           
)، جامعة الكو�ت، 4(، مجلة الحقوق، عددلالندماج بین البنوك الكو�تیة: دراسة مقارنة اإلطار القانوني ،صرخوه، �عقوب) 1(

، مصدر سابق، آثار اندماج الشر�ات المساهمة العامة على حقوق والتزامات الغیر. خز�میة، ناصر، 53، ص1993الكو�ت، 
  .13ص

، اندماج الشر�ات وانقسامها، المصري، حسني .375، ص 375، مرجع سابق، بند الشر�ات التجار�ة طه، مصطفى �مال،) 2(
 .128مرجع سابق، ص 

 . 55ص، 1963، دار الفكر العر�ي، القاهرة، المحل التجاري  ،یونس، علي حسن) 3(
  .22، ص 15، بند 1978، مطبعة جامعة القاهرة، المشروع ذو القومیات المتعددة شفیق، محسن،) 4(
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أكثر  أوزم �مقتضاه شخصان ت"عقد یل: نهاأالشر�ة � ياألردن�عرف القانون المدني المقصود �الشر�ة: 
واقتسام ، ثمار ذلك المشروععمل الست أوبتقد�م حصته من مال ، �ان �سهم �ل منهم في مشروع مالي

(خسارة" أوما قد ینشأ عنه من ر�ح 
51F

1(. 
 
والمشروع هو أن الشر�ة تقوم  الشر�ةوجه االرتباط بین ن أ� ةالسا�قات من التعر�ف لنا و�تبین 

�الضرورة على مشروع اقتصاي معین، وعل ىالرغم من هذا االرتباط إال أنه �جب عدم الخلط بینهما، 
تنظیم للشر�اء ومن ثم فهي  ،و�نظم هذه العالقة بینهما العقد ،انوني للشر�اء ذاتهمهي جسم ق فالشر�ة

ن المشروع هو الوسیلة االقتصاد�ة التي أإال ، وال تنظم المشروع ذاته، والمساهمین المكونین لها
( معینن �ل شر�ة تقوم على مشروع اقتصادي أتستخدمها الشر�ة لتحقیق غرضها �معنى 

52F

2(.  
 

) من قانون الشر�ات المصري 132لتشر�عات محل المقارنة هذا الرأي، حیث نصت المادة (ت اوقد تبن
على أنه " تعتبر الشر�ة المندمج فیها أو الشر�ة الناتجة عن االندماج خلفًا  1981) لسنة 159رقم (

فق علیه في ، وتحل محلها حلوًال قانونیًا فیما لها وما علیها، وذلك في حدود ما اتللشر�ات المندمجة
) من مشروع قانون 216، و�قابلها نص المادة (عقد االندماج مع عدم اإلخالل �حقوق الدائنین"

 الشر�ات الفلسطیني:
"تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة إلى الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن 

م هذا القانون، االندماج حكمًا �عد انتهاء إجراءات الدمج وتسجیل الشر�ة وفقًا ألحكا
وتعتبر الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج خلفًا قانونیًا للشر�ة المندمجة وتحل 

53F("محلها �جمیع حقوقها والتزاماتها

3(. 
 

خاصة �عد أن تبین لنا �أن الرأي األول لم �صمد  ،لى �الترجیحو و�رى الباحث �أن هذا الرأي هو األ
الحكمة من االندماج تتحقق عند استمرار المشروع  ألنو�ذلك  ؛أمام االنتقادات التي وجهت إلیه

وتتمثل هذه الحكمة في االستفادة من مزا�ا التر�یز  ،االقتصادي الذي �انت تقوم علیه الشر�ة المندمجة
 .لى المنافسةز�ادة القدرة عو  ،االقتصادي

 

                                                           
شر�ة العقد �أنها " عقد  )1329وعرفت مجلة األحكام في المادة رقم( ي.األردنلمدني من القانون ا 582) انظر: نص المادة 1(

 شر�ة بین اثنین فأكثر على �ون رأس المال والر�ح مشتر�ًا بینها.
، 1976اإلسكندر�ة،  ، رسالة د�توراه، جامعةالمصري  القانون -المقارن مبدأ المشار�ة العمالیة في القانون  ،فهیم، مراد منیر) 2(

 .80، ص 49بند 
 .1997) لسنة 22) من قانون الشر�ات األردني رقم (238) و�قابلها نص المادة (3(
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 التمییز بین االندماج واألنظمة المشابھة لھ : المطلب الثاني
 

نظمة القانونیة األخرى المنصوص علیها في األ دماج نظام قانوني قائمًا بذاته ومتمیزًا عن سائراالنإن 
خاصة التي �طبق  ،ناك �عض األنظمة القانونیة قر�بة الشبه من االندماجهن أإال ، قوانین الشر�ات

شتبه االندماج كما قد � ،ملیة انقسام الشر�ةذ قد �شتبه االندماج �عإ، علیها �عض أحكام االندماج
وأ�ضا قد ، والتي قد یترتب علیها �عض اآلثار القر�بة الشبه �آثار االندماج، تحول الشر�ات�عملیة 

 .نقل الجزئي لألصول�شتبه االندماج �ال
 

 �اآلتي:نظمة لتمییزها عن االندماج هذه األالباحث  سوف یتناولوعلیه 
 

 التمییز بین االندماج واالنقسام ل: والفرع األ
 

( المقارنةمحل التشر�عات  تنظم لم
54F

وذلك �عكس المشرع الفرنسي الذي نظم عملیة ، حكام االنقسامأ )1
�حیث �مكن للشر�ة ان تنقسم  1966من قانون الشر�ات الفرنسي لسنة ) 371/2المادة ( االنقسام في

 أوخرى قائمة أكثر ودمجها في شر�ة أ أوقسمین  إلىن تقسم مجوداتها أ أو، أكثر أولتكو�ن شر�تین 
وعلى هذا النحو فإن االنقسام وفق أحكام قانون ، ن تشترك مع هذه الشر�ات لتأسیس شر�ة جدیدةأ

(الشر�ات الفرنسي �كون على صورتین
55F

2( . 
 

أكثر  أوجزأین  إلىو�قصد �ه انقسام الذمة المالیة لشر�ة واحدة  :لى: االنقسام البسیطو الصورة األ 
و�ترتب على ذلك انقضاء الشخصیة المعنو�ة ، جزاء شر�ة جدیدةو�قوم على �ل جزء من هذه األ

جدیدة في الشر�ات الجدیدة الناتجة عن عملیة  أسهمو�حصل مساهموها على  ،للشر�ة المنقسمة
( االنقسام

56F

3(.  
 

 و�تم �إحدى الطرق التالیة: : الصورة الثانیة: االنقسام المقترن �االندماج
 

                                                           
، ومشروع قانون الشر�ات الفلسطیني، حیث أنها جاءت خالیة من األردني) انظر: قانون الشر�ات المصري، وقانون الشر�ات 1(

 .أي نصوص قانونیة تنظم االنقسام
ینایر  5الصادر في  88/ 17المعدل �مقتضى قانون رقم  1966ن قانون الشر�ات الفرنسي لسنة ) م371/2) انظر: المادة (2(

 .10ص، مرجع سابق، اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة دراسة مقارنة(أشار إلیها محرز، أحمد محمد1988
، رسالة د�توراه غیر لشر�اء والدائنیناآلثار القانونیة الندماج الشر�ات على حقوق ا ،العازمي، خالد حمد عاید) انظر: 3(

 .87، القاهرة، ص 2004منشورة، جامعة القاهرة، 
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نقل الذمة المالیة للشر�ة المنقسمة �أصولها وخصومها  تضاه�تم �مق: و االندماج �االنقسام والضم  .1
جدیدة  أسهمو�تم ذلك من خالل حصول مساهمي الشر�ة المنقسمة على ، عدة شر�ات قائمة إلى

انقضاء الشخصیة  إلى�حیث یؤدي ذلك ، عن االنقسام في الشر�ة التي تلقت الحصة الناجمة
( تهاتصفیالمعنو�ة للشر�ة المنقسمة دون 

57F

1( . 
: و�تم �مقتضاه نقل الذمة المالیة للشر�ة المنقسمة �أصولها وخصومها االندماج �االنقسام والمزج .2

و�حصل مساهمو الشر�ة المنقسمة على ، شر�ات أخرى لتندمج معها وتكو�ن شر�ة جدیدة إلى
المنقسمة جدیدة في الشر�ات الناجمة عن هذه العملیة مع زوال الشخصیة المعنو�ة للشر�ة  أسهم
( تصفیتهادون 

58F

2( . 
 

ن وجه الشبه بین االنقسام واالندماج �جمیع صورهما ان �ًال منهما أو�ناًء على ذلك �مكن أن نلخص 
ن أغیر  ،انقضاء الشر�ات المندمجة والمنقسمة دون تصفیتها وزوال الشخصیة المعنو�ة لها إلىیؤدي 

 االندماج �ختلف عن االنقسام من حیث: 
 

بینما االندماج یتطلب وجود  ،تمامها وجود شر�ة واحدة فقطإ إلىالنقسام تحتاج ن عملیة اأ •
 شر�تین على األقل. 

بینما االندماج عقد بین شر�تین على  ،ن عملیة االنقسام تتم �قرار منفرد من الشر�ة المنقسمةأ •
  .األقل

بینما ، لیهاعملیة االنقسام هو تقسیم المشروعات وعدم تر�ز�ها �قصد السیطرة ع ن هدفإ •
 وتجمیعها �قصد مواجهة منافسة الشر�ات الكبرى. ،تر�یز القوى االقتصاد�ة إلىاالندماج یهدف 

 

 التمییز بین االندماج والتحول: الفرع الثاني
 

نوع آخر من األنواع المنصوص علیها في القانون �عد  إلىتحول شر�ة قائمة قانونًا  �قصد �التحول
و�معنى آخر قیام شر�ة بتغیر  ،التي یتطلبها القانون لهذا الغرض راءاتجواتخاذ اإل، تعدیل عقدها

شر�ة مساهمة  أو، شر�ة مساهمة خصوصیة محدودة إلىشكلها القانوني �أن تتحول شر�ة تضامن 
( عامةشر�ة مساهمة  إلىخصوصیة محدودة 

59F

3( . 
                                                           

، و�الحظ أن هذا النوع من االندماج �طر�ق االنقسام لم یتناوله نص المادة 13-10ص مرجع سابق، ، محرز، أحمد محمد) 1(
 .) من قانون الشر�ات الفرنسي و�نما هو من تصور الفقهاء الفرنسیین371/2(
 .13ص مرجع سابق،) محرز، أحمد محمد، 2(
 .36، مصدر سابق، ص اندماج الشر�ات: دراسة مقارنة الجبور، مهند ابراهیم،) 3(
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، المتحولةال الشر�ة ز�ادة رأس م إلىال یؤدي ، آخر إلىوتحول الشكل القانوني للشر�ة من شكل 
ن �ل ما �حصل في عملیة أو ، هناك شر�ة ثانیة اتحدت مع الشر�ة المتغیر شكلها القانوني ولیس

، المستجدین أوسواء في مواجهة دائنیها القدامى ، التحول هو تحدید مسؤولیة الشر�اء في الشر�ة
آخر إعادة هیكلة للشر�ة  و�معنى، وتغیر في مر�ز الشر�اء القانوني �حسب الشكل الجدید للشر�ة

( القانونيحیث الشكل  المتحولة من
60F

1(. 
 

أجاز تحول الشر�ات العاد�ة المحدودة إلى عاد�ة عامة،  الفلسطیني المشرعإلى أن وتجدر اإلشارة هنا 
و�ذلك تحول الشر�ات العاد�ة العامة والمحدودة إلى شر�ات مساهمة خصوصیة، وذلك �موافقة جمیع 

 2010) لسنة 6) من القرار �قانون رقم (5لالجراءات التي نصت علیها المادة رقم (الشر�اء ووفقًا 
(1964) لسنة 12�شأن تعدیل قانون الشر�ات األردني رقم (

61F

2(. 
 

و�ناًء على ما تقدم �مكن بیان وجه الشبه بین عملیة االندماج والتحول في أن �لیهما یترتب علیه تغیر 
استمرار مشروع الشر�ة االقتصادي سواء تعلق  إلى�اإلضافة ، همساأل أوحقوق الشر�اء من الحصص 

أما وجه االختالف بینهما �ظهر في أن التحول ال یتطلب انقضاء الشر�ة ، التحول أواألمر �االندماج 
بینما االندماج یتطلب وجود شر�تین على األقل واالتفاق بینهما ، المتحولة وزوال شخصیتها المعنو�ة

تكو�ن شر�ة جدیدة برأس مال یتكون  أو، األخرى  إلىمنهما بنقل شامل لذمتها المالیة على قیام شر�ة 
 .مما یتطلب ذلك انقضاء الشر�ات المندمجة وزوال شخصیتها المعنو�ة، ا المالیةممن ذمته

  

 التمییز بین االندماج والنقل الجزئي لألصول: الفرع الثالث
 

لألصول �أنها "العملیة التي تتمثل في قیام شر�ة بنقل جزء عملیة النقل الجزئي  الفقه من جانب �عرف
وتستمر الشر�ة مقدمة ، العینیة سهمشر�ة أخرى مقابل الحصول على عدد من األ إلىمن أصولها 

(و�یانها القانوني المستقل"، الحصة في االحتفاظ �شخصیتها االعتبار�ة
62F

3(. 
 

                                                           
 367مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات متعددة الجنسیات، المعمري، عبد الوهاب عبد هللا،) 1(
 لسنة) 12( رقم األردني الشر�ات قانون  تعدیل �شأن 2008) لسنة 6) من القرار �قانون رقم (5انظر: نص المادة رقم () 2(

 .20/5/2008الصادر في مدینة رام هللا بتار�خ  1964
، اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة ، احمد محرز  .90، ص النظام القانوني الندماج الشر�ات، الصغیر، حسام الدین ) 3(

 .15، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة
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 ياألردنشأن المشرع المصري و  –في ذلك شأنه –الفلسطیني مشروع قانون الشر�اتهذا ولم �ضع 
و�ما رأینا فیما سبق �أن االندماج یترتب علیه انقضاء الشخصیة  ،تعر�فًا محددًا للنقل الجزئي لألصول

المعنو�ة للشر�ة المندمجة، وزوال شخصیتها المعنو�ة، وانتقال ذمتها المالیة �ما تشمله من أصول 
، و�هذا یتمیز االندماج عن النقل الجزئي لألصول الذي یتم الجدیدة أوالشر�ة الدامجة  إلىوخصوم 

أخرى مع �قاء الشر�ة الناقلة قائمة ومتمتعة �شخصیتها المعنو�ة  إلىفیه نقل جزء من أصول الشر�ة 
 ومحتفظة بذمتها المالیة المستقلة.
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 لوالفصل األ

 أثر االندماج على الشركات الداخلة فیھ 
 

ووقوع اإلندماج بین الشر�ات الداخلة فیه سواء أكان ، الدمج النهائیة تإجراءا على انتهاءیترتب 
، الشر�ة المندمجةو عدة آثار قانونیة �النسبة لكل من الشر�ة الدامجة ، االندماج �طر�ق الضم أم المزج

ًا على الشر�ات الداخلة في االندماج عن �عضها البعض نظر  وتختلف اآلثار القانونیة المترتبة
 المر�ز القانوني لكل منهما.الختالف 

 
 :تيسة في هذا الفصل على النحو اآلبتقسیم هذه الدراالباحث قوم �و�ناًء على ذلك سوف 

  
  .ثر االندماج على الشر�ة المندمجةأل: و المبحث األ

  .ثر االندماج على الشر�ة الدامجةأالمبحث الثاني: 
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  أثر اإلندماج على الشركة المندمجة ل:واأل المبحث
 

 الشر�ات المندمجة أوالشر�ة  انقضاء-السابق�ما ذ�رنا في الفصل  – یترتب على عملیة االندماج
وانتقال ذمتها المالیة انتقاًال شامًال �كل ما تشتمل علیه من حقوق والتزامات ، وزوال شخصیتها المعنو�ة

  .الناتجة عن االندماج أوالشر�ة الدامجة  إلى
 

أثر االندماج على الشر�ات المندمجة �شيء من التفصیل من خالل  بدراسة الباحث قوم�وسوف 
 ي: تآلمطلبین على النحو ا

 

 . انقضاء الشر�ة المندمجة وزوال شخصیتها المعنو�ة: لو المطلب األ
الناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىالشر�ات المندمجة  أوانتقال الذمة المالیة للشر�ة : المطلب الثاني

  االندماج.
 

 انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتھا المعنویة  ل:ولمطلب األا

 
و�التالي فقدانها ألهلیتها أي ، انقضاء الشر�ة المندمجة وزوال شخصیتها المعنو�ة إلىاالندماج  یؤدي

الجدیدة فیما لها من  أووتحل محلها الشر�ة الدامجة  ،صالحیتها الكتساب الحقوق والتحمل �االلتزامات
في اقتضاء حقوقها والدفاع  صفتهان الشر�ة المندمجة تنتهي إولذا ف، ا علیها من التزاماتحقوق وم

وتصبح الشر�ة ، علیها ىمدع أوفقدانها أهلیة التقاضي �مدعیة  إلىوهذا یؤدي ، عن مصالحها
فتختصم فیما للشر�ة المندمجة من حقوق وما علیها ، الجدیدة هي وحدها صاحبة الصفة أوالدامجة 

(علیها أوي المرفوعة منها و اوتحل محلها �حكم القانون في �افة الدع ،التزاماتمن 
63F

كذلك تنتهي  .)1
مجلس ادارتها وصالحیاته  انتهاء سلطات إلىصفة الممثلین القانونیین للشر�ة المندمجة الذي یؤدي 

من  قرار اذ أياتخ وال �كون لهم الحق في، تمثیلها أوالشر�ة  إدارةسواء في ، تهفي ممارسة اختصاصا
( الشر�ة الجدیدةالمندمجة �عد اندماجها في في الشر�ة تغییر ال أو تعدیلشأنه ال

64F

وعلى ضوء ذلك ، )2

                                                           
اندماج الشر�ات من الوجهة ، محرز، أحمد محمد. 162-161ص سابق، مرجع ،التجار�ة الشر�ات یحة،القلیو�ي، سم )1(

 .231-230ص مرجع سابق  القانونیة دراسة مقارنة،
)، 284انظر الطعن رقم(. 483، مرجع سابق، ص النظام القانوني الندماج الشر�ات ،الصغیر، حسام الدین عبد الغني) 2(

. وقد قضت المحكمة فیه �أنه: "متى �ان الثابت ان الشر�ة (الدائنة 1851، ص18، س7/12/1967ق جلسة  34لسنة 
األصلیة) قد اندمجت قبل رفع الدعوى في الشر�ة المطعون ضدها اندماجًا �لیًا و�ان یترتب على هذا االندماج انقضاء الشر�ة 

 فة له في تمثیلها وفي التصرف في حقوقها ...". المندمجة وزوال شخصیتها، و�التالي انتهاء سلطة مدیرها وزوال �ل ص
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على النحو  أهم أثر�ن یترتبان على زوال الشخصیة المعنو�ة للشر�ة المندمجة الباحث لو اتنیسوف 
 اآلتي:

 
  .أهلیة التقاضي للشر�ة المندمجة األول: فقدانالفرع 

 في تمثیل الشر�ة المندمجة. دارةانتهاء سلطة مجلس اإلرع الثاني: الف
 

 أھلیة التقاضي للشركة المندمجة   األول: فقدانالفرع 
 

ومن ذلك أهلیة التقاضي ، للشر�ة أهلیة قانونیة أي التمتع �صالحیة اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات
ولها بهذه ، ولها حقوق وعلیها التزامات، همین�صفتها شخصًا اعتبار�ًا مستقًال عن الشر�اء والمسا

 ،نظامها الداخلي أونص على ذلك في عقد الشر�ة  إلىحاجة  ن قاضى دو الصفة أن تقاضي وتُ 
(لشر�ة لالمرفوعة ضدها الممثل القانوني  أوالمرفوعة منها  ي و او�مثلها في الدع

65F

1(.  
 

 ،نل محامییعالن الشر�ة أن غایتها تو�إ "لم یرد في  :ة �أنهیاألردنیز یوفي ذلك قضت محكمة التم
ألن تو�یل المحامیین للدفاع عن  ؛ةها د�ستحق الرد بوأن الدعوى المقدمة فیها غیر مسموعة هو ادعاء 

ن وذلك أل، عنها إلعالن أوحقوق الشر�ة لیس عمًال تجار�ًا حتى تثبته الشر�ة في نظامها الداخلي 
النص  إلىقاضى بهذه الصفة دون حاجة �ُ  أون �قاضي أكل شر�ة تسجل تصبح شخصًا اعتبار�ًا له 

(إلعالن عنها" أونظامها الداخلي  أوعلى ذلك في عقد الشر�ة 
66F

2(.  
 

انقضاء الشر�ة المندمجة وزوال  إلىن االندماج یؤدي أ ءً علیه فقهًا وقضا المستقرمن  ولما �ان
، و�التالي فقدانها ألهلیة التقاضي ،ةزوال أهلیتها القانونی إلىیؤدي وهذا بدوره  ،شخصیتها المعنو�ة

(مام القضاءأوتحل محلها الشر�ة الدامجة 
67F

إال أن انقضاء الشر�ة المندمجة وزوال شخصیتها  ،)3

                                                           
، مكتبة دار الفكر، 2، جالشر�ات التجار�ة: الوجیز في شرح القانون التجاري  ،السناوي، عبد الرؤوف .التكروري، عثمان) 1(

 75-73، ص2011)، 4ابود�س ط(
 1572حة ، صف1975، ییناألردنمجلة نقا�ة المحامیین ، 131/75) انظر: تمییز حقوق رقم 2(
النظام القانوني  ،الصغیر، حسام الدین عبد الغني .161، مرجع سابق، صالشر�ات التجار�ة القلیو�ي، سمیحة،) انظر: 3(

مرجع  اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة دراسة مقارنة،، محرز، أحمد محمد .484مرجع سابق، ص الندماج الشر�ات،
، دار النهضة العر�یة، 3، ط1، جشرح القانون التجاري المصري الجدید ،يعبد الرحیم، ثروت عل .231ص-230سابق ص
. 271، ص 2002، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندر�ة، الشر�ات التجار�ة ،العر�ني، محمد فر�د. 400، ص2000القاهرة، 

 .1572، صفحة 1975، ییناألردنمجلة نقا�ة المحامیین ، 131/75وانظر: تمییز حقوق رقم 



31 
 

تستمر الشر�ة  و�نما التقلیدي للتصفیة؛ �المعنى وتصفیتها المعنو�ة ال �عني انحالل الشر�ة المندمجة
، عنها �النسبة للغیر نو�ة للشر�ة الدامجة التي تعبرمعالمندمجة في الحیاة تحت لواء الشخصیة ال

جراء إفالتصفیة التي تتم في حالة االندماج � ها،والتزامات هاوتنتقل الیها حقوق، وتصبح جزءًا من �یانها
معرفة قیمة الحصة  العینیة التي  بهدف، أصول الشر�ة المندمجة وخصومها قیمة ضروري لمعرفة

الشر�ة  الدامجة مقابلة  تصدرهاحصصًا  أو اً أسهم هاو�قابل ،الدامجة ر�ةالش إلىتقدم �حصة اندماج 
ولیس المقصود اة بین المساهمین، و او�حل مبدأ المسحتى ال یثري فر�ق على حساب فر�ق آخر، ، لها

وهي ، �التصفیة في حالة االندماج التصفیة المنصوص علیها في القواعد العامة التي تحكم الشر�ات
( الشر�اء حسبما تنتهي إلیه التصفیةالقسمة بین 

68F

ن الكیان المادي أوعلى ضوء ذلك �مكننا القول � .)1
  قانونیًا.رغم انقضاء واختفاء هذه الشر�ة  امام الغیرللشر�ة المندمجة یبقى 

 
من  أوالتقاضي في مواجهة الشر�ة المندمجة  إجراءات�طرح نفسه هل �جوز اتخاذ والسؤال الذي 
 عملیة االندماج؟ قبلها �عد تمام 

 
 .موقف التشر�عات محل المقارنة من هذه المسألة معرفةولإلجا�ة على هذا السؤال ال بد من 

 

 موقف المشرع المصري: 
 

على أنه "تعتبر الشر�ة  1981) لسنة 159رقم ( ) من قانون الشر�ات المصري 132لقد نصت المادة(
ًا للشر�ة المندمجة وتحل محلها حلوًال قانونیًا فیما لها الشر�ة الناتجة عن االندماج خلف أوفیها  المندمج

69F("وما علیها وذلك في حدود ما اتفق علیه في عقد االندماج مع عدم اإلخالل �حقوق الدائنین

2(. 
 

 لسنة )244) من القانون رقم (4المادة( ألحكاممحكمة النقض المصر�ة في حكم لها وفقًا  قضتوقد 
یترتب على االندماج الذي �قع بین الشر�ات التي تتمتع �شخصیة �شأن االندماج �أنه " 1960

                                                                                                                                                                                
 
  160، ص1992، دار النهضة العر�یة، القاهرة 2، طالنظر�ة العامة للشر�ات: شر�ات األشخاص القلیو�ي، سمیحة،) 1(
 .1981) لسنة 159) من قانون الشر�ات المصري رقم(132) المادة رقم (2(
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وتؤول جمیع عناصر ذمتها  ،وذمة مالیة مستقلة خالفة الشر�ة الدامجة للشر�ة المندمجة ،معنو�ة
70F("الشر�ة التي تحل محلها قانونیًا فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات إلىالمالیة 

1(. 
 

 –"إدماج الشر�ات �طر�ق الضم یترتب علیه  :قضت �أن ض المصر�ةمحكمة النقل وفي حكم آخر
وتمحى شخصیتها االعتبار�ة ، تنقضي الشر�ة المندمجة أن- وعلى ما جرى �ه قضاء هذه المحكمة

الدامجة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات وتخلفها في  محلها الشر�ة المالیة، وتحلوذمتها 
المندمجة  �انت للشر�ةتختص وحدها في خصوص الحقوق والدیون التي  ومن ثم، ذلك خالفة عامة

(علیها" أو
71F

2(.  
 

 المندمجةوالذي یبین �أن الشر�ة الدامجة تخلف الشر�ة  المصر�ة لمحكمة النقض أ�ضاً  آخروفي حكم 
 وأن الشر�ة الدامجة هي الجهة التي تخاصم ،خالفة عامة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات

"اندماج شر�ة في أخرى یترتب  : حیث قضت �أن ،وتختصم في خصوص تلك الحقوق وااللتزامات
وخالفة الشر�ة الدامجة لها خالفة ، لى(المندمجة) وزوال شخصیتها المعنو�ةو علیه انقضاء الشر�ة األ

جرى �ه  وعلى ما –فتعد هذه الشر�ة االخیرة وحدها، عامة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات
 و�ذا، هي الجهة التي تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق وااللتزامات –قضاء هذه المحكمة

فال أهمیة �عد ذلك ، ن الشر�ة الطاعنة تباشر الدعوى �اعتبارها الدامجة للشر�ة األخرى أكان الثابت 
(بیان عند التقر�ر �الطعن �النقض"إلغفال هذا ال

72F

3(. 
 

وما قضت �ه محكمة النقض  ،) من قانون الشر�ات المصري 132مادة (نص ال خالل �تضح لنا منو 
یترتب على االندماج انقضاء الشر�ة المندمجة وزوال  �أنه ،المصر�ة في األحكام المشار إلیها سا�قاً 

ن الشر�ة الدامجة تحل محل أحیث ، فقدانها أهلیة التقاضي إلىوهذا بدوره یؤدي  ،شخصیتها المعنو�ة
 جراءاتاإل في جمیع وتحل محلها أ�ضاً ، جة فیما لها من حقوق وما علیها من التزاماتالشر�ة المندم
تمام عملیة إ�حیث ال �جوز قانونًا مقاضاة الشر�ة المندمجة �عد ، عملیة االندماج تمامإالقضائیة �عد 

امجة تحل محلها الشر�ة الد و�نما، ن تقاضي �اسمهاأو�ذلك ال �جوز للشر�ة المندمجة  ،االندماج
 فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات.حلوًال قانونیًا 

                                                           
 14/5/1994جلسة  -ق 49لسنة  972، والطعن رقم 426، ص7/2/1983 جلسة-ق 41) لسنة453) انظر: الطعن رقم (1(

 -1931قضاء النقض التجاري، المبادئ التي قررتها محكمة النقض المصر�ة من (، حسني، أحمد محمود مأخوذ من (
 )646، ص2000، منشأة المعارف، اإلسكندر�ة، )1999

 جلسة-ق 48، لسنة 121الطعن رقم و  .1280، ص24ق - 18/12/1973من جلسة  38لسنة  113) انظر: الطعن رقم 2(
 ) 646مرجع سابق، صقضاء النقض التجاري،  ،حسني، أحمد محمود(، مأخوذ من 433، ص29/8/1979

 ).446مرجع سابق ص ،حسني، أحمد محمود، مأخوذ من (7/5/1990ق جلسة  55لسنة  2193) انظر: الطعن رقم 3(
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 : ياألردنموقف المشرع 
 

"یتم اندماج  على أنه 1997لسنة  )22رقم( ياألردنقانون الشر�ات  /أ) من222/1نصت المادة(لقد 
ن تكون غا�ات أي من أعلى  ،الشر�ات المنصوص علیها في هذا القانون �أي من الطرق التالیة

أكثر مع شر�ات (الشر�ة  ،شر�ة أو �اندماج-1و متكاملة: أشر�ات الراغبة في االندماج متماثلة ال
الدامجة) تنقضي الشر�ة أو الشر�ات األخرى المندمجة فیها وتزول الشخصیة االعتبار�ة لكل منها 

ر�ة وتنتقل جمیع حقوق الشر�ة المندمجة والتزاماتها إلى الشر�ة الدامجة �عد شطب تسجیل الش
 ".المندمجة

 
یترتب علیه انقضاء الشر�ة المندمجة وزوال  االندماج�أن  من نص المادة المذ�ورة أعالهتفاد و�س

�حیث ال �عود �مقدورها المثول أمام القضاء سواء  ،و�التالي فقدانها أهلیة التقاضي ،شخصیتها المعنو�ة
 مجة.ار�ة الدینتقل حق التقاضي إلى الش�التالي كمدعیة أو مدعى علیها، و 

 
ن االندماج انقضاء الشر�ة المندمجة وزوال شخصیتها أمن ش هنأعلى  األردنوقد استقر القضاء في 

 ،الجدیدة أو الشر�ة الدامجة إلىمع انتقال ذمتها المالیة �جمیع عناصر اال�جابیة والسلبیة  ،المعنو�ة
فقد قضت ، الجدیدة أوالدامجة  الشر�ة إلىمع استمرار مشروعها االقتصادي الذي ینقل هو اآلخر 

�عدم اختصام الشر�ة المندمجة "فیما یتعلق  )758/1989(ة �االستئناف رقم یاألردنمحكمة االستئناف 
ووفقًا لما  ،لى نجد انه یترتب على االندماج زوال الشخصیة المعنو�ة للشر�ة المندمجةو �النقطة األ

وزوال صفتها في  1989 لسنة )1رقم ( يردناألمن قانون الشر�ات  )أ/252(نصت علیه المادة 
لذلك تقرر  ؛ة الشر�ة المندمجةمو�التالي ال �جوز مخاص ،التقاضي وتحل محلها الشر�ة الدامجة

عمار والتحو�ل "الشر�ة المندمجة" وتضمین المستأنفة المحكمة رد الدعوى �مواجهة الشر�ة الوطنیة لإل
(ما �عود لهذا الشق من اإلدعاءبنسبة  المحاماة وأتعابالرسوم والمصار�ف 

73F

1(. 
 

"اندماج الشر�ة المدعیة وشر�ة أخرى ینشأ منها  :ة �ذلك �ما یليیاألردنقضت محكمة التمییز  كما
) وال تعود لها أهلیة المندمجة( المدعیةوتنقضي بذلك شخصیة الشر�ة  ،اعتبار�ة جدیدة شخصیة
74F("التقاضي

2(. 
 

                                                           
�صبوص، فایز  �ضًا: )، وراجع أ758/1999یة رقم (األردن). وحكم محكمة االستئناف 182/1994انظر: تمییز رقم () 1(

 .74-73، المرجع السابق، صاندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة المترتبة علیها، اسماعیل
  1994)، لسنة 182/1994تمییز حقوق رقم () انظر 2(
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 :2010لسنة  الفلسطیني قانون الشر�ات مشروع وقفم
 

"تنقضي الشخصیة : أنه منه على) ب/204في المادة (مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني  نص
 أوالشر�ة الدامجة  إلىاالعتبار�ة للشر�ات المندمجة و�شطب تسجیلها وتنتقل جمیع حقوقها والتزاماتها 

(مقتضى الحال" االندماج حسبالناتجة عن 
75F

1(. 
 

تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة " :�أنهمشروع ات الذمن  )216المادة ( تو�ذلك نص
وتسجیل الشر�ة  الدمج إجراءاتحكمًا �عد انتهاء  االندماجالشر�ة الناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلى

خلفًا قانونیًا للشر�ة المندمجة وتحل  االندماجالناتجة عن  أووفقًا لهذا القانون وتعتبر الشر�ة الدامجة 
76F("لها في جمیع حقوقها والتزاماتهامح

2(. 
 

یترتب على االندماج انقضاء الشر�ة  أنه-الذ�ر السا�قة-القانونیة  یتضح لنا من خالل نصوص المواد
الناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىوانتقال حقوقها والتزاماتها  ،المندمجة وزوال شخصیتها المعنو�ة

حیث أن الشر�ة الدامجة  ،التقاضي أهلیةو�التالي فقدانها  لدمج،ا إجراءاتحكمًا �عد انتهاء  االندماج
كمدعیة أو مدعى علیها أمام القضاء �عد انتهاء  تحل محل الشر�ة المندمجة االندماجالناتجة عن  أو

( الدمجإجراءات 
77F

3(. 
 

وال المندمجة وز الشر�ات  أوأنه یترتب على االندماج بین الشر�ات انقضاء الشر�ة �القول وخالصة 
حلوًال قانونیًا فیما لها محل الشر�ة المندمجة  الجدیدة أو وحلول الشر�ة الدامجةشخصیتها المعنو�ة، 

حیث  ،وعلى هذا النحو فإن الشر�ة المندمجة تفقد أهلیة التقاضي ؛من حقوق وما علیها من التزامات
وتحل الدمج،  إجراءاتنتهاء م ُمدعى علیها �عد اأال �جوز لها المثول أمام القضاء سواء �انت مدعیة 

الفلسطیني یتفق مع  مشروع قانون الشر�اتوُ�الحظ أن  الجدیدة. أومحلها في ذلك الشر�ة الدامجة 
من نفس  )216(و ب)/204التشر�عات محل المقارنة في هذه المسألة وذلك استنادًا لنص المادتین (

 .المشروع
 

                                                           
 .2010) من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة ب/204انظر: نص المادة () 1(
  .2010) من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة 216انظر: نص المادة () 2(
. 235، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-اإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ةأبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، ) أنظر: 3(

لى أنه: "�حل ) ع67/2�شأن المصارف في فلسطین نص في المادة ( 2009) لسنة 9وتجدر اإلشارة إلى أن القرار �قانون رقم (
المصرف الناتج عن االندماج محل المصارف المندمجة في جمیع األمور واإلجراءات �ما في ذلك الدعاوي واإلجراءات القضائیة 

 المقامة من قبلها أو ضدها.
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 ثل الشركة المندمجةفي تم دارةانتھاء سلطة مجلس اإل: الفرع الثاني
 

سن لحُ الشر�ة القیام �مهامه و�ذل اقصى جهد  إدارةواجبات مجلس  قانونًا �أن من المتعارف علیه من
 ،دارةواالستمرار في حضور جلسات مجلس اإل ،جلهاأوتحقیق االهداف التي انشئت من  ،الشر�ة إدارة

مشروعات الكفیلة بتثبیت مر�زها ال و�عداد أعمالها وتخصیص نشاطهم لخدمة الشر�ة ومراقبة سیر
فتزول عنهم  ،�حل الشر�ة ودخولها في دور التصفیة دارةوتنتهي سلطة مجلس اإل ،ر�احهاأوز�ادة 
عمال الشر�ة في تمثیلها في جمیع األ إدارةي محل مجلس فِّ َص و�حل المُ  ،في تمثیل الشر�ةصفتهم 

(علیها أوشر�ة ال ني التي ترفع مو اوفي جمیع الدع ،التي تستلزمها التصفیة
78F

1(. 
 

ن هذا أ إال ،شخصیتها المعنو�ة وزوال ،حل الشر�ة المندمجةوقد استقر الفقه والقضاء في مصر على 
حل الشر�ة المندمجة حًال مبتسرًا ال یتبعه تصفیة تُ   إذ، التقلیدي أوالحل �ختلف عن الحل المعتاد 

الجدیدة  أوالشر�ة الدامجة  إلىیة للشر�ة المندمجة تنتقل الذمة المال و�نما، قسمة موجوداتها أوموالها أ
وزوال  ،الشر�ة  المندمجة إدارةانتهاء سلطة مجلس  إلىوهذا یؤدي  ،عناصرها اال�جابیة والسلبیة �كافة

الشر�ة  إلىتنتقل  ذمتها المالیة ن أحیث  صفٍّ مُ نه ال مجال لتمثلها من قبل أ إال، صفتهم في تمثیلها
الشر�ة المندمجة  وتصبح، �ما تشمله من حقوق وما یترتب علیها من التزامات ،ةالدامجة بدون تصفی
وهي الجهة التي تختصم وتخاصم في �افة حقوق  ،الجدیدة أوالشر�ة الدامجة  إدارةممثلة في مجلس 

(والتزامات الشر�ة المندمجة
79F

2(. 
 

الدائنة (ن الشر�ة ألثابت �ان من ا "متى �أنه، حكم لهامحكمة النقض المصر�ة في  قضت �هوهذا ما 
و�ان یترتب على هذا  ،قد اندمجت قبل رفع الدعوى في الشر�ة المطعون ضدها اندماجًا �لیاً  )األصلیة
وزوال �ل  مدیرهاو�التالي انتهاء سلطة ، انقضاء الشر�ة المندمجة وزوال شخصیتها المعنو�ة االندماج

عن واقعه الوفاء �الدین  الحاسمة إلیهالیمین  یةفإن توج ،صفة في تمثیلها وفي التصرف في حقوقها
ال �ملك التصرف في  وأصبح ،�عد ان زالت صفته في تمثیلها) المدین(الذي لها في ذمة الطاعن 

، ولم �عد له حق المطالبة �إثبات الوفاء المدعى �ه من الطاعن ،حقوقها ومن بینها الحق المطالب �ه
(ن الحكم المطعون فیه على حق إذا رفض توجیه الیمین"و�التالي �كو ، �كون غیر جائز قانوناً 

80F

3(. 

                                                           
: لتجار�ةالشر�ات ا: الوجیز في شرح القانون التجاري  ،السناوي، عبد الرؤوف .التكروري، عثمانلمز�د من التفصیل راجع: ) 1(

  .314-311 ،242-293 مرجع سابق، الصفحات:
، النظام القانوني الندماج الشر�ات، الصغیر، حسام الدین .396مرجع سابق، ص، الشر�ات التجار�ة طه، مصطفى �مال،) 2(

 .495مرجع سابق، ص
قضاء  ،محمود حسني، أحمدمأخوذ من ( 1851، ص 18، س 7/12/1967جلسة  34) لسنة 284) انظر: الطعن رقم (3(

 )447، مرجع سابق، ص النقض التجاري 
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ة النقض المصر�ة في حكم آخر لها �عدم جواز توجیه الیمین الحاسمة لمدیر شر�ة موقضت محك

، والنتهاء صالحیته في الحضور عن الشر�ة وذلك �ونة غیر خصم في الدعوى  ،انقضت �االندماج
( ندماج�االالمندمجة التي انقضت وزالت شخصیتها 

81F

1(. 
 

الشر�ة  إدارةمة النقض المصر�ة أن سلطة مجلس لمحك ةالسا�قالقضائیة  ماحكو�تضح لنا من األ
�حیث تزول �ل صفة لهم  ،وتمامهااالندماج  إجراءاتتزول �شكل �امل �عد االنتهاء من  ،المندمجة

ن أ إال ي تمثیل الشر�ة.المطالبة بها لزوال صفتهم ف أووال �جوز لهم التصرف في حقوقها  في تمثیلها
 تحتمهاأن �قصروا في القیام بواجباتهم التي ال �عني  �الشر�ة المندمجة صفتهم دارةفقد مجلس اإل

تعدیل في  أو ،خطار تحدق �الشر�ة المندمجةأعن مواجهة أي  یتقاعسوا أوصفتهم التمثیلیة للشر�ة، 
( قبل إتمام عملیة االندمماج القانونيمر�زها 

82F

2(. 
 
، فإن قانون الشر�ات الشر�ة المندمجة إدارةمن مسألة انتهاء سلطة مجلس  ياألردنوقف المشرع ما مأ

الشر�ة  إدارةلم یتضمن نصًا صر�حًا على انتهاء سلطة مجلس   1997) لسنة22رقم ( ياألردن
 :) منه232و�نما یتضح ذلك من خالل نص المادة ( المفوضین �إدارتها، أوالمندمجة 
ان یتم تسجیل  إلىالشر�ات التي قررت االندماج قائمة  إدارة "تستمر مجالس 

الناتجة عن االندماج و�قرار الحسا�ات المستقلة وعندها تقوم  أوالشر�ة الدامجة 
 الشر�ة لمدة ال تز�د على إدارة) �230اللجنة التنفیذ�ة المشار إلیها في المادة (

الناتجة عن االندماج  أوامجة یومًا تدعو خاللها الهیئة العامة الشر�ة الد 30)(
الناتجة عن  سهمجدید �عد توز�ع األ إدارة و�قرار الحسا�ات المستقلة النتخاب مجلس

 االندماج و�قرار الحسا�ات المستقلة وتنتخب مدققي حسا�ات الشر�ة". 
 

ین المفوض أوالشر�ة  إدارةلم ینص صراحًة على انتهاء سلطة مجلس  ياألردنن المشرع و�تضح لنا �أ
و�نما �فهم ذلك من خالل نص المادة المشار إلیها اعاله، حیث تزول  ،حسب مقتضى الحال �إدارتها

االندماج، وتسجیل  إجراءاتالشر�ة المندمجة في تمثیلها �عد االنتهاء من  إدارةكل صفة لمجلس 
 .الناتجة عن االندماج أوالشر�ة الدامجة 

 

                                                           
، مرجع قضاء النقض التجاري  ،حسني، أحمد محمودمأخوذ من ( ،29/8/1979ق جلسة 48) لسنة 121) أنظر الطعن رقم (1(

 .)447سابق، ص 
  225- 224سابق، ص ، مصدراآلثار القانونیة الندماج الشر�ات على حقوق الشر�اء والدائنین ،العازمي، خالد حمد عاید) 2(
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نصًا صر�حًا على زوال أ�ضًا  لم یتضمن 2010طیني لسنة أما �النسبة لمشروع قانون الشر�ات الفلس
ن هذا الحكم أ إال ،للشر�ة �أثر لالندماج �ممثل الشر�ة المندمجة وانتهاء صفته إدارةسلطة مجلس 

 : �قولها همن مشروع القانون المذ�ور أعال )211(من نص المادة  ضمناً �ستفاد  أن�مكن 
شر�ة للشر�ات التي قررت االندماج في ال ارةإدالمفوضین � أو إدارةمجلس  �ستمر-1"

 .االندماجالناتجة عن  أوأن یتم تسجیل الشر�ة الدامجة  إلىأعمالهم 
تتولى اللجنة التنفیذ�ة القائمة  االندماجالناتجة عن  أو الشر�ة الدامجةتسجیل  بتار�خ-2

ثین یومًا تدعو ثالعن  مدة ال تز�د واالعتیاد�ةالشر�ة تسییر أمورها الیومیة  إدارةعلى 
 األمور التالیة:  االندماج لبحثالناتجة عن  أوللشر�ة الدامجة  الهیئة العامةخاللها 

إقرار الحسا�ات المستقلة لكل شر�ة من الشر�ات الداخلة في االندماج للفترة من  - أ
تار�خ الدمج المحدد �عقد االندماج وحتى تار�خ موافقة الهیئة العامة غیر العاد�ة 

   .ة نهائیةر االندماج �صو  ءاتإجراعلى 
 الشر�ة حسب مقتضى الحال.  إدارةمفوضین � أوجدید  إدارةانتخاب مجلس  - ب
83F("انتخاب مدقق حسا�ات قانوني للشر�ة - ت

1(.  
 

الشر�ات الداخلة في عملیة  إدارةأن مجالس �، ) سا�قة الذ�ر211و�تضح لنا من نص المادة (
تمر في القیام �أعمالها وواجباتها ومباشرة اختصاصاتها تس –المزج أوسواء �طر�ق الضم  –االندماج 

الناتجة  أووذلك لحین تسجیل الشر�ة الدامجة ، األمور في الشر�ات الداخلة في االندماج یریفي تس
تتولى إدارتها اللجنة التنفیذ�ة  ،الناتجة عن االندماج أوو�عد تسجیل الشر�ة الدامجة  ،عن االندماج

وتتولى ، 2010 من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة) 209(ادة المنصوص علیها في الم
دة دعوة الهیئة ن تتولى خالل هذه المأعلى ، یوماً  )30( لمدة واالعتیاد�ةمورها الیومیة أكذلك تسییر 

 إدارةمفوضین � أوجدید  إدارةالناتجة عن االندماج من أجل انتخاب مجلس  أو العامة للشر�ة الدامجة
(سب مقتضى الحالالشر�ة ح

84F

2(. 

                                                           
 .2010 من مشروع الشر�ات الفلسطیني لسنة) 211(نص المادة ) انظر: 1(
ن �شكل لجنة تنفیذ�ة عند تقد�م أوتنص على ما یلي: "على المسجل  2010من مشروع قانون الشر�ات لسنة  )209) المادة (2(

هائي إلى المسجل، على ان تتكون هذه اللجنة من عدد من لجنة التقدیر تقر�رها مرفق �ه المر�ز المالي االفتتاحي �شكلهما الن
أعضاء ومجالس إدارات الشر�ات الرغبة �االندماج أو مدرائها أو الشر�اء المفوضین �التوقیع عنها حسب مقتضى الحال ومدققي 

تسییر أمور وأعمال الشر�ة  (3)حسا�ات الشر�ات وتقوم اللجنة �اإلجراءات التنفیذ�ة التالیة من تار�خ تشكیلها و�خاصة ما یلي: 
االعتیاد�ة الیومیة من تار�خ تسجیل الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج حتى انتخاب مجلس اإلدارة للشر�ة الدامجة أو 

) دعوة الهیئة العامة غیر العاد�ة للمساهمین أو الشر�اء لكل شر�ة من الشر�ات الداخلة في االندماج (4الناتجة عن االندماج 
عقد تأسیس الشر�ة ونظامها الداخلي الجدید أو المعدل للشر�ة الدامجة او -یومًا من تار�خ تشكیلها إلقرار ما یلي: أ 45خالل 
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المفوضین �إدارتها تزول وتنتهي  أوالشر�ة المندمجة  إدارةو�ناًء على ذلك فإنه �فهم أن سلطة مجلس  
مجلس  أعضاء�حیث �فقد  ،الجدیدة أووتسجیل الشر�ة الدامجة  ،االندماج إجراءاتمباشرة �عد انتهاء 

�أي نوع  وال �جوز لهم قانونًا التصرف ،تمثیلها الشر�ة المندمجة صفتهم في إدارةالمفوضین � أو دارةاإل
وتسجیل  االندماج عملیة تمامإو�ذا قاموا �أي تصرف �عد ، من التصرفات �شأن الشر�ة المندمجة

فإن هذه التصرفات واألعمال تقع �اطلة وال ترتب أ�ة آثار  ،االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة 
 دارةیومًا إل (30)لجنة تنفیذ�ة لمدة  إلىالناتجة عن االندماج  أودامجة الشر�ة ال إدارةوتنتقل  ،قانونیة

على أن تتولى هذه اللجنة التنفیذ�ة دعوة الهیئة العامة  ،االعتیاد�ةالشر�ة وتسییر أمورها الیومیة 
و�عد انتخاب مجلس  ،جدید إدارةانتخاب مجلس  جلأمن  االندماجالناتجة عن  أوللشر�ة الدامجة 

 هالجدید مهامه دارةاإل مجلس وتسلم ،عاله تنتهيأ الجدید فإن اللجنة التنفیذ�ة المذ�ورة  دارةاإل
85F( وصالحیاته المنصوص علیها في نظام الشر�ة والقانون 

1(. 
 

في  التشر�عات محل المقارنةالفلسطیني قد سلك مسلك  فإن مشروع قانون الشر�اتوخالصة القول 
) من 211، و209نص المادتین (ل استناداً  وذلك ،�ة المندمجةللشر  دارةاإلمجلس مسألة زوال سلطة 

الشر�ة المندمجة  إدارةحیث تزول صفة مجلس اإلشارة إلیه، السابق  مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني
وتتولى لجنة تنفیذ�ة  ،الجدیدة أوالشر�ة الدامجة  وتسجیل ،الدمج إجراءات�عد انتهاء  هافي تمثیل

تدعو خاللها لشر�ات تسییر أمور الشر�ة الیومیة لمدة ال تز�د عن ثالثین یومًا مشكلة من قبل مسجل ا
 الجدیدة. أوللشر�ة الدامجة  إدارةالهیئة العامة النتخاب مجلس 

 

الشركة الدامجة  إلىالشركات المندمجة  أوانتقال الذمة المالیة للشركة  المطلب الثاني:
 الناتجة عن اإلندماج أو
 

فهي ، مجموع ما للشخص من حقوق وما علیه من التزامات منظور إلیها �مجموع الیة�قصد �الذمة الم
(و�نقص منها ما علیه من التزامات، یز�دها ما له من حقوق ، تعبیر عن ثروة الشخص

86F

فالذمة  ،)2

                                                                                                                                                                                
-جة أو الناتجة عن االندماج. تقدیر لجنة التقدیر أو المر�ز المالي االفتتاحي للشر�ة الدامج نتائج-بالناتجة عن االندماج. 

  ".ندماج �صورة نهائیةالموافقة على إجراءات اال
 .247، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-اإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ةأبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب،  )1(
، 1260، بند 1967، دار النهضة العر�یة، القاهرة،8، جالوسیط في شرح القانون المدني ،السنهوري، عبد الرزاقانظر: ) 2(

 .223ص
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خر سلبي یتكون من االلتزامات واآل، لها جانبان أحدهما ا�جابي یتكون مما للشخص من حقوق  المالیة
87F( على عاتق الشخص لمصلحة دائنیه قعالتي ت

1(. 
 

الشر�ة  إلىانتقال الذمة المالیة للشر�ة المندمجة �ما لها من حقوق وما علیها من التزامات  و�عد
انقضاء  إلى�اإلضافة  ، االندماجالمترتبة على عملیة  اآلثارمن أهم  االندماجالناتجة عن  أوالدامجة 
انقضاء الشر�ة المندمجة ال �عني  أن إال، المعنو�ةخصیتها الشر�ات المندمجة وزوال ش أوالشر�ة 

 انتقاالالشر�ات المندمجة  أوتنتقل حقوق والتزامات الشر�ة  و�نما، تصفیتها �المعنى التقلیدي للتصفیة
التصفیة المقصودة �النسبة للشر�ة ف، االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىشامًال ولیس جزئیًا 

تقییم أصول وخصوم  (حقوق والتزامات) الشر�ة  التي تهدف إلىي حالة االندماج، هي المندمجة ف
(المندمجة وحساب نسبة تبادل الحصص

88F

2(. 
 

ل هذا و امن تن الشر�ات المندمجة ال بد أووحتى نتمكن من توضیح انتقال الذمة المالیة للشر�ة 
 واآلخر سلبي یتمثل في، دمجةحقوق الشر�ة المن جانب ا�جابي یتمثل في ؛نیالموضوع من جانب

 : �اآلتيفي فرعین  �شيء من التفصیل وسوف نوضح ذلك ،التزامات الشر�ة المندمجة
 
                    .االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىل: انتقال حقوق الشر�ة المندمجة و الفرع األ 

 .االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىالفرع الثاني: انتقال التزامات الشر�ة المندمجة 
 

الناتجة عن  أوالشركة الدامجة  إلىانتقال حقوق الشركة المندمجة : لوالفرع األ
 االندماج

 
الشر�ة الدامجة  إلىالذمة المالیة للشر�ات المندمجة انتقاًال شامًال  انتقال یترتب على عملیة االندماج

 أوالشر�ة الدامجة  إلىانتقال �افة حقوق الشر�ات المندمجة وهذا �عني  ؛الناتجة عن االندماج أو
الشر�ات  أوفتنتقل ملكیة األموال المنقولة وغیر المنقولة و�امل أعیان الشر�ة  ،االندماجالناتجة عن 

كما ینتقل  ،االمتیاز كحق الرهن وحق والتبعیةصلیة األحقوقها العینیة  إلى�اإلضافة ، المندمجة إلیها

                                                           
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بیروت العر�یة، األثار الناشئة عن دمج الشر�ات المساهمة ،نا �عقوبالفیومي، لی) 1(

 .11، ص2007بیروت، 
أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب،  .232مرجع سابق، ص، اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة: دراسة مقارنة احمد، محرز، ) 2(

 .238، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-ت التجار�ةاإلطار القانوني الندماج الشر�ا
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وعلى هذا النحو  ،�انت تقبل االنفصال عن �یان الشر�ة المندمجة إذاالحقوق الشخصیة  الیها أ�ضاً 
في  االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىتنتقل جمیع الحقوق وااللتزامات من الشر�ة المندمجة 

(هیئة مجموع من المال �مثل الذمة المالیة للشر�ة المندمجة
89F

1(. 
 

الناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىالشر�ات المندمجة  أومالیة من الشر�ة و�عتبر انتقال الذمة ال
الجدیدة  أوفتصبح الشر�ة الدامجة  ،أثار االندماج أهموخصوم من  أصولاالندماج �ما تشمله من 

ن خرى فإ�عبارة أو ، عن �افة دیونها ةومسئول ،�مثا�ة خلف عام للشر�ات المندمجة التي انقضت
مقدمًا  تهاتصفی إلىلشر�ة المندمجة دون حاجة ل المالیة ذمةال�حقق انتقال  ى القانوني�المعناالندماج 

(ما علیها من دیون  سداد أو
90F

2(. 
 

االنقسام یترتب علیه  أواالندماج "ن أ� الفرنسي الشر�اتمن قانون  )371/1(ما قضت �ه المادة وهذا 
 المستفیدة، �الحالةالشر�ات  إلىالمالیة  الحل دون تصفیة للشر�ات التي ینتهي وجودها وتتحول ذمتها

91F("التي تتواجد علیها في تار�خ التنفیذ النهائي للعملیة

التصفیة  إجراءاتوهذا ما �فسر عدم تطبیق  ،)3
أن �كون  الشر�ة الدامجة دون  إلىا المالیة وانتقال ذمته ،االندماجعلى الشر�ات المندمجة في حالة 

( مصفٍّ تعیین  إلىهناك حاجة 
92F

4(. 
 

                                                           
اإلطار أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، . 498، مرجع سابق، صالنظام القانوني الندماج الشر�ات، الصغیر، حسام الدین  )1(

 .239، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-القانوني الندماج الشر�ات التجار�ة
طه، مصطفى . 88، المؤسسة العر�یة للدراسات والنشر، بیروت، (د. ت)، ص الشر�ات المتعددة القومیاتحسام عیسى، ) 2(

 .396، مرجع سابق، ص الشر�ات التجار�ة كمال،
ینایر  5في  88\17المعدلة �مقتضى القانون رقم  1966) من قانون الشر�ات الفرنسي لسنة 371/1نص المادة (انظر:  )3(

نقضاء بدون تصفیة للشر�ات التي تختفي، و�كون االنتقال الشامل للذمة المالیة لهذه "یترتب على االندماج أو االنقسام، اال 1988
الشر�ات إلى الشر�ة المستفیدة و�الحالة التي هي علیها بتار�خ التحقق الفعلي للعملیة" و�ستفاد من نص هذه المادة ان الذمة المالیة 

تصفیة الشر�ة المندمجة، وان القیمة التي تنتقل بها أصول الشر�ة  للشر�ة المندمجة تنتقل إلى الشر�ة الدامجة ودون حاجة إلى
المندمجة هي القیمة التي قدرت بها هذه األصول من تار�خ اعتماد مشروع االندماج من قبل جماعة الشر�اء أو الجمعیة العامة 

اال اعتبارًا من تار�خ شهره. ولمز�د من  غیر العاد�ة في �ل من الشر�ة الدامجة والمندمجة،أما �النسبة للغیر ال �سري االندماج
 ). 195، مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات وانقسامها ،المصري، حسني التفاصیل في هذا الصدد راجع (

 123مصدر سابق، ص، -مقارنة دراسة-الشر�اتاندماج ، ، مهندالجبور  )4(
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الشر�ة  أوفیها  "تعتبر الشر�ة المندمج :على أنه المصري ات من قانون الشر� )132وتنص المادة (
وتحل محلها حلوًال قانونیًا فیما لها وما علیها وذلك ، الناتجة عن االندماج خلفًا قانونیًا للشر�ة المندمجة

(ئنین"مع عدم اإلخالل �حقوق الدا في حدود ما اتفق علیه في عقد االندماج
93F

1(. 
 

الشر�ة  إلى�خصوص انتقال حقوق الشر�ة المندمجة  وهذا ما قضت �ه محكمة النقض المصر�ة
"اندماج الشر�ات �طرق الضم یترتب علیه وعلى ما جرى �ه قضاء هذه : أن الدامجة حیث قررت

ا المحكمة أن تنقضي الشر�ة المندمجة وتمحى شخصیتها االعتبار�ة وذمتها المالیة، وتحل محله
علیها من التزامات وتخلفها في ذك خالفة عامة ومن ثم  �ة الدامجة فیما لها من حقوق وماالشر 

(علیها" أو تختصم وحدها �خصوص الحقوق والدیون التي �انت للشر�ة المندمجة
94F

2(. 
 

 تتمتع �شخصیةالتي  بین الشر�ات"یترتب على االندماج الذي �قع : �أنه و�ما قضت في حكم آخر
مة مالیة مستقلة خالفة الشر�ة الدامجة للشر�ة المندمجة وتؤول جمیع عناصر ذمتها المالیة معنو�ة وذ

(الشر�ة التي تحل محلها حلوًال قانونیًا فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات" إلى
95F

3(. 
 

جة �أن "االندماج الذي یترتب علیه خالفة الشر�ة الدامجة للشر�ة المندم لها وقضت في حكم ثالث
 1960لسنة  )244(خالفة عامة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات وفقًا ألحكام القانون رقم

فتنتقضي �ه  هو االندماج الذي �قع بین الشر�ات التي تتمتع �شخصیة معنو�ة وذمة مالیة مستقلة.
ي تحل محلها الت الشر�ة الدامجة إلىشخصیة الشر�ة المندمجة وتؤول جمیع عناصر ذمتها المالیة 

( ..."حلوًال قانونیُا فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات
96F

4(. 
 

                                                           
، في أول 40، الجر�دة الرسمیة، العدد 1981ة ) لسن159من قانون الشر�ات المصري رقم ( (132)نص المادة نظر: أ )1(

) من الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات المصري السالف الذ�ر 1\298، وفي نفس الموضوع نصت المادة (1981أكتو�ر سنة 
هذا النص �أن  �أنه "تعتبر الشر�ة الدامجة المدین �النسبة لكافة دیون الشر�ات المندمجة �مجرد إتمام إجراءات الدمج"و�ستفاد من

 الحال.كافة دیون الشر�ة المندمجة تنتقل إلى الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج حسب مقتضى 
ق جلسة  38) لسنة 288الطعن رقم ( .585، ص17س 15/3/1966ق جلسة  31لسنة  283الطعن رقم ) انظر: 2(

 ،حسني، أحمد محمود. مأخوذة من (7/5/1990ق جلسة  55) لسنة 2193الطعن رقم (. 859، ص25س 12/5/1974
  .)444، مرجع سابق، صقضاء النقض التجاري 

ق، جلسة  49) لسنة 1299الطعن رقم ( .426، ص34س  7/2/1983ق جلسة  41) لسنة 453الطعن رقم () انظر: 3(
 ) 445-440، مرجع سابق، ص قضاء النقض التجاري  ،حسني، أحمد محمود. مأخوذة من (28/11/1983

، مأخوذة 6/3/1989ق، جلسة 52) لسنة 743الطعن رقم (. 13/5/1985ق، جلسة  50) لسنة 1687ظر: الطعن رقم (ان) 4(
 ).446-445مرجع سابق، ص  قضاء النقض التجاري، ،حسني، أحمد محمودمن (



42 
 

أكثر مع شر�ات  أو"�اندماج شر�ة  :أنه على ياألردن) من قانون الشر�ات /أ(222تنص المادة  كما
الشر�ة الدامجة  إلىاألخرى المندمج فیها الشر�ات  أوالدامجة وتنقضي الشر�ة  الشر�ةأخرى تسمى  

( .".لشر�ة المندمجة .اعد شطب تسجیل �
97F

1(. 
 

حلول الشر�ة الدامجة محل الشر�ة المندمجة "نص صراحة على  ت الفلسطینيقانون الشر�امشروع أما 
98F( )216و ب/204تین (ادلمالنص  وذلك استناداً  ،"في �ل ما لها من حقوق وما علیها من التزامات

2( 
الناتجة عن  أومن الذمة المالیة للشر�ة الدامجة  تصبح جزءاً فإن حقوق الشر�ة المندمجة  نه،م

الشر�ة  إلىالمندمجة  وفي الوقت ذاته تنتقل التزامات الشر�ة، و�كون لها حق التصرف بها ،االندماج
الشر�ة  حیث تصبح ؛من ذمتها المالیة االلتزاماتعن الوفاء بهذه  ولةؤ مسوتكون  ،الجدیدة أوالدامجة 
 الشر�ات المندمجة. أوالندماج �مثا�ة خلف عام للشر�ة عن ا الناتجة أوالدامجة 

 
یتضح  ،ات القانونیة المقارنةمن التشر�ع�ل في  -سالفة الذ�ر - ومن خالل نصوص المواد القانونیة

الذمة المالیة للشر�ة  إلى�املة  المندمجةیترتب على االندماج انتقال الذمة المالیة للشر�ة  �أنه لنا
وهذا  ؛�معنى انتقالها �جانبها اال�جابي والسلبي، نقًال عاماً  االندماجالناتجة عن  أوللشر�ة الدامجة 

إذا  الشخصیةو�ذلك  ،وحقوق الشر�ة المندمجة األصلیة والتبعیة�عني انتقال جمیع أعیان وأصول 
صورة هیئة  فيالشر�ة الدامجة �وحدة واحدة  إلىعن �یان الشر�ة المندمجة  االنفصالكانت تقبل 

الناتجة عن  أو�حیث تصبح الشر�ة الدامجة ، المال �مثل الذمة المالیة للشر�ة المندمجة منوع مجم
رف في صولها حر�ة الت، عن �افة دیونها والتزاماتها ومسئولةخلفًا قانونیًا للشر�ة المندمجة االندماج 

(صبحت جزء من الذمة المالیة لهذه الشر�ة الدامجةأها �ونها قحقو 
99F

3(. 

                                                           
 2006لسنة  57وتعد�الته لغا�ة القانون رقم  1997لسنة  22ي رقم األردن) من قانون الشر�ات 1/أ/222نظر: نص (أ )1(

من نفس القانون على أنه "تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة إلى الشر�ة  238، وتنص المادة 1/11/2006بتار�خ 
و الناتجة عن االندماج حكمًا �عد انتهاء إجراءات الدمج وتسجیل الشر�ة وفقًا ألحكام هذا القانون وتعتبر الشر�ة الدامجة أالدامجة

 ن االندماج خلفًا قانونیًا للشر�ات المندمجة وتحل محلها في جمیع حقوقها والتزاماتها".أو الناتجة ع
على انه تنقضي الشخصیة اإلعتبار�ة  2010) من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة ب/204نظر: نص المادة (أ )2(

ر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج ". ونص للشر�ات المندمجة و�شطب تسجیلها وتنتقل جمیع حقوقها والتزاماتها إلى الش
نه "تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة إلى الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن أ) من نفس مشروع القانون على 216المادة(

امجة أو الناتجة عن االندماج حكمًا �عد انتهاء اجراءات الدمج وتسجیل الشر�ة وفقًا ألحكام هذا القانون، وتعتبر الشر�ة الد
وتجدر اإلشارة أ�ضا إلى أن القرار �قانون رقم  االندماج خلفًا قانونیًا للشر�ة المندمجة وتحل محلها في جمیع حقوقها والتزاماتها.

/ب) على: "مع مراعاة أحكام التشر�عات األخرى ذات العالقة ینتقل حكمًا 67�شأن المصارف نص في المادة ( 2010) لسنة 9(
 رف الناتج عن االندماج جمیع حقوق والتزامات المصارف المندمجة سواء عقود عمل أو أ�ة عقود أخرى".للمص

اإلطار أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب،  .498، مرجع سابق، صالنظام القانوني الندماج الشر�ات، الصغیر، حسام الدین) 3(
 ندماج ال �ستلزمأن اال یذهب إلى فقهيوهناك رأي  .241ق، ص، مصدر سابدراسة مقارنة-القانوني الندماج الشر�ات التجار�ة
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 إلىأن االندماج یترتب علیه انتقال حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة � ما تقدم یتضح و�ناء على
عامًا، أي انتقال الذمة المالیة �كافة أصولها وخصومها  الناتجة عن االندماج نقالً  أوالشر�ة الدامجة 

وجد فترة زمنیة ی، حیث أنه الجدیدة �وحدة واحدة ال تتجزأ أوالشر�ة الدامجة  إلىمن الشر�ة المندمجة 
الشر�ات الدامجة والشر�ات المندمجة ونهایتها انقضاء الشر�ة المندمجة  أصولبدایتها تار�خ تقدیر 

الناتجة عن االندماج انتقاًال  أوالشر�ة الدامجة  إلىوزوال شخصیتها المعنو�ة وانتقال ذمتها المالیة 
 .سلباً  أور قیمة هذه األصول إ�جا�ا غیّ تُ  ثقانونیًا فعلیًا، وقد �طرأ خالل هذه الفترة الزمنیة أحدا

 
القیمة التي قدرت بها هذه األصول تار�خ انتقال  هلهو: السؤال الذي �طرح نفسه في هذا الصدد و  

 أوالشر�ة الدامجة  إلىتار�خ انتقال الذمة المالیة للشر�ة المندمجة  عندعند بدا�ة االندماج أم 
 الجدیدة؟ 

 

قانون و ، 1981لسنة  159)(قانون الشر�ات المصري رقم  أن�الحظ �ُ ل ولإلجا�ة على هذا السؤا
وهذا هو شأن  ،إجا�ة صر�حة على هذا السؤال مالم یرد فیه 1997لسنة (22) رقم  ياألردنالشر�ات 

الحكم  ضح قانون الشر�ات الفرنسيأو  في حین، 2010لسنة  الفلسطیني مشروع قانون الشر�ات
 إلىتؤول ذمة الشر�ة المندمجة "�أن  )372/1( نص المادةمن خالل  وذلك المسألةصراحة في هذه 
الجدیدة �الحالة التي تكون علیها في تار�خ التنفیذ النهائي لعملیة االندماج  أوالشر�ة الدامجة 

الجمعیة العامة غیر العاد�ة  أووالمقصود بذلك تار�خ اعتماد مشروع االندماج من قبل جماعة الشر�اء 
100F("والدامجة الشر�ات المندمجة أوشر�ة في �ل من ال

�النسبة للشر�ات المندمجة  الحكم و�ذا �ان هذا .)1
                                                                                                                                                                                

نقل �افة أصول وخصوم الشر�ة المندمجة إلى الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج، إذا �مكن تخصیص جزء من أصول = 
ن الحصة التي تقدمها الشر�ة المندمجة لسداد دیونها ونقل �اقي األصول إلى الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج، أي أ

لى الشر�ة الدامجة تتمثل �األصول الصافیة للشر�ة المندمجة �عد استنزال جزء من هذه األصول لسداد دیونها إالشر�ة المندمجة 
ومن ثم ال تعتبر الشر�ة الدامجة وفقًا لهذا الحل مسئولة عن الوفاء بهذه الدیون بل تلتزم الشر�ة المندمجة �الوفاء �كافة هذه 

لدیون، وفي حالة عدم �فا�ة هذه الموجودات المخصصة للوفاء بهذه الدیون �حق لدائني الشر�ة المندمجة أن �طلبوا عدم نفاذ ا
االندماج �حقهم ومن ثم �كون لهما التنفیذ على موجودات الشر�ة المندمجة التي قدمت إلى الشر�ة الدامجة أو الجدیدة. و�ستند 

دماج ال �ستوجب انتقال �افة األصول الخصوم، إذ من الممكن حل الشر�ة وتصفیتها، �حیث یتم أنصار هذا الرأي على أن االن
سداد �افة الدیون قبل تحقیق االندماج ومن ثم �صار إلى نقل فائض التصفیة إلى الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج، وعلى 

مندمجة اذ یتم الوفاء �حقوقهم المالیة قبل االندماج. ولمز�د من هذا النحو فإن االندماج ال یؤثر على حقوق دائني الشر�ة ال
، دار الفكر التجاري  المحلّ  ،یونس، علي حسن .398مرجع سابق، ص طه، مصطفى �مال،حول هذا الرأي راجع ( التفصیل)

تمیز االندماج عن وُ�الحظ أن هذا الرأي غیر منطقي و�تعارض مع الطبیعة الخاصة التي . )150، ص1963العر�ي، القاهرة، 
غیره من األنظمة المشابهة، ومرد ذلك إلى أن عناصر الذمة المالیة للشر�ة المندمجة ال ینبغي أن ینظر إلیها على أنها عناصر 

 منفصلة �عضها عن �عض، بل ینظر إلیها على انها جمیعا �تلة واحدة ال تتجزأ.
اندماج ، المصري، حسني ، سابق اإلشارة إلیه. مأخوذ من (1966نة ) من قانون الشر�ات الفرنسي لس273\1المادة () انظر: 1(

 �عدها.وما  195مرجع سابق، ص ، الشر�ات وانقسامها
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فإن الوضع �ختلف ، بهذه القیمة االعتدادوالشر�ات الدامجة من حیث تقدیر قیمة األصول وتار�خ 
تار�خ  اعتبارًا من �االندماجالغیر  على االحتجاج ال �جوز�حیث  ،�النسبة لغیر أطراف عقد االندماج

اعتبارًا  م�ه في مواجهته �حتجُّ  و�نما، من قبل الشر�ات والمساهمین االندماجالمصادقة على مشروع 
(شهرهمن تار�خ 

101F

1(. 
 

قد طلب من مصلحة الشر�ات تحدید تار�خ بدء  -مصرفي  -حد المستثمر�ن أوتطبیقًا على ذلك فإن 
الفتوى لوزارة المالیة  إدارةحة من و�ذا طلبت المصل، سر�ان اندماج الشر�ات في �عضها البعض

القرار الصادر ن تار�خ أالفتوى � إدارةفقد أفادت  ،�الرأي في هذا الشأن إلفادةا�مجلس الدولة  واالقتصاد
أن غیر ، االندماجسر�ان لول علیه هو التار�خ المع ،للشر�ة الدامجة من الجمعیة العامة غیر العاد�ة

فقررت  ،الفتوى على النحو السالف الذ�ر إدارةفیما انتهت إلیه  مصلحة الشر�ات طلبت إعادة النظر
والتي انتهت ، اللجنة الثالثة �قسم الفتوى �مجلس الدولة إلىالفتوى لوزارة المالیة إحالة الموضوع  إدارة

موافقة الجمعیة العامة غیر  إلىیرجع  ... ن تار�خ سر�ان اندماج شر�تيألى ع 9/6/1999 �جلسة
�عد صدور قرار الوز�ر المختص  28/9/1997 الصادرة بتار�خ )الدامجة(...  �ةالعاد�ة لشر 

(�الترخیص �االندماج
102F

2(. 
 

لسنة  و�رى الباحث �أنه وعلى الرغم من عدم النص صراحة في مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني
ندمجة تنتقل �أن قیمة أصول وموجودات الشر�ة الم االستنتاج �مكننه أ إال ،على هذه المسألة 2010

الجدیدة �الحالة التي تكون علیها هذه األصول والموجودات في تار�خ الموافقة  أوالشر�ة الدامجة  إلى
) 208؛ وذلك استنادًا لنص المادة (االندماجعاد�ة للشر�ات الداخلة في ال العامة غیرللهئیات النهائیة 

عداد حسا�ات مستقلة عن إ ندماج والتي تنص على أنه: "�جب على الشر�ات التي قررت اال ،منه
أعمالها وذلك بتقر�ر مصدق من مدقق حسا�اتها القانوني من تار�خ الدمج المحدد وحتى تار�خ قرار 

 ".�صورة نهائیةالهیئة العامة العاد�ة �الموافقة على اجرءات الدمج 

 
 

                                                           
 .197مرجع سابق، ص ،اندماج الشر�ات وانقسامها ،المصري، حسني ) 1(
، 2001. ن)، ، (د2، ط1981) لسنة 159، رقم (شرح قانون الشر�ات ،سلیم، رجب عبد الحكیمالمستشار ) انظر: 2(

)، والفتوى رقم 211\1\12، ملف رقم (19/12/1988) بتار�خ 1084الفتوى رقم ( التفصیل) راجعولمز�د من  .1075ص
 .)إدارة 2111\1\12) لجنة 53/89، ملف رقم (9/6/1999جلسة  23/9/1999) بتار�خ 587(



45 
 

تجة عن النا أوالشركة الدامجة  إلىانتقال التزامات الشركة المندمجة : الفرع الثاني
 االندماج

 
لقد وضحنا سا�قًا �أن أهم أثر لعملیة االندماج یتمثل في االنتقال الشامل للذمة المالیة للشر�ة 

تكون الحصة التي تقدمها الشر�ة  أنلنقل �ستوجب اوهذا ، الجدیدة أوالشر�ة الدامجة  إلىالمندمجة 
مة المالیة �كافة عناصرها اال�جابیة والسلبیة الذ �معنى انتقال ،معاً  المندمجة شاملة لحقوقها والتزاماتها

وتحل األخیرة محل الشر�ة  ،الناتجة عن االندماج أوالشر�ة الدامجة  إلىمن حقوق والتزامات 
الناتجة  أوالشر�ة الدامجة  أن أي ،المندمجة في تلقي الحقوق وااللتزامات المترتبة علیها �قوة القانون 

وأن انتقال دیون الشر�ة ، جة خالفة عامة فیما لها وما علیهاالشر�ة المندمعن االندماج تخلف 
محله  أخروحلول مدین  )لشر�ة المندمجةا( األصليدین مالشر�ة الدامجة �عني تغییر ال إلىالمندمجة 

103F()الناتجة عن االندماج أوالشر�ة الدامجة (

1( . 
 

الشر�ة الدامجة  إلىمندمجة نتقال التزامات الشر�ة الدد هل أن اصوالسؤال الذي یثار في هذا ال
 ر شخص المدین أم ال؟ی�عتبر من قبیل تجدید الدین بتغی

دین جدید بدین قد�م فیكون سببًا في انقضاء الدین القد�م ونشوء دین  بتجدید الدین استبدال و�قصد 
 ؛ى التجدیدو�تجدد االلتزام بتغیر الدین إذا اتفق المدین القد�م والمدین الجدید والدائن عل ،جدید محله

، �كون المدین فیه هو المدین الجدید ،انقضاء الدین القد�م و�حل محله دین جدید إلىوهذا یؤدي 
�أخذ هذا المدین مكان المدین  أنبتغیر المدین �اتفاق الدائن والمدین الجدید على  أ�ضاً و�تجدد الدین 

(التجدید وال نفادهفي انعقاد  األصليم في هذه الحالة رضا المدین زَ لوال یَ ، األصلي
104F

فإن األمر  ولذلك ؛)2
�قتضي موافقة دائني الشر�ة المندمجة على انتقال هذا الّدین، وهو ما ال یتفق مع طبیعة االندماج وما 

الشر�ة  إلىیترتب علیه من انتقال شامل للذمة المالیة للشر�ة المندمجة �ما تشمله من أصول وخصوم 
ن تجدید الدین بتغییر شخص المدین، حیث أن دیون الشر�ة الدامجة، و�ختلف �ذلك في طبیعته ع

(الشر�ة الدامجة منفصلة عن ذمتها المالیة إلىالمندمجة ال تنتقل 
105F

3(. 
 

                                                           
 .242، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-ار�ةاإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجأبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، ) 1(
 .419، ص239/ بند 3مرجع سابق، ج الوسیط في شرح القانون المدني، ،السنهوري، عبد الرزاق) 2(
الشر�ات  ،العر�ني، محمد فر�د .507سابق، ص  ، مرجعالشر�اتالنظام القانوني الندماج ، الصغیر، حسام الدین  )3(

 .572، مرجع سابق، ص التجار�ة
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لسنة  159)(عالجت الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات المصري رقم  فقدولإلجا�ة على السؤال السابق 
تعتبر الشر�ة الدامجة المدین " :هتنص على أنالتي  )298/1( من خالل المادة، ه المسألةذه 1981

 .االندماج" إجراءاتتمام �النسبة لكافة دیون الشر�ات المندمجة �مجرد 
 

الدامجة الشر�ة  إلىو�تبین لنا من خالل نص المادة سالفة الذ�ر �أن انتقال دیون الشر�ة المندمجة 
) من 305حق المنصوص علیها في المادة (یتم �قوة القانون، وال مجال لتطبیق قواعد وأحكام حوالة ال

( المصري القانون المدني 
106F

1(. 
 

 :على أنه/أ) 222( فنص في المادة، أهمیة تنظیم حقوق الدائنین أدركفقد  ياألردنالمشرع  أما
الشر�ات األخرى  أوالشر�ة تنقضي  ،أكثر مع شر�ات أخرى تسمى الشر�ة الدامجة أو"�اندماج شر�ة 

وتنتقل جمیع الحقوق والتزامات الشر�ة المندمجة ، ل الشخصیة االعتبار�ة لكل منهاالمندمجة فیها وتزو 
(�عد شطب تسجیل الشر�ة المندمجة" الشر�ة الدامجة إلى

107F

2(. 
 

تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة " :على أنه من نفس القانون  (238)المادة  تكما نص
ة الدمج وتسجیل الشر� إجراءاتحكمًا �عد انتهاء  االندماجعن الشر�ة الناتجة  أوالشر�ة الدامجة  إلى

خلفًا قانونیًا للشر�ة المندمجة  االندماجالناتجة عن  أووتعتبر الشر�ة الدامجة ، وفقًا ألحكام هذا القانون 
(وتحل محلها في جمیع حقوقها والتزاماتها"

108F

3(. 
لسنة (22) رقم  ياألردنالشر�ات  من قانون  )238و أ/222( القانونیةو�ستفاد من نصوص المواد 

 إجراءاتالشر�ة الدامجة �عد انتهاء  إلىالقانون ن دیون الشر�ة المندمجة تنتقل حكمًا و�قوة أ� 1997
الدامجة تكون ملزمة �سداد جمیع الدیون المترتبة على الشر�ة المندمجة �عد  الشر�ةفإن  وعلیه ،الدمج
 �الدائنین. اإلضرارالتزامات الشر�ة المندمجة وذلك لعدم  عن ومسؤولیاتها تكون شاملة االندماجتنفیذ 

 
،  ياألردنفقد سلك مسلك المشرع  2010أما موقف مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة 

 االعتبار�ةمنه على أنه "تنقضي الشخصیة  )ب/204( المادةنص ذلك من خالل و  ،والمصري 
الناتجة  أوالشر�ة الدامجة  إلىیع حقوقها والتزاماتها للشر�ات المندمجة و�شطب تسجیلها وتنتقل جم

"تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة  التي تنص على أنه: )216(المادة و  ،"االندماجعن 

                                                           
طه، مصطفى . ولمز�د من التفصیل راجع (1948) لسنة 131) من القانون المدني المصري رقم (305نص المادة () انظر: 1(

 ).507، مرجع سابق، صالصغیر، حسام الدین . و398ص، مرجع سابق، الشر�ات التجار�ة كمال،
 .1997لسنة  (22)ي رقم األردن/أ) من قانون الشر�ات 22انظر: نص المادة ( )2(
 . 1997) لسنة 22ي رقم (األردن) من قانون الشر�ات 238نص المادة () انظر: 3(
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الدمج وتسجیل الشر�ة وفقًا  إجراءاتالناتجة عن االندماج حكمًا �عد انتهاء  أوالشر�ة الدامجة  إلى
الناتجة عن االندماج خلفًا قانونیًا للشر�ة المندمجة،  أوعتبر الشر�ة الدامجة ألحكام هذا القانون، وت

  .وتحل محلها في جمیع ما لها من حقوق وما علیها من التزامات"
 

المندمجة تنتقل  الشر�ةدیون سالفة الذ�ر �أن ) 216و /ب204( تینالمادنص و�تضح لنا من خالل 
الدمج، وأن  إجراءات�عد انتهاء  االندماجالناتجة عن  أوامجة الد الشر�ة إلىُحكمًا و�قوة القانون 

ولكن �جب على  .الشر�ة الدامجة تكون ملزمة �سداد دیونها والتزاماتها وذلك لعدم اإلضرار �الدائنین
وذلك قبل  ،العاملین في الشر�ة أو ولینؤ المستبین جمیع التزاماتها من خالل  أنالشر�ة المندمجة 

لم �صرح عنها و إدعاءات على الشر�ة المندمجة  أوظهرت التزامات  إذاأما ، ندماجاالإتمام مشروع 
تلتزم بها  أنفیجب  ،العاملین في الشر�ة أو نوقد أخفیت من قبل المسؤولی ،قبل عملیة الدمج النهائي

لكافة الحقوق وااللتزامات  املةمسؤولیتها تكون ش ألن ؛االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة 
فتقوم الشر�ة الدامجة بدفع هذه  ،وذلك لعدم اإلضرار �الدائنین ؛التي لم �صرح بها أو ،المصرح بها
العاملین  أو المسئولینلئك أو ولها حق الرجوع �ما دفعته على  ،أصحابها إلىااللتزامات  أو االدعاءات

 ًال �أحكام المادةوذلك عم ،النافذةوتحت طائلة العقو�ات المقررة لذلك العمل �موجب القوانین 
ظهرت  التزامات  إذا" :تنص على أنهالتي و  ،من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني )215/2(

فیت من قبل خو�انت قد أ ،�عد الدمج النهائي االندماجخلة في اوادعاءات على أحدى الشر�ات الد
الناتجة عن  أومجة من قبل الشر�ة الدا ألصحابهافتدفع  ،العاملین في الشر�ة أو المسئولین�عض 

تحت طائلة العقو�ات المقررة  ،العاملین أوالمسئولین  لئكأو على  �ما دفعته عو ولها حق الرج ،االندماج
  .لذلك العمل �موجب القوانین المعمول بها"

 
حكمًا و�قوة  الجدیدة أوالشر�ة الدامجة  إلىالشر�ة المندمجة تنتقل  ودیون  إن التزامات وخالصة القول

وتكون الشر�ة الدامجة مسؤولة عن �افة دیون الشر�ة  ،الدمج النهائي إجراءات�عد انتهاء  ن و القان
في حالة  تجدید الدین بتغییر شخص المدینأحكام  ال �مكن تطبیق لى ذلكو�ناًء ع المندمجة،
 ،الشر�ة الدامجة إلىألن ذلك �قتضي موافقة دائني الشر�ة المندمجة على انتقال دیونها  االندماج؛

 إلىوهذا ال یتفق مع طبیعة االندماج وما یترتب علیه من انتقال شامل للذمة المالیة للشر�ة المندمجة 
 الجدیدة. أوالشر�ة الدامجة 
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 على الشركة الدامجة  االندماج أثر: المبحث الثاني
 
وانتقال  ،الشر�ات المندمجة وزوال شخصیتها المعنو�ة أوانقضاء الشر�ة  االندماجعملیة  على ترتبی

الشر�ة  إلىوما لها من حقوق وما علیها من التزامات  ،ذمتها المالیة �ما تشكله من أصول وخصوم
 من حقوق وما علیها من التزامات خالفة عامة. �ما لهاتخلفها  االندماج التيالناتجة عن  أوالدامجة 

  
ز�ادة  إلىیؤدي  االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىالذمة المالیة للشر�ة المندمجة انتقال وأن 

 إلى �اإلضافة، الحصة التي انتقلت إلیها من الشر�ة المندمجة رأس مال الشر�ة الدامجة �مقدار
 معلومة أمسواء أكانت هذه الدیون  ،الشر�ات المندمجة أوعن �افة دیون والتزامات الشر�ة مسؤولیتها 

مطلبین  إلىم هذا المبحث یقس�قوم الباحث بتسوف  وعلیه ،ذ عملیة االندماجنفاغیر معلومة وقت 
 : على النحو اآلتي

 
 .ز�ادة رأس مال الشر�ة الدامجة �حصة عینیة ل:و طلب األمال

  .المطلب الثاني: مسؤولیة الشر�ة الدامجة عن �افة دیون الشر�ة المندمجة
 

  زیادة رأس مال الشركة الدامجة بحصة عینیة :لوالمطلب األ
 

قائمة ومحتفظة �شخصیته  الشر�ة الدامجة االندماج �طر�ق الضم تبقى ه في حالةأن�ًا ذ�رنا سا�ق
و�ترتب على ذلك ز�ادة رأس مالها ، الشر�ات المندمجة أووتنتقل إلیها الذمة المالیة للشر�ة ، المعنو�ة

 ،لى الغشمبنیًا ع أووحتى ال �كون االندماج صور�ًا ، الشر�ات المندمجة إلیها أو�ضم ذمم الشر�ة 
ن تنتقل أو ، الشر�ات المندمجة على خصومها والتزاماتها أودات الشر�ة و تز�د أصول وموج أنینبغي 

یز�د رأس مال  أنألن من شأن ذلك  ؛وخصوم أصولالشر�ة الدامجة �ما تشمله من  إلىذمتها المالیة 
عد حسم واستنزال الشر�ات المندمجة � أوالشر�ة الدامجة �مقدار صافي موجودات وأصول الشر�ة 

(الشر�ات المندمجة أوالمترتبة على الشر�ة  وااللتزاماتالدیون 
109F

في رأس مال الشر�ة  الز�ادةوأن  ،)1
و�طلق ، الشر�ات المندمجة أوفي �افة موجودات الشر�ة  تتمثل، تكون عبارة عن حصة عینیة الدامجة

فإن هذا  ،االندماجفقة النهائیة على و�مجرد صدور قرار الشر�ة الدامجة �الموا، حصة االندماج علیها
 أنوعلى الشر�ة الدامجة ، وز�ادة رأس مالها ،االندماجحصة  علىالقرار �عتبر �مثا�ة تصدیق منها 

                                                           
، النظام القانوني الندماج الشر�ات، الصغیر، حسام الدین . 160، مرجع سابق، ص الشر�ات التجار�ة ،یونس، علي حسن) 1(

 .520مرجع سابق، ص 
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وذلك من خالل  ،الالزمة لقبض واستالم أصول وموجودات الشر�ة المندمجة جراءاتاإلتقوم �اتخاذ 
أما �النسبة للشر�ة المندمجة فیجب . ادة رأس المالالمنصوص علیها في القانون لز� جراءاتاإل إتباع

(النشر حتى �حتج �اندماجها أمام الغیر إجراءاتعلیها اتخاذ �افة 
110F

1(. 
 
مع استمرار  ،الشر�ات المندمجة أوانقضاء الشر�ة  إلىأ�ضًا االندماج �طر�ق الضم یؤدي  و

روع الذي تألفت الشر�ة المندمجة هذا المش إدارة�حیث تتولى الشر�ة الدامجة  ،االقتصاديمشروعها 
وتتضافر جهود الجمیع  ،إلیها جدمالذین انتقلوا من الشر�ة الملتحقیقه �مشار�ة الخبراء والعاملین 

و�حقق نتائج تفوق النتائج التي تحققها شر�ة  ،لتحقیق األهداف المرجوه من المشروع فیصبح �بیراً 
�حصل  إذ ؛ول شر�اء جدد في الشر�ة الدامجةدخ إلى�الضم أ�ضًا  االندماجیؤدي �ما ، واحدة

ل الحصة التي تقدمها الشر�ة بالشر�ة الدامجة مقا أسهممساهمو الشر�ة المندمجة على عدد من 
�ما لهم  ،الشر�ة و�دارتها أمور یریسك مع مساهمي الشر�ة الدامجة في تو�شتر�ون تبعًا لذل ،المندمجة

 مو�جوز له ،تعرض علیها التيعلى �افة الوسائل  و�توالتص ،حق حضور اجتماعات الهیئة العامة
(لعقد نظام الشر�ة أوالطعن في القرارات التي تصدر عنها إذا صدرت مخالفة للقانون 

111F

2(. 
 

 ،لشر�ة المندمجةا التي تلقتها من ولما �انت الز�ادة في رأس مال الشر�ة الدامجة تمثل الحصة العینیة
�ة الدامجة التي تصدرها الشر  سهمفإن األ، لشر�ة المندمجةوالتي تشمل سائر أصول وموجودات ا

( عینیةًا أسهمتعد مقابل الحصة العینیة 
112F

3(. 

                                                           
ال یلزم على الشر�ة الدامجة أن تقوم  )الضم (�االمتصاص استقر الفقه والقضاء منذ زمن على أنه في حالة االندماج )1(

 ،محرز، أحمد محمدنظر: (أ .�إجراءات من جانبها، سوى ما تتطلبه اجراءات ز�ادة رأس المال �اعتبارها ز�ادة في ضمانها العام
 ) 235مرجع سابق، ص، اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة دراسة مقارنة

 .92، مرجع سابق، صاندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة المترتبة علیها ،یل�صبوص، فایز اسماع) 2(
وقد حكمت محمكمة القضاء اإلداري . 1981) لسنة 159) من قانون الشر�ات المصري رقم (131أنظر نص المادة () 3(

ض على تحدید القیمة العادلة ألسهم ز�ادة رأس مال شر�ة �القاهرة في حكم لها "بوقف تنفیذ قرار الهیئة العامة لسوق المال �اإلعترا
 23/4/1998) جنیهًا، الذي تم في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العاد�ة للشر�ة المنعقدة في 657األهرام للمشرو�ات �مبلغ (

) لسنة 95ن سوق المال رقم () من الالئحة التنفیذ�ة لقانو 17وما یترتب على ذلك أقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى المادة (
وتنص على "أن تكون ز�ادة رأس المال �إصدار أسهم جدیدة على  1993) لسنة 135الصادر �قرار وز�ر اإلقتصاد رقم ( 1992

أن تحدد القیمة التي تصدر بها على أساس متوسط نصیب السهم من اإلصدارات السا�قة في القیمة العادلة لصافي أصول الشر�ة 
 ر حسبما تحددها الشر�ة وتحت مسؤولیتها و�قر �صحتها مراقب الحسا�ات. وقت اإلصدا

والمستفاد من هذا النص أن المشرع أجاز ز�ادة رأس مال الشر�ة �إصدار أسهم جدیدة على أن یتم تقیم أسهم الز�ادة �القیمة العادلة 
وتحت مسؤولیتها، وان �قرر �صحة تقیمها مراقب لصافي أصول الشر�ة وقت االصدار وتقوم الشر�ة بتحدید تلك القیمة العادلة 

 =حسا�ات الشر�ة، وذلك بهدف اصدار أسهم ذات قیمة فعلیه محافظة على حقوق قدامى المساهمین وقیمة السهم في سوق 
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ن ز�ادة رأس مال الشر�ة المساهمة العامة یتم �قرار من الهیئة العامة �أ ياألردنو�بین قانون الشر�ات 
 مقدمات�یفیة تقد�م  توضح منه والتي )6/أ/175وذلك استنادًا لنص المادة (غیر العاد�ة للشر�ة 

وطالما أن  ،و�نقل ملكیتها إلیها ،الشر�ة إلىعینیة �حصة في رأس المال، و�لزم من �قدمها أن �سلمها 
كون هنا �صدد ز�ادة نف ،الشر�ة الدامجة إلىالذمة المالیة تنتقل �حصة عینیة من الشر�ة المندمجة 

( اإلندماجالناتجة عن  أورأس مال الشر�ة الدامجة 
113F

1(. 
 

ما على  همن /ت)204( المادة فقد نصت 2010مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة ل أما �النسبة
 : یلي

  :التالیة جراءاتعملیة الدمج ووفقًا لإل تتم-ت" 
  .صدور قرار �الدمج من الشر�ات المندمجة والدامجة .1
ام التقییم ألحك والدامجة طبقاً إجراء تقیم صافي أصول وخصوم الشر�ة المندمجة  .2

 المنصوص علیها في هذا القانون واألنظمة والتعلیمات الصادرة �موجبه 
إلیه في  التقییم المشاراتخاذ الشر�ة الدامجة قرارًا بز�ادة رأس مالها وفقًا لنتائج  .3

 .من هذه المادة )1(من الفقرة   )ب(البند
 أسهم أواج حصص ز�ادة رأس مال الشر�ة الناتجة عن االندم أو أسهمیتم توز�ع  .4

 أوالحال على المساهمین  واقعالدامجة حسب  حصص ز�ادة رأسمال الشر�ة أو
 .حصصهم فیها أوهم أسهمالشر�اء في الشر�ة المندمجة بنسبة 

114F("الموافقة والتسجیل والنشر المقررة في هذا القانون  إجراءاتاستكمال  .5

2(  
 

                                                                                                                                                                                
تنفیذ أحكام االوراق المالیة وان یتم ذلك تحت إشراف ومراقبة الهیئة العامة لسوق المال التي أناط بها القانون مسؤولیة متا�عة =

سلیم، رجب ، المستشار 1999\2\9ق، �جلسة  52لسنة  8560حكم محكمة القضاء اإلداري �القاهرة في الدعوى رقم (القانون 
 ) 329، مرجع سابق، ص شرح قانون الشر�ات ،عبد الحكیم

 -109لعینیة في المواد (الذي بین �یفیة تقد�م مقدمات الحصة ا 1997) لسنة 22ي رقم (األردنانظر: قانون الشر�ات ) 1(
) حیث أجاز لمؤسسي الشر�ة المساهمة تقد�م مقابل اسههم في الشر�ة مقدمات عینیة تقوم �النقد، وتطلب موافقة الهیئة 111

ون للمساهمین نالعامة غیر العاد�ة على قیمة المقدمات العینیة اذا قدمت في اي مرحلة الحقة لمرحلة تأسیس الشر�ة، واعطى القا
) یومًا من قرار الهیئة العامة غیر العاد�ة على أن �قدم هذا االعتراض 15في اإلعتراض على قیمة المقدمات العینیة خالل (الحق 

من المساهمین اللذین حضروا االجتماع الهیئة العامة غیر العاد�ة لدى المحكمة المختصة، وتسلمیها إلى الشر�ة و�تمتع مالكو 
 ساهمة �الحقوق التي یتمتع بها اصحاب األسهم النقد�ة. األسهم العینیة في الشر�ة الم

) من قانون الشر�ات 131، ونص المادة (1997) لسنة 22) من قانون الشر�ات األردني رقم (1/أ/222) �قابلها نص المادة (2(
 .1981) لسنة 159المصري رقم (
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یم صافي أصول وخصوم الشر�ة المندمجة ی�أنه یتم تق سا�قاً  إلیها المشارو�ستفاد من نص المادة 
وحتى یتم نقل صافي ، والتعلیمات الصادرة �موجبه واألنظمةهذا القانون  إلحكاموالشر�ة الدامجة وفقًا 

 ب من الشر�ة الدامجة اتخاذ قرارٍ فإن ذلك یتطل ،الشر�ة الدامجة إلىأصول وخصوم الشر�ة المندمجة 
المقررة في هذا  جراءاتلإلوفقًا  ،أصول الشر�ة المندمجةي صافي و ابز�ادة رأسمالها �مقدار �س

علمًا �أن ز�ادة رأسمال الشر�ة المساهمة یتم �قرار من الهیئة  ،حتى ال �كون االندماج صور�اً  ؛القانون 
(ومشروع قانون الشر�ات الفلسطیني التشر�عات محل المقارنةوفقًا ألحكام  ،العامة غیر العاد�ة

115F

1(. 
 

كون �مقدار صافي أصول وموجودات الشر�ة �أن ز�ادة رأس مال الشر�ة الدامجة  �ان األصل و�ذا
فإن السؤال الذي  ،�عد حسم واستنزال الدیون وااللتزامات المترتبة على الشر�ة المندمجة ،المندمجة

�انت شر�كة للشر�ة  إذاحساب الز�ادة في رأسمال الشر�ة الدامجة  كیف یتم :ددصفي هذا ال ُیثار
 مجة؟المند

 

 ز بین حالتین:نمیَّ  أنولإلجا�ة على هذا السؤال �جب 
 

�تم احتساب الز�ادة في و : لى: أن تكون الشر�ة الدامجة مساهمة في الشر�ة المندمجةو الحالة األ 
 الحالة �إحدى الطرق التالیة:  لهذهرأسمال الشر�ة الدامجة وفقًا 

 
أو  ذه الطر�قة أن تقوم الشر�ة الدامجة �استنزالو�قصد به :الترك أولى: طر�قة التنازل و الطر�قة األ 

المقابل الذي تقدمه لهذه األخیرة عوضًا عن حصة االندماج  منقیمة مالها لدى الشر�ة المندمجة حسم 
�استنزال قیمة مالها من رأس المال الذي تقدمه  الشر�ة الدامجةو�معنى أخر أن تقوم ، في مجموعها

(یة التي تلقتها من الشر�ة المندمجةهذه الشر�ة مقابل الحصة العین
116F

2( . 
 

مال الشر�ة  رأسالشر�ة الدامجة تمتلك في  �أنلو فرضنا : ولتوضیح ذلك فإننا نضرب المثال التالي
 200000 إلىمقسمة  أردنيدینار 200000 سهم وأن رأس مال الشر�ة المندمجة  50000المندمجة 

أي  ؛ي رأسمالهاو االمندمجة تس الشر�ة وخصومدات وتبین �أن موجو ، سهم قیمة �ل سهم دینار أردني
ففي هذه ، دینار 200000ي و ا�عد حسم ما علیها من دیون والتزامات �س المالیةأن صافي ذمتها 

 ،على االندماج تترتبًا �مقدار الز�ادة الحقیقیة التي أسهمالحالة �كون على الشر�ة الدامجة أن تصدر 

                                                           
  .254، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-تجار�ةاإلطار القانوني الندماج الشر�ات الأبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، ) 1(
، محمد أحمدمحرز،  .وما �عدها 234، مرجع سابق، صالنظام القانوني الندماج الشر�ات ،الصغیر، حسام الدین ) انظر: 2(

 .236، مرجع سابق، صاندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة دراسة مقارنة
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وذلك �عد استنزال  ،دینار أردني  150000ل الشر�ة الدامجة فتكون الز�ادة الفعلیة في رأس ما
 .دینار 200000الشر�ة الدامجة في رأس مال الشر�ة المندمجة البالغ  تملكهادینار التي  50000

   

و�قصد بهذه الطر�قة تقسیم موجودات الشر�ة  :سهماأل أوالطر�قة الثانیة: طر�قة تقسیم الحصص 
وتتمثل الحصة العینیة التي ، الدامجة على نصیبها في هذه الموجودات المندمجة �حیث تحصل الشر�ة

الشر�ة الدامجة في جزء من موجودات الشر�ة المندمجة وهي عبارة عن نصیب �اقي  إلىتنتقل 
ومن ثم ، الشر�ة المندمجة موجوداتفي  -خالف الشر�ة الدامجة �صفتها مساهم   -المساهمین

الجدیدة مقابل الحصة العینیة التي تتمثل في جزء من الذمة  سهماأل تصدر الشر�ة الدامجة عددًا من
، للشر�ة المندمجة الذي هو عبارة عن نصیب �اقي المساهمین  في موجودات الشر�ة المندمجة المالیة

(المساهمین هؤالءالجدیدة على  سهموتوزع األ
117F

1(. 
 

الترك وطر�قة االندماج �التقسیم تحظى  وأوفي فرنسا فإن مسألة التفرقة بین طر�قة االندماج �التنازل 
حیث أن المشرع الفرنسي قرر �عض المزا�ا واإلعفاءات الضر�بیة التي تستحق �سبب ، �أهمیة �بیرة

و�ترتب على ذلك �أن تستفید �افة موجودات الشر�ة  ،انتقال أموال الشر�ة المندمجة �سبب االندماج
أما في حالة ، التي �قررها المشرع في حالة االندماج �التنازلالمندمجة من المزا�ا واإلعفاءات الضر�بیة 

فإنه ال �ستفید من هذه المزا�ا واإلعفاءات الضر�بیة إال جزء من موجودات الشر�ة  االندماج �التقسیم
أما الجزء اآلخر من  موجودات الشر�ة ، االندماجالشر�ة الدامجة �سبب  إلىوالذي ینتقل  ،المندمجة

ي �مثل نصیب الشر�ة الدامجة في موجودات الشر�ة المندمجة فإنه ال �ستفید من هذه المندمجة والذ
وألن انتقال هذا الجزء من موجودات الشر�ة المندمجة ال �كون �سبب ، المزا�ا واإلعفاءات الضر�بیة

(و�نما ینتقل �سبب تقسیم موجودات الشر�ة المندمجة ،االندماج
118F

2(. 
 

فاد هذه الحالة أن مو  :ر�ة المندمجة هي المساهمة في الشر�ة الدامجةالش أن تكون  الحالة الثانیة:
 أو سهموأن هذه األ الدامجة،الحصص في الشر�ة  أو سهمالشر�ة المندمجة تمتلك عدد من األ

الشر�ة الدامجة �جزء من  إلىوالتي سوف تنتقل  الحصص تدخل في الذمة المالیة للشر�ة المندمجة،
ي و الن یز�د �ما �س الدامجةوهذا �عني أن ز�ادة رأس مال الشر�ة  ؛لمندمجةالذمة المالیة للشر�ة ا

ألن رأس مال الشر�ة الدامجة فیه جزء من رأس مال  ؛صافي موجودات وأصول الشر�ة المندمجة
وفي هذه الحالة فإن الشر�ة الدامجة تقوم بتخفیض مقدار الز�ادة في رأس المال  ،الشر�ة المندمجة
(أسهممن  األخیرةة المندمجة �مقدار ما لهذه المقدم من الشر�

119F

الدمج یترتب  إجراءاتو�عد انتهاء . )3
                                                           

 234، مرجع سابق، صالصغیر، حسام الدین ، و237، ص154، مرجع سابق، بند محرز، أحمد محمد) انظر: 1(
 .234، مرجع سابق، صالنظام القانوني الندماج الشر�ات ،الصغیر، حسام الدین ) 2(
 .238، مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة دراسة مقارنة أحمد محرز،) 3(
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في الجدیدة على المساهمین  سهموتوزع هذه األ، جدیدة تقابل الز�ادة أسهم إصدارعلى الشر�ة الدامجة 
 �صبح �ل و�ذلك ،الشر�ات المندمجة بنسبة ما �ان لكل منها من حقوق في تلك الشر�ة أوالشر�ة 

( الدامجةواحد منهم مساهمًا في الشر�ة 
120F

1(. 
 

حصص  أو ،سندات أو ،راقًا مالیةأو  درص�أنه ال �جوز للشر�ة الدامجة أن تهنا وتجدر اإلشارة 
مقابل  تأسیس فإذا حصل المساهمون على حصص، والز�ادة في رأس مالها ،تأسیس مقابل االندماج

كان ذلك بیعًا للشر�ة  ،ر الشر�ة الدامجةشر�ات أخرى غی أوفي شر�ة  أسهمعلى  أو همأسهم
(وال �عتبر من قبیل االندماج  ،المندمجة

121F

2(.  
 

وخالصة القول �أن مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني قد سلك مسلك التشر�عات محل المقارنة في 
استنزال و �عد حسم  الشر�ة المندمجة مسألة ز�ادة رأس مال الشر�ة الدامجة �مقدار صافي أصول

اإلجراءات القانونیة المنصوص علیها في على أن یتبع في ز�ادة رأس مال الشر�ة الدامجة  زاماتها،الت
 .�خصوص ز�ادة رأس مال التشر�عات محل المقارنة

 

 مسؤولیة الشركة الدامجة عن كافة دیون الشركة المندمجة  :المطلب الثاني
 

 وعلى ضوء ذلك، األنظمة القانونیة المشابهةخاصة تمیزه عن غیره من  قانونیة طبیعة�االندماج  یتمیز
 أي- مل من عناصر إ�جابیة وسلبیة�ما تش دمجةالمن للشر�ةفإنه یترتب علیه انتقال الذمة المالیة 

 الناتجة أوالشر�ة الدامجة  مسؤولیةوهذا ما یوضح أساس ، الشر�ة الدامجة إلى-وأصولهاخصومها 
  .ر�ة المندمجةعن �افة دیون والتزامات الش االندماجعن 

 

 إلى الفقه ذهب �عضعن دیون والتزامات الشر�ة المندمجة  د أساس مسؤولیة الشر�ة الدامجةتحدیول
(دینحوالة  هالقول �أن

122F

(اإلنا�ة القاصرة في الوفاء القول �أنه إلى آخروذهب رأي  ،)3
123F

جانب  ونحى، )4

                                                           
 .199ابق، ص ، مرجع ساندماج الشر�ات وانقسامها ،المصري، حسني ) 1(
 .238مرجع سابق، ص ، اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة دراسة مقارنة ، محمد احمدمحرز،) 2(

. 299ص  ،، منشأة المعارف، االسكندر�ة، (ب. ت)عالقة المشروع �العمالء والموردین ،عزمي، محمد مدحتانظر:  (3)
 .499مرجع سابق، ص ، النظام القانوني الندماج الشر�ات، الصغیر، حسام الدین

 .203، مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات وانقسامها ،المصري، حسني ) انظر: 4(
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من حقوق وما علیها  ندمجة فیما لهاخالفة الشر�ة الدامجة للشر�ة الم هالقول �أن إلى من الفقه آخر
(من التزامات

124F

1(. 
 

 :تيمن التفصیل وذلك على النحو اآلوسوف نستعرض هذه اآلراء �شيء 
 

  دینمسؤولیة الشركة الدامجة تقوم على أساس حوالة ال: لوالفرع األ
 

ل عنه الدین على أن یتحم )المحال علیه(مع أجنبي  )المحیل( المدیناتفاق بین  :الدین �حوالةو�قصد 
فیحل محله في الوفاء بهذا الدین نفسه �جمیع شروطه وخصائصه ودفوعه ، الذي في ذمته للدائن

 )المحال علیه(والمدین الجدید  األصليو�شترط النعقاد حوالة الدین االتفاق بین المدین  .وضماناته
 نافذةلة الدین ال تكون حوا أن إال، ذمة المدین الجدید إلى األصليدین معلى نقل الدین من ذمة ال

�اتفاق بین الدائن والمحال علیه دون تدخل  أ�ضاوتتم حوالة الدین ، �عد إقراره �ه إال�حق الدائن 
 ،األصليالدین عن المدین  األخیریتحمل هذا  أنفیتفق الدائن مع المحال علیه على  ،المدین األصلي

(رضاه لىإدون حاجة   األصليذمة المدین  إبراءو�ترتب على ذلك 
125F

2(. 
 

على االندماج فإن الشر�ة المندمجة تكون دائمًا هي الُمحیل، فیما تكون الشر�ة  و�تطبیق حوالة الدین
علیه في المحال  أو ،الجدیدة هي المحال له في الشق المتمثل في أصول الشر�ة المندمجة أوالدامجة 

(الشق المتمثل في خصوم الشر�ة المندمجة
126F

3(.  
 

فكرة حوالة  أساسعن دیون الشر�ة المندمجة على  سناد مسؤولیة الشر�ة الدامجةإن أو�رى الباحث 
على االندماج  دینفي حالة تطبیق حوالة ال إذ ؛ال تتفق مع الطبیعة القانونیة الخاصة �االندماج دینال

 رض مع المفهوماوهذا یتع ،فان ذلك یتطلب موافقة دائني الشر�ة المندمجة على عملیة االندماج
 وطبیعته القانونیة. لالندماجالسلیم  قانونيال
 
 

                                                           
اندماج ، محرز، أحمد محمد. 532مرجع سابق، ص  ،النظام القانوني الندماج الشر�ات ،الصغیر، حسام الدین ) انظر: 1(

 .236، ص154مرجع سابق، بند ، الشر�ات من الوجهة القانونیة دراسة مقارنة
 وما �عدها. 552، مرجع سابق، ص الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهوري، عبد الرزاقولمز�د من التفصیل انظر: ) 2(
 .299، مرجع سابق، ص عالقة المشروع �العمالء والموردین ،عزمي، محمد مدحت) 3(
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 مسؤولیة الشركة الدامجة  أساسالوفاء  فيالقاصرة  اإلنابة :الفرع الثاني
 

 ،�الوفاء �الدین محل المدین أجنبيیلتزم شخص  أناتفاق بین المدین والدائن على  �اإلنا�ةو�قصد 
، ي یلتزم بوفاء الدین محل المدین�شخص أجنب الدائنو�معنى آخر حصول المدین على قبول رضا 

 هم:نا�ة تتطلب النعقادها وجود ثالثة أشخاص اإلو 
 

  .الدائن إلىلیفي �الدین  األجنبيالمدین الذي ینیب الشخص  وهو :المنیب .1
  .�الدین فيَ الذي ینیبه المدین لیَ  األجنبي: وهو الشخص المناب .2
( �الدینخص األجنبي لیفي له المدین لد�ه الش ینیب: وهو الدائن الذي لد�ه المناب .3

127F

1(.  
 

برأ فت ،جدید الدین بتغییر شخص المدینما �االتفاق بین األطراف على توقد تكون اإلنا�ة في الوفاء إ
، وتسمى اإلنا�ة في هذه الحالة �اإلنا�ة الكاملة، و�حل محله مدین آخر دائنةذمة المدین األصلي نحو 

فال تبرأ ذمة المدین األصلي و�بقى  ،ین بتغییر شخص المدینتجدیدًا للد اإلنا�ةال تتضمن  أنو�ما 
( القاصرةاإلنا�ة في هذه الحالة �اإلنا�ة  وتسمى) المناب( الجدیدجانب المدین  إلىمدینًا للدائن 

128F

2(. 
 

ن إبل ، شخص المدین ریال ینطوي على تجدید للدیون بتغی االندماج أن �رى �عض الفقه في فرنساو 
ن نقل �و ، �عد الوفاء بهذه الدیون �املة إالبقى ملتزمة �الوفاء بدیونها وال تنقضي الشر�ة المندمجة ت

ال یتعارض مع �قاء مسؤولیة  االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىأصول الشر�ة المندمجة 
، نرر �الدائنیالض أولم �كن التصرف قد قصد �ه الغش  ما، الشر�ة المندمجة عن دیونها والتزاماتها

129F("االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىوخصوم الشر�ة المندمجة  وفي حالة نقل أصول

هذا و  .)3
، بدیونها من الثمنالشر�ة الدامجة التي تلتزم �الوفاء  إلىول الشر�ة المندمجة ص�عني بیع جانب من أ

نها تنیب الشر�ة الدامجة في الوفاء أل ؛الدائنین لَ بَ قِ ا ل الشر�ة المندمجة من التزاماتهوهذا ال �عني تحل
عن الوفاء  مسئولةبل تبقى  ،قاصرة ال تتضمن تجدیدًا للدیون بتغییر شخص المدین إنا�ةبدیونها 
 .و�صبح للدائنین مدینان بدًال من مدین واحد ،جانب الشر�ة الدامجة إلىبدیونها 

 
لمسؤولیة الشر�ة الدامجة عن دیون اإلنا�ة القاصرة �أساس  فكرة إلى ادن�أن اإلست وخالصة القول:

ب انتقال الذمة المالیة للشر�ة لیتط فاالندماج ؛لالندماجال �ستقیم مع المفهوم السلیم الشر�ة المندمجة 

                                                           
 .530ق، ص ، مرجع سابالوسیط في شرح القانون المدني ،السنهوري، عبد الرزاق ) انظر:1(
 530، مرجع سابق، ص الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهوري، عبد الرزاق) 2(
اندماج الشر�ات ، محرز، أحمد محمد. 203، مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات وانقسامها ،المصري، حسني : أشار إلیه )3(

 .237مرجع سابق، ص، من الوجهة القانونیة
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وال �صح القول �استمرار  الجدیدة، أوالشر�ة الدامجة  إلىالمندمجة �ما تشمله من أصول وخصوم 
 .لةندمجة لحین الوفاء بدیونها �امالشر�ة الم

 

 دامجة خلف عام للشركة المندمجةالشركة ال: الفرع الثالث
 

في جزء منها  أوو�قصد �الخلف العام: من �خلف الشخص في ذمته المالیة من حقوق والتزامات 
والخلف العام ، والموصى له �جزء من التر�ة في مجموعها �المورث�اعتبارها مجموعة من المال 

�خلف الشخص في عین  منفهو  الخاص أما الخلف، ر من الغیرینصرف إلیه أثر العقد وال �عتب
�الموصى له �عین في  أو، �المشتري الذي �خلف البائع في المبیع، حق عیني علیها أومعینة �الذات 

(التر�ة الذي �خلف فیها الموصي
130F

1(. 
 

والسلبیة من  جمیع عناصرها اإل�جابیةالذمة المالیة للشر�ة المندمجة � انتقال إلىیؤدي  فاالندماج
فیما لها من  ،الشر�ة الدامجة التي تخلفها خالفة عامة إلىفي هیئة مجموع من المال أصول وخصوم 

فتنتقل إلیه �افة حقوق  ،ثهمثل الوارث الذي یتلقى الذمة المالیة لمورِّ  ،حقوق وما علیها من التزامات
لقى أصول وخصوم الشر�ة المندمجة فإن الشر�ة الدامجة ال تت ضوء ذلكوعلى  .ث والتزاماتهالمورِّ 
للشر�ة المندمجة �ما تشمله من نما تتلقى الذمة المالیة �و  ،مستقلة عن �عضها البعض أو ،مجزأة 

( والخصومعن هذه األصول  والمتمیزهیئة مجموع من المال له �یانه المستقل  أصول وخصوم في
131F

2(. 
 

الشر�ة الدامجة دون  إلى�ة المندمجة ال �جوز نقل صافي أصول الشر  وتجدر اإلشارة هنا �أنه
ثم تنتقل ، ًال �معرفتهاأو  دیونهاتقوم الشر�ة المندمجة بتصفیة  �أن�ان االتفاق �قضي  إذا إال، خصومها

وهذا أمر منطقي وال یتعارض مع المفهوم القانوني ، الشر�ة الدامجة إلى�عد ذلك ذمتها المالیة صافیة 
وتحل محلها   ،الدامجة تتلقى �افة أصول وخصوم الشر�ة المندمجةالشر�ة  أن إذ، لالندماج السلیم

الشر�ة الدامجة عن �افة دیون الشر�ة المندمجة  لُ اءَ سوتُ  ،فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات
عن أي دین من هذه الدیون �حجة عدم علمها  مسؤولیتهاز لها أن تتحلل من و وال �ج ،مسؤولیة �املة
(االندماجن بهذه الدیون حی

132F

3(. 
 
 

                                                           
 . 531صع سابق، مرج ،السنهوري، عبد الرزاق) 1(
اندماج الشر�ات  ،محرز، أحمد محمد. 532مرجع سابق، ص النظام القانوني الندماج الشر�ات، ،الصغیر، حسام الدین ) 2(

 .213، مرجع سابق صاندماج الشر�ات وانقسامها ،المصري، حسني. 236، مرجع سابق صمن الوجهة القانونیة
 .696مرجع سابق، ص الشر�ات التجار�ة، طه، مصطفى �مال،. 160جع سابق، صمر  الشر�ات التجار�ة، ،القلیو�ي، سمیحة) 3(
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ت حیث ،صراحةهذه المسألة  1981لسنة  159)(حسم القانون المصري رقم  ولقد ) 132( المادة نصَّ
الشر�ة الناتجة عن االندماج  أو"تعتبر الشر�ة المندمج فیها  :على أنه الشر�ات المصري  من قانون 

وذلك في حدود ما اتفق علیه ، علیهاخلفًا للشر�ات المندمجة وتحل محلها حلوًال قانونیًا فیما لها وما 
(في عقد االندماج مع عدم اإلخالل قانونیًا �حقوق الدائنین"

133F

ن نص المادة یتفق مع ما ورد أحیث  ،)1
( العامةفي القانون المدني المصري لمعنى الخالفة 

134F

2(. 
 

ن دیون الشر�ة الدامجة ع لمسؤولیة مبدأ الخالفة العامة �أساس و�ظهار تطبیقالفضل في  و�عود
"إدماج الشر�ات �طر�ق  :فقد قضت محكمة النقض المصر�ة أن للقضاء المصري؛ الشر�ة المندمجة

وتمحى ، الشر�ة المندمجة أن تنقضي-المحكمةوعلى ما جرى �ه قضاء هذه -الضم یترتب علیه 
من  الشر�ة الدامجة فیما لها من حقوق وما علیها هاتحل محل، شخصیتها المعنو�ة وذمتها المالیة

خصوص الحقوق والدیون التي �انت للشر�ة �ومن ثم تختصم وحدها ، التزامات وتخلفها خالفة عامة
(علیها" أوالمندمجة 

135F

3(.  
 

�أن" االندماج الذي یترتب علیه خالفة الشر�ة الدامجة للشر�ة المندمجة  لها وقضت في حكم آخر
الشر�ات التي  �قع بینالندماج الذي علیها من التزامات هو ا خالفة عامة فیما لها من حقوق وما

ل جمیع �ه شخصیة الشر�ة المندمجة وتؤو  قضيتنفتتمتع �شخصیة معنو�ة وذمة مالیة مستقلة 
(الشر�ة الدامجة وتحل محلها حلوًال قانونیًا فیما لها وما علیها" إلىعناصرها 

136F

4(.  
 

                                                           
 244من قانون الشر�ات الملغي رقم  4) من قانون الشر�ات المصري منقوًال عن نص المادة 132�الحظ ان نص المادة () 1(

) "تعتبر الشر�ة 4ان نص المادة () هي الخالفة العامة، وقد �132والتي تبین �أن الخالفة المقصودة في المادة ( 1960لسنة 
المندمج فیها والشر�ة الناتجة عن االندماج خلفًا عامًا للشر�ات المندمجة، وتحل محلها حلوًال قانونیًا فیما لها وما علیها في حدود 

مرجع  الشر�ات،النظام القانوني الندماج ، ( الصغیر، حسام الدین :ما اتفق علیه في عقد االندماج" ولمز�د من التفصیل راجع
 ). 534سابق، ص

�أنه: "ینصرف أثر العقد إلى المتعاقدین والخلف  1948) لسنة 131من القانون المدني المصري رقم ( 145نص المادة ) ت2(
 العام دون إخالل �القواعد المتعلقة �المیراث ما لم یتبین من العقد أو طبیعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ینصرف

 إلى الخلف العام".
قضاء النقض  ،حسني، أحمد محمود . راجع:585ص 15/3/1966ق، جلسة  31) لسنة 283الطعن رقم ( ) انظر:3(

 ). 444مرجع سابق، ص  التجاري،
). الطعن 446مرجع سابق، ص   ،حسني، أحمد محمودراجع: ( 6/3/1989ق جلسة  52) لسنة 743الطعن رقم () انظر: 4(

مرجع سابق، ص  شرح قانون الشر�ات، ،سلیم، رجب عبد الحكیمالمستشار (راجع:  21/5/1970ق، جلسة  36) لسنة76رقم (
1062 .( 
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الناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة فكرة الخالفة �أساس لمسؤولیة  إلىاستند  فقد ياألردنأما المشرع 
رقم  ياألردنمن قانون الشر�ات  )(238عن دیون الشر�ة المندمجة وذلك طبقًا لنص المادة  االندماج

137F( 1997لسنة  )(22

1(. 
 

عن دیون  مسئولة االندماجالناتجة عن  أوأن الشر�ة الدامجة � ةیاألردنز ییمحكمة التم وقد قضت
( والتزاماتهالقانوني لها وتحل محلها في جمیع حقوقها وهي الخلف ا ،الشر�ة المندمجة

138F

2(. 
 

 :لها �أنه آخر جاء في قرارو 
الناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلى"تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة  

 ألحكام قانون الشر�ات.الدمج وتسجیل الشر�ة وفقًا  إجراءات حكمًا �عد انتهاء االندماج
الناتجة عن االندماج خلفًا قانونیًا للشر�ات المندمجة وتحل  أولدامجة تعتبر الشر�ة ا •

 22)(من قانون الشر�ات رقم  238)(محلها في جمیع حقوقها والتزاماتها �موجب المادة 
 .1997 لسنة

 الدمج وتسجیل إجراءاتاالعتبار�ة �عد انتهاء  فاقدة لشخصیتهاتعتبر الشر�ة المندمجة  •
 .االندماجناتجة عن ال أوالشر�ة الدامجة 

�إعادة النظر  هإجراءات، إذا �اشرت المستأنف علیه الموظف المناب عن وز�ر المالیة •
تكون قد تمت  جراءاتفإن تلك اإل، �عد تار�خ فقدان الشر�ة لشخصیتها االعتبار�ة

على ذلك أن ما قام  التار�خ، و�نبنيقانونیًا لها بذلك  واقعیًا أو�مواجهة شر�ة ال وجود 
لصدوره �مواجهة شر�ة فقدت ، وما أصدره من قرارات �عتبر �اطالً  إجراءاتمن  �ه

139F("االعتبار�ةشخصیتها 

3( . 

 
أخذ �فكرة الخالفة  ياألردنالقضائي ة �أن االجتهاد یاألردنو�تبین لنا من خالل قرارات محكمة التمییز 

 .�ات المندمجةالشر  أوالجدیدة عن دیون الشر�ة  أوكأساس لمسؤولیة الشر�ة الدامجة 

                                                           
:"تنتقل جمیع حقوق والتزامات المندمجة إلى الشر�ة 1997لسنة  22ي رقم األردن) من قانون الشر�ات 238تنص المادة () 1(

انتهاء إجراءات الدمج وتسجیل الشر�ة وفقًا ألحكام هذا القانون، وتعتبر الشر�ة الدامجة أو الشر�ة الناتجة عن االندماج حكمًا �عد 
 الدامجة أو الناتجة عن االندماج خلفًا قانونیًا للشر�ات المندمجة وتحل محلها في جمیع حقوقها والتزاماتها". 

، حیث قررت فیه �أنه: 2004نة والمنشور في مر�ز عدالة س 28/6/2004) بتار�خ 246/2004انظر: تمییز حقوق رقم ( (2)
"تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة إلى الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج حكمًا �عد انتهاء إجراءات الدمج 

ندًا للمادة وتسجیل الشر�ة وفقًا ألحكام القانون وتصبح خلفًا قانونیًا للشر�ات المندمجة وتحل محلها في جمیع حقوقها والتزاماتها س
 .1997"لسنة  22) من قانون الشر�ات رقم 238(
 .2001، منشورات مر�ز عدالة لسنة 28/10/2001) تار�خ 2445/2001انظر: تمییز حقوق رقم () 3(
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 :منه على أنه )216( فقد نصت المادة 2010أما �النسبة لمشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة 

�عد مًا حك االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلى"تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشر�ة المندمجة 
 عن الناتجة أووتعتبر الشر�ة الدامجة ، هذا القانون  ألحكامالدمج وتسجیل الشر�ة وفقًا  إجراءاتانتهاء 

خلفًا قانونیًا للشر�ة المندمجة وتحل محلها في جمیع ما لها من حقوق وما علیها من  االندماج
  .التزامات"

 
سلك قد ه أن�، ن مشروع قانون الشر�ات الفلسطینيم المذ�ورة أعالهو�تضح لنا من خالل نص المادة 

عن  االندماجالناتجة عن  أو ،مسؤولیة الشر�ة الدامجة تحدیدي ف والمصري  ياألردنمسلك المشرع 
جمیع حقوق  �انتقالذلك صراحة فیها  عن وقد عبر، الخالفة فكرة أساسدیون الشر�ة المندمجة على 
لها من حقوق وما علیها  �ما ،االندماجالناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىوالتزامات الشر�ة المندمجة 

 مات.من التزا
 
تخذ ال یُ  الشر�ة الدامجة إلىالشر�ة المندمجة  انتقال حقوق والتزاماتاإلشارة إلیه �أن  تجدر مماو 

مر الذي یهدد األ ؛القانونیة التي تترتب على زوال الشخصیة االعتبار�ة والتصفیة جراءاتاإل ا�شأنه
صراحة على حلول نص  مشروع قانون الشر�ات الفلسطینينرى ان  لذا ؛المندمجةدائني الشر�ة حقوق 

ن أو�ترتب على ذلك  ه.من )216(الناتجة عن االندماج حلوًال قانونیًا في المادة  أوالشر�ة الدامجة 
وتسأل �التالي عن �ل التزامات الشر�ة المندمجة  ،الشر�ة الدامجة هي التي سوف تتعامل مع الغیر

( اإلشهارو قبل االندماج من تار�خ الدمج 
140F

1(. 
  

 یهخذ علؤ ال أنه یُ إ ،العامةة خذ بنظر�ة الخالفأالفلسطیني قانون الشر�ات ع و ن مشر �أ وخالصة القول
 خالفة الشر�ة الدامجة للشر�ة المندمجةتكون على أن  عدم النص صراحةً  ياألردن وعلى المشرع
حسم الخالف حول مسؤولیة الشر�ة الدامجة عن دیون الذي  ،أسوة �المشرع المصري  خالفة عامة
، واعتبار الشر�ة الدامجة خلفًا عامًا للشر�ة المندمجة �ما لها من حقوق، الشر�ة المندمجةوالتزامات 

 وما علیها من التزامات.
 
 
 

 
                                                           

   .15، مصدر سابق، صآثار اندماج الشر�ات المساهمة العامة على حقوق والتزامات الغیرخز�میة، ناصر، ) 1(
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 الفصل الثاني

 أثر االندماج على حقوق المساھمین
 

قوم في هذا �سوف ، ل أثر االندماج على الشر�ات الداخلة فیهو في الفصل األ الباحث لو ا�عد أن تن
حیث أن االندماج یؤثر على حقوق المساهمین  أثر االندماج على حقوق المساهمین،دراسة الفصل ب

�حیث ، كان االندماج �طر�ق الضم أم �ان �طر�ق المزجأ سواءً  ،في الشر�ات الداخلة في االندماج
مساهمین في الشر�ة  إلىالشر�ات المندمجة  أوهؤالء المساهمین من مساهمین في الشر�ة  یتحول

وتتقرر لهم في هذه األخیرة نفس الحقوق التي �انوا یتمتعون بها في  ،الناتجة عن االندماج أومجة الدا
 �حیث ال �فرق بینهم و�ین مساهمي الشر�ة الدامجة القدامى.، الشر�ة المندمجة

 
 : تيهذا الفصل على النحو اآل یتم تقسیمسوف وعلى ضوء ذلك 

 
  .في مقابل االندماج مجةالشر�ة المند مساهميل: حق و المبحث األ

  .الناتجة عن االندماج أوالشر�ة الدامجة  إدارةالمبحث الثاني: حق المساهمین في 
 المبحث الثالث: حق المساهمین في التخارج من الشر�ة المندمجة.    
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 في مقابل االندماج الشركة المندمجة حق مساھميل: والمبحث األ

 
 أن هذا إال، الشر�ات المندمجة وزوال شخصیتها المعنو�ة أوالشر�ة  االندماج انقضاء ىیترتب عل

تنتقل أصول وخصوم  المندمجة، و�نماالشر�ات  أوموجودات الشر�ة  ةوقسم ةاالنقضاء ال تتبعه تصفی
الناتجة  أوالشر�ة الدامجة  إلى ا من حقوق وما علیها من التزاماتالشر�ات المندمجة �ما له أوالشر�ة 

الشر�ات المندمجة على عدد  أوو�حصل مساهمو الشر�ة  ،اج �حصة عینیة في رأس مالهاعن االندم
الشر�ات التي  أوهم في الشر�ة أسهمالناتجة عن االندماج بدًال من  أوالشر�ة الدامجة  أسهممن 

( االندماجانقضت �أثر في 
141F

1(. 
 

 أوالشر�ة الدامجة  همأسالشر�ات المندمجة على عدد من  أوو�ترتب على حصول مساهمي الشر�ة 
 أوالشر�ة  ياحتفاظ مساهم، هم الملغاة في الشر�ة المندمجةأسهماالندماج بدًال من  عن الناتجة

تبعًا لذلك یتمتع و ، الناتجة عن االندماج أوالشر�ات المندمجة �صفتهم �مساهمین في الشر�ة الدامجة 
الشر�اء القدامى في الشر�ة  أو الشر�ات المندمجة �كافة حقوق المساهمین أومساهمو الشر�ة 

والحق ، اجتماعات الهیئات العامة والمناقشة والتصو�ت وحق حضور دارةواالشتراك في اإل ،الدامجة
142F( في الحصول على نصیب في ناتج التصفیة

2(.  
 

الشر�ات المندمجة  أونه ال �عتبر من قبیل االندماج اذا حصل مساهمو الشر�ة أ إلىوتجدر اإلشارة 
 أوصكوك ال تمثل نصیبًا في رأس مال الشر�ة الدامجة  أوحصص تأسیس  أوبلغ من المال على م

ن �حصل مساهمو الشر�ة أالعملیة من قبیل االندماج  یلزم العتبارو�نما  ،الناتجة عن االندماج
هم الملغاة في أسهمالناتجة عن االندماج بدًال من  أوالشر�ة الدامجة  أسهمالمندمجة على عدد من 

(المندمجةلشر�ة ا
143F

3(.  
 

                                                           
القانون  طه، مصطفى �مال،  .241ص مرجع سابق، ، اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة ،محرز، أحمد محمد) 1(

، اآلثار القانونیة الندماج الشر�ات على حقوق الشر�اء والدائنین ،العازمي، خالد حمد .393، مرجع سابق، صالتجاري اللبناني
 .261مصدر سابق، ص

اإلطار  ،صرخوه، �عقوب. 56مصدر سابق، ص ، دمج الشر�ات المساهمةاألثار الناشئة عن  ،الفیومي، لینا �عقوب) 2(
 .58، ص1993)، جامعة الكو�ت، الكو�ت، 4مجلة الحقوق، عدد( القانوني لالندماج بین البنوك الكو�تیة: دراسة مقارنة،

مرجع سابق، ، اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة ،محرز، أحمد محمد. 393مرجع سابق، ص  طه، مصطفى �مال،) 3(
 ، مرجع سابق، صاندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة المترتبة علیها، �صبوص، فایز اسماعیل .242ص 
112. 
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وعلى ، و�ذمتها المالیة أن الشر�ة الدامجة تبقى محتفظة �شخصیتها المعنو�ةكما تجدر اإلشارة إلى 
ذا �ان إإال  ،التزامات المساهمین في الشر�ة الدامجة أوهذا النحو فإن االندماج ال یؤثر على حقوق 

الشر�ات المندمجة أقل من دیونها  وأ�ما لو �انت موجودات الشر�ة  ،غش أوینطوي على تحایل 
نه �حق إوتبعًا لذلك ف ،وقد تم االندماج إلنقاذها من ذلك ،نها في طر�قها لإلفالسأ أو ،وخصومها

(لمساهمي الشر�ة الدامجة االعتراض على االندماج
144F

1(.  
  

 حصص أو أسهمالحصص التي یتلقاها مساهمو الشر�ة المندمجة هي  أو سهمن األ�أ و�ما أشرنا سا�قاً 
الناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إلىألنها تصدر مقابل تقد�م الشر�ات المندمجة لموجوداتها  ؛عینیة

ها خالل مدة معینة �حددها تداولالعینیة �حظر  سهمن هذه األأالذهن  إلىقد یتبادر إال أنه ، االندماج
(القانون 

145F

2(. 
 

في مقابل  اهمي الشر�ة المندمجةمسحق  الباحث ناقشیولبیان ذلك �شيء من التفصیل سوف 
 على النحو اآلتي:االندماج 

 
  .الجدیدة على المساهمین سهمتوز�ع األ :لو المطلب األ

التي تصدرها الشر�ة الدامجة مقابل الحصص التي تتلقاها من  سهممدى قابلیة األ: المطلب الثاني
 .تداولالشر�ة المندمجة لل

 

 على المساھمین  الجدیدة سھمل: توزیع األوالمطلب األ
 

الشر�ات المندمجة  أو�أنه یترتب على االندماج حصول مساهمي الشر�ة  أصبح من المعروف لدینا
هم الملغاة في الشر�ة أسهمالناتجة عن االندماج بدًال من  أوالشر�ة الدامجة  أسهمعلى عدد من 

أن �حصلوا على عدد من  الشر�ات المندمجة �جب أوفإن مساهمي الشر�ة  و�ناًء على ذلك، المندمجة
تكون من نفس النوعیة التي �انوا �ملكونها في الشر�ة  ،الناتجة عن االندماج أوالشر�ة الدامجة  أسهم

( المندمجةالشر�ات  أو
146F

فإن ، الشر�ة المندمجة من نوع واحد وذات قیمة واحدة أسهمفإذا �انت  .)3

                                                           
-131، مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة المترتبة علیها، �صبوص، فایز اسماعیل  )1(

 .213ص مرجع سابق، ، دماج الشر�ات من الوجهة القانونیةان ،محرز، أحمد محمد. 132
مرجع سابق، اندماج الشر�ات وانقسامها، ، المصري، حسني. 353مرجع سابق، ص  الشر�ات التجار�ة، القلیو�ي، سمیحة،) 2(

  .155ص
  .264ر سابق، ص، مصددراسة مقارنة-اإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ةأبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، ) 3(
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وتوزع على مساهمي الشر�ة  ،سهممن األ اً حدوا اً الناتجة عن االندماج تصدر نوع أوالشر�ة الدامجة 
 أوالشر�ة  أسهمذا �انت إأما ، من حقوق في الشر�ة المندمجة بنسبة ما �ان له المندمجة �لٌّ 

 إلىمقسمة من حیث القیمة  أو ،عدة  أنواع إلىالشر�ات المندمجة مقسمة من حیث الحقوق والمزا�ا 
تخوله ذات  سهمن �حصل �ل منهم على عدد من األعدة فئات فإن مساهمي الشر�ة المندمجة �جب أ

الناتجة  أوو�ذا �ان نظام الشر�ة الدامجة ، ه في الشر�ة المندمجةأسهمالحقوق التي �انت تخولها له 
الناتجة عن  أون الشر�ة الدامجة إف، سهمنواع متعددة من األأعن االندماج ال �جیز لها إصدار 
الشر�ات المندمجة �ما  أوتوزع على �افة مساهمي الشر�ة  ،سهماالندماج تصدر نوعًا واحدًا من األ

(التي �ملكها في الشر�ة المندمجة سهم�عادل القیمة الفعلیة لنوع األ
147F

1(. 
 

یلزم معرفة القیمة الحقیقیة لسهم الشر�ة الدامجة والقیمة الحقیقة لسهم الشر�ة المندمجة  و�ناًء على ذلك
وهو ما �عرف  ،الشر�ة المندمجة في الشر�ة الدامجة وها مساهمعلی لالتي �حص سهملتحدید عدد األ
( سهماأل�معدل استبدال 

148F

2(. 
 

الشر�ة  أسهمو�انت القیمة الفعلیة لكل سهم من  ،الشر�ة المندمجة من نوع واحد أسهمفإذا �انت 
سألة فال �كون هناك مشكلة �م، الشر�ة الدامجة أسهمي القیمة الفعلیة لكل سهم من و االمندمجة تس
الشر�ة المندمجة سوف �كون سهمًا جدیدًا في الشر�ة  أسهمألن نصیب �ل سهم من ؛ سهماستبدال األ

 اً نظر�ّ  اً الشر�ات الداخلة في االندماج  فرض سهمي القیمة الفعلیة ألو اولكن في الواقع تس، الدامجة
ت قیمتها و او�ن تس، ندماجالشر�ات الداخلة في اال سهمما تختلف القیمة الفعلیة أل غالباً  ذإ ؛اً �حت

(االسمیة
149F

وتوز�عها على مساهمي الشر�ة المندمجة في حالة اختالف  سهممشكلة استبدال األ وتظهر ،)3
 الشر�ة المندمجة. أسهمنواع وفئات أ اختالف وأ�ضًا في، سهمالقیمة الفعلیة لأل

 
 الباحث قوم�لمندمجة سوف وتوز�عها على مساهمي الشر�ة ا سهممعدل استبدال األ �یفیة تحدیدولبیان 

 :تيل هذا المطلب على النحو اآلو ابتن
 

  .الشر�ة المندمجة من نوع واحد أسهمالجدیدة إذا �انت  سهمتوز�ع األ ل:و الفرع األ

                                                           
محرز، . 291، ص1991، الكو�ت، مارس 1مجلة الحقوق، عدد، الجوانب القانونیة لدمج البنوك الكو�تیة الشمري، طعمة،) 1(

، القانون التجاري اللبناني طه، مصطفى �مال،. 241ص مرجع سابق، ، اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة ،أحمد محمد
 . 58، مصدر سابق، ص األثار الناشئة عن دمج الشر�ات المساهمة ،لینا �عقوب لفیومي،ا. 392مرجع سابق، ص 

 266مصدر سابق، ص  اآلثار القانونیة الندماج الشر�ات على حقوق الشر�اء والدائنین، ،العازمي، خالد حمد عاید) 2(
  203، مرجع سابق، ص النظام القانوني الندماج الشر�ات، الصغیر، حسام الدین ) 3(
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 أنواع مختلفة. إلىالشر�ة المندمجة مقسمة  أسهم�انت  إذاالجدیدة  سهمتوز�ع األ الفرع الثاني:
 

 الشركة المندمجة من نوع واحد أسھمكانت  إذاجدیدة ال سھمل: توزیع األوالفرع األ
  

 أوممتازة وأخرى عاد�ة  أسهم�معنى أنه ال یوجد ، الشر�ة المندمجة من نوع واحد أسهم�انت  في حال
تم الوفاء �كامل قیمتها االسمیة وأخرى لم یتم الوفاء �كامل قیمتها  أسهمو ، تمتع أسهمرأس مال و  أسهم

ففي ، ي القیمة الفعلیة لسهم الشر�ة الدامجةو االفعلیة لسهم الشر�ة المندمجة تس االسمیة و�انت القیمة
وتوز�عها على أساس ان �ل سهم في  سهمصعو�ة في مسألة استبدال األ أوهذه الحالة ال یوجد مشكلة 

( الدامجةالشر�ة المندمجة �قابله سهم جدید في الشر�ة 
150F

1(. 
 

وفي هذه  ،الشر�ات الداخلة في االندماج مختلفة سهملفعلیة ألذا �انت القیمة اإولكن المشكلة تظهر 
فإن معدل ، و�التالي الشر�ات المندمجة والشر�ة الدامجة سهمالحالة �جب معرفة القیمة الفعلیة أل

والقیمة الفعلیة لسهم  ،یتحدد بناًء على العالقة بین القیمة الفعلیة لسهم الشر�ة الدامجة سهماستبدال األ
  :التالیةالداخلة في االندماج وفق المعادلة  القیمة الفعلیة لسهم الشر�ات سابو�تم ح ،مندمجةالشر�ة ال

 

(................... قیمة األصول الصافیة للشر�ة       القیمة الفعلیة للسهم =
151F

2( 
 

 

، الدامجة ولتوضیح العالقة بین القیمة الفعلیة لسهم الشر�ة المندمجة والقیمة الفعلیة لسهم الشر�ة
 نضرب المثال التالي:

 

والقیمة ، ) سهم550000ها (أسهموعدد  ،) دینار000550إذا افترضنا أن رأسمال الشر�ة الدامجة (
�ان رأسمال  و�ذا، لف دینارأ) 700(ـوقدرت أصولها الصافیة ب، االسمیة للسهم الواحد دینار واحد

و�انت أصولها الصافیة تقدر  ،) سهم400000ها (أسهموعدد ، ) دینار400000الشر�ة المندمجة (
 ردني.أدینار  )900000(ـب

                                                           
النظام ، الصغیر، حسام الدین . 59ص  ، مصدر سابق،األثار الناشئة عن دمج الشر�ات المساهمة ،الفیومي، لینا �عقوب )1(

سابق،  مصدر، الجوانب القانونیة لدمج البنوك الكو�تیة الشمري، طعمة،. 203، مرجع سابق، صالقانوني الندماج الشر�ات
نص على أن تكون أسهم الشر�ة المساهمة  1964) 12�ات األردني رقم (وتجدر اإلشارة إلى أن قانون الشر . 220-219ص

اسمیة، ولم �جز هذا القانون أ�ة أنواع أخرى من األسهم في حین أن مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني أجاز إصدار أسهم ممتازة 
) لسنة 59قانون الشر�ات المصري رقم () من 35) منه، و�قابلها نص المادة (80ولحاملها، وأسهم خز�نة ونص علیها في المادة (

 .1997) 22/و) من قانون الشر�ات األردني رقم (95، ونص المادة (1981
 268مصدر سابق، ص  اآلثار القانونیة الندماج الشر�ات على حقوق الشر�اء والدائنین، ،العازمي، خالد حمد عاید) 2(

 عدد األسهم
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 1.27 =  :   الشر�ة الدامجةتكون القیمة الفعلیة لسهم 

 

 2.25  =   تكون القیمة الفعلیة لسهم الشر�ة المندمجة: 

 
صف القیمة الفعلیة لسهم الشر�ة عادل تقر�بًا ن�سهم الشر�ة الدامجة لوهذا �عني أن القیمة الفعلیة 

نه أأي ، ولذلك �كون معدل استبدال سهم الشر�ة المندمجة هو سهمین في الشر�ة الدامجة ؛المندمجة
المندمجة، الشر�ة  أسهمن تصدر سهمین جدیدین مقابل �ل سهم من أ�جب على الشر�ة الدامجة 

لشر�ة الدامجة مقابل �ل سهم �ان �ل مساهم في الشر�ة المندمجة على سهمین جدیدین في ا فیحصل
 �ملكه في الشر�ة المندمجة.

  
و�نما هناك صعو�ة في هذا ، ال تمر ببساطة سهمن عملیة استبدال األأو�الحظ من المثال السابق 

�ة من رأس مال و اجزاء متسأفالسهم جزء من ، الخصوص تتعلق �مبدأ عدم قابلیة السهم للتجزئة
(ئةغیر قابل للتجز  وهو ،الشر�ة

152F

) من مشروع قانون الشر�ات 83/1. وقد نصت على ذلك المادة ()1
 . ""�كون السهم في الشر�ة المساهمة العامة غیر قابلة للتجزئة :صراحة �قولها 2010الفلسطیني لسنة 

 

شر�ة ال أسهمو�ناًء على ذلك �جب أن �حصل المساهمون في الشر�ة المندمجة على عدد صحیح من 
إذا �ان معدل استبدال ، ولكن هم الملغاة في الشر�ة المندمجةأسهمالدامجة �خلو من الكسور بدًال من 

، �ما في المثال السابق سهمالشر�ة المندمجة عددًا غیر صحیحًا یتضمن �عض الكسور في األ أسهم
دامجة �عادل من الشر�ة ال أسهممن  صحیح نسب عددأفإنه �مكن حل هذه المشكلة عن طر�ق اختیار 

الشر�ة  أسهمنسب عدد من أاختیار  أو، الشر�ة المندمجة أسهمحیث القیمة عددًا صحیحًا من 
(�خلو من الكسور سهمو�ذلك �كون معدل استبدال األ، عدد صحیح إلىالمندمجة �مكن تقر�به 

153F

2(. 
 

 ولتوضیح ذلك نضرب المثال التالي:
  

                                                           
)، (ب. 1، مجلد(1، جأصول القانون التجاري ، يعل ،الز�ني .267ص مرجع سابق، الشر�ات التجار�ة، القلیو�ي، سمیحة،) 1(

ونص المادة  ،) من قانون الشر�ات المصري السابق اإلشارة إلیه31/3. وانظر أ�ضًا نص المادة (267، ص 1935ن)، القاهرة، 
 ) من الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات المصري.128(
 . 273-271، مصدر سابق، ص ة الندماج الشر�ات على حقوق الشر�اء والدائنیناآلثار القانونی ،العازمي، خالد حمد) 2(
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 الناتج �عد التقر�ب  الشر�ة المندمجة  أسهمله من مقدار ما �عاد الشر�ة الدامجة  أسهمعدد 
1 1.75 2 
2 3.3 3 

 
 ز ممكن �شأن تقر�بو ال تجقسهم �مثل أ )2( إلى )1.75(و�تبین لنا من الجدول أن تقر�ب رقم 

ساس أوعلى ذلك �كون معدل االستبدال على ، أقرب عدد صحیح إلىالشر�ة المندمجة  أسهم كسور
 لمندمجة تعادل سهم في الشر�ة الدامجة. سهمین في الشر�ة ا كل
 

، سهم�جاد معدل استبدال �خلو من �سور األإ إلىأقرب عدد صحیح  إلى سهمتقر�ب �سور األ و�ؤدي
 مساهمي الشر�ةوتضرر  ،المندمجة أوحدى الشر�تین الدامجة إثراء مساهمي إنه یترتب علیه أإال 

و�كون ، ز عنهاو االتي یتم التج سهمور األولذلك �جب تعو�ض المساهمین عن قیمة �س، األخرى 
 ،ز عنهاو االتي یتم التج سهمما بتوز�ع مبلغ نقدي على المساهمین �عادل قیمة �سور األإالتعو�ض 

 ،التي سوف تحققها الشر�ة �عد االندماج أو ،من األر�اح المحققة قبل االندماج و�ما بتخصیص نسبة
(وتوزع على المساهمین المتضرر�ن

154F

1(. 
 

�قل عن النصاب الذي �مكنه من  سهمحالة �ان المساهم في الشر�ة المندمجة �ملك عددًا من األ وفي
ففي هذه الحالة إما أن یبیع السهم الذي �ملكه و�فقد  ،أكثر في الشر�ة الدامجة أوالحصول على سهم 

(ان �شتري ما �كمل �ه النصاب أو ،بذلك صفة المساهم اذا �ان �ملك سهمًا واحدًا فقط
155F

2(. 
 

/أ) على أنه: "�قوم مراقب 209في المادة ( 2010ولقد نص مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة 
ومدقق حسا�ات قانوني أو �شترك في عضو�تها المراقب أو من �مثله، الشر�ات بتشكیل لجنة تقدیر 

و�كون من  أكثر، وخبیٌر أو أكثر من المختصین، وممثل عن �ل من الشر�ات الراغبة في االندماج،
مهام هذه اللجنة تحدید رأس مال الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج، وأسهم المساهمین أو 

                                                           
اندماج ، المصري، حسني . 243- 240مرجع سابق، ص  اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة،، محرز، أحمد محمد) 1(

،  15/12/2016بتار�خ معا�عه ،عبلة ، مدقق حسا�ات قانوني ، مقابله شخصیة  .61، مرجع سابق، ص الشر�ات وانقسامها
 رام هللا

الشر�ات  ،العر�ني، محمد فر�د. 211مرجع سابق، ص  النظام القانوني الندماج الشر�ات،، الصغیر، حسام الدین ) 2(
 .62مرجع سابق، ص  ،اندماج الشر�ات وانقسامها ،المصري، حسني  .553، مرجع سابق، ص التجار�ة
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حصص الشر�اء في الشر�ات الداخلة في االندماج، على ضوء المر�ز المالي االفتتاحي من قبل لجنة 
(التقدیر

156F

1(. 
 

هي من تتولى من مراقب الشر�ات  أن لجنة التقدیر المشكلةالمذ�ورة أعاله و�فهم من نص المادة 
 ها مساهمو الشر�ات أو الشر�ة المندمجة�ستحق األسهم التيعدد رأس مال الشر�ة الدامجة و  تحدید

  وذلك بناء على نتائج تقیم صافي اصول الشر�ة المندمجة . مقابل أسهمهم الملغاة
 

محل المقارنة في هذه  و�ذلك �كون مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني قد سلك مسلك التشر�عات
، تعو�ض المساهمین المتضرر�ن في حالة ظهور �سور األسهم�یفیة ، إال أنه لم یبین طر�قة المسألة

�عادل قیمة الكسور التي یتم التجاوز عنها، شر�طة  لمساهمینلتوز�ع مبلغ نقدي لذا فإن الباحث �قترح 
 االندماج.بار العملیة من قبیل أن ال تصل نسبة المقابل النقدي إلى الحد الذي ینفي اعت

 

أنواع  إلىالشركة المندمجة مقسمة  أسھمالجدیدة إذا كانت  سھمتوزیع األ: الفرع الثاني
 مختلفة. 

 

 إلىفتقسم ، السهم إلى�ة التي ینظر من خاللها و اأنواع متعددة وتتباین من حیث الز  إلى سهمتقسم األ
 ،سهم من حیث ما �خوله لمالكه من حقوق وامتیازاتال إلى ناإذا نظر ، ممتازة أسهمعاد�ة و  أسهم

وتنقسم  ،السهم من حیث عالقته برأس المال إلىنظرنا  إذا ،تمتع أسهمرأس مال و  أسهم إلىوتنقسم 
السهم  إلىنظرنا  إذا، لم یتم الوفاء �كامل قیمتها االسمیة أسهممدفوع �امل قیمتها االسمیة و  أسهم إلى

( االسمیةمن حیث المدفوع من قیمته 
157F

2(. 
 

فإن هناك ، فئات مختلفة أونواع مختلفة أ إلىالشر�ة المندمجة مقسمة  أسهمو�ناء على ذلك إذا �انت 
وفي ، الشر�ة الدامجة على مساهمي الشر�ة المندمجة أسهمثار عند توز�ع �عض المشاكل العملیة قد تُ 

الشر�ة  أسهمومقدار ما �عادله من  ،سهمألهذه الحالة یلزم تحدید القیمة الفعلیة لكل نوع من أنواع هذه ا
 .الناتجة عن االندماج أوالدامجة 

                                                           
الشر�ات  ) من قانون 131، ونص المادة (1997) سنة 22ن الشر�ات األردني رقم (/أ) من قانو 230) �قابلها نص المادة (1(

  .1981) سنة 159رقم ( المصري 
الوجیز في شرح القانون  ،السناوي، عبد الرؤوف .التكروري، عثمان . و 213، مرجع سابق، صالصغیر، حسام الدین ) 2(

 مرجع سابق، صالقانوني لالندماج بین البنوك الكو�تیة، اإلطار  ،صرخوه، �عقوبو  .211 -208مرجع سابق، ص التجاري،
105. 
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نواع أ إلىالشر�ة المندمجة مقسمة  أسهمذا �انت إ ،الجدیدة أوالشر�ة الدامجة  أسهمولبیان �یفیة توز�ع 
 یتناول الباحث أهم أنواع هذه األسهم، و�یفیة توز�عها على النحو اآلتي:سوف ، مختلفة

 
یتم الوفاء �كامل م لم هسأو  ،سمیةمدفوع �امل قیمتها األ أسهم إلى الشر�ة المندمجة تقسم أسهم .1

 :قیمتها االسمیة
 

النقد�ة  سهمفاأل ،عینیة من حیث نوع الحصة التي �قدمها المساهم أسهمنقد�ة و  أسهم إلى سهمتقسم األ
س أعینیة في ر  تمثل حصصاً العینیة فهي التي  سهمما األأ ،نقد�ة في راس المال هي تمثل حصصاً 

ن أمنقوًال معنو�ًا. والجدیر �الذ�ر  أومنقوًال ماد�ًا  أون �قدم المساهم للشر�ة عقارًا أ� ،مال الشر�ة
لى من و س المال للقیام �مشروعها خالل السنوات األأاستغالل �ل ر  إلىالشر�ة قد ال تحتاج 

(تأسیسها
158F

1(. 
 

، أ/82وهذا ما قررته نص المادة (، عند االكتتاب الشر�ة مالس أل ر امزم الوفاء �كلذلك ال یل وتبعاً 
 :�قولها  2010الشر�ات الفلسطیني لسنة  مشروع قانون ) من ث، ح، ت

رأس مال الشر�ة المساهمة العامة �الدینار األردني أو �العملیة متداولة  �حدد-أ" 
 �جب-ث .المطروحة لالكتتاب العام دفعة واحدة سهمقیمة األ تغطى-ت .قانوناً 

% من أسهم الشر�ة الكتتاب الجمهور عند االكتتاب العام. 25طرح ما ال �قل عن 
اب العام فیجوز المطروحة لالكتت سهملم تتم تغطیة األ إذاجمیع االحول  في-ح

س المال المكتتب �ه عن أن ال �قل ر أالتي اكتتب بها على  سهماالكتفاء �عدد األ
159F("جقرة دنى المنصوص علیه في الفالحد األ

2(. 

  
) 79وهذا ما قررته المادة ( ،عند االكتتاب نه �جب الوفاء �كامل قیمتهاإالعینیة ف سهمما �النسبة لألأ

 أوما النقد�ة إالمساهمة العامة  الشر�ة أسهم"تكون  :الشر�ات الفلسطیني �قولها مشروع قانون من 

                                                           
الوجیز  السناوي، عبد الرؤؤف، .التكروري، عثمان ، و 247، مرجع سابق، صالشر�ات التجار�ة القلیو�ي، سمیحة،) انظر: 1(

دار الفكر العر�ي، ، الشر�ات المساهمة والقطاع العام رضوان، أبو ز�د،، و 209، مرجع سابق، صفي شرح القانون التجاري 
 .115، ص 1983القاهرة، 

"�شترط ان �كون  :نهأعلى  1998لسنة  3) من قانون الشر�ات المصري المعدل �القانون رقم 32/2نص المادة ( �قابلها) 2(
ة، تزاد إلى %)على األقل من القیمة االسمیة لألسهم النقد�10رأس المال المصدر مكتتبا فیه �الكامل، وأن �قوم �ل مكتتب �أداء (

%) خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تار�خ تأسیس الشر�ة على أن ُ�سدد �اقي هذه القیمة خالل مدة ال تز�د على خمس 25(
 .1997) لسنة 22) من قانون الشر�ات األردني رقم (95". ونص المادة (سنوات
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الشر�ة عینیة  أسهمو�ذا �انت ، نقد�ة�انت  إذاالمكتتب بها دفعة واحدة  سهموتسدد قیمة األ ،عینیة
شر�طة تقد�م تقار�ر في تحدید  ،حكام هذا القانون أفتعطي مقابل مقدمات عینیة مقومة �النقد وفق 

 .قیمتها من ذوي الخبرة واالختصاص"
 

مدفوع  أسهم إلىها مقسمة أسهمذا �انت إعلى مساهمي الشر�ة المندمجة الدامجة الشر�ة  أسهموتوزع 
التي  سهمسمیة �التناسب مع عدد األ�كامل قیمتها األلم یتم والوفاء  أسهمو ، تها االسمیةكامل قیم

ن أ أو ،التي لم یتم الوفاء �كامل قیمتها سهماألالمدفوع �امل قیمتها و  سهم�ملكونها دون تمییز بین األ
 ،سمیة للسهمیمة األب مع مقدار المدفوع من القفي هذه الحالة �التناس الدامجةالشر�ة  أسهمیتم توز�ع 

 أسهمسمیة ال �حصلون على عددا من ا لم یتم الوفاء �كامل قیمتها األأسهمفالمساهمون الذین �ملكون 
 علماً  ،ا تم الوفاء �كامل قیمتهاأسهمالشر�ة الدامجة مماثل لما �حصل علیه المساهمون الذین �ملكون 

قیمتها  المدفوع �امل سهمالحقوق المقدرة لأل االسمیة لها نفس قیمتها التي لم تدفع �امل سهمن األأ�
(سمیةا بنسبة ما تم دفعة من قیمتها األر�اح فیتم توز�عهفیما عدا األ ،االسمیة

160F

1(. 
 

ي لم یتم الوفاء �كامل قیمتها الت سهمنه �جوز للشر�ة المندمجة مطالبة المساهمین �األفإبناء على ذلك 
الشر�ة الدامجة على  أسهملمشكلة توز�ع  وذلك تجنباً  ،ندماجقبل االما تبقى من قیمتها  سمیة وسداداأل

نه إف، رفضهم ذلك أووفي حالة تأخر المساهمین عن السداد ، نوعین من مساهمي الشر�ة  المندمجة
و�ذلك  ،راق المالیةو في سوق األ أوللبیع �المزاد العلني  سهمن تعرض هذا األأ نذارهمإ�حق للشر�ة �عد 

 أوالشر�ة الدامجة  أسهمسمیة مما �سهل عملیة توز�ع لشر�ة مدفوعة القیمة األا أسهمتصبح جمیع 
في الشر�ة  أسهماة �ل بنسبة ما �ملكه من و االجدیدة على مساهمي الشر�ة المندمجة على قدم المس

  .المندمجة
 

  )159() من الالئحة  التنفیذ�ة  لقانون الشر�ات المصري  رقم 143ما نصت علیه المادة (وهذا 
 :1981لسنة 

هذه المبالغ  دارةمجلس اإل المواعید التي �حددها فين یدفع أ" �جب على المساهم  
المتبقیة  واذا لم یدفع المساهم هذه المبالغ ،التي اكتتب فیها سهمالمتبقیة من قیمة األ

ن ینص نظام أو�جوز  ،�الدفع في مواعیدها وجهت له الشر�ة انذاراً  سهممن قیمة األ
لف راق المالیة في حالة التخو األ ق في سو  أو�المزاد العلني  سهمعلى بیع  األ الشر�ة

 "عن الدفع في المواعید المحددة
                                                           

الشر�ات التجار�ة: النظر�ة  ،ید، محمد بهجت عبد هللاقا. 272، مرجع سابق، ص 2، جالشر�ات التجار�ة القلیو�ي، سمیحة،) 1(
 .275، ص1997، دار النهضة العر�یة، القاهرة، 1، طالعامة للشر�ات
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 :ممتازة أسهمة و �عاد أسهم إلىالشر�ة المندمجة تنقسم  أسهم -2
 

خاصة، التي ال تخول ألصحابها أ�ة حقوق ذات طبیعة  سهمالعاد�ة �أنها تلك األ سهم�قصد �األ
الممتازة  سهمالممتازة. أما األ سهمالعاد�ة تأتي في مرتبة تالیة �عد حقوق حملة األ سهمة األحمل وحقوق 

دون  سهمأفضلیة �ختص �مقتضاها حملة هذه األ أولو�ة أو التي تخول ألصحابها  سهمتعرف �أنها األ
ات الشر�ة لو�ة في اقتسام موجودأو  أو، لو�ة في الحصول على األر�احو غیرهم ببعض المزا�ا مثل األ

( تصفیتهاعند 
161F

1(. 
 

ممتازة لها �عض االمتیازات  أسهمإصدار  1981) لسنة 159رقم ( المصري  قانون الشر�اتجاز أولقد 
( التصفیةناتج  أوألر�اح والتصو�ت لو�ة في اأو ولها ، األخرى  سهمالتي ال تتمتع بها األ

162F

2(. 
 

ن �كون نظام الشر�ة أممتازه شر�طة  أسهمصدار إجاز أما مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني فقد أ
�حق  مع مراعاة احكام النظام الداخلي" :اه�قوله ) من/ب80المادة ( وهذا ما نصت علیه، �سمح بذلك

: وهي التي تعطي الممتازة األسهم-2. العاد�ة سهماأل -1 التالیة: سهمصدار األإللشر�ة  المساهمة 
من  أور�اح كبر من األأحصوله على نسبة  أوكثر أصوات أمن حیث امتالك عدد  صاحبها امتیازاً 

(جمالي صافي الموجودات" إ
163F

3(. 
 

صدار إنه ال �جوز للشر�ة أ) من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني �/ب80و�تضح من نص المادة (
الممتازة  سهم�حدد نظام الشر�ة شروط وقواعد األو ، ذا �ان نظام الشر�ة �سمح بذلكإال إممتازة  أسهم
 .سهما من األوغیره

 

نه ال یوجد مشكلة في إف ،عاد�ة أسهمممتازه و  أسهم إلىالشر�ة المندمجة تنقسم  أسهمذا �انت إ وعلیه؛
ساسي للشر�ة الدامجة األ ذا �ان النظامإ ،الشر�ة الدامجة على مساهمي الشر�ة المندمجة أسهمتوز�ع 

عاد�ة  أسهم، سهمنوعین من األ مجةالداوفي هذه الحالة تصدر الشر�ة  ،ممتازة أسهم�سمح �إصدار 
الشر�ة  فیحصل �ل مساهم من مساهمي مساهمي الشر�ة المندمجة،ممتازة توزع على  وأخرى 

ما أ ،في الشر�ة المندمجة أسهمنسبة نوع ما �ملكة من ب �لٌّ  ،في الشر�ة الدامجة أسهمعلى  المندمجة
                                                           

 القلیو�ي، سمیحة،. 209، مرجع سابق، صالوجیز في شرح القانون التجاري  ،السناوي، عبد الرؤؤف .التكروري، عثمان )1(
 .232، ص375، مرجع سابق، بند الشر�ات التجار�ة مصطفى �مال، طه،. 249مرجع سابق، ص الشر�ات التجار�ة،

"�جوز ان ینص النظام على تقر�ر �عض  1981) لسنة159) من قانون الشر�ات المصري رقم (35/2نص المادة ( أنظر:) 2(
 االمتیازات لبعض أنواع األسهم وذلك في التصو�ت أو األر�اح أو ناتج التصفیة". 

) من قانون الشر�ات المصري رقم 35/2، والمادة (1997) 22) من قانون الشر�ات األردني رقم (95دة () و�قابلها نص الما3(
  .1981) لسنة 159(
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ن مساهمي الشر�ة المندمجة �حصلون إف، ةممتاز  أسهمنظام الشر�ة الدامجة ال �سمح �إصدار  ذا �انإ
الجدیدة معادلة للقیمة  سهمن تكون قیمة األأالجدیدة شر�طة  أوعاد�ة في الشر�ة الدامجة  أسهمعلى 

164F( الممتازة سهمالفعلیة لأل

1(. 
 

ھا من تالدامجة مقابل الحصص التي تلق التي تصدرھا الشركة سھممدى قابلیة األ: المطلب الثاني
 .تداولندمجة للالشركة الم

 

دون اتباع  قاعدة عامة� ة�الطرق التجار� تداوللل السهم في الشر�ات المساهمة العامة قا�الً �عتبر 
موال عن هم ما �میز شر�ات األأ �الطرق التجار�ة من  سهماأل تداولو�عتبر مبدأ ، حوالة الحق إجراءات

 وتعتبر قاعدة حر�ة ،ازل عن حصتهشر�ات االشخاص التي ال �جوز فیها �قاعدة عامة للشر�ك التن
ذا تضمن نظام إال إ ،ه من النظام العام التي ال �جوز حرمانه منهاأسهمالمساهم في التصرف في 

رضها المشروع فقانونیة � قیوداً  أو ،المؤسسون  عتبارات �قررهاالر�ة قیودا اتفاقیة على هذا الحق الش
(حما�ة للغیر سهماأل تداولعلى 

165F

2(.  
 

�الطرق  تداولعلى مبدأ قابلیة السهم لل االتفاقیة أو القانونیة القیود �جوز فرض �عضذا �ان �و 
أي حرمان المساهم من حق التنازل عن ، حد الحظر إلىال تصل أن هذه القیود �جب إف، التجار�ة

قاعدة فالحظر استثناء على  ،نطاقهوحصر  تداولمر فیها على تنظیم حق الو�نما �قتصر األ ،هأسهم
حجم المساهمون من الدخول في عملیات أال �و ، ثر یز�د من هذا الحظرأوال �كون لالندماج  ،داولالت

166F( تداولهم لن تكون قابلة للأسهمن أذا ما شعروا �إاالندماج 

3( . 
 

وموقف مشروع قانون  ةن المقارنیانو لهذا المطلب موقف الق هفي دراست الباحث ناقشیوعلیه سوف 
 :النحو اآلتيعلى لة أالمسمن هذه  2010ة لسن الفلسطیني الشر�ات

 
  .التي تصدرها الشر�ة الدامجة سهماأل تداولمن  ةن المقارنینوال: موقف القو الفرع األ

التي تصدرها الشر�ة  سهماأل تداولمن  قانون الشر�ات الفلسطینيمشروع موقف  :الثاني الفرع
  .الدامجة

                                                           
 ،الشر�ات المساهمة والقطاع العام رضوان، أبو ز�د، .459، مرجع سابق، ص الوسیط في القانون التجاري  شفیق، محسن،) 1(

 .245، ص ماج الشر�ات من الوجهة القانونیة دراسة مقارنةاند، محرز، أحمد محمد. 119مرجع سابق، ص 
طه، وما �عدها.  261، مرجع سابق، صالشر�ات التجار�ة القلیو�ي، سمیحة،. 454مرجع سابق، ص شفیق، محسن،) 2(

 .245، مرجع سابق، ص الشر�ات التجار�ة مصطفى �مال،
القلیو�ي،  .330، ص، مرجع سابقر�ات التجار�ةالش ،یونس، علي حسن .414مرجع سابق، ص  رضوان، أبو ز�د،) 3(

 .330، مرجع سابق، صالجوانب القانونیة لدمج البنوك الكو�تیة الشمري، طعمة،. 274مرجع سابق، ص  سمیحة،
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 التي تصدرها الشر�ة الدامجة سهماأل اولتدمن  ةن المقارنینموقف القوال: والفرع األ 

 

 المشرع المصري موقف ًال: أو 
 

العینیة التي یتلقاها مساهمو  سهماأل تداول 1981) لسنة 159جاز قانون الشر�ات المصري رقم (ألقد 
 ،صولهاأ�انت طبیعة  اً �ّ أو ، �ان شكل الشر�ة �ا� أقید  أودون شرط  ،صدارهاإالشر�ة المندمجة �مجرد 

�كتسب �ل مساهم من الشر�ات المندمجة صفة و ، �مجرد التصدیق على مشروع االندماج وذلك
 ت علیهوهذا ما نص، ثارآ�كل ما یترتب على هذه الصفة من ، الجدیدة أوالمساهم في الشر�ة الدامجة 

التي  سهماأل أوالشر�ة الناتجة عن االندماج  أسهم تداول"�جوز  :) من هذا القانون �قولها133المادة (
 .تعطي مقابل راس مال الشر�ة المندمجة مجرد اصدارها"

 
مقابل االندماج ال تخضع لقاعدة  ىالتي تعط سهمن األأسالفة الذ�ر � و�تبین لنا من خالل نص المادة

 أو ،تأسیسعلى ال من الزمن مدةقبل مرور  التي ال �جوز التصرف بها العینیة سهماأل تداولحظر 
 سهماأل تداولمجیزًا ، وقد جاء نص المادة عامًا مطلقًا من �ل قید ،العامة نشاء الشر�ة المساهمةإ

كان االندماج �لیًا أسواء ، عامة الجدیدة مساهمة أوالناتجة عن االندماج متى �انت الشر�ة الدامجة 
167F( م جزئیاأ

1(. 
 

 تداولر �ان قد حظ 1954سنة ) ل26( رقم الملغى الشر�ات المصري  قانون  نأ إلىوتجدر االشارة 
 ر�اح والخسائرالعینیة التي �حصل علیها المساهمون في الشر�ة المندمجة قبل نشر حساب األ سهماأل

في حالة االندماج  ،ر القرار المرخص بتأسیس الشر�ة الجدیدةو دوقت صن معن سنتین �املتین 
(بتالعفي االندماج �طر�ق اال سهمالشر�ة الدامجة لهذه األ صدارإمن وقت  أو ،�طر�ق الضم

168F

وهذا ، )2
 ذات القانون �أنه: ) من51ما نصت علیه المادة (

بل نشر المیزانیة وحساب التي تعطى مقابل الحصص العینیة ق سهماأل تداولال �جوز "
 عشر شهراً  اثنين قل �ل منهما عتال  �املتین، ر�اح والخسائر عن سنتین متتالیتیناأل

                                                           
 القلیو�ي، سمیحة،. 185، مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات وانقسامها، المصري، حسني لمز�د من التفصیل راجع: ) 1(

  247مرجع سابق ص اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة،، محرز، أحمد محمد .283مرجع سابق ص، ةالشر�ات التجار�
الشر�ات  طه، مصطفى �مال،. 259 – 658، ص2، مرجع سابق، جالوسیط في القانون التجاري  شفیق، محسن،) 2(

 .345، مرجع سابق، صالشر�ات التجار�ة ،یونس، علي حسن. 241، مرجع سابق، ص التجار�ة
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 إلىخص بتأسیس الشر�ة �النسبة تار�خ صدور تار�خ القرار الجمهوري المر  من
 .لالكتتاب العام"ها أسهمالشر�ات التي تطرح 

 
 ياألردنالمشرع : موقف اً نیثا
 

الصادرة عن  سهماأل تداولعلى حظر  1997لسنة  )22رقم ( ياألردنقانون الشر�ات  لم ینص
، نقد�ةم أعینیة  همأسالصادرة مقابل االندماج  سهمن األأ إلى�شیر  الجدیدة، ولم أوالشر�ة الدامجة 

 أو"توزع ز�ادة رأسمال الشر�ة على الشر�اء  :) من هذا القانون �قولها222المادة ( نصت علیهما  وهذا
 تداولعلى "جواز  �ضاً أونصت  .هم فیها"أسهم أوالمساهمین في الشر�ة المندمجة بنسبة حصصهم 

وانقضى على تأسیسها المدة  ،امةذا �انت الشر�ة الدامجة شر�ة مساهمة عإصدارها إها �مجرد أسهم
 .راق المالیة"و المحددة في قانون األ

 
 ه:نأ) من نفس القانون على 226المادة ( تنصكما 

�ل شر�ة من الشر�ات الراغبة في االندماج تبلیغ المراقب والهیئة  إدارةعلى مجلس " 
 داولتو�وقف ، قرار االندماج�ام من تار�خ اتخاذ أوالسوق والمر�ز خالل عشرة 

 عن الشر�ة الناتجة أسهم تداولو�عاد  ،من تار�خ تبلیغ ذلك القرار ها اعتباراً أسهم
�عاد وفي حالة العدول عن الدمج  ،االندماج وتسجیلها إجراءاتالدمج �عد انتهاء 

 .تلك الشر�ات" أسهم تداول
 

 1997لسنة  )22(رقم  ياألردنن قانون الشر�ات �أالذ�ر  تيسالف تینو�تضح لنا من خالل نص الماد
ن المساهمین في الشر�ات وأ ،الندماجلكمقابل  التي تصدرها الشر�ة الدامجة سهملم �حدد نوع األ

جاز أوقد ، م نقد�ةأعینیة  سهمهذه األ ةتحدید نوعی ن ا مقابل االندماج دو أسهمالمندمجة �أخذون 
وانقضى على ، ة عامهن تكون الشر�ة الدامجة مساهمأ�شرط  ،صدارهاإها �مجرد تداولالقانون 

 راق المالیة. و ة في قانون األتأسیسها المدة المحدد
 

عن الشر�ة الناتجة عن االندماج مقابل حصة  الصادرة سهماأل تداولن هذا الشرط لأ �ضاً أو�الحظ 
ن أ الشرط وهون تحقق هذا إف، ولیس على الشر�ة المندمجة ،�طبق على الشر�ة الدامجة ،االندماج

راق المالیة و وانقضى على تأسیسها المدة المحدد في قانون األ، الدامجة مساهمة عامةالشر�ة  تكون 
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( صدارهاإتي تصدرها الشر�ة الدامجة �مجرد ال سهماأل تداولجاز 
169F

من خالل  �ضاً أیتبین لنا �ما  .)1
الشر�ات الراغبة في االندماج عند اتخاذها قرار  أسهم تداولن القانون حظر أ) 226نص المادة (

 ،لهیئةوا هذه الشر�ات تبلیغ قرار االندماج لمراقب الشر�ات إدارةجب على مجالس أو و  ،االندماج
من  ها اعتباراً أسهم تداولو�بدأ وقف ، �ام من تار�خ اتخاذ قرار االندماجأوالمر�ز خالل عشرة  ،والسوق 

ول هذه الشر�ات عن وفي حالة عد، االندماج وتسجیلها إجراءاتتار�خ تبلیغ ذلك القرار حتى انتهاء 
170F( القرارها �ما �انت علیه قبل أسهم تداولالدمج �عاد 

2(. 
 

 سهماأل أوالتي تصدرها الشر�ة الدامجة  سهماأل تداولجاز أ ياألردنالمشرع  أن�وخالصة القول: 
 تداولال تخضع لقاعدة حظر  سهمن هذه األأو ، الناتجة عن االندماج والتي تعطي مقابل االندماج

 تداولوحظر ، العینیة والنقد�ة بنفس الدرجة سهماأل اعتبرالمشرع األردني  ن، وذلك أللعینیةا سهماأل
 تلما نص ناداً توذلك اس ،التأسیسیة قبل مرور سنتین على تأسیس الشر�ة المساهمة العامة سهماأل

مساهمة التأسیسیة في الشر�ة ال سهم"�حظر التصرف �األ �أنه: ) من هذا القانون 100علیه المادة (
حكام هذه أالعامة قبل مرور سنتین على االقل من تأسیس الشر�ة و�عتبر �اطال أي تصرف �خالف 

  .المادة"
 

 الشر�ات الفلسطیني  قانون موقف مشروع : الفرع الثاني

 
 أو أسهم"یتم توز�ع  :نهأعلى  )4/ت/204مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني في المادة (نص ی

س مال الشر�ة أحصص ز�ادة ر  أو أسهم أو ،ر�ة الناتجة عن االندماجحصص ز�ادة رأسمال الش
 أوهم أسهمالشر�اء في الشر�ة المندمجة بنسبة  أوحسب مقتضى الحال على المساهمین  ،الدامجة

 أسهم تداولدراج و إ�سرى على : "نهأ) من نفس المادة على ث�ضا الفقرة (أونصت  .حصصهم فیها"
بهذا حكام التشر�عات النافذة أذا �انت شر�ة مساهمة عامة إعن االندماج  الناتجة أوالشر�ة الدامجة 

 ".الخصوص
 

                                                           
 .115، مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة المترتبة علیها، �صبوص، فایز اسماعیل  )1(

، اندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة المترتبة علیها، �صبوص، فایز اسماعیل ) لمز�د من التفصیل راجع: 2(
، مصدر سابق، ص ياألردناالندماج في مشروع قانون الشر�ات ، ، محمد حسیناسماعیل .115-114مرجع سابق، ص 

183. 
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ن مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لم �حدد نوع أة الذ�ر �قالسالنا من خالل نص المادة  و�تضح
ما و�ن ،م نقد�ةأندماج عینیة الوالتي تصدرها الشر�ة الدامجة �مقابل ل ،االندماج عن الصادرة سهماأل

س مال الشر�ة الناتجة أحصص ز�ادة ر  أو أسهم) على توز�ع 204) من المادة (4ت/نصت الفقرة (
 أوهم أسهمالشر�اء حسب مقتضى الحال بنسبة  أوعلى المساهمین الدامجة  أوندماج عن اإل

ن مشروع قانون أ) سالفة الذ�ر �204) من المادة (ث�ضا من نص الفقرة (أوتبین لنا ، حصصهم فیها
 الجدیدة في حالة أوالشر�ة الدامجة التي تصدرها  سهماأل تداوللم �حظر  لشر�ات الفلسطینيا

ها أسهم تداولن یتم أو ، شر�ة مساهمة عامة الجدیدة أون تكون الشر�ة الدامجة أشر�طة ، االندماج
(وفق التشر�عات النافذة بهذا الخصوص

171F

1(. 
 
الشر�ات الراغبة في  أسهم تداولحظر  2006) لسنة 20( رقم راق المالیة الفلسطینيو نظام األجاز وأ

 تداولراق المالیة �عد موافقة الهیئة العامة للشر�ة على وقف و والمدرجة في سوق فلسطین لأل، االندماج
من تار�خ تبلیغ السوق  اعتباراً  تداولو�سري وقف ال، االندماج إجراءاتها في السوق لحین انتهاء أسهم
راق المالیة و الشر�ة الدامجة في سوق األ أسهم تداول هذا النظام جازأ �ما، �اتالشر  إدارةمجلس  �قرار
وتزو�د السوق ، االندماج إجراءاتذه الشر�ة خالل شهر�ن من انتهاء على طلب �قدم للسوق من ه بناءً 

 "�جوز للسوق  :نهأ ىعل منه )و /79لنص المادة ( وذلك استناداً  ،�البیانات والمعلومات التي �طلبها
راق المالیة للشر�ات المدرجة لدیها في جمیع و �األ تداولوقف ال أودراج تعلیق اإل و�عد موافقة الهیئة

، الشر�ة إدارةن تار�خ تبلیغ السوق �قرار مجلس وذلك م ،الحاالت التي �جري فیها اندماج الشر�ات
وعلى الشر�ة ، االندماجالناتجة عن  أوامجة وتسجیل الشر�ة الد ،االندماج إجراءاتهاء تحین ان �لىو 

 إجراءاتانتهاء  ها في السوق خالل شهر�ن منأسهمدراج إالدامجة المدرجة التقدم �طلب إلعادة 
(وتزو�د السوق �البیانات والمعلومات التي �طلبها" ،االندماج

172F

2(. 
  

 )20(قم ر  راق المالیة الفلسطینيو نظام األو ، ن مشروع قانون الشر�ات الفلسطینيأونستنتج مما تقدم �
الصادرة عن الشر�ة الدامجة �مقابل لالندماج �سبب  سهماأل ولاتدعلى حظر  الم ینصَّ  2006لسنة 

العینیة التي  سهماأل ولاتدولم ینص مشروع قانون الشر�ات �ذلك على حظر ، عینیة سهمن هذه األأ
 ؛العامة المساهمة �ةس مال الشر أ�حصل علیها المساهمون �مقابل للمقدمات العینیة التي قدموها في ر 

                                                           
 .2006) لسنة 20، والنظام الصادر �شأنه رقم (2004) لسنة 12) انظر: قانون األوراق المالیة الفلسطیني رقم (1(
 . 265، مصدر سابق، صرنةدراسة مقا-اإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ة) أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، 2(
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نصت علیها المادة  ماذا وه ،العینیة سهمن مشروع القانون اشترط �عض الشروط على تقد�م األأل
( الفلسطیني ) من مشروع قانون الشر�ات96(

173F

1(.  
 

نظم عملیة تقد�م  هنأ� سطینيلالف) من مشروع قانون الشر�ات 96و�تضح لنا من خالل نص المادة (
هم في الشر�ة أسهمن �قدموا مقابل أجاز لمؤسسي الشر�ة المساهمة العامة أحیث ، المقدمات العینیة

 ،من هذا المشروع )84نها االحكام المبینة في المادة (ن یراعي �شأأمقدمات عینیة تقوم �النقد على 
ن والتي اعتبرت حقوق االمتیاز وحقوق االختراع وغیرها من الحقوق المعنو�ة التي یوافق علیها المؤسسو 

ن تقدم تقار�ر في تقدیر قیمتها من ذوي الخبرة أولكن اشترط ، من ضمن المقدمات العینیة
الشر�ة خالل شهر عن تار�خ  إلىنقل ملكیتها  أوصحابها بتسلیمها أن یلتزم أوذلك �عد ، واالختصاص

لب �السعر الذي اعتمده المؤسسون في ط و�عكس ذلك �كونون ملزمین بدفع قیمتها نقداً ، تسجیلها
 تأسیس الشر�ة.

 

العامة  الشر�ة المساهمةالعینیة في  سهمیتمتع مالكو األ نهفإالفلسطیني مشروع قانون الشر�ات ووفقًا ل
العینیة تأسیسیة فتطبق علیها القیود  سهمذا �انت األ�و ، النقد�ة سهمصحاب األأ�الحقوق التي یتمتع بها 

( القانون ) من نفس مشروع 87نص المادة (ل تناداً اس وذلك، النقد�ة التأسیسیة سهمالمطبقة على األ
174F

2(. 
 

هو الحظر على  سهماأل ولاتدن الحظر المفروض على أ� سالفة الذ�ر�تبین لنا من نص المادة و 
الحكمة من و الغا�ة أن و ، السهم التأسیسي وذلك لمدة سنتین�فقد منع القانون التصرف  ،السهم التأسیسي

د من جد�ة تأكللو ، بهاللتالعب  ومنعاً  سهملذي یرغب في شراء األهذا الحظر هو حما�ة الجمهور ا
( العامةالمؤسسین في الشر�ة المساهمة 

175F

حالة  في من الحظر القانون  عو ستثنى مشر افي حین  .)3

                                                           
�جوز لمؤسسي الشر�ة المساهمة العامة ان �قدموا  -1") من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني على أنه: 96تنص المادة () (1

أما �النسبة  -2مقابل أسهمهم في الشر�ة مقدمات عینیة تقوم �النقد، على ان تراعي �شأنها االحكام المبینة في هذا القانون. 
العینیة المقدمة أي مرحلة الحقة للتأسیس فیجب الحصول على موافقة الهیئة العامة غیر العاد�ة على قیمة المقدمات  لألسهم

�حق ألي مساهم حضر اجتماع الهیئة العامة غیر العاد�ة وسجل اعتراضه في محضر ذلك االجتماع ان �طعن لدى  -3العینیة. 
 عشر یوما من تار�خ االجتماع" المسجل �قیمة المقدمات العینیة خالل خمسة 

 
�حظر التصرف �األسهم التأسیسیة في الشر�ة  -1) من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني على أنه:" 87تنص المادة ( (2)

�ستثنى  -2المساهمة العامة قبل مرور سنتین على االقل من تأسیس الشر�ة و�عتبر �اطال أي تصرف �خالف احكام هذه المادة. 
 المنصوص علیه في الفقرة من هذه المادة انتقال السهم التأسیسي الى الورثة وفیما بین الزوجین واألصول والفروع ..." من الحظر

، �صبوص، فایز اسماعیل . 465مرجع سابق، صالوسیط في القانون التجاري،  شفیق، محسن، لمز�د من التفصیل انظر:) 3(
االندماج ، اسماعیل، محمد حسین. 118مرجع سابق، ص قانونیة المترتبة علیها،اندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار ال

 .183، مصدر سابق، ص ياألردنفي مشروع قانون الشر�ات 
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 واحدة، فالن مصلحتهم صول والفروع ألاألالورثة و�ین الزوجین و�ین  إلىانتقال السهم التأسیسي 
 .هفروع أو هصولأ أوه �خدع زوج أون �غش أ�ستطیع المساهم 

 

وقد توصلنا ، ها في السوق ولاتدوالحاالت التي �حظر ، العینیة سهمضحنا فكرة األأو نكون قد  و�ذلك
النقد�ة  أوء العینیة اسو  سهمن مالكي هذه األأو ، النقد�ة سهمالعینیة واأل سهماأل ال فرق بین �أنه

ال في حالة السهم إال تطبق  سهماأل ولاتدحظر قاعدة أن و  ،یتمتعون بنفس الحقوق والوجبات
 التأسیسي لمدة سنتین.

 
نص على حظر تدوال األسهم  1964) لسنة 12وتجدر اإلشارة إلى أن قانون الشر�ات األردني رقم (

األسهم العینیة المعطاة ، واستثنى من هذا الحظر العینیة إال �عد انقضاء سنتین على إصدارها
) من 79لنص المادة (انت أسهمها متداولة قبل االندماج، وذلك استنادًا � لمساهمي شر�ة مندمجة

(نفس القانون 
176F

1(. 
 

 ياألردنالفلسطیني قد سلك مسلك المشرع المصري و  مشروع قانون الشر�ات نرى �أنوخالصة القول: 
 أو األسهم التي تصدرها الشر�ة الدامجة مقابل الحصص التي تلقتها من الشر�ة تداولفي عدم حظر 

الناتجة عن االندماج شر�ة مساهمة  أوالشر�ات المندمجة، وذلك شر�طة أن تكون الشر�ة الدامجة 
، �ما أجاز 2006) لسنة 20راق المالیة الفلسطیني رقم (و أسهمها وفق نظام األ تداولعامة و�جري 

شر�ات الراغبة في ال أو�عد موافقة الهیئة العامة للشر�ة األسهم لفترة مؤقتة  تداولهذا النظام حظر 
الدمج، والحكمة من ذلك تقییم صافي أصول الشر�ات الراغبة في  إجراءاتاالندماج وذلك لحین انتهاء 

 االندماج.
 

 الناتجة عن االندماج. أوالدامجة الشر�ة  إدارةفي  المساهمینحق : المبحث الثاني
 

الناتجة عن  أوالدامجة  �حتفظ المساهمون في الشر�ات المندمجة �صفتهم مساهمین في الشر�ة
وهذا االندماج �خولهم التمتع �جمیع الحقوق �اعتبارهم ، و�حصلون على مقابل االندماج، االندماج

ن �قیة المساهمین فیكون لهم أنهم في ذلك شأش ،الناتجة عن االندماج أومساهمین �الشر�ة الدامجة 
 ، عاد�ة م غیرأجتماعات عاد�ة كانت اأسواء ، اجتماعات الهیئة العامة وحضور ،التصو�تحق 

                                                           
  .215، مرجع سابق، صالوجیز في شرح القانون التجاري  ،السناوي، عبد الرؤؤف .التكروري، عثمان ) أنظر: 1(
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و�ل هذه  ،..الخ.وتقد�م التصو�ت �شأنها، عمال الشر�ة �االطالع على دفاترها ومیزانیاتهاأ ومراقبة 
(الناتجة عن االندماج أوالشر�ة الدامجة  إدارةاالعمال تعتبر من قبیل مشار�ة المساهمین في 

177F

1(. 
 

 ةیصتو  أو الناتجة عن االندماج شر�ة تضامن أوة �انت الشر�ة الدامجأنه إذا  إلىوتجدر اإلشارة 
الناتجة عن  أوالشر�ة الدامجة  إدارةشراك الشر�اء في إنه ال یوجد مشكلة في �یفیة إف ،�سیطة

ن أوأما ، ما ان تكون لجمیع الشر�اء المتضامنین في حال عدم تعیین مدیرإ دارةن اإلأل ؛االندماج
في عقد  أو ،تعینهم في عقد تأسیس الشر�ة الناتجة عن االندماج ر�ن الذین یتمیالمد أو ،تكون للمدیر

و�وجه عام تسري في هذا الصدد القواعد العامة التي  .في عقد الشر�ة الدامجة �عد تعدیله أو ،مستقل
ن ن عقد االندماج یبیِّ إفولكن في الغالب  ،البسیطة أوشر�ات التضامن  إدارة م حقوق الشر�اء فيظتن

(دارتهاإكیفیة 
178F

2(. 
مر قد �ختلف فهنا األ ؛الناتجة عن االندماج شر�ة مساهمة عامة أوذا �انت الشر�ة الدامجة إما أ

 لهو انیتوهو ما سوف  ،دار�ة �الشر�ةمن خالل المراكز القیاد�ة واإل دارةعندما یتعلق �ممارسة حق اإل
 :اآلتيالباحث على النحو 

 

 .ةالمقارن نینوافي الق دارةل: ممارسة حق اإلو المطلب األ
 .في مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني دارةممارسة حق اإل :المطلب الثاني

 

 ةن المقارنینوافي الق دارةممارسة حق اإل: لوالمطلب األ 
 

المساهمون في الشر�ة المندمجة  أون �ظل الشر�اء أندماج اإل نه یترتب على عملیةأرأینا فیما سبق 
نهم إلذلك ف وتبعاً ، الناتجة عن االندماج أوفي الشر�ة الدامجة  مساهمین أومحتفظین �صفتهم �شر�اء 

( دارةومنها الحق في اإل، یتمتعون �جمیع الحقوق التي تخولها هذه الصفة
179F

3(. 
 

یئات همن خالل ال ،الشر�ة إدارة�شترك المساهمون في  ،نه �النسبة للشر�ات المساهمةأومن المعروف 
تتم  دارةن ممارسة حق اإلأفي حین ، للشر�ة النظام الداخلي العامة حسب الشروط التي ینص علیها

لم  محل المقارنة لتشر�عاتالذلك فان  ؛عن االندماج الناتجة أوالشر�ة الدامجة  إدارةمن خالل مجلس 

                                                           
اندماج الشر�ات  ،المصري، حسني .251، مرجع سابق، ص الوجهة القانونیة اندماج الشر�ات من، محرز، أحمد محمد )1(

 .510مرجع سابق، ص النظام القانوني الندماج الشر�ات،، الصغیر، حسام الدین. 257، مرجع سابق، صوانقسامها
رجع سابق، ص ، ممحرز، أحمد محمد. 540مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات متعددة الجنسیات، ،المعمري، عبد الوهاب) 2(

253 . 
 .267، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-اإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ة) أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، 3(
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دید عدد حفي تتتدخل  العضو�ة، و�نماومدة  دارةلقة للمساهمین في تشكیل مجالس اإلتترك الحر�ة المط
( قصىأدنى وحد أ�حد  دارةس اإلفي مجال عضاءاأل

180F

1(. 
 

على  لةأالقوانین المقارنة �صدد هذه المس موقف�التعرف على  الباحث قوم�سوف  ذلكو�ناء على 
 :اآلتيالنحو 

 

 .المصري  المشرع موقف :لو الفرع األ
 .ياألردن المشرع موقف: نيالفرع الثا

 
 المصري  المشرع موقف: لوالفرع األ 

 
لة اشتراك أینص على تنظیم مس 1981سنة ) ل159(لشر�ات المصري رقمقانون الم یرد نص في 

عن  ،االندماج نالناتجة ع أوالشر�ة الدامجة  إدارةالشر�ات المندمجة في  أوالشر�ة  إدارةمجلس 
عدد  مكانیة ز�ادةإ -ضمناً –ستفاد نه �ُ أ إال ،الشر�ة الدامجة إدارةمجلس  أعضاءطر�ق ز�ادة عدد 

) من نفس 77/1المادة (الناتجة عن االندماج من نص  أوالشر�ة الدامجة  إدارةمجلس  أعضاء
  اً ولم تضع حدّ ، أعضاءال �قل عن ثالثة �أن  دارةمجلس اإل أعضاءدنى لعدد أ اً حددت حدّ  التي القانون 

یتكون من  إدارةالشر�ة مجلس  إدارة"یتولى  :نهأعلى  تنصحیث  ،دارةمجلس اإل أعضاءقصى لعدد أ
للطر�قة المبینة بنظام  عن ثالثة تختارهم الجمعیة العامة لمدة ثالث سنوات وفقاً  ال �قلعدد فردي 

قصاها خمس أعن طر�ق المؤسسین لمدة  إدارةل مجلس أو من ذلك تعیین  استثناءً و  ،الشر�ة
(سنوات"

181F

2(. 
 

 عضاءأ قصى لعدد أ اً ن المشرع المصري لم �ضع حدّ �أ و�تضح لنا من خالل نص المادة سالفة الذ�ر
في حالة  فرد�اً  اً الشر�ة عدد إدارةمجلس  أعضاءن �كون عدد أنما اشترط �و  ،الشر�ة إدارةمجلس 

                                                           
) من قانون الشر�ات 132، ونص المادة (1981) لسنة 159) من قانون الشر�ات المصري رقم(77( ) انظر: نص المادة1(

 قانون الشر�ات الفلسطیني. مشروع ) من119المادة (. ونص 1997) لسنة 22ي رقم (األردن
أقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشر�ة حتى ال یؤدي ذلك الى عرقلة  اً �عض الفقه المصري أن �ضع المشرع حد �فضل (2)

ة إلدارة الشر�ة. نشاط مجلس اإلدارة، و�ضعاف فاعلیته فیما لو بلغ عدد األعضاء حدا تتعذر معه القدرة على اتخاذ القرارات الالزم
الشر�ات  القلیو�ي، سمیحة،. 510مرجع سابق، ص  النظام القانوني الندماج الشر�ات،، الصغیر، حسام الدین نظر: (أ

 ).260، مرجع سابق، ص اندماج الشر�ات وانقسامها، المصري، حسني. 419، مرجع سابق، ص التجار�ة
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الشر�ة �ما  إدارةمجلس  أعضاءوترك للجمعیة العامة حر�ة تحدید عدد  ،أعضاءز�ادته عن ثالثة 
182F( عمال الشر�ةأ یتناسب و 

1(. 
 

الشر�ة  إدارةن یتولى أ حالة االندماجفي جاز أ، ن قانون الشر�ات المصري أ� مما سبق ونستنتج
�ا �ان العدد شر�طة أ عضاءي من األمن عدد فرد یتكون  إدارةالناتجة عن االندماج مجلس  أوالدامجة 

الشر�ة الدامجة من جمیع  إدارةن یتكون مجلس أوعلى هذا النحو �مكن  ،أعضاء�قل عن ثالثة  ن الأ
 عدداً  دارةمجلس اإل أعضاءن �كون عدد أشر�طة  ،ندماجالشر�ات الداخلة في اال إدارةلس امج أعضاء

 .فرد�اً 
 

 ياألردن المشرع موقف: نيالفرع الثا
 

وذلك استنادًا لنص المادة  ،الشر�ة إدارةمجلس  أعضاءلعدد  وأقصى دنىأ اً حدّ  ياألردنع المشر  وضع
الشر�ة المساهمة  إدارة"یتولى �قولها:  1997) لسنة 22رقم ( ياألردنقانون الشر�ات  ) من132(

لما  وفقاً  ،وال یز�د عن ثالثة عشر شخصاً  ،شخاصأعضائه عن ثالثة أ ال �قل عدد  إدارةالعامة مجلس 
حكام هذا ري وفقا ألسو�تم انتخابهم من قبل الهیئة العامة للشر�ة �االقتراع ال ،�حدده نظام الشر�ة

 ."من تار�خ انتخا�ه أنوات تبدر�ع سأعمالها لمدة أ  إدارةو�قوم �مهام ومسؤولیات  ،القانون 
 

حوال ال �جیز �أي حال من األ ياألردنن قانون الشر�ات أ� سالفة الذ�ر و�تضح لنا من نص المادة
مر الذي األ ؛القانون على المقرر في الشر�ة المساهمة عن الحد األ إدارةمجلس  أعضاءز�ادة عدد 

�سبب عدم  الجدیدة؛ أوالشر�ة الدامجة  إدارةي راك مساهمین الشر�ات المندمجة فتشإمام أ عائقاً  �شكل
(في االندماج الشر�ات الداخلة إدارةمجالس  أعضاءالشر�ة الدامجة لجمیع  إدارةاستیعاب مجلس 

183F

2(. 
 

 الشر�ة الدامجة و�یفیة اشتراك مساهمي الشر�ات المندمجة فیها إدارةلة أمس ياألردن عالمشر م كما نظَّ  
حیث نصت ، 1997) لسنة 22رقم ( ياألردن) من قانون الشر�ات 232من خالل نص المادة (ذلك 
  :نهأعلى 

ن یتم تسجیل الشر�ة أ إلىالشر�ات التي قررت االندماج قائمة  إدارةتستمر مجالس "
جنة التنفیذ�ة اللوعندها تقوم  ،قرار الحسا�ات المستقلة�الناتجة عن االندماج و  أوالدامجة 
تدعو  الشر�ة لمدة ال تز�د على ثالثین یوماً  إدارةبتولي  )230( لیها في المادةإالمشار 

                                                           
 419، ص2، ج، مرجع سابقالشر�ات التجار�ة القلیو�ي، سمیحة،) 1(
مرجع سابق،  اندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة المترتبة علیها،، �صبوص، فایز اسماعیل) انظر: 2(

 183، مرجع سابق، ص ياألردناالندماج في مشروع قانون الشر�ات ، اسماعیل، محمد حسین. 123ص
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قرار الحسا�ات المستقلة �و  ،الناتجة عن االندماج أو ،خاللها الهیئة العامة للشر�ة الدامجة
قرار الحسا�ات �و  ،الناتجة عن االندماج سهمجدید �عد توز�ع األ إدارةالنتخاب مجلس 

 .وتنتخب مدققي حسا�ات الشر�ة" ،المستقلة
 

 إلىالراغبة في االندماج تبقى قائمة الشر�ات  إدارةن مجالس أسالفة الذ�ر  و�ستفاد من نص المادة
حیث تحل مجالس  ،الناتجة عن االندماج أووتسجیل الشر�ة الدامجة  ،االندماج إجراءاتحین انتهاء 

 إدارةتولى �حیث ت ،یدةالجد أووتسجیل الشر�ة الدامجة  ،الدمج إجراءاتالشر�ات �عد انتهاء هذه  إدارة
 وتضم عدداً ، شكل من قبل الوز�رالتنفیذ�ة التي تُ  اللجنة في هذه المرحلة الجدیدة أوالشر�ة الدامجة 

 مدققي حسا�ات إلى�اإلضافة  ،دارات الشر�ات الراغبة في االندماجإمجالس  أعضاءمن رؤوساء و 
التي تدیر الشر�ة الدامجة  للجنة التنفیذ�ةو�كون من مهام ا ،) یوماً 30( ولمدة ال تز�د على الشر�ات،

جدید  إدارةو�قرار الحسا�ات المستقلة النتخاب مجلس  الجدیدة، أودعوة الهیئة العامة للشر�ة الدامجة 
(الناتجة عن االندماج سهم�عد توز�ع األ

184F

1(. 
 

 إدارةمجلس  عضاءأل أقصى اً وحدّ  دنىأ اً حدّ  وضع ياألردنن قانون الشر�ات أ وخالصة القول:
في حالة اندماج و ، ال یز�د عن ثالثة عشر عضواً و  ،شخاصأال �قل عن ثالثة �أن  ،المساهمة الشر�ة

 إجراءاتحین انتهاء  إلىوتبقى قائمة  ،الشر�ات الرغبة في االندماج تستمر إدارةن مجالس إالشر�ات ف
الشر�ة لجنة  إدارةتولى عد تسجیل الشر�ة الدامجة ت�و  .الجدیدة أوالدامجة وتسجیل الشر�ة  ،الدمج

جدید  إدارة�كون من مهامها دعوة الهیئة العامة النتخاب مجلس  ،ثالثین یوماً  عنتنفیذ�ة لمدة ال تز�د 
 جدید للشر�ة الدامجة �صبح المجلس المنتخب ممثالً ال دارةاإل�عد انتخاب مجلس و  ،للشر�ة الدامجة

الشر�ة الجدیدة  إدارةأي مساهم من المشار�ة في حرم فال �ُ  ،في الشر�ات المندمجة لجمیع المساهمین
وال یز�د عن  ،أعضاءالجدید عن ثالثة  دارةمجلس اإل أعضاء�حیث ال �قل عدد  ،الناتجة عن االندماج

مجلس  أعضاءأقصى لعدد  اً حدّ  �ضعوذلك على خالف المشرع المصري الذي لم  .ثالثة عشر عضواً 
مح �أن �شترك في إدارة الشر�ة الدامجة أو الجدیدة جمیع ، و�ذلك فإنه �سإدارة الشر�ة المساهمة

 .، شر�طة أن �كون عدد أعضاء مجلس اإلدارة عددًا فرد�اً مجالس إدارة الشر�ات المندمجة أعضاء
 

                                                           
، رسالة ماجستیر دراسة مقارنة– ماج السر�ات المساهمة العامةالنظام القانوني الند ،العازمي، مشعل سعود سعد: انظر) 1(

عامة واالثار القانونیة اندماج الشر�ات المساهمة ال، �صبوص، فایز اسماعیل .38ص ،2010غیر منشورة، جامعة آل البیت، 
، رسالة يألردنااندماج الشر�ات �موجب قانون الشر�ات  ،موسى، طالب حسن .125-124مرجع سابق، ص  علیها، المترتبة

 .32ماجستیر غیر منشورة، جامعة العلوم التطبیقیة، عمان، ص
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 ممارسة حق اإلدارة في مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني: المطلب الثاني
 

 أعضاءلشر�ات المساهمة وعدد ا إدارةجلس مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني �یفیة تشكیل م بّین
-أ" :نهأعلى  ه) من/أ وب119في المادة (على ذلك وقد نص ، و�یفیة اختیارهم فیها دارةاإل مجلس
وال یز�د  ،اشخاص خمسةعضائه عن أ ال �قل عدد  إدارةالمساهمة العامة مجلس  الشر�ة إدارةیتولى 

و�تم انتخابهم من قبل الهیئة العامة للشر�ة  شر�ة،على ثالثة عشر شخصًا، وفقا لما �حدده نظام ال
 عو�قوم �مهام ومسؤولیات إدارة أعمالها لمدة أر�، حكام هذا القانون أل السري وفقاً  �االقتراع أو ة�یز �الت

الرغم مما ورد في  على-بمدة أقل. سنوات تبدأ من تار�خ انتخا�ه، ما لم ینص نظام الشر�ة على 
 عدد أعضاء مجلس اإلدارة �قرار من الهیئة العامة". الفقرة (أ) �جوز ز�ادة

 
نصت  فقد دارةح لعضو�ة مجلس اإلالواجب امتالكها للترشالخاصة �عدد األسهم ق �الشروط وفیما یتعل

 ه �أن:من )/أ120علیها المادة (
، مع مراعاة حقوق صغار المساهمین انتخاب ممثل لهم أو أكثر في مجلس اإلدارة" 

عامة في انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل، على أن �كون هذا الممثل وحق الهیئة ال
�حدد نظام و  في �لتا الحالتین من ذوي الخبرة والكفاءة و�تمتع �االستقاللیة والنزاهة،

ن �كون الشخص مالكا لها في أالشر�ة المساهمة العامة عدد األسهم التي �شترط 
محتفظا �عضو�ته فیه، و�شترط في الشر�ة حتى یترشح لعضو�ة مجلس ادارتها و�بقى 

خر �منع التصرف آأو محجوزة أو مقیدة �أي قید  ةن ال تكون مرهونأهذه األسهم 
) من هذا 87ستثنى من هذا الحكم القید المنصوص علیه في المادة (المطلق بها، و�ُ 

 .القانون الذي �قضي �عدم جواز التصرف في األسهم التأسیسیة"
 

یتم  إدارةدار من قبل مجلس ن الشر�ة المساهمة العامة تُ أنجد  رة الذ�سالف المواد وصومن خالل نص
وال یز�د عن ثالثة ؛ شخاصأ خمسةعضائه عن أ ن ال �قل عدد أانتخا�ه من قبل الهیئة العامة �شرط 

كل لحق �و و�جوز �قرار من الهیئة العامة ز�ادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشر�ة،  ،عشر عضواً 
لعدد األسهم التي تؤهله للترشح لعضو�ة �ان مالكًا ذا إ دارةنفسة لعضو�ة مجلس اإلن یرشح أمساهم 

  .مجلس اإلدارة حسب ما �حددها نظام الشر�ة
 

الدامجة  الشر�ة إدارة في حالة االندماج هل �صبح مجلسأنه هذا الصدد هو في وما یهمنا 
 أعضاءعضائه مجموع أعلى لعدد األ الحدوهل �صبح  ،واحداً  الشر�ة المندمجة مجلساً  إدارةومجلس 

 الشر�ات المندمجة والشر�ة الدامجة؟ إدارةلس امج
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) من مشروع قانون الشر�ات 211نص المادة ( إلىإلجا�ة على هذه التساؤالت ال بد لنا من الرجوع لو 
 ، والتي تنص على ما یلي:االندماج الراغبة فيالشر�ات  إدارةفیما یتعلق �مجالس 

الشر�ة للشر�ات التي قررت االندماج في  إدارةالمفوضین � أو إدارةجلس �ستمر م -1" 
بتار�خ تسجیل  -2 الناتجة عن االندماج. أون یتم تسجیل الشر�ة الدامجة أ إلىاعمالهم 

الشر�ة  إدارةالناتجة عن االندماج تتولى اللجنة التنفیذ�ة القائمة على  أوالشر�ة الدامجة 
عتیاد�ة مدة ال تز�د عن ثالثین یوما تدعو خاللها الهیئة العامة وتسییر امورها الیومیة اال

اقرار الحسا�ات المستقلة * الناتجة عن االندماج لبحث االمور التالیة: أوللشر�ة الدامجة 
لكل شر�ة من الشر�ات الداخلة في االندماج للفترة من تار�خ الدمج المحدد �عقد االندماج 

 االندماج �صورة نهائیة. إجراءاتعامة غیر العاد�ة على وحتى تار�خ موافقة الهیئة ال
انتخاب *الشر�ة حسب مقتضى الحال.  إدارةمفوضین � أوجدید  إدارةانتخاب مجلس *

 ."مدقق حسا�ات قانون للشر�ة
 

 ،ة في االندماج تبقى قائمةالشر�ات الداخل إدارةن مجالس �أ سالفة الذ�ر المادة و�ستفاد من نص
، الناتجة عن االندماج أووتسجیل الشر�ة الدامجة  ،الدمج إجراءاتانتهاء  لحین الهاعمأ ومستمرة في 

و�تولى  ،أو الجدیدةة في االندماج �عد تسجیل الشر�ة الدامجة الداخل الشر�ات إدارةحل مجالس حیث تُ 
لجنة من وتتكون هذه ال ،الشر�ات مراقبالتي تشكل من قبل  في هذه المرحلة اللجنة التنفیذ�ةتها إدار 

مدققي  إلى�اإلضافة  ،مدرائها أو ،الشر�ات الراغبة في االندماج إدارةمجالس  أعضاءعدد من 
() من نفس مشروع القانون /ت209لنص المادة ( وذلك استناداً  ،حسا�اتها

185F

اللجنة هذه تعمل �أن  ،)1
امها دعوة الهیئة و�كون من مه ) یوماً 30مدة ال تز�د على (على إدارة الشر�ة الدامجة أو الجدیدة ل

ة المستقلة لكل من الشر�ات الداخل و�قرار الحسا�ات ،الناتجة عن االندماج أوالعامة للشر�ة الدامجة 
و�عد انتخاب  ،وعلى هذا النحو، جدید للشر�ة الناتجة عن االندماج إدارةفي االندماج النتخاب مجلس 

لجمیع المساهمین في  المنتخب ممثالً  �صبح المجلس الجدیدة أوجدید للشر�ة الدامجة  إدارة مجلس
ذا إ، الشر�ة الناتجة عن االندماج إدارةحرم أي مساهم من المشار�ة في ال �ُ و  ،الشر�ات المندمجة

(الشر�ة إدارةانطبقت علیه شروط الترشیح لعضو�ة مجلس 
186F

2(. 

                                                           
على المسجل ان �شكل لجنة تنفیذ�ة عند تقد�م  -) من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني �أنه: " أ/ت209تنص المادة ( )1(

ل على أن تتكون هذه اللجنة من عدد من لجنة التقدیر تقر�رها مرفق �ه المر�ز المالي االفتتاحي �شكلهما النهائي إلى المسج
اعضاء مجالس ادارات الشر�ات الراغبة في االندماج أو مدرائها أو الشر�اء حسب مقتضى الحال ومدققي حسا�ات الشر�ات وتقوم 

ار�خ تسجیل الشر�ة تیسیر أمور وأعمال الشر�ة االعتیاد�ة الیومیة من ت -اللجنة التنفیذ�ة �االجراءات التنفیذ�ة التالیة لالندماج. ب
  الدامجة أو الناتجة عن االندماج حتى تار�خ انتخاب مجلس االدارة للشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج".

  .269، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-اإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ة) أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، 2(



84 
 

 

 أوة الدامجة الشر� إدارةن من حق المساهمین في الشر�ات المندمجة المشار�ة في أ :وخالصة القول
ة في لشر�ات الداخلامن مساهمي  جدید �كون خلیطاً  إدارةعن طر�ق انتخاب مجلس  الجدیدة،
وقد  .، وال یز�د عن ثالثة عشر عضواً أعضاءة خمسن ال �قل عدد أعضائه عن أعلى  ،االندماج

عدد أعضاء ز�ادة للهیئة العامة للشر�ة  أجاز ماعند صنعاً  مشروع قانون الشر�ات الفلسطینيحسن أ
الشر�ة الناتجة عن االندماج على حد  إدارةجمیع المساهمین في  وهذا �سمح �مشار�ة، دارتهاإمجلس 

 .ة في االندماجمساهم من مساهمین الشر�ات الداخلسواء دون تمییز بین أي 
 

 دأدنى وح في تحدید حد ردنيقد سلك مسلك المشرع األ مشروع قانون الشر�ات الفلسطینيو�ذلك �كون 
الذي حدد حد أدنى  المصري أقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشر�ة المساهمة على خالف المشرع 

قد سلك مسلك المشرع  مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني �ما أن، دون تحدید حد أقصى لعددهم
 اج.في �یفیة إدارة الشر�ات الراغبة في االندم ياألردن

 

 .رج من الشر�ة المندمجة حق المساهمین في التخا :المبحث الثالث
 

للشر�ات ن االندماج یتم �قرار �صدر من قبل الجمعیة العامة غیر العاد�ة ًأصبح من المعروف �أ
�قاعدة عامة  – وتصدر القرارات في �ل شر�ة من الشر�ات الداخلة في االندماجالراغبة في االندماج، 

عض المساهمین في الشر�ات الداخلة في ن هناك �أوهذا �عني  ؛�األغلبیة التي �حددها القانون  –
یتغیبوا عن االجتماع المخصص التخاذ  أو ،�عارضوا قرار االندماج أواالندماج قد یرفضوا التصو�ت 

(هذا القرار
187F

1(. 
 

 :اآلتیین المطلبین إلىالمبحث  تقسیم هذا وهذا یتطلب
 

  .ةن المقارنیانو ل: حق التخارج من الشر�ة في القو طلب األمال
  .الثاني: حق التخارج من الشر�ة في مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني المطلب

 

                                                           
الصغیر، حسام  . 226، مرجع سابق، صج الشر�ات من الوجهة القانونیة دراسة مقارنةاندما ،محرز، أحمد محمد) انظر: 1(

اندماج الشر�ات المساهمة العامة ، �صبوص، فایز اسماعیل . 539مرجع سابق، ص، النظام القانوني الندماج الشر�ات، الدین
االندماج في مشروع قانون الشر�ات ، حسیناسماعیل، محمد  . 125، المرجع السابق، ص واالثار القانونیة المترتبة علیها

 .185، مصدر سابق، ص ياألردن
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 ن المقارنة نیاو حق التخارج من الشر�ة في الق :لوالمطلب األ 
 

المساهمین من الشر�ة حسب واقع  أوالشر�اء  لة تخارجأمستباینت مواقف التشر�عات المقارنة من 
جاز التخارج أقانون المصري أن ال حیث ،علیه االعتراض أواالندماج  الحال في حالة رفضهم قرار

) 22قانون الشر�ات األردني رقم (ن أفي حین  ،الشر�اء من الشر�ات المعنیة �االندماج أوللمساهمین 
  .، �ما سنرى الحقاً مثل هذا الحق لم تجزومشروع قانون الشر�ات الفلسطیني   1997

 

 :النحو اآلتيهذه المسالة على  منلمقارنة القوانین ا موقفالباحث وضح یو�ناء على ذلك سوف 
 

  .المصري القانون  موقف: لو الفرع األ
  .ياألردنالقانون  موقف: نيالفرع الثا

 

 القانون المصري  الفرع األول: موقف
 

العامة للشر�ات  لمساهمین الذین اعترضوا على قرار االندماج في الجمعیةلجاز المشرع المصري أ
لم �حضروا االجتماع �عذر مقبول طلب التخارج من الشر�ة واسترداد قیمة  أو ،الراغبة في االندماج

( االندماجمن تار�خ شهر قرار  الشر�ة خالل ثالثین یوماً  إلىوذلك �طلب �تابي �صل  ،همأسهم
188F

1(. 

 �أنه: 1981) رقم السنة 159) من قانون الشر�ات المصري رقم (135وذلك استنادا لنص المادة (
ج �قرار �صدر من الجمعیة العامة غیر العاد�ة لكل من الشر�تین المندمجة "یتم االندما 

، س المال �حسب االحوالأغلبیة ر أ الذین �ملكون  من جماعة الشر�اء أو ،ندمج فیهاوالمُ 
لم �حضروا  أو العامة، و�جوز للمساهمین الذین اعتراضوا على قرار االندماج في الجمعیة

هم وذلك �طلب أسهمتخارج من الشر�ة واسترداد قیمة طلب ال ،االجتماع �عذر مقبول
وتبین الالئحة ، من تار�خ شهر قرار االندماج الشر�ة خالل ثالثین یوماً  إلى�صل 

و�تم تقدیر قیمة ، خرى لهذا الطلب و�یفیة البت فیهاأل جراءاتاإلضاع و و التنفیذ�ة األ
في ذلك القیمة الجار�ة ن یراعي أعلى  �طر�ق القضاء أوالحصص �االتفاق  أو سهماأل

الحصص  أو سهمن تؤدى القیمة غیر المتنازع علیها لألأو�جب  ،لكافة اصول الشر�ة
 .االندماج" إجراءاتصحابها قبل اتمام أ إلىالمتخارج عنها 

 

                                                           
 .263، مرجع سابق، ص المصري، حسني . 270مرجع سابق، ص، الشر�ات التجار�ة في القانون المصري  ،الشرقاوي، محمود) 1(



86 
 

التي �جب  جراءاتالكیفیة واإل ن المشرع المصري نظمأو�تضح لنا من خالل نص المادة سالفة الذ�ر  
تغیبوا عن حضور اجتماع  أو ،االندماجالذین اعترضوا على قرار  ینالمساهمداء اتباعها عند اب

 تنو�یّ  ،لرغبتهم في التخارج من الشر�ة ،الجمعیة العامة غیر العاد�ة المنعقدة التخاذ قرار االندماج
من واالفصاح عن الرغبة في الخروج  ،االندماج على قرار بداء االعتراضإي یتم بها تكذلك الكیفیة ال

) 159رقم ( ) من الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات المصري 295وذلك استنادا لنص المادة (، الشر�ة
(1981لسنة 

189F

1(. 
ن المساهمین الذین ال أ -سالفة الذ�ر –) من الالئحة التنفیذ�ة 295دة (و�تبین لنا من خالل الما

اجتماع الجمعیة  وان �حضر أهم �جب علی، �رغبون في التخارج من الشر�ةو یوافقون على االندماج 
، و�طلبوا اثبات اعتراضهم �محضر الجلسة، العامة غیر العاد�ة المنعقدة للنظر في مشروع االندماج

ن �خطر أ هفعلی، غیره في الحضور تو�یلولم یتمكن من  ه،الحضور بنفسهم حدأما اذا تعذر على أ
یوضح فیه طبیعة العذر الذي منعة  ،الشر�ة �كتاب موصى علیه مصحوب �علم الوصول إدارةمجلس 

ن �فصح صراحة عن رغبته في التخارج من أوعلیه  ،قیام العذر ن یثبت �إخطارهأعلى  ،من الحضور
والرد ، الشر�ة بدراسة هذا االخطار والمستندات المرفقة �ه إدارة�قوم مجلس و�ناًء على ذلك  الشر�ة.

من تار�خ  صول خالل خمسة عشر یوماً ومصحوب �علم الو  ،وذلك �إخطار موصى علیه ،یهعل
رفع االمر للقضاء للبت في الخالف بین الطرفیین یُ و  رفض العذر في حالو  .هوصول االخطار من قبل
سماء المساهمین أن �علنوا أ دارة�جب على مجلس اإل هفي عدم حالة قبول طلب ،صحة العذر من عدمه

الشر�ة على  حصصهم و�القیمة التي تقدرها أوهم سهمأوتقدیر قیمة ، الشر�اء الذین اختاروا التخارج أو
على هذه القیمة �حق  ینوفي حالة عدم موافقة المساهم .صول الشر�ةأساس القیمة التجار�ة لكافة أ

) من 296لنص المادة ( وذلك استناداً  ،حصصهم أوهم أسهممر للقضاء لتقدیر قیمة رفع األ مله
(1981) لسنة 159رقم ( صري الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات الم

190F

2(. 
                                                           

اهمین أو الشر�اء الذین عارضوا ) من الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات المصري على أنه: "�جوز للمس295) نصت المادة ((1
االندماج في الجمعیة التي تدعى للموافقة على عقد االندماج أن �طلبون اثبات اعتراضهم في محضر الجلسة، �ما �جوز لمن لم 
�حضر اجتماع الجمعیة �سبب عذر مقبول �منعه من الحضور �شخصه أو تو�ل غیره في الحضور، أن یبادر إلى اخطار مجلس 

شر�ة أو مدیر�ها �كتاب موصى علیه مصحوب �علم الوصول، �طبیعة هذا العذر ما یثبت قیامه، و�شیر إلى رغبته في إدارة ال
التخارج من الشر�ة، وعلى مجلس اإلدارة أو المدیر�ن اخطاره �كتاب موصى علیه مصحوب �علم الوصول خالل خمسة عشر یومًا 

�حسب القواعد التي وضعتها الشر�ة وضمنتها الدعوة إلى الجمعیة التي تدعى  من تار�خ وصول �تا�ه �ما إذا �ان عذره مقبوالً 
لنظر عقد االندماج، وفي حالة الخالف بین الطرفین یرفع صاحب الشأن االمر القضاء للبت في مدى قیام العذر المقبول. وفي 

ابیًا �صل إلى الشر�ة سواء �البر�د المسجل أو جمیع االحوال �جب ان �قدم الشر�اء أو المساهمون الراغبون في التخارج طلبًا �ت
�الید خالل ثالثین یومًا من تار�خ قید القرار الوزاري �االندماج �السجل التجاري، و�وضح الطلب ما �ملكون من أسهم الشر�ة أو 

 حصصها".
ة أو المدیرون المساهمون أو ) من الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات المصري �أنه:"�علن مجلس اإلدار 296تنص المادة ( (2)

= الشر�اء الذین اختارو التخارج �القیمة التي تقدرها الشر�ة ألسهمهم وحصصهم على أساس القیمة الجار�ة لكافة اصولها
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الذین اعترضوا على  حما�ة حقوق ومصالح المساهمین والشر�اء راعىقد  المصري و�ذلك �كون المشرع 

و�یفیة الخروج من الشر�ة في حالة  ،و�ین لهم �یفیة االعتراض على قرار االندماج ،قرار االندماج
 .ال لبس فیه �شكل واضحرفضهم لقرار االندماج 

 

 ياألردنالقانون  موقف: نيالثا الفرع
 

 أوه أسهمواسترداد قیمة  ،للمساهم الذي یرفض االندماج التخارج من الشر�ة ياألردنالمشرع  لم �جز
حق االعتراض على  جاز لهأنما �و  ،حصته أوه أسهملزم الشر�ة الجدیدة �شراء ولم یُ ، حصته منها

لسنه  )22رقم ( الشر�ات األردنيقانون ) من 234قرار االندماج وذلك استنادا لنص المادة (
1997)

191F

1(.   
 

جاز للمساهمین االعتراض على قرار أ ياألردن ن المشرعأ�نالحظ سالفة الذ�ر  نص المادةمن خالل و 
الوز�ر خالل ثالثین یومًا من تار�خ  إلىعلى صورة استدعاء موجه االعتراض �قدم  على أن، االندماج

�ما �جب أن ، و�ذا قدم �عد هذا التار�خ فال �قبل وال یبت فیه ، لمحلیةنشر قرار االندماج في الصحف ا
وهذا  ؛االندماج ضرار التي لحقت �المعترض جراءواأل ،وأسبا�ه ،موضوع االعتراضاالستدعاء  یتضمن

ذا قدم االعتراض ضمن المدة إف، سباب والمضمون ألقبول االعتراض المجرد من بیان ا عدم �عني
 ،مراقب الشر�ات إلىالوز�ر �حیل االعتراض  نإف ،البیانات السابق ذ�رها ومستوفیاً  المحددة قانوناً 

من المیعاد المحدد ن لم یبت فیه ضإف ،حالته الیهإمن تار�خ  خالل ثالثین یوماً على أن یتم البت فیه 
المحكمة لرفع الضرر الواقع علیه من  إلى�حق للمعترض اللجوء فإنه ، سبابألي سبب من األ

ت حدى الشر�اإفي  شر�كاً  أو مساهماً  ذا �ان المعترضإ ه�طالإ أوما �فسخ االندماج إ، ندماجاال

                                                                                                                                                                                
وتخطرهم �التار�خ الذي توضع فیه المبلغ تحت تصرفهم، وفي حالة عدم موافقة الشر�ك أو المساهم على هذه القیمة، �كون له أن =

 األمر إلى القضاء لتقدیر قیمة حصته أو أسهمه". یرفع
�جوز لحملة اسناد القرض ودائني  -على:" أ1997) لسنه 22ي رقم (األردن) من قانون الشر�ات 234) تنص المادة ((1

تار�خ  الشر�ات المندمجة أو الدامجة، ولكل ذي مصلحة من المساهمین أو الشر�اء االعتراض إلى الوز�ر خالل ثالثین یومًا من
) على أن یبین المعترض موضوع اعتراضه واألسباب التي �ستند 231االعتراض في الصحف المحلیة �مقتضى احكام المادة (

�حیل الوز�ر االعتراضات إلى المراقب للبت فیها و�ذا  -التي یدعي ان االندماج قد الحقها �ه على وجه التحدید. ب الیها واإلضرار
سبب من األسباب خالل ثالثین یومًا من احالتها الیه �حق للمعترض اللجوء للمحكمة، وال توقف هذه  لم یتمكن من تسو�تها ألي

النظام القانوني الندماج  ،العازمي، مشعل سعود سعداالعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار االندماج". راجع: 
 .48، مصدر سابق، ص الشر�ات المساهمة العامة
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ن االعتراضات التي تقدم من المساهمین ال توقف عملیة إحوال فوعلى �ل األ ،الداخلیة �االندماج
192F( االندماج

1(.   
 

ین االعتبار الز�ادة في لم �سلك مسلك المشرع المصري الذي اخذ �ع ياألردنن المشرع أ و�هذا نجد
 إنما، ن الشر�ةموذلك �النص صراحة على حقهم في التخارج ، الشر�اء أوحما�ة حقوق المساهمین 

قبل االعتراض وال یرغبون �االستمرار �الشر�ة و�ذا لم �ُ  ،االعتراض على قرار االندماجز لهم اجأ
راق المالیة �السعر الدارج ذلك و هم في سوق األأسهممامهم سوى بیع أالجدیدة �مساهمین فال �كون 

( الیوم
193F

2(. 
 

 حق التخارج من الشر�ة في مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني: المطلب الثاني
 

االعتراض على قرار االندماج للمساهمین  2010قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة  مشروعلم ُ�جز 
�االندماج لدى المحكمة المختصة  الطعن�نظم حق المساهمین ة، و�نما الحق في التخارج من الشر�و 

الصحف في الناتجة عن االندماج  أومن تار�خ االعالن عن تسجیل الشر�ة الدامجة  خالل ستین یوماً 
) 212المادة ( وذلك استنادًا لنص، حكام هذا القانون أذا لم یراعي في االندماج أي حكم من إ، المحلیة

 أوالمساهمین  أو�جوز لكل ذي مصلحة من الدائنین " :من مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني �قولها
دماج لدى المحكمة الطعن �االن، ذا لم یراعي في االندماج أي حكم من احكام هذا القانون إ ،الشر�اء

الناتجة عن االندماج �الصحف  أومن تار�خ تسجیل الشر�ة الدامجة  یوماتین المختصة خالل س
 ."المحلیة

 

 أوسباب التي �جوز للمساهمین وعلى سبیل الحصر األ ات الفلسطینيمشروع قانون الشر�وقد حدد 
) 213المادة ( وذلك استنادًا لنصاالندماج لدى المحكمة المختصة  الشر�اء االستناد علیها �الطعن في

 :أن من مشروع القانون نفسه �قولها
 سباب الطعن في االندماج المخالف للقانون والنظام:أ" 

�ان هناك نقص جوهري واضح  أووب تبطل عقد االندماج ن هناك عیأذا تبین إ )1
 المساهمین.في تقدیر حقوق 

                                                           
 .131، المرجع السابق، ص اندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة المترتبة علیها، ، فایز اسماعیل�صبوص ) 1(

، �صبوص، فایز اسماعیل. 213مرجع سابق، ص  اندماج الشر�ات من الوجهة القانونیة،، محرز، أحمد محمدانظر:  (2)
 .131، مرجع السابق، ص مترتبة علیهااندماج الشر�ات المساهمة العامة واالثار القانونیة ال
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ان هدفه �ان تحقیق  أوذا �ان االندماج ینطوي على التعسف في استعمال الحق إ )2
 أوأي من الشر�ات الداخلة في االندماج  إدارةمصلحة شخصیة مباشرة لمجلس 

 قلیة ألغلبیة الشر�اء في أي منها على حساب حقوق اال
  .ضرار �الدائنینأترتب على االندماج  أوذا قام االندماج على التضلیل واالحتیال إ )3
اضرار یلحق نه أتبین  وأ ،سبقه احتكار أواحتكار  إلىدى االندماج أذا إ )4

 �المصلحة االقتصاد�ة العامة"
 

 ،هإجراءاترار ن الطعن �االندماج ال یوقف استمأ� �ضاً أ مشروع قانون الشر�ات الفلسطینيكما قرر 
ن أ إلى"ال یوقف الطعن �االندماج استمرار العمل �ه  :) منه �قولها214لنص المادة ( وذلك استناداً 

ن تحدد من أو�جوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطالن  ،�صدر قرار قضائي قطعي �البطالن
ولها رد ، طعن �البطالنال إلىدت أسباب التي معینة لتصحیح األ إجراءاتتلقاء ذاتها مهلة التخاذ 
 .ضاع قبل النطق �الحكم"و ة بتصحیح األیذا قالت الجهة المعنإالدعوى �طلب البطالن 

 

ز لم �ج مشروع قانون الشر�ات الفلسطینين أسالفة الذ�ر � نصوص  المواد ونستنتج من خالل
زم لحصصهم ولم یُ  أوهم أسهمعلى قراراالندماج التخارج من الشر�ة واسترداد  للمساهمین المعترضین

وفي المقابل أجاز لهم حق االعتراض  ياألردنمثلما فعل المشرع  -همأسهمالشر�ة الجدیدة على شراء 
 ز لهم �ذلكلم �ج مشروع قانون الشر�ات الفلسطینيأن  في حین – على قرار االندماج لدى الوز�ر

في دى المحكمة المختصة ل لهم الطعن �االندماج و�نما أجاز ،االعتراض على قرار االندماجحق 
من تار�خ  یوماً تین خالل س) من مشروع القانون 215المادة ( ت محددة فقط والوارد ذ�رها فيحاال

، وذلك على خالف الصحف المحلیة الناتجة عن االندماج في أواعالن تسجیل الشر�ة الدامجة 
التخارج من الشر�ة و�ّین  المشرع المصري الذي أجاز للمساهمین المعترضین على قرار االندماج حق
194F( لهم ُسبل الخروج منها و�نصوص صر�حة وواضحة وذلك ز�ادًة في حمایتهم

1(. 
 

 ،فیه ةوتعد�الت على الشر�ات الداخل لما یترتب على االندماج من تغییرات�أنه نتیجة الباحث  ى و�ر 
ت ودیون الشر�ات وتحملها التزاما، الجدیدة أوتغییر في نظام وعقد الشر�ة الدامجة  إلىؤدي ت

 اتحقوق المساهمین في الشر� علىوتأثیرات  ،تلك الشر�اتل يلف القانونخالمندمجة �اعتبارها ال
في مشروع القانون على حق  النصَّ الباحث قترح �حما�ة حقوق المساهمین ول ،الداخلة في االندماج

من  ، والحق في التخارج، مثلما فعل المشرع األردنيفي االعتراض على قرار االندماجالمساهمین 
 .مثلما فعل المشرع المصري واضحة وصر�حة لتنظیم ذلك  حكامٍ أووضع  ،الشر�ة

 
                                                           

 .278، مصدر سابق، صدراسة مقارنة-اإلطار القانوني الندماج الشر�ات التجار�ة) أبو ز�نة، أحمد عبد الوهاب، 1(
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 الخاتمة:
 

 نالقانونیة لالندماج على الشر�ات الداخلة فیه وحقوق المساهمی لموضوع اآلثارفي نها�ة هذه الدراسة 
، وقانون 1981) لسنة 159( قانون الشر�ات المصري رقم فيمن خالل النصوص القانونیة الواردة 

و�ناًء ، 2010ومشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة  ،1997) لسنة 22ي رقم (األردنالشر�ات 
 على هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصیات �اآلتي:

 

 أوًال: النتائج:

 
االندماج من قانون الكثیر من أحكام  2010مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة اقتبس  -1

 .1997) لسنة 22ي رقم (األردنالشر�ات 
موقف قانون الشر�ات  مع 2010مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني لسنة موقف  ینسجم -2

اندماج الشر�ات تحت التصفیة مع غیرها من  في عدم إجازة 1997) لسنة 22ي رقم (األردن
في الشر�ة المندمجة أو �المساهمین منع التحایل والغش أو اإلضرار  �قصدالشر�ات األخرى، 

الدامجة أو الجدیدة، في حین أن المشرع المصري قد أجاز اندماج الشر�ات التي تحت 
 التصفیة.

�عد انتقال الذمة المالیة للشر�ة المندمجة �جمیع عناصرها اإل�جابیة والسلبیة إلى الشر�ات  -3
یة المترتبة على اندماج الشر�ات، وهذا ما الدامجة أو الناتجة عن االندماج من أهم اآلثار القانون

 �میز االندماج عن غیره من األنظمة المشابهة له.
یة التي تكیف الطبیعة القانونیة لالندماج الرأي الذي ذهب إلى هقعد استعراض اآلراء الف�رجحنا  -4

ن ألوذلك  مع استمرار مشروعها االقتصادي؛ انقضاء مبتسر للشر�ة المندمجة هو أن االندماج
مة المالیة للشر�ة المندمجة ذفكرة استمرار المشروع االقتصادي هي التي تفسر االنتقال الشامل لل

ز یإلى الشر�ة الدامجة أو الجدیدة، وتحقق أ�ضًا الحكمة من االندماج واالستفادة من مزا�ا التر�
 االقتصادي.

المندمجة وهي: انقضائها، نسبة للشر�ة یترتب على االندماج آثارًا قانونیة �الغة األهمیة �ال -5
وزوال شخصیتها المعنو�ة؛ األمر الذي یؤدي إلى فقدانها ألهلیتها في التقاضي، وزوال سلطة 
مجلس اإلدارة في تمثیلها، وانتقال ذمتها المالیة �ما تشمله من أصول وخصوم انتقاًال شامًال إلى 

 الشر�ة الدامجة أو الجدیدة.
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 هامة �النسبة للشر�ة الدامجة وهي: ز�ادة رأسمالاقانونیة هیترتب على االندماج أ�ضًا آثار  -6
�حصة عینیة تتمثل في الذمة المالیة للشر�ة المندمجة، �ما تشمله من حقوق والتزامات، و�ذلك 

 مسؤولیة الشر�ة الدامجة عن �افة دیون الشر�ة المندمجة.
الدامجة أو الناتجة  في الشر�ة المندمجة على عدد من األسهم في الشر�ة ن �حصل المساهمو  -7

التي �انت لهم في الشر�ة المندمجة ومن نفس نوعیة عن االندماج مقابل أسمهم الملغاة 
األسهم �مجرد إصدارها من  تداولحیث أجاز مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني األسهم، 

ون و�هذا �ك الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج شر�طة أن تكون الشر�ة مساهمة عامة،
 تداولموقف مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني متفق مع التشر�عات المقارنة �خصوص مسألة 

المشروع  ه ُیؤخذ علىإال أن األسهم التي تصدرها الشر�ة الدامجة أو الجدیدة مقابل االندماج.
�سور  في حالة وجود األسهم استبدالمسألة  عدم معالجةي والمصري األردنالفلسطیني والقانون 

 .ي أسهم الشر�ة المندمجةف
مساهمي الشر�ة المندمجة االشتراك في إدارة الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج، لحق � -8

الشر�ات  ةمجالس إدار  من هذه المسألة حلمشروع قانون الشر�ات الفلسطیني �ان موقف حیث 
 تتولىو�عد ذلك  ،ةوتسجیل الشر�ة الدامج ،الدمج إجراءاتانتهاء  �عد الداخلة في االندماج

الهیئة العامة  تدعو خاللها ،لمدة ال تز�د عن ثالثین یوماً  تسییر أمور الشر�ة تنفیذ�ةاللجنة ال
 .الجدیدةجدید للشر�ة الدامجة أو  إدارة نتخاب مجلسغیر العاد�ة ال

على حق المساهمین في االعتراض على قرار  مشروع قانون الشر�ات الفلسطینيلم ینص  -9
في حین أن  .الحق هذا أعطاهمالذي  والمصري  ياألردنالمشرع  وذلك على خالف ،االندماج

المخالف للقانون  نص على حقهم في الطعن �االندماج مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني
 لدى المحكمة المختصة وفي حاالت محددة على سبیل الحصر. والنظام

 حق المساهمین مینظفي عدم ت -يردناألالمشرع  مسلك-الفلسطینيمشروع قانون الشر�ات سلك  -10
وذلك خالفًا لما فعل المشرع المندمجة من الشر�ة  التخارجفي  المعترضین على االندماج

المصري حیث نظم حق المساهمین في التخارج من الشر�ة بنصوص واضحة وصر�حة تحمي 
 اج.حق المساهم المعترض على االندم
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 التوصیاتثانیًا: 

 
 فإن الباحث یوصي �اآلتي: سا�قةالنتائج الضوء  على

 
لعدم وجود نصوص قانونیة وذلك  ؛اإلسراع في إقرار مشروع قانون الشر�ات الفلسطیني -1

 1964) لسنة 12ي رقم (األردنقانون الشر�ات  في في موضوع اندماج الشر�ات مفصلة
 جاءت نصوصه شبه خالیة تمامًا من األحكام ، حیثالساري المفعول في الضفة الغر�یة

 والنصوص المنظمة لعملیة اندماج الشر�ات.
 ة)التصفیة االختیار�(�أن �جیز اندماج الشر�ات في مرحلة التصفیة  الفلسطینيالمشرع نوصي  -2

ألن  المصري، وذلكمع وضع الضوا�ط والشروط الالزمة لمنع التحایل والغش إسوة �المشرع 
یًا التي قد ال تقوى على االستمرار السماح للشر�ات الضعیفة مال�الحكمة من االندماج تقتضي 

 في المضمار االقتصادي �االندماج في شر�ة أخرى لضمان استمرار مشروعها االقتصادي.
تكون خالفة الشر�ة الدامجة للشر�ة  نأ على�أن ینص صراحة  الفلسطیني المشرعنوصي  -3

الدامجة عن ألي تأو�ل أو خالف حول مسؤولیة الشر�ة المندمجة خالفة عامة، وذلك منعًا 
 كافة التزامات ودیون الشر�ة المندمجة.

من القیمة األسمیة ى دفع مبلغ نقدي من المال �أن ینص عل الفلسطیني المشرعنوصي  -4
لمجموع األسهم التي تصدرها الشر�ة الدامجة أو الناتجة عن االندماج لمساهمي الشر�ة أو 

عملیة استبدال األسهم، شر�طة أن ، وذلك لتسهیل ت المندمجة بدًال من �سور األسهمالشر�ا
 اعتبار العملیة من قبیل االندماج.ینفي ال تصل نسبة المقابل المادي إلى الحد الذي 

لشر�ات الداخلة في االندماج �أن ینص على حق مساهمي ا الفلسطیني المشرعنوصي   -5
االعتراض عتراض على قرار االندماج واللجوء إلى المحكمة المختصة في حالة عدم قبول �اال

ي، وذلك ألن منح حق االعتراض والطعن لدى المحكمة المختصة یز�د األردنسوة �المشرع أ
 من ضمانات الحما�ة الممنوحة للمساهمین.

الشر�ات المندمجة  مساهمي الشر�ة أو�أن ینص على تنظیم حق  الفلسطیني المشرعنوصي  -6
سوة �المشرع المصري؛ أ�حة في التخارج من الشر�ة في حالة االندماج بنصوص واضحة وصر 

 المعترضین على قرار االندماج. المساهمین حما�ة حقوق ز�ادة في وذلك 
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