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 اإلىجاء
امي  إلىو ىجيأ تع التدميع، ثع أفزل الرالة و أعميو  ،روح الشبي السرصفى إلىىجي ثسخة عسمي ىحا أ 

 إلى، و لي  إحدغ أالحي عمسشي ورباني و  قخة عيشي بيأ إلىنفاسيا نحيا، ثع أالغالية التي بخضاىا و 
الغالي دمحم وبشاتي الغاليات حفطيع هللا  جسيعا مغ كل سػء،  بشي   إلىم دمحم  و أبة الغالية الحبي زوجتي

 إلىوجداىع هللا عشي كل خيخ، فإن كان في الحياة شعع فال يكػن اال بدوجة وذرية صالحة، تخوح 
ي خالصي ووفائإرض والدساء....فأىجييا حبي و رى وتعػد....فتخضيشي وتخضي رب األالسدجج االق

 .وثسخة جيجي ىحا

يجني أكل مغ سانجني و  إلىو وأصجقائي بشاء عسػمتي وعذيختي أخػاتي وعائمتي، و أخػاني و إ إلىو 
 ن يحفطيع جسيعا...أسأل هللا العمي العطيع أودعسشي بالسذػرة، 
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 الذكخ والتقجيخ

بارك عمى سيج الخمق أسمع و أو صمي أشكخه عمى تػفيقو وكخمو، و أهللا كثيخا حسجا يػازي نعسو و سج حأ
 ،جسعيغ وبعجأا دمحم االميغ وعمى آلو واصحابو والسخسميغ سيجن

ي الفاضل د. عبج ذاستأساتحتي الكخام وأخز بالحكخ أ إلىكخ الجديل، وبعطيع االمتشان تقجم بالذأ
وزاده مغ فزمو الحي شخفشي بقبػل االشخاف عمى رسالتي ىحه،  لىاتع ي حفطو هللاو االخؤوف الدش

السخجػة مغ ىحه الجراسة، راجيا  في الػصػل لمشتائج ثخوصبخه وتػجيياتو القيسة، التي كان ليا بالغ األ
 ن يتقبل مشي كل السحبة واالحتخام.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ج 

 سمخص:ال

فيجفت  ،ه عمى السداىسيغ والغيخ في دراسة مقارنةأثخ و نجماج الذخكات اىحه الجراسة مػضػع  تشاولت 
ساسي يتسثل في التعخف عمى نصاق انجماج الذخكات في قػانيغ الذخكات الدارية تحقيق ىجف أ إلى

مفيػم انجماج الذخكات  إلىمشيا التعخف  يغ، حيث يتفخع مغ ىحا اليجف عجة أىجاف فخعيةفي فمدص
آثار االنجماج عمى الذخكات وعمى  إلىوالتعخف كحلظ  و والكذف عغ خرائرو ودوافعو،أحكامو 

ولتحقيق ىحا اليجف مغ ىحه نػاع العقػد، غيخ مغ الجائشيغ والسجيشيغ وبعس أالذخكاء السداىسيغ وال
 الجراسة استخجم الباحث السشيج التحميمي السقارن.

، ان ماىية االنجماجيتع بل و في الفرل األفرػل،  ربعةأوقج تست معالجة مػضػع الجراسة مغ خالل  
مغ االنجماج  األردنيبالتعخض لتعخيف االنجماج وصػره ومداياه وعيػبو، ولسػقف السذخع الفمدصيشي و 

ما في الفرل الثالث فقج بذكل عام.  أاالنجماج  أثخوعخضت الجراسة في الفرل الثاني  والحث عميو، 
ل الفرل أو وتش ،خكة الجامجة والسشجمجةلذعمى حقػق السداىسيغ في ااالنجماج  ثخالجراسة أل تشاولت
نييت الجراسة ا، ثع الجامجة أوالذخكة السشجمجة  جختياأاالنجماج عمى الغيخ والتعاقجات التي  أثخ الخابع

 بخاتسة بسا تع التػصل إليو مغ نتائج وتػصيات.

 

اكع واآلراء السح أحكاماالستعانة ببعس و  باالنجماج ومغ خالل تحميل الشرػص القانػنية الستعمقة
التصػر في مجال انجماج  ن القػانيغ الدارية في فمدصيغ حتى اآلن تعجد عغ محاكاةأ فقج تبيغالفقيية 

، والتي حكاما  مغ المبذ حػل بعس األكثيخ أزال  م2117وع قانػن الذخكات لمعام مذخ  إال أنالذخكات 
 انجماج الذخكات. مماأ كانت تذكل عائقا  

لعجة نتائج أىسيا أن القػانيغ السصبقة في فمدصيغ )الزفة الغخبية وقصاع وقج تػصمت ىحه الجراسة 
غدة( لع تشطع عسمية االنجماج برػرة مباشخة، كسا أن التذخيعات القائسة في فمدصيغ لع تشز عمى 

انقزاء عقػد العسل بل تشتقل  إلىانجماج الذخكات تحت الترفية. وفي السقابل فإن االنجماج ال يؤدي 
االنجماج عمى عقػد  أثخ، ولع تبي غ قػانيغ الذخكات الدارية في فمدصيغ واألردن كة الجامجةالذخ  إلى

م السجرج لجى رئاسة الػزراء لغايات إصجاره 2117اإليجار، بيشسا نجج أن مذخوع قانػن الذخكات لدشة 
 الذخكة الجامجة. إلىواعتبخ أن عقج اإليجار يدتسخ ويشتقل  األمخقج حدع 
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The Effects of merger on Shareholders and Others 
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Abstract  

This study examines the subject of  the merger of companies and its impact on 

shareholders and others.  The aim of this study was to identify the scope of 

companies’ merger under Companies Laws in force in Palestine. And to 

identify its characteristics and motives, and also to identify the effects of 

merger on companies and on the shareholder partners and other creditors and 

debtors and some kinds of contracts and to achieve the objective of this study, 

the researcher used the comparative analytical method.   

The subject of the study was addressed in four chapters.  In the first chapter, 

the definition of merger was explained by discussing its definition, its 

features, it advantages, and disadvantages, and the position of the Palestinian 

and Jordanian legislators on merger.  In the second chapter, this study 

examined the effect of merger in general.  In the third chapter, the study 

examined the impact of merger on the shareholders’ rights in the merged and 

integrated company.   Chapter four deals with the impact of merger on others 

and the contracts made by the merged or merging company.  The study ends 

by stating the conclusions and recommendations.   

By analyzing the legal texts related to the merger and the use of some 

jurisprudence and judgments, it has been found that the law in force in 

Palestine to date cannot simulate the development of corporate merger.  

However, the draft Company Law of 2017 removes a lot of confusion and 

obstacles interfering with companies’ merger.      

The study concluded that the applicable laws in Palestine (West Bank and 

Gaza Strip) did not regulate the merger process directly and the existing 

legislation in Palestine does not cover the merger of companies in liquidation.  

On the other hand, the merger doesn’t lead to the termination of the 

employment contracts but rather transfers them to the merging company. The 

Company Laws in force in Palestine and Jordan do not show the effect of the 

merger on the leases.  While the draft Company Law of 2017 listed by the 

prime minister for the purpose of enacting it, had this issue resolved by 

continuing the lease and transferring it to the merging company.   
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 السقجمة

القأأأجرة عمأأأى فأأأخض سياسأأأتيا  إلأأأىلػصأأأػل بيأأأجف اواالنأأأجماج فيسأأأا بيشيأأأا االتحأأأاد  إلأأأىتمجأأأأ الذأأأخكات 
والرأأأسػد فأأأي وجأأأو التحأأأجيات التأأأي تسارسأأأيا الذأأأخكات الكبأأأخى وبالتأأأالي البقأأأاء والسشافدأأأة  االقترأأأادية،
والتي تتذأابو شبيعأة  أخخى شخكات باالنجماج مع  ، وذلظ مغ خالل قيام ىحه الذخكاتاألسػاقوالتحكع ب

 مأخاألىأحه الذأخكات،  إدارةتػحيأج الػصأػل ل ، وبالتأاليىأحه الذأخكات ومذأاريعياميا مع شبيعة عسل عس
نقل سمصة  إلىواالنجماج يؤدي ججيجة، وتدػيقية رسع سياسات اقترادية الحي مغ شأنو ان يسكشيا مغ 

شأأأخكة واحأأأجة فقأأأ  وىأأأي  إلأأأىالخقابأأأة والدأأأيصخة عمأأأى مجسػعأأأة مأأأغ الذأأأخكات والسذأأأخوعات االقترأأأادية 
والتجاريأة ادية سياسأتيا االقترأالحي يسكشيأا مأغ فأخض  األمخالشاتجة عغ االنجماج،  أوالجامجة الذخكة 

 عمى سائخ السذخوعات الجاخمة بو. 

ساىع فأي زيأادة معانأاة  مساوقج كان لتكشػلػجيا السعمػمات واالنتخنت دور كبيخ في تصػر ىحه الطاىخة، 
شأأعخت السذأأخوعات الرأأغيخة بأأالعجد عأأغ مجأأاراة السذأأخوعات الزأأخسة العأأابخة  إذ ،الذأأخكات الرأأغيخة

 أخخى نجماج مع شخكات ن تقجم عمى االا ماإمام شخيقيغ فأت تقف انفكن تمتيسيا، أكادت التي لمقارات 
 نجثار.ما االإلي مشافدتيا وصسػدىا في الدػق، و وبالتا ،ىحه السذاريع الكبخى  مقاومةلتتسكغ مغ 

تجسعيأا عمأى شأكل الأحي سأيل  األمأخ أمام ىحه السذأخوعات، فزل خيار األالاالنجماج ىػ  لحا أصبح 
مكػنأأة مأأغ عأأجة شأأخكات وذلأأظ خذأأية مأأغ أن تقزأأي عمييأأا تمأأظ الذأأخكات  يأأاائبأأجل بقشأأخكات ججيأأجة 

وكأأحلظ باتأأت تدأأيصخ عمأأى العجيأأأج  األسأأػاقحت تدأأيصخ عمأأى قصاعأأات واسأأعة مأأغ الكبأأخى التأأي أصأأب
بيشيأا وبأيغ مثيالتيأا فأي  التعأاون ال البحث عغ إ، فسا كان مشيا والتدػيقيةاألنذصة الرشاعية والتجارية 

نذأػء تكأتالت  إلأى أدىباالنأجماج  التعأاون ، فيأحا األسأػاقج، وبالتالي حجد مكانيا بمختمف فخوع اإلنتا
الجاخميأة  األسأػاقوكحلظ تجسعات اقترادية تستمظ رؤوس أمأػال كبيأخة، قأادرة عمأى الرأسػد والبقأاء فأي 

ت االقترأأادية القأأجرة عمأأى ضأأع خبأأخامشحتيأأا ىأأحه التكأأتالت  إذتقأأجميا،  إلأأى أدىالأأحي  األمأأخوالخارجيأأة 
 دارية وكحلظ فشية مكشتيا مغ تصػيخ وزيادة جػدة اإلنتاج.  إ

 أوفأأأخاد، ذلأأأظ بأأأيغ األ نأأأو تتعأأأاضع يػمأأأا بعأأأج يأأأػم السشافدأأأة التجاريأأأة سأأأػاء كأأأانأشأأأا اليأأأػم نجأأأج وفأأأي عالس
 فقيأأأا  أ، فتتػسأأأع الذأأأخكات الدأأأػق السحمأأأيالعالسيأأأة و  األسأأأػاق عمأأأى سأأأتحػاذالذأأأخكات، وذلأأأظ لمتفأأأخد ولال

 سأتسخاريتياا الأحي يدأاىع فأي األمأخ ،األسأػاقبقأاء قبزأتيا عمأى إو  فأخض بأة مشيأا فأيوعسػديا وذلأظ رغ
 .زدىارىااوتصػرىا و 
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ن بيأأج أالدأأعي ليأأا يػمأأا بعأأج يأأػم، ال بأأج مأأغ ، فأأافدأأة تقأأػم عمأأى القأأػة االقترأأاديةولسأأا كانأأت ىأأحه السش 
ضيأػر مأا يدأسى  إلأى ذلأظ أدى ،األسأػاقلقأػة االقترأادية والدأيصخة عمأى امأتالك ا إلأىتدارع الذخكات 

عأغ  خأخى وذلظ لكي تقػم بإبعأاد الذأخكات األ ،ليو الذخكات الكبخى إالحي تدعى و ، 1بالتخكد االقترادي
مأأغ قبأأل ججيأأة دون مشافدأأة فأأخاد بأأو نالل محاولأأة، فأأي 2األسأأػاق ىأأحه ىا عمأأىاسأأتحػاذشخيقيأأا وبالتأأالي 

 .خ تكػيغ قػة اقترادية ججيجةخخيغ، وذلظ عباآل

بعأأج  3حأأج وسأأائل التخكأأد االقترأأادي وقأأج نذأأأت ىأأحه الطأأاىخةأن انأأجماج الذأأخكات ىأأػ أ السعمأأػم ومأأغ 
الحتكأأار والدأأيصخة مأأغ بعأأس مأأغ حأأاالت التخكأأد االقترأأادي التأأي غمأأت فأأي ا خأأخى نأأػاع األمحاربأأة األ
وذلأأظ بإصأأجار قأأػانيغ  4مأأغ تجأأخيع التخسأأت األمخيكيأأةفأأي الػاليأأات الستحأأجة  حرأألعسأأال كسأأا رجأأال األ

                                                           
1
حٌث سٌطرت الشركات االحتكارٌة على لطاعات  1665نشأت هذه الظاهرة فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة وذلن بعد الحرب االهلٌة سنة  
والتركٌز االلتصادي هو مصطلح التصادي بحت ولٌس مصطلح لانونً، حٌث ان الشركات ومن مبدأ حموق الملكٌة  وحموق االستثمار  

و الذي والسعً الى الربح وتملٌل المنافسة واستمالل االدارة الى درجة التمدٌس ادى بدوره الى نشوء هذه الظاهرة ولما كان النظام الرأسمالً ه
ٌام ونشوء التركٌز االلتصادي من خالل الامة الشركات المساهمة التً لعبت الدور االكبر فً نشوء هذه الظاهرة والن مفهوم التركز سهل ل

وهذا ال ٌعنً انتفاء لٌامه فٌها بشكل محدود سٌما وان التطور  ،االلتصادي تموم على الملكٌة فمن غٌر المجدي دراسته فً االنظمة االشتراكٌة
لوجً ال ٌموم اال على حاالت التركز االلتصادي سواء كان ذلن بالنظام الرأسمالً او بالنظام االشتراكً، والن ما ٌهمنا هو النظام التكنو

مجة المانونً  الندماج  الشركات وما ٌنتج عنه من اثار وتبعات لانونٌة سنحصرها فً اثر االندماج على المساهمٌن فً الشركة المندمجة والدا
 لغٌر من دائنٌن واصحاب الحموق االخرى.وعلى ا

تموم على ادارة عدة شركات ذات نشاط تجاري متماثل او مكمال دة وسائل من اهمها الامة شركة وٌنشأ التركز االلتصادي بٌن الشركات بع
ول الشركة االم فً كثٌر من لبعضه، حٌث تموم الشركة االم بالسٌطرة على ملكٌة االسهم فً كافة الشركات المنضمة تحت لوائها، حٌث تتح

 الحاالت الى شركة لابضة، االمر الذي من شأنه المضاء على المنافسة بٌن المشروعات التً تموم بنشاطات متماثلة.
وٌنشأ التركز االلتصادي كذلن عن طرٌك ما ٌعرف بالكارتل والترست، اما الكارتل فٌنشأ من خالل اتفاق بٌن عدة شركات تنتمً الى نوع 

من فروع االنتاج بمصد احتكار السوق، او لتحدٌد الحصص من خالل تنظٌم المنافسة مع بماء الشخصٌة المانونٌة للشركة المنضمة  معٌن
 لالتفاق

اما الترست )االحتكار( وهو اسوء انواع التركز االلتصادي الذي حاربه المشرع االمٌركً بموة وهو عبارة عن انضمام عدة شركات تحت 
ٌموم هذا المجلس بإدارة مجموعة الشركات بالنٌابة عنهم  ،من خالل اٌداع المساهمٌن لدرا كافٌا من االسهم لدى مجلس امناءادارة واحدة 

فٌتولد احتكار للسلع ٌتحكم فً االسواق
1

 
شروعات الى حٌث تلجأ بعض الم 1661سبتمبر  من العام  23وهنان تركز التصادي شرعه المشرع الفرنسً بالمرسوم رلم  الصادر فً  

الى بمٌة االشخاص تكوٌن ما ٌسمى بالشركة الولٌدة المشتركة او الى انشاء تجمع ذو غاٌة التصادٌة، بحٌث ٌنشأ شخص لانونً جدٌد ٌضاف 
ب وع جدٌد من انواع االشخاص المعنوٌة فً المانون الخاص، حٌث نمت الحاجة الٌه لكً ٌكون الهٌكل المانونً الذي ٌستجٌالمعنوٌة، وهو ن

 لحاجات المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة لٌزٌد من لدرتها على المنافسة والصمود بوجه الشركات الكبرى.
ولكن ان من اهم صور التركز االلتصادي هو االندماج، ومن المعروف ان لالندماج صورتٌن، فاما ان ٌكون االندماج بالضم، واما ان ٌكون 

 االندماج بالمزج.
تموم شركتٌن او اكثر بنمل كامل موجوداتها واالندماج بالضم هو ان 

1
الى شركة اخرى ممابل عدد من االسهم ٌعطى للمساهمٌن فً الشركة 

دامجة المندمجة، وهذا النوع من االندماج ٌؤدي الى فناء الشركة المندمجة وانمضاء شخصٌتها المانونٌة، وانتمال ذمتها المالٌة الى الشركة ال
 شخصٌتها المعنوٌة.التً تبمى لائمة ومتمتعه ب

اما االندماج بالمزج فهو ان تموم شركتٌن او اكثر باالمتزاج فٌما بٌنها فٌتولد شخص لانونً جدٌد برأسمال )هو مجموع رأسمال الشركات 
معنوٌة، الممتزجة باالندماج( او ما ٌعرف بتكوٌن شركة جدٌدة، ومن هنا نجد ان جمٌع الشركات المندمجة بطرٌك المزج تفمد شخصٌتها ال

 وتظهر شخصٌة معنوٌة جدٌدة تختلف عن الشخصٌات المعنوٌة للشركات المندمجة بطرق المزج.
واالندماج هو الوسٌلة التً استخدمها اصحاب رأس المال للتهرب من لوانٌن االحتكار، فهو ٌحمك الصى درجات التركز االلتصادي على 

لتصادي وشخصٌاتها االعتبارٌة والمانونٌة، بحٌث تزول الشركة المندمجة وتفنى من الن الشركات المندمجة تفمد استماللها اال ،االطالق
 الوجود.

د ومن هنا نجد ان لهذا االندماج آثار ٌتركها على المساهمٌن والغٌر سواء ساهموا بالشركة المندمجة التً فمدت شخصٌتها المانونٌة ولم تع
 لائمة، ام كانوا دائنٌن او مدٌنٌن لها.

2
واذ على السوق، هو نوع من االنفراد بالسوق عن طرٌك محاولة منع المنافسة ومنع الشركات االخرى من المدرة على تسوٌك االستح 

 منتجاتها او خدماتها فٌه
3
 ظاهرة اندماج الشركات 
4
بهذا المجلس بأن تساهم الترست هو انضمام عدة شركات تحت ادارة واحدة تسمى ادارة الترست )الثمات(، حٌث تضع هذه الشركات ثمتها   

هذه الشركات بمدر كاف من االسهم وتضعها تحت تصرف مجلس ٌسمى مجلس الثمات، الذي ٌموم بإدارة هذه الشركات بحٌث ٌتحكم باإلنتاج 
 Antitrust lawوبالعرض مما ٌؤدي الى االحتكار، ولد نشأ الترست فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة، ولد تم اصدار لانون مكافحة الترست 

ومنعه وتجرٌم هذا النوع من االتحادات االحتكارٌة التً تركت بالغ االثر على االلتصاد ولد كان اول من وضع لانون لمكافحة الترست هو 
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التفكيخ بصأخق ججيأجة لمتيأخب مأغ وشأأة القأػانيغ الججيأجة،  إلىار، مسا دفع العقل الخأسسالي تسشع االحتك
 .فكخة انجماج الذخكات فيسا بيشيا لسػاجية الذخكات الكبخى والقابزة إلىحتى تػصل 

 إلأأىويأأؤدي كأأحلظ  ،الػقأأػف بػجأأو الذأأخكات التأأي تخيأأج االنفأأخاد بالدأأػق  إلأأىفاالنأأجماج ييأأجف مأأغ جيأأة 
تكأار، وعسميأة االنأجماج ىأي عسميأة دنأى، وىأػ صأػرة غيأخ مكتسمأة مأغ االحالحأج األ إلأىلسشافدأة تقميأل ا

 واقتراديا   اليا  م كثخ ليكػنا كيانا  أ أوعغ انجماج شخكتيغ  فيياشبو بالستجحخجة، ففي المحطة التي يعمغ أ
 .وكبيخا   قػيا  

ن أمأغ شأأنو  الأحي األمأخقػيأا بالدأػق، ن ترأبح العبأا أ ىلأإاالقترأادية والساليأة مأا تمبأث  ىحه القأػةو  
، ىحه ية االنجماجمػاكبة التحجيات التي انذأتيا عسم عاجديغ عغخخيغ السشافديغ اآل أو يجعل الذخكات

نأجماج مأع دفعيأا لال أواالنأجثار التباشؤ ومغ ثأع  أو ،الدوالفي كثيخ مغ الحاالت  مسا يدبب لسشافدييا
بأالسدج فيسأا  أخأخى االنجماج مع شأخكات  أوبالزع،  اانجماج سػاء كانمغ نفذ شبيعتيا  أخخى شخكات 

صأأأسػدىا امأأأام جبأأأخوت  إلأأأىلصبيعأأة الذأأأخكات السشجمجأأأة، مسأأأا يأأؤدي  مساثمأأأة أو بيشيأأا، بصبيعأأأة مكسمأأأة
 .االنفخاد بو لسرمحتيا وحجىا محاولةالذخكات الزخسة التي ىاجستيا في الدػق 

ة والرأغيخة، فعشأجما يأتع االنأجماج فيسأا بيشيأا فأان ذلأظ وىشا تكسغ الفائجة مغ انجماج الذخكات الستػسأص 
الخجمأأأة، وبالتأأأالي تبقأأأى  أومأأأغ شأأأأنو ان يزأأأع حأأأجا النفأأأخاد الذأأأخكات الكبيأأأخة بالدأأأػق واحتكأأأار السشأأأتج 

 السشافدة عمى اشجىا فيدتفيج مشيا السػاشغ العادي.

فأي قأأانػن  تأحكخالعسميأة لأأع  ن ىأحهأنشأا نجأأج فإولسأا كانأت عسميأة االنأأجماج تحتأاج إليجأاد نطأأام قأانػني، 
( 18وكأحلظ الحأال بالشدأبة لقأانػن الذأخكات رقأع ) ،م1964لدأشة  12الذخكات الفمدصيشي الداري رقأع 

 الدارييغ في قصاع غدة. 1931( لدشة 19وقانػن الذخكات العادية رقع ) 1929لدشة 

وجأأػد كيانأأات مرأأخفية إال أنأأو حأأجيثا وألىسيأأة الجيأأاز السرأأخفي الفمدأأصيشي ولحأأخص سأأمصة الشقأأج عمأأى 
كبيخة قادرة عمى مػاكبة التصػرات السرخفية العالسية وتػفيخ الخجمات السرأخفية الستشػعأة والقأادرة عمأى 

بذأأأن السرأأارف والأأحي عأأالج  2111( لدأأشة 9مػاجيأأة األزمأأات الساليأأة فقأأج صأأجر القأأخار بقأأانػن رقأأع )
اصأأجرت سأأمصة الشقأأج تعميسأأات رقأأع مأأغ خأأالل الفرأأل الثأأاني عذأأخ مشأأو أحكأأام انأأجماج السرأأارف كسأأا 

( والتأأأي بسػجبيأأأا نطسأأأت أحكأأأام وإجأأأخاءات انأأأجماج السرأأأارف بذأأأكل مفرأأأل وواضأأأح، وتأأأع 6/2111)
 السذأخع الفمدأصيشي ونجأج ان .2115لدأشة  21التصخق النجماج شخكات التأميغ في قانػن التأأميغ رقأع 

                                                                                                                                                                                
م، وبالتالً ظهور الموانٌن التً 1661وسمً هذا المانون على اسمه وذلن فً العام  Sherman antitrust lawالسٌناتور االمٌركً شٌرمان 

 .competition lawتساهم فً تعزٌز المنافسة 
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السأجرج لأجى  2117كات لدأشة اصجار قانػن ججيج لمذخكات وىأػ مأا يعأخف بسذأخوع قأانػن الذأخ  برجد
 الحي لع يرجر ولع يشذخ بعج.رئاسة الػزراء و 

السقخ والداري في قصاع غدة كػنو قأج تأع  2118لعام تججر االشارة ىشا انشا لع نتصخق لقانػن الذخكات 
 .اصجاره في مخحمة االنقدام

لبأاب الحأادي عذأخ مأغ في  الفرأل الثأاني مأغ ا 1997لدشة  22رقع  األردنيما فيسا يتعمق بالقانػن أ
ن السذأأخع أثأأار الستعمقأأة بأأو، كأأحلظ نالحأأ  ث عأأغ انأأجماج الذأأخكات والذأأخو  واآلىأأحا القأأانػن فقأأج تحأأج

لدأأأشة  159درج مػضأأأػع انأأأجماج الذأأأخكات فأأأي البأأأاب الثالأأأث مأأأغ قأأأانػن الذأأأخكات رقأأأع أالسرأأأخي قأأأج 
 .2115 لدشة 17 بقانػن رقع والسعجل  1998لدشة  3والحي تع تعجيمو بالقانػن رقع  1981

و قأأج يأأؤثخ إال أنأأعمأأى االقترأأاد الأأػششي بذأأكل عأأام،  ن انأأجماج الذأأخكات يأأؤتي ثسأأارهأوعمأأى الأأخغع مأأغ 
، فجائشي الذأخكة 5عمى حقػق السداىسيغ والجائشيغ وعمى الغيخ وكحلظ عمى تعاقجات الذخكات السشجمجة

نأجماج عشأأجما تشقزأي شخرأأية ىأأحه يأؤثخ عمأأييع اال قأأج السشجمجأة الأأحيغ ليأع حقأأػق ماليأة بأأحمتيا الساليأة
يأأأؤثخ عمأأأى قأأأج ، كسأأأا الججيأأأجة أوا وىأأأي الذأأأخكة الجامجأأأة مكانيأأأ أخأأأخى الذأأأخكة السعشػيأأأة وتطيأأأخ شأأأخكة 

كانأت الذأخكة الجامجأة مػسأخة، وقأج يأؤدي  اإذمداىسي الذخكة الجامجة فقج يتػسع ويكبخ ضسانيع العام 
ن فأي ػ الجائش ما قام اإذشجمجة معدخة، وذلظ  كانت الذخكة الس اإذبيع ويعخضيع لمسخاشخ  ضخاراإل إلى

 .مى مػجػدات الذخكة الجامجةالتشفيح ع

كانأأت الػاليأأات الستحأأجة األمخيكيأأة مأأغ حيأأث نجمػسكدأأػنية، ع ضيأأػر انأأجماج الذأأخكات  لمأأجول األويخجأأ
ي فأ األمخيكأيات انأجماج الذأخكات فأي التأاريخ االنجماج فقأج بأجأت حخكأ ىسيةائل الجول التي تشبيت ألأو 

وقأج ازدادت  فأي العذأخيشات مأغ القأخن العذأخيغ، أخخى ، كسا بجأت حخكة 6تدعيشيات القخن التاسع عذخ
فأأأخض سأأأيصختيا  إلأأأىفعسأأأجت الػاليأأأات الستحأأجة  عسميأأات االنأأأجماج فأأأي الدأأتيشيات مأأأغ القأأأخن الساضأأي،

نأأجماج اال الصخيقأأة نفدأأيا، فاسأأتخجمت إلأأىروبيأأة و روبأأا، ثأأع لجأأأت الذأأخكات األأو ى دول االقترأأادية عمأأ
 .7ستقاللياعمى استسخارىا في حمبة السشافدة والسحافطة كػسيمة لمجفاع عغ وجػدىا وا

كأأان ليأأا الدأأبق فأأي ضيأأػر مأأا يعأأخف بطأأاىخة التخكأأد االقترأأادي،  ونجأأج أن الػاليأأات الستحأأجة األمخيكيأأة
مخيكيأأأة ن سياسأأأات الػاليأأأات الستحأأأجة األأالذأأأخكات صأأأػرة عشأأأو، فسأأأغ السعأأأخوف  الأأأحي يعتبأأأخ انأأأجماج
 م.1865ىمية سشة وذلظ بعج خخوجيا مغ الحخب األ ،ديةبػاب لمحخية االقترااالقترادية فتحت اال
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ىأأع القصاعأأات أ فدأأيصخت الذأأخكات االحتكاريأأة عمأأى  نحأأػ االحتكأأار، أخأأحت تجأأشحىأأحه الطأأاىخة  إال أن 
لثأأخوات بيأأج قمأأة ا تخكأأد إلأأىذلأأظ  أدى، حيأأث 8ل والدأأكظ الحجيجيأأة والبشأأػكاالقترأأادية كالتعأأجيغ والبتأأخو 

قأأجام إ إلأأى أدىالأأحي  األمأأخعسأأال الأأحيغ اسأأاؤوا اسأأتخجاميا لتحقيأأق مرأأالح خاصأأة، قميمأأة مأأغ رجأأال األ
تجأخيع االحتكأار وترأفية الذأخكات االحتكاريأة،  إلأى فأي الػاليأات الستحأجة األمخيكيأة العجيج مغ الػاليات

مأو بإصأجار قأانػن شأخمان لسكافحأة كأي فأي الكأػنجخس وقيايخ متأجخل السذأخع األ إلأى األمأخحتى وصل 
ن انيا أتفاقيأات التأي مأغ شأالأحي مشأع االحتكأار ومشأع كأحلظ اال  Sherman antitrust actالتخسأت 
جشائية عمى مغ تقييج حخكة التجارة حيث نز القانػن عمى تجخيع االحتكار وفخض عقػبات  إلىتؤدي 
 9دانتو بسسارستو.إتثبت 

وذلأظ فأي العأام  ،ا قأام بإصأجار قأانػن يعأخف باسأع قأانػن كاليتأػن عشأجم أخأخى كسا ترأجى السذأخع مأخة 
حطأخ عمأى شأخكات السدأاىسة االحتكار والحي مشع التالعب باألسعار كسا  أولسكافحة التخست  1914

 11كانت الغاية مغ الذخاء ىػ الحج مغ السشافدة. اإذ أخخى شخكات  أسيعمغ شخاء 

بأأأاختخاق قأأأأانػن تصأأأأػيخ نطأأأام خأأأاص نجحأأأأػا مأأأغ خاللأأأأو عسأأأأال قأأأامػا باالقترأأأادييغ ورجأأأال األ إال أن
 األمأخن انتيى أ إلىرادوا، أزة وانجماج الذخكات فكان ليع ما نذاء الذخكات القابإكاليتػن وذلظ عبخ 

بسأأا يعأأخف بالكدأأاد  1929وذلأأظ سأأشة  األمخيكيأأةزمأأة اقترأأادية ضأأخسة عرأأفت بالػاليأأات الستحأأجة بأ
ات التأي فخضأيا جخاءال بأاإلإالعالسيأة ولأع تشقأحىا  األسأػاقسأا فييأا ب األسأػاقعمى كافأة  أثخالكبيخ الحي 

 . 11وىػ روزفمت حاكاألمخيكي آنالخئيذ 

امأأام  األسأأػاقاالنفتأأاح عمأأى دول العأأالع وفأأتح وعمأأى صأأعيج الأأجول العخبيأأة فقأأج انتيجأأت حأأجيثا سياسأأة 
 األجشبيأأأأةثسارات الأأأأجول تدأأأأيل وتذأأأأجع االسأأأأتخأأأأحت ىأأأأحه لتجاريأأأأة والرأأأأشاعية العالسيأأأأة، وأالذأأأأخكات ا

كأأان ال بأأج ليأأا مأأغ األخأأح بدياسأأة تخكيأأد وتجسيأأع رؤوس  األسأأػاقلسحافطأأة عمأأى الذأأخكات الػششيأأة و وا
م م قأا 1989وفي عأام الذخكات، فعمى سبيل السثال في األردن،  مػال وخيخ وسيمة ىي سياسة دمجاأل

ج الذأأخكات بذأأكل كامأأل ي نطأأع انأأجماالأأح 1989( لدأأشة 1بدأأغ قأأانػن الذأأخكات رقأأع ) األردنأأيالسذأأخع 
تعأأجيالت  و لأأع يجأأخ  إال أنأأ 1997( لدأأشة 22نػن الذأأخكات رقأأع )شرأأػص صأأخيحة وبعأأج ذلأأظ جأأاء قأأاب

 جػىخية في مػضػع انجماج الذخكات.

 
                                                           

6
 13ص نونٌة دار الكتب الما 2111د حسنً المصري، اندماج الشركات وانمسامها )دراسة ممارنة(  سنة  
6
  6ص م  2115، دار الفكر الجامعً  الطبعة االولى الدكتور حسام الدٌن الصغٌر النظام المانونً الندماج الشركات   

11
 1المرجع السابك ص   

11
 وما بعدها 132ص  1665د. ثروت انٌس االسٌوطً، الصراع الطبمً ولانون التجار، دار النهضة سنة   
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 الجراسة: أىسية

ضيػر الذخكات الكبيخة  إلىتصػر الشذا  االقترادي واحتجام السشافدة التجارية الحي شيجه العالع،  أدى
تعديأد  إلأى أدىالأحي  األمأخرات، وتخكد رؤوس األمػال بأيجي فئة مغ اصأحاب رأس السأال، العابخة لمقا

قأأج  أوفكأأخة االنأأجماج بأأيغ الذأأخكات كحاجأأة ممحأأة  قأأج تمجأأأ إلييأأا الذأأخكات التأأي تعسأأل بشذأأا  متذأأابو 
 يأو وبالتالي القجرة عمى الرأسػد  والبقأاء فأي الدأػق وعم ،يكػن متكامل، وذلظ لخمق نػع مغ السشافدة

 عسمية، سأعسل عمى تػضيحيسا أىسيةو  عمسية أىسيةفإنو لكل دراسة 

 لمجراسة العمسية ىسيةاًل: األأو 

قانػنيأة كبيأخة مأغ حيأث اشارىأا القأانػني وابعادىأا القانػنيأة الستذأعبة  أىسيأةتحتل ضأاىخة االنأجماج عمأى 
ن أ إذفأي ذمسيأع الساليأة،  مأات عجيأجةولسا تختبو مغ التدا يغ وتزخ بسرالحيع،التي تسذ حقػق الكثيخ 

عمأى  ا  واضأح ا  أثأخ وخرػصأا عمأى شخرأيتيا القانػنيأة، و عمأى الذأخكات السشجمجأة  ا  حاسس ا  أثخ لالنجماج 
الستكاممأة  أوغ شخيأق اتحأاد الذأخكات الستساثمأة ا عأالسداىسيغ والجائشيغ وعمى السشافدة سػاء بالحج مشي

لسشافدأة التأي تسارسأيا الذأخكات مام اششية لمػقػف أق اتحاد الذخكات الػ بتقػيتيا عغ شخي أوغخاض األ
 .األجشبية

 ية لمجراسةمسالع ىسيةثانيًا: األ

تتجأأو الحكػمأأات  إذن انأأجماج الذأأخكات ضأأخورة اقترأأادية، تعأأػد بأأالشفع عمأأى الرأأالح العأأام والخأأاص، إ
شيأا الشيأػض نتاجيأة كبيأخة يسكوحجات إ إلىالػششية نحػ تذجيع االنجماج لتخكيد السذخوعات والػصػل 

زيأادة القأجرة عمأى السشافدأة، فالذأخكات  إلأىنأو يأؤدي ىسيتو فأي أقتراد الػششي، ويكتدب االنجماج أ باال
االنجماج فأي  أىسيةتسثل قصاعا حيػيا وميسا وذلظ مغ خالل ما تديع بو في االقتراد الػششي، وتبجو 

الستعأأامميغ تأأػفيخ الثقأأة لأأجى تأأػفيخ رؤوس امأأػال ضأأخسة وكافيأأة وقأأادرة عمأأى تحقيأأق اىأأجاف الذأأخكات و 
الػصأػل  إلأىالحي يأؤدي  األمخيؤدي لتػحيج االدارات واندجام التفكيخ وخفزا لمشفقات،  معيا، كسا أنو

لسشأأتج ذا جأأػدة عاليأأة قأأادر عمأأى السشافدأأة، وىأأحا مأأا يرأأب فأأي مرأأمحة االقترأأاد الأأػششي فأأي نيايأأة 
 .األمخ

 ىجاف الجراسةأ

، فتشذأأأ أخأأخى شخرأأيات قانػنيأأة  وتختفأأيقػيأأة، شخرأأيات قانػنيأأة  يتختأأب عمأأى عسميأأة االنأأجماج بأأخوز
شخكات مؤثخة  ومديصخة عمى الدػق، وىحا بالتأكيأج يخخأي بطاللأو عمأى الذأخكات الجامجأة ويأؤثخ تأأثيخا 
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فأأأإن اىأأأجاف ىأأأحه الجراسأأأة تدأأأعى لتػضأأأيح االنأأأجماج واثأأأخه عمأأأى  قػيأأأا عمأأأى الذأأأخكات السشجمجأأأة، وعميأأأو
 ا:يىسأ دعى لتحقيق عجة امػر ت وىي السداىسيغ والغيخ 

 االنجماج وشبيعتو القانػنية. بيان ماىية 
 ػانيغ السقارنأأأة وكأأأحلظ بعأأأس التعخيفأأأات قأأأتعخيأأأف االنأأأجماج وفأأأق القأأأػانيغ فأأأي فمدأأأصيغ وفأأأي ال

 .الفقيية
 تسييد االنجماج بالزع عغ االنجماج بالسدج. 
  نػاع االنجماجأبيان. 
  ات االنجماجإجخاءلية و آبيان. 
 ػم والحقػق لمذخكات الجاخمة باالنجماجتقجيخ الخر. 
  والسرخي مشو األردنيالػقػف عمى الشطام القانػني لالنجماج ومػقف السذخع الفمدصيشي و. 
 عمى مداىسي الذخكات السشجمجأة وعمأى الغيأخ  ثار لعسمية االنجماجبيان الحقػق والػاجبات واآل

 .مغ دائشيغ لمذخكات السشجمجة وكحلظ مغ تعاقجات مع الغيخ
 

 شكالية الجراسةإ

نيأأا غيأأخ ة وقصأأاع غأدة العجيأأج مأغ السذأأكالت أبخزىأا أتعأاني قأأػانيغ الذأخكات الدأأارية فأي الزأأفة الغخبيأ
فيأأي مأأثال لأأع تأأشطع مػضأأػع انأأجماج الذأأخكات، وإن كأأان لأأبعس التصأأػرات االقترأأادية اليامأأة، مػاكبأأة 

ػجأأأج فيأأأو بعأأأس الشرأأأػص الدأأأاري فأأأي قصأأأاع غأأأدة والأأأحي ي 1929( لدأأأشة 18قأأأانػن الذأأأخكات رقأأأع )
القانػنية التي تتحجث عأغ االنأجماج، لكشأو لأيذ بذأكل كأاف ليأشطع عسميأة االنأجماج، وعميأو فأإن مذأكمة 

تأشطع عسميأة االنأجماج بذأكل كأاف، وبشأاء  أوفأي عأجم وجأػد نرأػص قانػنيأة تجيأد  ىحه الجراسة تكسأغ
ات الستبعأأأة فأأأي جأأأخاءػل اإلعمأأأى ىأأأحه القرأأأػر التذأأأخيعي تثأأأػر العجيأأأج مأأأغ االشأأأكاليات التأأأي تأأأجور حأأأ

ثأار القانػنيأة الستختبأة عمأى كأل مأغ الذأخكة نجماج كسا تثػر اشأكالية معخفأة اآلفمدصيغ إلتسام عسمية اال
، وذلظ بالشطخ لتعجد العالقات وتذعبيا، كسا تثػر مذكمة العقػد السبخمأة مأغ الجامجة والذخكة السشجمجة

الججيأجة  أوالذأخكة الجامجأة  إلأىم تدأتسخ وتشتقأل ول أشجمجة ومرأيخ ىأحه العقأػد ىأل تأد قبل الذخكة الس
 الشاتجة عغ االنجماج.

 :اآلتية ليحه الجراسة تكػن في االجابة عمى الدؤال وعميو فإن االشكالية الخئيد
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مأأأا اآلثأأأار الستختبأأأة عمأأأى عسميأأأة انأأأجماج الذأأأخكات فأأأي فمدأأأصيغ عمأأأى السدأأأاىسيغ والغيأأأخ وفقأأأا لسػقأأأف 
 والقزاء؟. التذخيعات السقارنة والفقو

 وبشاء عمى ما سبق، ستقجم ىحه الجراسة االجابة عمى التداؤالت التالية:

وما الرعػبات التي تػاجيو وكيف عالج السذخع  ،ما ىػ نصاق انجماج الذخكات في فمدصيغ .1
 مػضػع انجماج الذخكات. 2117الفمدصيشي مغ خالل مذخوع قانػن الذخكات لمعام 

 ما السقرػد بانجماج الذخكات. .2
 ما ىي صػر االنجماج. .3
 الصبيعة القانػنية النجماج الذخكات.ما  .4
 تسام انجماج الذخكات.ات الػاجب اتباعيا إلجخاءاإلما  .5
 ما ىي شخو  صحة االنجماج. .6
 ثار القانػنية الستختبة عمى كل مغ الذخكة الجامجة والسشجمجة.اآلما  .7
بخاميا مغ قبل الذخكة إالتي تع  سداىسيغ والغيخ والعقػدثار القانػنية الستختبة عمى الاآلما  .8

 السشجمجة قبل الجخػل بعسمية االنجماج.
 

 مشيجية الجراسة

اعتسجت لإلجابة عمى اشكالية الجراسة والتداؤالت الستفخعة مشيا عمى السشيج التحميمي الحي تفخضو 
والسرخي  األردنيالتذخيعات  إلىشبيعة السػضػع، مع االستعانة بالسشيج السقارن مغ خالل االشارة 

 والفمدصيشي بالقجر الالزم الحي تدتجعيو الزخورة العسمية.

الداري في الزفة  1964( لدشة 12وذلظ مغ خالل تحميل نرػص كل مغ قانػن الذخكات رقع )
ومذخوع قانػن الذخكات السجرج لجى رئاسة الػزراء الفمدصيشية والسشػي اصجاره بقخار بقانػن   ،الغخبية
 1931لدشة   19وقانػن الذخكات العادية رقع  1929( لدشة 18الذخكات رقع )، وقانػن 2117لدشة 

الداري في االردن  1997( لدشة 22رقع ) األردنيالداريان في قصاع غدة ، وكحلظ قانػن الذخكات 
 وتعجيالتو. 1981( لدشة 159وقانػن الذخكات السرخي رقع )
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قارنة الشرية بيغ القػانيغ الدارية في فمدصيغ مع وذلظ بالس ،وتعتسج ىحه الجراسة عمى السشيج السقارن 
خح بعيغ االعتبار التعجيالت التي والسرخي مع األ األردنيقانػن الذخكات وقانػن الذخكات مذخوع 

 شخأت عمى التذخيعات محل السقارنة.
 

 خطة الجراسة

فرأػل،  ربعأةأ إلأىجراسأة ال ىأحه  عيقدأتع ت فقجالسػضػع والسشيجية السعتسجة لسعالجتو  أىسيةتساشيا مع 
انأأأجماج  ثأأأخمأأأا فأأأي الفرأأأل الثأأأاني سأأأأتصخق ألأ، نصأأأاق االنأأأجماج إلأأأىفأأأي الفرأأأل األول سأأأيتع التصأأأخق 

ن أسيغ، عمأى عمأى السدأاى انأجماج الذأخكات  أثأخعام، وفي الفرل الثالث سأيتع بحأث بذكل  الذخكات
 .الخابعاالنجماج عمى الغيخ في الفرل  أثخأقػم بتػضيح 

 راسة بخاتسة وتهصيات ونتائجنيي الجثم أ
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 : لو األلفرل ا

____________________________________________________ 

 :نطاق انجماج الذخكات

تدعى الذخكات لالنجماج فيسا بيشيا سعيا مشيا لمتصػر واالزدىار واكتداب الخبخات في كافة السجاالت 
 األسػاقجميا، وكحلظ لسػاجية تقمبات ت مغ ألتي انذئتحقيق غايتيا ا إلىن تؤدي شأنيا أالتي مغ 

 عمييا، مسا ييجد وجػدىا. خخى سيصخة الذخكات األ محاولةو 

تدعى الذخكات والسذاريع  إذالعالسية،  األسػاقبيغ الذخكات والسذخوعات في  12تذتج السشافدةف
الرغيخة والستػسصة  الحي يحث الذخكات األمخبسا فييا مغ مػارد،  األسػاقالكبخى لمديصخة عمى 

ال البحث عغ نػع إه الذخكات الكبخى، فال يكػن ليا ويجفعيا لسجابية التحجيات التي تفخضيا قػة ىح
ال وىػ االنجماج فيسا بيشيا ليتع تذكيل كيان يدتصيع الػقػف والرسػد أنػاع التخكد االقترادي، أمغ 

 .األسػاقواالستسخار وتعديد مشافدتو في 

حتأأأى البقأأأاء دون تكاتفيأأأا مأأأع  أوالتقأأأجم  أوومتػسأأأصة الحجأأأع ال تدأأأتصيع الرأأأسػد ة فالذأأأخكات الرأأأغيخ 
والرأسػد فأي وجأو جبأخوت تمأظ  السشأاورةوبالتأالي تدأعى إلنذأاء كيأان اقترأادي قأػي يدأتصيع  ،بعزيا

تأأأؤمغ ليأأأا االنفأأأخاد فأأأي كافأأأة االمكانيأأأات التأأأي  الذأأأخكات والسذأأأخوعات االقترأأأادية الكبأأأخى التأأأي تستمأأأظ
 الدػق.

ثشأأاء تستأأع و يبقأأى الحأأل األمثأأل لمذأأخكات، فاالنأأجماج يأأتع أإال أنأأ، 13اتأأوإجخاءػبة ععمأأى الأأخغع مأأغ صأأو 
ىميتيأأأأأا الكاممأأأأأة بالترأأأأأخف بكافأأأأأة ، وبقأأأأأجرتيا وأ 14و بذخرأأأأأيتيا السعشػيأأأأأةالذأأأأأخكة الخاغبأأأأأة بالأأأأأجخػل بأأأأأ

نأجماج عأغ وذلظ مغ خالل استرأجار القأخار باال ،نو يشبع مغ ارادة الذخكة ومداىسييارخفات، كسا أالت
فزأل الحمأػل فأي حالأة خالل الييئة العامة لمذخكة، كسأا أنأو يبقأى أشخيق الترػيت والسػافقة عميو مغ 

انقزأائيا عمأى الػجأو الأحي ال يحقأق  أوترأفيتيا  إلأىكػن الذأخكة تعأاني مأغ خدأائخ يأؤدي اسأتسخارىا 
حفاضأأأا عمأأأى حقأأأػق ، وقأأأج يأأأتع االنأأأجماج بقأأأخار مأأأغ ىيئأأأة مخترأأأة، وفقأأأا لمقأأأانػن، وذلأأأظ 15مرأأأمحتيا

 السداىسيغ والغيخ وكحلظ حفاضا عمى السرمحة العامة.

                                                           
12

و المتسابك او المتباري، واالصل فً المنافسة بٌن الشركات ان تتم دون الحاق الضررر بهرا او بغٌرهرا انظرر للمزٌرد المنافس: هو  المزاحم ا  

 236ص  م2111المعجم الوسٌط، الطبعة الخامسة )نسخة منمحة( سنة 
13
 41ر حسام الدٌن الصغٌر ص االندماج ٌتطلب اجراءات من ضمنها وجود شركتٌن او اكثر لائمتٌن لانونا )انظر للمزٌد كتاب الدكتو 
14
 41الدكتور حسام الدٌن الصغٌر )مرجع سابك( ص  
15
 256المرجع السابك ص  
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وحتأأى يأأتع اسأأتيعاب نصأأاق عسميأأة انأأجماج الذأأخكات ال بأأج لشأأا مأأغ تػضأأيح ماىيأأة االنأأجماج فأأي السبحأأث 
الصبيعأة القانػنيأة  قأػم بتبيأان، وأفأي السبحأث الثأانيالسخحمة التحزيخية لالنجماج وضح أن أول عمى األ

 .السبحث الثالث في لالنجماج

 انجماج الذخكات ةماىي ل:والسبحث األ 

مأغ نأػع آخأخ مكسأل  أوباتحاد لمسرالح بيغ شخكتيغ سػاء كانػا مأغ ذات الشأػع مذأابو لأو  تع االنجماجي
ن انأأأجماج أ، بسأأأا يعشأأأي خأأأخى الذأأأخكات وانقزأأأاء األ ىبقأأأاء احأأأج أولأأأو يشأأأتج عشأأأو ضيأأأػر كيأأأان ججيأأأج 

 الذخكات ىػ تػحجىا.
تتستأع بقيأام ال بج ان كثخ، فكل الذخكات الخاغبة باالنجماج أو أع بيغ شخريتيغ اعتباريتيغ واالنجماج يت

 إلأأىيأأحا يأأؤدي ف أخأأخى تشأأجمج شأأخكة مأأا كميأأا فأأي شأأخكة  الذخرأأية السعشػيأأة ليأأا قبأأل االنأأجماج،  فعشأأجما
تحأػل  القانػنية كسا ىي، وىحا يختمف عأغ خخى ، وتبقى شخرية الذخكة األ16ل شخريتيا القانػنيةازو 

 .18سة وإنسا يتغيخ كيانيا القانػنيحيث تبقى الذخكة قائ 17الذخكات

أكثخ تدسى بالذخكة السشجمجة  أو، حيث تشزع شخكة واحجة 19ما بصخيق الزعإواالنجماج يتع بصخيقتيغ 
الذأخكات السشجمجأأة  أوانقزأأاء الذأخكة  إلأىقائسأأة تدأسى الذأخكة الجامجأأة، مسأا يأؤدي  أخأخى شأخكة  إلأى

يأأأتع  أوالذأأخكة الجامجأأة،  إلأأىذمتيأأا الساليأأة محسمأأة بسأأا ليأأا ومأأا عمييأأا  انتقأأال إلأأىيأأؤدي الأأحي  األمأأخ
انقزأأأاء كافأأأة  إلأأأىمسأأأا يأأأؤدي  أخأأأخى ن تسأأأدج شأأأخكة مأأأع أ، والسأأأدج يكأأأػن بأأأ21االنأأأجماج بصخيأأأق السأأأدج

 الذخكات الجاخمة في االنجماج بحيث تشذأ شخكة ججيجة تشتقل إلييا الحمع السالية لمذخكات السشجمجة.
معيأأا سأأػاء كانأأت  21انتقأأال الحمأأة الساليأأة إلأأىنأأو يأأؤدي إبأأالسدج ف أووعميأأو سأأػاء كأأان االنأأجماج بالزأأع 

مجيشأأة وكأأحلظ انتقأأال الحقأأػق وااللتدامأأات التأأي يستمكيأأا أعزأأاء ومدأأاىسي الذأأخكات السشجمجأأة  أودائشأأة 
ال بأأأج مأأأغ تعخيأأأف لتحجيأأأج ماىيأأأة االنأأأجماج و ، الججيأأأجة الشاتجأأأة عأأأغ االنأأأجماج أوالذأأأخكة الجامجأأأة  إلأأأى

صأأػر  ضأأحأو و  ،االنأأجماج فأأي السصمأأب الثأأاني شأأخو ن يأأتع تحجيأأج أل، عمأأى و االنأأجماج فأأي السصمأأب األ
 .االنجماج في السصمب الثالث

 
                                                           

16
زوال الشخصرٌة المانونٌرة، وذلررن بمجررد انردماجها بشرركة اخرررى، وهنرا تجردر االشرارة انرره ال برد مرن ورود هرذا الشرررط فرً عمرد التأسررٌس   

 ا.للشركة، واال وجب تعدٌله، لٌكون االندماج صحٌح
11

 دون اندماجها  او ادماجها بشركة اخرىتحول الشركات الذي ٌؤدي الى تغٌٌر وتحوٌل المالب المانونً للشركة   
16
 جامعة بٌر زٌت  16آالء فارس حماد، اندماج الشركات واثره على عمود الشركة المندمجة )دراسة ممارنة( رسالة ماجستٌر ص   
16

 احدى صور االندماج كما سٌوضح الحما  
21

 احدى صور االندماج كما سٌوضح الحما  
21

 الذمة المالٌة للشركة  
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 تعخيف انجماج الذخكات:ل: والسطمب األ 
 االنجماج لغة:تعخيف 

تسع، أي اخأتم  يقال انأجمج الذأيء بالذأيء، أي دخأل فيأو واسأتحكع، كأأن يقأال انأجمج الذأخز بأالسج 
االنأأأجماج بأأأيغ  فقأأأج يكأأأػن أكثأأأخ فأأأي شأأأخكة واحأأأجة،  أوشأأأخكتيغ  وانأأأجماج الذأأأخكات يكأأأػن بانأأأجماج 22بأأأو

نأأجماج ، وعأأادة مأأا يكأأػن االبأأيغ شأأخكتيغ صأأغيختيغوقأأج يكأأػن شأأخكتيغ كبيأأختيغ لتكأأػيغ شأأخكة عسالقأأة 
أا  ،الذأأخكتيغ السشأأجمجتيغ رادتأأيبتالقأي إ برأأجد  كػن شىسا عشجئأأح سأأحأأجا خالفأأا  لخغبأة إ األمأأخ حأأجث اإذأم 
دأأتان فأأي الشذأأا   أوشأأخكتان  انأأجمجت اإذو  ،23وال نكأأػن فأأي حالأأة انأأجماج عمأأى الذأأخكة اسأأتيالء  مؤس 
سس ي انجماجيسا تكامال  أفقيانفدو 

24. 
وىأأأأػ مأأأا يعأأأخف بالأأأأجمج  والفأأأخق بأأأيغ الأأأأجمج واالنأأأجماج بأأأيغ، فالأأأأجمج بأأأيغ الذأأأخكات يأأأأتع بقأأأػة القأأأانػن 

رادي يكأأػن بسبأأادرة مأأغ الذأأخكات إيأأة مخترأأة، أمأأا االنأأجماج فيأأػ فعأأل جتػصأأي بأأو والتأأي ، االجبأأاري 
، بسأأأا يعشأأأي أن الذأأأخكات التأأأي  تقأأأخر وىأأأػ مأأأا يعأأأخف باالنأأأجماج الصأأأػعي وال تجبأأأخ عميأأأووبسػافقتيأأأا 

 .25أخخى االنجماج  تقخره بشفديا وبإرادتيا دون تجخل أية جية 
رة عأأأغ سأأأمصة الشقأأأج الفمدأأأصيشية بتأأأاريخ ( الرأأأاد6/2111ومأأأا يؤكأأأج ذلأأأظ مأأأا ورد فأأأي التعميسأأأات رقأأأع )

، حيأأث اسأأتخجمت مرأأصمح الأأجمج لبيأأان عسميأأة كافأأة السرأأارف العاممأأة فأأي فمدأأصيغ إلأأى 3/8/2111
قأج ) أي الأجمج اإلجبأاري( فأي حأيغ أشمقأت عمأى انأجماج السرأارف الجمج التي تأتع بقأخار مأغ سأمصة الش

 ختياري مرصمح االنجماج.اال

فيأأأو ارادة الذأأأخكتيغ عمأأأى الخغبأأأة  تتصأأأابق أخأأأخى عقأأأج يبأأأخم بأأأيغ شأأأخكة و ب يأأأتع االنأأأجماج والأأأحي بسػجبأأأو
، وىشأأأا ال يأأأتع فأأأخض االنأأأجماج مأأأغ ايأأأة جيأأأة بأأأل يأأأتع بخضأأأى 26باالنأأأجماج ويعأأأخف باالنأأأجماج الصأأأػعي

وىأأأػ مأأأا يعأأأخف بالأأأجمج  ،الذأأأخكات السشجمجأأأة، وقأأأج يأأأتع االنأأأجماج بأأأشز القأأأانػن فأأأي بعأأأس الحأأأاالت
 28قيأأام الجيأأأة السخترأأأة إلأأأىسأأأبابو القانػنيأأة مسأأأا يأأؤدي أبعأأج تأأأػافخ الأأحي يأأأتع  27القدأأأخي  أوجبأأاري اإل
 .أخخى جبار شخكة معيشة باالنجماج بإلتجخل و با

                                                           
22

 224ص  2111دار المشرق بٌروت  21المنجد فً اللغة واالعالم، ط   
23
ٌختلف االستٌالء عن االندماج ففً حالة االستٌالء تبمى الشركة التً تم االستٌالء علٌها من لبل شركة اخرى لائمة ومحتفظة بالشخصٌة  

 اال انه ٌتم نمل سلطة الرلابة والسٌطرة للشركة المستحوذة. المعنوٌة
24

 .224المنجد فً اللغة واالعالم مرجع سابك ص   
25
 33آالء حماد مرجع سابك ص  
26
 .بٌن الشركات على اتمامه ٌحصل نتٌجة لالتفاقهو االندماج الذي االندماج الطوعً  
21

م النافذ والمشور على الولائع الفلسطٌنٌة / العدد الممتاز، بترارٌ  2111( لسنة 6رلم ) من المرار بمانون بشان المصارف 6فمرة  53المادة   

 م21/11/2111بتارٌ  
26

   بشأن المصارف 2111( لسنة 6لرار بمانون رلم )سلطة النمد،   
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لتتكػن مشيسأا شأخكة ، فشاء شخكتيغ أو أخخى فقج عخفو جانب مغ الفقو عمى أنو فشاء شخكة داخل  وعميو
  .29واحجة ججيجة

ليكػن أا  ،بفشاء الذأخكتيغ أو خخى إحجاىسا في األ أنو ضع  شخكتيغ قائستيغ بإدماج وىشاك مغ عخفو عمى
 .31معا  شخكة ججيجة

تػحيأج عأجة شأخكات مدأتقمة عأغ بعزأيا فأي شأخز  يقرأج بأوتجبيخ عبارة عغ "بأنو  قج عخفو آخخون و 
أكثأخ فأي شأخكة  أوعغ شخيق إدغأام شأخكة  أواعتباري واحج، سػاء عغ شخيق شخرية اعتبارية ججيجة 

 31"قائسة
بصخيأأق  أو ، ن يأأتع بصخيأأق الزأأع: فإمأأا أاالنأأجماج قأأج يأأتع بصأأخيقتيغ ابقة تأأجل عمأأى أنوالتعخيفأأات الدأأ 

بػجأػد وقيأام الذخرأية القانػنيأة لكأل مأغ الذأخكات السشجمجأة  إالن يتحقأق أالسدج، واالنأجماج ال يسكأغ 
الأأأحي تتخكأأأو عسميأأأة  ثأأأخاأل إلأأأىبالذخرأأأية السعشػيأأأة، كسأأأا تذأأأيخ ىأأأحه التعخيفأأأات بػضأأأػح  ثشأأأاء تستعيأأأاأ

انقزأاء  إلأىتأؤدي ن أن عسميأة االنأجماج مأغ شأأنيا إمى شخرية الذخكات السعشػية، حيأث االنجماج ع
ن تبقأى شخرأية الذأخكة الجامجأة السعشػيأة قائسأة أة لمذخكات السشجمجة جسيعأا ، عمأى الذخرية السعشػي

 الزع.وىحا ما يسثل صػرة االنجماج ب ،وبالتالي تبقى ىحه الذخكة محتفطة بذخريتيا السعشػية
ن جسيأأأع شخرأأأيات الذأأخكات السعشػيأأأة السشجمجأأأة تأأأدول أ، وىشأأأا نجأأج أخأأأخى وقأأج يأأأتع االنأأأجماج بصخيقأأة 

وتشقزي، فتشذأ شخكة ججيجة ليا شخرية معشػية ججيأجة، وىأحه الرأػرة مأغ االنأجماج تعأخف باالنأجماج 
 بصخيق السدج.

ي تحأجثيا عسميأة االنأجماج، فشجأج التأ خأخى األالجانبيأة ويؤخح عمى ىحه التعخيفات أنيأا لأع تتصأخق لرثأار 
 إلأىانو يتختب عمى االنجماج الكثيخ مغ اآلثار سػاء كان ذلظ بانتقال الأحمع الساليأة لمذأخكات السشجمجأة 

كسأأأا ان ىأأأحه التعخيفأأأات لأأأع تذأأأتخ  تساثأأأل  ،خكة الججيأأأجة الشاجسأأأة عأأأغ االنأأأجماجالذأأأ أوالذأأأخكة الجامجأأأة 
 تكاممو. أوالشذا  ليحه الذخكات 

                                                           
26

 6، ص 2113مهند الجبوري، اندماج الشركات "دراسة ممارنة" د.ن د.م انظر،    
31

د عررف االنردماج مرن خرالل صروره  سرواء عرن طرٌرك الضرم او عرن طرٌرك المزج...ولرد ترم اعتمراد هرذه التعرٌرف هذا الجانب مرن الفمره لر  

عرن د. احمرد عبرد  1264، ص 24، س16/12/1613ق، جلسرة  36( لسرنة 113لضائٌا وذلن من خالل حكم محكمة النمض المصررٌة رلرم )
، اال ان المضرراء 6ٌررة " دراسررة ممارنررة" اطروحررة دكترروراه جامعررة المرراهرة ص الوهرراب ابررو زٌنررة )االطررار المررانونً النرردماج الشررركات التجار

المصري لم ٌعتنً بتعرٌف شامل  لالندماج، حٌرث كران ٌعرفره حسرب مرا ٌعررض علٌره مرن لضراٌا... للمزٌرد انظرر د. احمرد ج محررز انردماج 
    5هامش رلم  6ص  رٌة\الشركات من الواجهة المانونٌة "دراسة ممارنة"  منشاة المعارف، االسكن

31
عررن د. احمررد عبررد الوهرراب ابررو زٌنررة ) االطررار  235د. رزق هللا االنطرراكً ونهرراد السررباعً، موسرروعة الحمرروق التجارٌررة، دار االنشرراء ص   

 6ص  2112المانونً الندماج الشركات التجارٌة "دراسة ممارنة" اطروحة دكتوراه جامعة الماهرة 
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أكثأخ مػجأػدة أصأال، يأتع إمأا بامترأاص  أونأو اتحأاد شأخكتيغ أب آخأخ خيف االنأجماج بتعخيأفتع تعوقج 
، أمأأأا الذأأأخكاء 32أكثأأأخ لتكأأأػيغ شأأأخكة ججيأأأجة أوبأأأأن تستأأأدج شأأأخكتان  أوأكثأأأخ،  أو أخأأأخى شأأأخكة لذأأأخكة 

الشاتجأة عأغ حررا  في الذأخكات  أوا  أسيسالسداىسػن في الذخكات السشحمة، فإنيع يدتمسػن بالسقابل 
 33، وىحه الذخكات تتمقى جسيع حقػق والتدامات الذخكات السشجمجةالنجماجا

يأأان آثأأار االنأأجماج ويتجشأأب ىأأحا التعخيأأف االنتقأأاد الأأحي وجأأو لمتعخيفأأات الدأأابقة بأنأأو قأأج حأأخص عمأأى تب
نتقأال ا إلأىفقأجان الذأخكات السشجمجأة لذخرأيتيا السعشػيأة، وكأحلظ يأؤدي  إلأىن يأؤدي أالحي مغ شأنو 
ن أالشاجسأأة عأأغ االنأأجماج، بسعشأأى  أوالذأأخكة الجامجأأة  إلأأىوالتدامأأات الذأأخكات السشجمجأأة كافأأة حقأأػق 

 الذخكة السشجمجة تشجمج وىي محسمة بسا ليا وما عمييا مغ حقػق والتدامات.
تمقأأي شأأخكاء ومدأأاىسي الذأأخكات السشجمجأأة  إلأأىىأأحا التعخيأأف إن عسميأأة االنأأجماج تأأؤدي ويتزأأح مأأغ 
 يع فأأأي الذأأأخكات السشجمجأأأةأسأأأيس أوالججيأأأجة مقابأأأل حررأأأيع  أولجامجأأأة ا  لمذأأأخكة اأسأأأيس أوحررأأأا  

شأخق االنأجماج والتأي قأج تأتع بأيغ  إلأىن ىحا التعخيف يذأيخ بػضأػح أوالتي تشحل بدبب االنجماج، كسا 
 ن تتستع جسيعيا بقيام شخريتيا السعشػية قبل الجخػل باالنجماج.أاكثخ والتي ال بج  أوشخكتيغ 

انقزأاء الذأخكة  إلأىأكثأخ يأؤدي  أوعقج يتع بأيغ شأخكتيغ قأائستيغ  مغ خاللماج االنج وىشاك مغ عخف
 إلأىالدأمبية، كػحأجة واحأجة  أويجابيأة ذمتيأا الساليأة بجسيأع عشاصأخىا اإل الذخكات السشجمجة، وانتقأال أو

 34شخكة دامجة مع استسخار السذخوع االقترادي لمذخكة السشجمجة.
ق لتعخيأأأف االنأأأجماج واقترأأأخ عمأأأى ه لأأأع يتصأأأخ إفأأأ 1964لدأأأشة  12قأأأانػن الذأأأخكات رقأأأع  إلأأأىوبأأأالشطخ 

نقزاء الذخكات العادية، وىحا ما نز عميو ىحا القأانػن فأي الفرأل الخابأع اػاع أنشارة اليو كشػع مغ اإل
 .35مغ القانػن  28الحي تحجث عغ فدخ الذخكة العادية وترفيتيا، وذلظ في السادة 

% مأأغ 75ت السدأأاىسة يكأأػن بأغمبيأأة الذأأخكة فأأي الذأأخكا ن قأأخار انأأجماجذاتأأو أوقأأج جأأاء فأأي القأأانػن 
 إدارةتحأأت عشأأػان  فأأي الفرأأل الدأأابع مشأأو،  2فقأأخة   156صأأػات الييئأأة العامأأة، فقأأج نرأأت السأأادة أ

                                                           
32
ص  2112) االطار المانونً الندماج الشركات التجارٌة "دراسة ممارنة" اطروحة دكتوراه جامعة الماهرة  د. احمد عبد الوهاب ابو زٌنة 

6 
33

تنتمرل الذمرة المالٌرة للشرركات المندمجرة ، حٌث نصت: 2111من مشروع لانون الشركات الفلسطٌنً للعام  226وهذا ما نصت علٌه المادة   

 تبر الشركة الناتجة عن االندماج خلفا عاما للشركات المندمجة الى الشركة الدامجة بنص المانون حٌث تع
34

 6د. احمد ابو زٌنة مرجع سابك ص   
35

وأي اتفراق جرائز برٌن الشرركاء (  21ع مراعراة أحكرام المرادة ) علرى انره "مر 1664لسرنة  12من لانون الشركات رلرم  26تنص المادة رلم   

 .بشركة أخرى دمجهاوباتفاق الشركاء جمٌعهم على فسخها أو  ،،،التالٌة حالة من األحوالتنفس  الشركة العادٌة فً أي 
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% مأغ مجسأػع 75الذخكة السداىسة  عمى أنو "خالفا  لمقاعجة الدابقة يجب أن ترجر القأخارات بأكثخيأة 
 .37أخخى مؤسدة  أو: )ب( انجماج الذخكة في شخكة 36ألحػال التاليةالسسثمة في االجتساع في ا سيعاأل
السأأجرج لأأجى رئاسأأة مجمأأذ الأأػزراء  2117ال نجأأج تعخيفأأا لالنأأجماج فأأي مذأأخوع قأأانػن الذأأخكات لمعأأام و 

، واكتفأأى فأأي الأأشز فأأي الفرأأل الثأأاني مشأأو ات اصأأجاره بقأأخار بقأأانػن إجأأخاءشي لغايأأات اسأأتكسال الفمدأأصي
 ات انجماج الذخكات.إجخاءىحا السذخوع عمى شخو  وشخق و  مغ 211في السادة رقع 

فأأأان 38 2116لدأأأشة  57السعأأأجل بقأأأانػن رقأأأع  1997لدأأأشة  22رقأأأع  األردنأأأيمأأأا فأأأي قأأأانػن الذأأأخكات أ
 175وذلظ حدأب نأز السأادة  ،القخار باالنجماج ذاتخاغيخ العادية يكػن مغ صالحياتيا  الييئة العامة

السسثمأأأأيغ  سأأأأيع% مأأأأغ مجسأأأأػع األ 75يكأأأأػن الترأأأأػيت بأكثخيأأأأة القأأأأانػن، عمأأأأى ان ذات ( مأأأأغ 2)أ( )
 باالجتساع.

عغ التعخيف باالنجماج واقترخ عمى ذكأخ شأخو  وشأخق  -كسا الفمدصيشي- األردنيحجع السذخع أوقج 
فأأي الفرأأل الثأأاني مأأغ البأأاب الحأأادي عذأأخ مأأغ قأأانػن  222االنأأجماج وذلأأظ فأأي السأأادة رقأأع ات إجأأخاءو 

وىحا ما نجأجه صػر االنجماج،  إلىنو قج اشار كسا أوتعجيالتو،  1997لدشة  22رقع  األردنيالذخكات 
 .كحلظ في مذخوع قانػن الذخكات الفمدصيشي

كافأة السرأارف  إلأىفي التعميسات الرادرة عغ سمصة الشقج  تعخيف انجماج السرارففي حيغ نجج أن 
 إلأأأىىأأأػ اتفأأأاق يأأأؤدي  ( أن االنأأأجماج1)  يأأأشز عمأأأى  392111لدأأأشة  6العاممأأأة فأأأي فمدأأأصيغ، رقأأأع 

اتحادا  يشتج عشأو إمأا فقأجان جسيأع السرأارف السشجمجأة  أوأكثخ انزساما   أواتحاد مرخفيغ  أوانزسام 
الستقالليتيا وشخريتيا االعتبارية بحيث يحل محميا مرخف واحج لو شخرية معشػية مدتقمة وججيجة 

ذخرأأية السعشػيأأة ألحأأج السرأأارف الشأأاتج عأأغ االنأأجماج، وإمأأا أن تبقأأى ال أويدأأسى السرأأخف الأأجامج 
السرأأخف  إلأأىوخرأأػم السرأأارف السشجمجأأة  أصأأػلالخاغبأأة فأأي االنأأجماج، وفأأي جسيأأع األحأأػال تشقأأل 

 السرخف الجامج. أوالججيج 

االنتقأأادات السػجيأأة لمتعخيفأأات الدأأابقة بأأأن قأأام بتػضأأيح  دىانالحأأ  أنأأو تفأأمأأغ خأأالل ىأأحا التعخيأأف و 
الػاجبة لتحققو، حيث حأجدت ىأحه الذأخو   بأأن تكأػن السرأارف  كيفية وشخق االنجماج، وبيغ الذخو 

                                                           
36

   النافذ فً الضفة الغربٌة. 1664لسنة  12( )ب( من لانون الشركات رلم 2فمرة ) 156المادة  
31

ٌرررد فررً لررانون  لررمتجرردر االشررارة هنررا ان االنرردماج ٌكررون انرردماجا طوعٌررا وال بررد ان ٌحصررل علررى نسرربة كبٌرررة مررن اصرروات المسرراهمٌن، و  

ن لرانون الشرركات رلرم لعملٌرة ا السراري فرً لطراع غرزة تعرٌرف 1631ة لسن (16)الشركات العادٌة رلم  لسرنة  (16)النردماج، ولرم ٌعرفره أٌضرا
 .منه( 11)صور االندماج فً المادة على تبٌان  هذا المانون  التصر الساري فً لطاع غزة، حٌث 1626

36
من عدد الجرٌدة الرسمٌة     2136المنشور على الصفحة  2116لسنة  51المعدل بمانون رلم  1661لسنة  22لانون الشركات االردنً رلم  

 15/5/1661بتارٌ   4142
36
 .2111اب  3الصادرة فً  6/2111تعلٌمات سلطة النمد بشأن اندماج المصارف رلم  
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القأأأانػني  ثأأأخنأأأو وضأأأح األأل باالنأأأجماج، كسأأأا ػ قائسأأأة قانػنأأأا  ومتستعأأأة بالذخرأأأية السعشػيأأأة قبأأأل الأأأجخ
انقزأاء  إلأىالأحي مأغ شأأنو ان يأؤدي  األمأخ، ورارف الجاخمة فيلالنجماج عمى الذخرية السعشػية لمس

ف السشجمجأأة جسيعأأا ، ويبقأأى السرأأخف الأأجامج محأأتف  بذخرأأيتو السعشػيأأة  مسرأأار السعشػيأأة لذخرأأية ال
 وىحا يكػن في حالة االنجماج بالزع.

مأأا فأأي حالأأة االنأأجماج بأأالسدج فأأإن جسيأأع شخرأأيات السرأأارف السعشػيأأة الجاخمأأة فأأي عسميأأة االنأأجماج أ
 .يجة ججيجة متسثمة بػالدة مرخف ججضيػر شخرية معشػي إلىالحي يؤدي  األمختشقزي، 

 وىأحا مأا يدأتجل مشأو مأغ نأز الستختبة عمى انأجماج السرأارف، خخى وقج وضح ىحا التعخيف اآلثار األ
السرأخف  إلأىوخرػم السرأارف السشجمجأة  أصػلالتي تػضح عسمية انتقال  6/2111التعميسات رقع 

فأأو، وىأأحا شخاأنأأجماج يشذأأ عأأغ عقأج يبأأخم بأيغ ن االأيأأج الشأاجع عأأغ االنأجماج، كسأأا وضأح الجج أوالأجامج 
 .شخافوبيغ أ تفاقاعغ  اناتجيػضح الصبيعة القانػنية لالنجماج باعتباره 

يأتع بانزأسام شأخكة او ، قائستيغ قانػنااتحاد شخكتيغ أو أكثخ و: مغ وجية نطخنا بأن تعخيف االنجماجو  
، ونتيجأأأة لأأأحلظ تشقزأأأي شخرأأأية غ أو أكثأأأخ لتكأأأػيغ شأأأخكة ججيأأأجةيبأأأأن تستأأأدج شأأأخكت ، أوخأأأخى اكثأأأخ أل

 ذخكات السشجمجة القانػنية.ال

 .وعيػبوه مدايا إلىصخق ومغ ثع التخرائز االنجماج  إلىالتػصل  مغ خالل ىحا التعخيفيسكغ و 

 :االنجماج شخوطالسطمب الثاني: 

جأأأة وعمأأأى االقترأأأاد الأأأػششي، لالنأأأجماج خرأأأائز ومدايأأأا جسأأأة تمقأأأي بطالليأأأا عمأأأى الذأأأخكات السشجم
الذأأخ  الستعمأأق بأأأغخاض  تبيأأانو ال، أو  لمذأأخكة الخاغبأأة بأأو سعشػيأأة  الستعمقأأة بالذخرأأية الالذأأخ  بيغوسأأأ

 االنجماج ثانيا.

 خرية السعشهية لمذخكة الخاغبة بوبالذ الذخط الستعمقال: أو 

ن كأال ى األقل، بسعشى أيذتخ  لرحة االنجماج وجػد شخكتيغ قائستيغ تتستعان بالذخرية السعشػية عم
االنأأجماج ىأأػ نتأأاج قأأخار وعميأأو فأأإن  ، بأأخام عقأأج االنأأجماجمأأغ إ قأأائستيغ قانػنأأا، حتأأى تتسكشأأا الذأأخكتيغ

 شػعي تتخحه الذخكة التي تخغب باالنجماج.

مأغ االتفأاق ، فأال بأج اتفاق يتع بيغ كافة الذخكات الخاغبة باالنجماجع االنجماج بيغ الذخكات بسػجب يتو 
السذأأأخع قأأأج تأأأجخل فأأأي تحجيأأأج ن أشأأأا نجأأأج إال أنذلأأأظ لتحجيأأأج الحقأأأػق وااللتدامأأأات، و  بأأأيغ تمأأأظ الذأأأخكات
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ن االنجماج قج يأؤثخ عمأى حقأػق العجيأج مأغ أ، كػن 41عيا إلتسام عسمية االنجماجات الػاجب اتباجخاءاإل
ن أمأى الذأخكات التأي تخغأب باالنأجماج وفأخض ع 41الجيات السختبصة بالذأخكة السشجمجأة، فجأاء السذأخع

 يكػن ذلظ وفقا لمقانػن.
ن تتستأأأع كافأأأة أأكثأأأخ مأأأغ ذلأأأظ، وال بأأأج مأأأغ  أوقأأأج يشذأأأأ بأأأيغ شأأخكتيغ  ن االنأأأجماجأوىشأأا تجأأأجر االشأأأارة  

ن أحاتيا، وىشأأأا نالحأأأ  بأأأالذأأأخكات بالذخرأأأية السعشػيأأأة، بحيأأأث تكأأأػن ىأأأحه الذخرأأأية مدأأأتقمة وقائسأأأة 
ال بأيغ إال يأتع  ألن أو، وذلأظ 42لستجأخ اآلخأخحأجاىسا عمى شخاء أشبيعييغ  االنجماج ال يتع باتفاق تاجخيغ

أن فأأخع الذأأخكة ال يسكشأأو االنأأجماج بفأأخع مأأغ شأأخكة كسأأا تأأع بالذخرأأية السعشػيأأة، تسشأأخاص التأأي تاأل
 ألن كالىسا ال يتستعا بالذخرية السعشػية السدتقمة. أخخى 

اقترأأادي لأأيذ لأأو شخرأأية معشػيأأة  امذأأخوع أوجساعأأة  أووعميأأو فإنأأو ال يعأأج انأأجماجا انزأأسام ىيئأأة 
 .أخخى ويخغب باالنجماج مع شخكة 

ال يدتتبع زوال  شخريتو السعشػية ال يعتبخ انجماجا  ألن زوال أخخى شخكة  إلىلحلظ فإن ضسو 
مع  43ذلظ ال يعتبخ انجماجا  اتحاد شخكة محاصة إلىالذخرية السعشػية لمذخكة التي يتبعيا، إضافة 

لى شخرية معشػية، بل ىي شخكة مدتتخة في عقج بيغ شخريغ و ، ألنو ليذ لمذخكة األأخخى شخكة 
 اكثخ. أو

قائسأة وتتستأع  أخأخى لذخكة  44نزسام ما يدسى بذخكة الذخز الػاحجال يعج انجماجا قانػنيا انو أنجج و 
التذأأخيعات الدأأارية فأأي فمدأأصيغ يسأأا معأأا لتأسأأيذ شأأخكة ججيأأجة، كأأػن امتداج أوبالذخرأأية السعشػيأأة، 

 بغدة ال تقخ بالذخرية السعشػية لسا يدسى بذخكة الذخز الػاحج. أوسػاء في الزفة 

ن ال يعأأج انأأجماجا قانػنيأأا مأأا يأأتع بأأيغ شأأخكة ن األصأأل أفأأإ 1997لعأأام  األردنأأيقأأانػن الذأأخكات ووفقأأا ل
 إلأأىامتداجيسأأا معأأا لتأسأأيذ شأأخكة ججيأأجة ويعأأػد الدأأبب فأأي ذلأأظ  أو أخأأخى الذأأخز الػاحأأج مأأع شأأخكة 

 مأغ ىأحا القأانػن  /أ( 91انقزائيا، فقج نرت السادة ) إلىبقاء لديع الذخكة في يج شخز واحج يؤدي 
 نو:عمى أ

                                                           
41
  222دة فً الما 1661لعام  22المشرع االردنً فً لانون الشركات رلم  
41
 223و 222فً المواد  1661لانون الشركات االردنً لعام المشرع االردنً فً  
42

 ال ٌمكن ان ٌتم االندماج بٌن الشخصٌات الطبٌعٌة  
43

حرد اللتسام الربح والخسارة الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر ٌموم بره أشركة المحاصة تتكون عبر عمد مستتر بٌن شخصٌن او اكثر،   

 وال تمتلن هذا النوع من الشركات  الشخصٌة المعنوٌةر، ٌظهر أمام الغٌالشركاء والذي 
44
 /ب53المادة  1661مها شخص واحد، لانون الشركات االردنً لعام شركة الشخص الواحد هً الشركة التً ٌملن كافة اسه 
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قابمأأة  أسأأيعشأأيغ يكتتبأأػن فييأأا بتتأأألف الذأأخكة السدأأاىسة العامأأة مأأغ عأأجد مأأغ السؤسدأأات ال يقأأل عأأغ اث"
 أخأأخى واي تذأأخيعات  ،ىأأحا القأأانػن  حكأأامل والتحػيأأل وفقأأا ألو اراق الساليأأة لمتأأجو سأأػاق لأأأأدراج فأأي لأأإل

 معسػل بيا".

 نأوعمأى أ ( مغ ذات القانػن اعالهب/91) صل، فقج نز في الفقخةخخج عغ األ األردنيالسذخع  إال أن
وبشاء عمى تشديب مأغ الأػزيخ )شخكة الذخز الػاحج( الذخكة في يج شخز واحج  أسيعفي حال بقاء "

فقأأجانيا شخرأأأيتيا السعشػيأأة، بأأأل تبقأأى محتفطأأأة بيأأا وبالتأأأالي يجأأأػز  أوانقزأأاء الذأأأخكة  إلأأأىال يأأؤدي 
 ."ن رغب كالىسا بحلظإ أخخى دمجيا مع شخكة 

جاز إذ أرد ىحا االستثشاء بالشدبة لمذخكة ذات السدؤولية السحجودة والذخكة السداىسة الخرػصية و  وقج
 تدجيميا كذخكة شخز واحج.  األردنيالسذخع 

السادة  تشرفالقانػن،  أحكاموتكتدب الذخكات الذخرية السعشػية بعج ان يتع تأسيديا وتدجيميا وفق 
 ي في الزفة الغخبية عمى ما يمي: الدار  1964( مغ قانػن الذخكات لدشة 5)

وذلأظ فأي الحأجود  ،تعتبخ كل شخكة سجمت بسقتزى ىحا القانػن شخرا اعتباريا يتستع بجسيع الحقأػق "
 التي يقخرىا القانػن"

كسأا تأشز  ،الدأاري فأي قصأاع غأدة 1929( مغ قانػن الذأخكات لعأام 18تشز عمى ذلظ السادة رقع )و 
 .1997لعام  األردنيالذخكات  ( مغ قانػن 4عمى ذلظ السادة رقع )

م وتعجيالتأو حيأث نأز التعأجيل الأحي 1981لدأشة  159وباالشالع عمى قانػن الذخكات السرخي رقع 
 م عمى انذاء شخكة الذخز الػاحج، وسخيان القانػن عمييا.2117سبتسبخ  24صجر بتاريخ 

 كجت محكسة الشقس السرخية عمى ذلظ بقػليا: ولقج أ

تب عميو خالفة الذخكة الجامجة لمذأخكة السشجمجأة خالفأة عامأة فيسأا ليأا مأغ حقأػق " االنجماج الحي يتخ 
ىأػ االنأجماج الأحي  1961لدأشة  مأغ القأانػن  (244رقأع ) السأادة  حكأاممات، وفقأا ألوما عمييا مغ التدا

 .45" يقع بيغ الذخكات التي تتستع بذخرية معشػية وذمة مالية مدتقمة

 

 

                                                           
45
 . مجلة المعلومات المانونٌة16/4/1616صادر بتارٌ   41( سنة 616الطعن رلم ) 
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 اض الذخكةثانيا: الذخوط الستعمقة بأغخ 

الزأأأفة الغخبيأأأة وقصأأأاع غأأأدة نالحأأأ  أن  مأأأغ خأأأالل اسأأأتعخاض نرأأأػص قأأأػانيغ الذأأأخكات الدأأأارية فأأأي
إن الشرأػص جأاءت عامأة، ولكأغ  إذ ،ية قيػد تتعمق بأغخاض الذخكة عشج االنجماجالسذخع لع يفخض أ

االنأأجماج  يخ الحكسأأة مأأغمتكاممأأة الغأأخض، وذلأأظ لتأأػف أون يأأتع االنأأجماج بأأيغ شأأخكات متساثمأأة األصأأل أ
وال يعتأج بأو فأي مػاجيأة الذأخكات  ،ال يكأػن االنأجماج صأحيحا، فأكيأد بأيغ السذأخوعاتخ وىي تحقيق الت

تأأأػافخت الذأأأخو  التأأأي  اإذفأأأي مػاجيأأأة الغيأأأخ اال  أوالذأأأخكاء  أوالجاخمأأأة فيأأأو وفأأأي مػاجيأأأة السدأأأاىسيغ 
اء ومأغ تعخيفأات الفقيأالقزأاء  أحكأامتصمبيا السذخع، ويسكغ مغ خالل اسأتعخاض الشرأػص القانػنيأة و 

ىحه الذخو ، وذلظ بالشطخ لغايات الذخكات الجاخمأة باالنأجماج، وعميأو سأأقػم  إلىالػصػل  إلى الدابقة
 قػم بتبيان شخ  التكامل )ب(.خ  التساثل في الغاية )أ(، عمى أن أبتػضيح ش

 تتكامل في غاياتيا. أواالنجماج يتم بين شخكات تتساثل  . أ

نأأو )يأأتع انأأجماج أعمأأى  1997لدأأشة  األردنأأيالذأأخكات  مأأغ قأأانػن  222ة رقأأع مأأغ السأأاد 1تأأشز الفقأأخة 
الذخكات السشرػص عمييا في ىحا القانػن بأي مغ الصخق التالية عمى أن تكػن غايات الذخكة الخاغبة 

نػن ) أ( مأأغ مذأأخوع قأأا 211، وىأأحا مأأا جأأاء فأأي نأأز السأأادة رقأأع متكاممأأة...( أواالنأأجماج متساثمأأة فأأي 
السشرأػص عمييأا فأي ىأحا  التأي تأشز عمأى: " يأتع انأجماج الذأخكات 2117لدأشة مدصيشي الذخكات الف

 أون تكأأػن غايأأات أي مأأغ الذأأخكات الخاغبأأة باالنأأجماج متذأأابية القأأانػن بأأأي مأأغ الصأأخق التاليأأة عمأأى أ
 متكاممة(. أومتساثمة 

خع أوبيحا نجج  يكأػن بأيغ  إال أننأجماج جأازة  االإعأغ  احجسأقج  األردنيالفمدصيشي كسا السذخع ن السذ 
الستكاممأة فأي الغايأات، وعقأج تأسأيذ الذأخكة يكأػن السخجأع لغايأات  أوالذخكات الستساثمأة فأي الغأخض، 

ت التأي تتكامأل فأي الشذأا  كسأا ع لمذأخكاو جأاز السذأخ أى غخض وغايات الذخكة، وعميأو فقأج التعخف عم
نتأاج قصأع غيأار ليأحه إي تعسأل فأ قجمت شخكة في مجال صشاعة الديارات عمى االنجماج مع شأخكةألػ 

قأػم أن أال، عمأى أو ضأحو أو وىأحا مأا س الغخض متساثالن يكػن تع الشز عمى أ ومغ ىشا فقج ،الديارات
 :بتػضيح التكامل ثانيا
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 شخط التساثل: اًل أو 

الأأحي بأأجوره يرأأجر  46ن يأأتع تػريأأج عقأأج تأسأأيذ الذأأخكة لمسخاقأأبأ جأأخاءاإلعشأأج تأسأأيذ الذأأخكة، يذأأتخ  
غخاض الذخكة، وعميو فسغ خالل عقأج تأسأيذ الذأخكة يتبأيغ أ يل لمذخكة مجونا فييا غايات و تدجشيادة 
غأأخاض مأأع ىأأجاف والغايأأات واألن تساثمأأت األإىأأجاف والغأأخض مأأغ تأسيدأأيا، فأأت واألمأأا ىأأي الغايأأالشأأا 

ووفقأأا لذأأخ  السذأأخع وذلأأظ تصبيقأأا  ،، وتأأػفخت الخغبأأة لمذأأخكتيغ باالنأأجماج جأأاز ليسأأا ذلأأظأخأأخى شأأخكة 
 فقي.غخاضيا باالنجماج األأ لذخكات التي تتساثل في غاياتيا و ىحا االنجماج فيسا بيغ ا ويعخفقانػن، لم

 شخط التكامل :ثانياً 

كانأأت غايأأات الذأأخكة تتكامأأل مأأع غايأأات الذأأخكة الخاغبأأة باالنأأجماج، وسأأأقػم  اإذيعتبأأخ التكامأأل متأأػافخا 
يأأار لأجيأأدة الكيخبائيأأة تخغأأب باالنأأجماج ن شأأخكة مأأا تقأأػم بترأأشيع قصأأع غأمأأػ ل، فابإيزأأاح ذلأأظ بسثأأ

ىأأجاف تمأأظ الذأأخكتيغ أ غأأخاض و أ ن غايأأات و أجيأأدة الكيخبائيأأة، فإنشأأا نجأأج األ بذأأخكة تقأأػم عمأأى صأأشاعة
 أوحرأأأأل انأأأأجماج بيشيسأأأأا فيصمأأأأق عمأأأأى ىأأأأحا الشأأأأػع مأأأأغ االنأأأأجماج، باالنأأأأجماج الخأسأأأأي  اإذتتكامأأأأل، فأأأأ
 )العسػدي(.

ج الأأحي يأأتع بأأيغ شأأخكات مختمفأأة الغأأخض وغيأأخ متكاممأأة ن االنأأجماأ إلأأىوبشأأاء عمأأى مأأا سأأبق نخمأأز 
اليجف، ال يرح قانػنا وال يتختب عميو ذات اآلثار التي يختبيا االنجماج الرحيح وذلظ وفقأا  أوالشذا  

مأأا بالشدأأبة لمقأأػانيغ ، أ2117ذأأخوع قأأانػن الذأأخكات لمعأأام وم، 1997لدأأشة  األردنأأيلقأأانػن الذأأخكات 
 أوشأأا نأأخى وجأأػب تساثأأل الشذأأا  لكقصأأاع غأأدة فأأال يػجأأج نأأز يقيأأج ذلأأظ و الدأأارية فأأي الزأأفة الغخبيأأة و 

 تكامل الغخض لمذخكات الخاغبة باالنجماج وذلظ لتحقيق الحكسة مغ االنجماج.

 

 وزوال شخريتيا السعشهية انقزاء الذخكة السشجمجة إلىاالنجماج يؤدي  . ب
مكأأان عأأجة  ضيأأػر شأأخكة قػيأأة إلأأىالتخكأأد االقترأأادي الأأحي يأأؤدي مأأغ حأأاالت االنأأجماج ىأأػ حالأأة  نإ

ن في كال أخكات الجاخمة في االنجماج، ونجج كثخ مغ الذأ أو، بحيث يتع انتياء وانقزاء شخكة شخكات
سأيان، ففأي حالأة الزأع تأدول الذخرأية السعشػيأأة  األمأخن إبأالسدج فأ أوحأالتي االنأجماج، سأػاء بالزأع 

السعشػيأأة لكأأل الذأأخكات الجاخمأأة فأأي ىأأحا  نأأو تأأدول الذخرأأيةإفأأي حالأأة السأأدج فلمذأأخكة السشجمجأأة، امأأا 
 ججيجة. معشػيةالشػع مغ االنجماج وضيػر شخرية 
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 شركات: هو موظف عمومً مسؤول عن تسجٌل الشركات، ومرالبتها. مرالب ال  
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ضيأأػر شخرأأية  أوزوال الذأأخكة السشجمجأأة،  إلأأىذلأأظ  لأأع يأأؤد   اإذنأأو ال يعأأج انأأجماجا أوعميأأو فإنشأأا نجأأج 
ما إو أنحا السعشػية واستقالليا فسعشى ى بذخريتيا باالحتفاظالذخكات  ىحه استسخت اإذججيجة، ف معشػية

ال الدأيصخة إلقابزأة وال يكأػن لمذأخكة القابزأة مأا يعأخف بالذأخكة اشأار إب أون تكػن قج دخمت باتفاق أ
قج تكػن  ىحه الذخكات قج تآلفت واتحجت لتشفيح مذخوع مأا فيشتيأي  أوداريا وماليا، إعمى ىحه الذخكات 

 أوستحأجة تحأتف  بذخرأيتيا القانػنيأة، تحادىا بانتيائو وتبقأى كأل واحأجة مأغ تمأظ الذأخكات الا أوتآلفيا 
 االسأتيالء أو فأي االسأتثسار رغبأة مشيأا خأخى ا فأي الذأخكة األأسأيسحجى الذأخكات قأج اشأتخت إقج تكػن 

 .بعيجا عغ االنجماج
شار القانػني ليا مأغ خأالل اإل أون تغيخ الذكل أفقج تخغب شخكة ما ب 47واالنجماج يختمف عغ التحػل
 أوشخكة تػصية بديصة عمى سبيل السثأال،  إلى "تزامغعادية عامة "شخكة قياميا بالتحػل مغ شخكة 

شأأار ل يشذأأأ لخغبأأة الذأأخكة فأأي تغييأأخ اإلشأأخكة مدأأاىسة عامأأة، فأأالتحػ  إلأأىمأأغ شأأخكة مدأأاىسة خاصأأة 
 القانػني ليا ويقترخ التحػل عمييا فق .

 
 ؟ى أخخ ر التداؤل ىشا حػل مجى جػاز انجماج الذخكة تحت الترفية مع شخكة ويثا

 الدأاري فأي الزأفة الغخبيأة 1964لدأشة  األردنأين قأانػن الذأخكات وباإلجابأة عمأى ىأحا التدأاؤل نجأج أ
نرأا صأخيحا يجيأد  اتزأسشيلأع  1997لدأشة  األردنأيوكحلظ قانػن الذأخكات  ومذخوع قانػن الذخكات،

 االنجماج عشجما تكػن الذخكة تحت الترفية.
الدأأاري فأأي الزأأفة  1964لدأأشة  األردنأأيالذأأخكات مأأغ قأأانػن  185/3وبأأاالشالع عمأأى نأأز السأأادة 

تتػقف الذخكة تحت الترفية عغ الديخ في أعساليا مغ بجء الترفية إال نيا تشز عمى: "الغخبية نجج أ
لمسجى الزخوري لتحديغ سيخ الترفية، إنسا تدتسخ لمذخكة شخريتيا القانػنية والدمصات السخػلة ليأا 

 "ات الترفيةإجخاءي لغاية فدخيا عشج انتياء برفتيا تحت الترفية ويسثميا السرف  
نيأة بالقأجر الكأافي الأحي يؤىميأا ن الذأخكة تحأت الترأفية تبقأى تتستأع بذخرأيتيا القانػ وعميو فإنشا نجج أ

الترفية، فبقاء شخريتيا  اتإجخاءي لغاية فدخيا عشج انتياء ترجر مغ السرف  القخارات، والتي  ذاتخال
 ا عمى وجو الخرػص.القانػنية مخىػن لغاية فدخي
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 تغٌٌر االطار المانونً للشركة، كأن تتحول الشركة من مساهمة خاصة لمساهمة عامة.  
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(، 744)م/ 48الجدائأأأخي  نأأأو وعمأأأى خأأأالف العجيأأأج مأأأغ التذأأأخيعات فأأأإن قأأأانػن التجأأأارةغيأأأخ أنشأأأا نالحأأأ  أ
جازت انجماج الذخكات وىي فأي ( مشو والقانػن السرخي أ213سادة )في ال 49ونطام الذخكات الدعػدي

نأأو: " يجأأػز عمأأى أ 51ذأأخكاتة التشفيحيأأة لقأأانػن ال( مأأغ الالئحأأ288نرأأت السأأادة ) إذمخحمأأة الترأأفية 
يئأات السخترأة فأي ىأحه االنجماج حتى لػ كانت الذخكة السشجمجة في مخحمأة الترأفية بذأخ  مػافقأة الي

 لغاء الترفية"الذخكة عمى إ
 الذخط الستعمق بذكل الذخكة . ت

التدأأاؤل ىشأأا حأأػل مأأجى جأأػاز انأأجماج شأأخكة مدأأاىسة عسػميأأة فأأي شأأخكة مدأأاىسة خرػصأأية  يصأأخح
 ىل يجػز انجماج شخكة تزامغ في شخكة مداىسة خرػصية؟ أواىسة خرػصية، لتكػيغ شخكة مد
نأأػاع الذأأخكات التأأي أ إلأىنيأأا لأأع تعأالج ولأأع تتصأأخق القأأػانيغ الدأارية فأأي فمدأأصيغ نجأج أوبأاالشالع عمأأى 

 جػز ليا االنجماج مع بعزيا البعس، ولع تتصخق الييا كحلظ.ي
 لأأأع تجأأأد 199751لعأأأام  األردنأأأيانػن الذأأأخكات ( مأأأغ قأأأ223وبأأأالخغع مأأأغ ذلأأأظ نجأأأج ان السأأأادة رقأأأع )

نأأو اشأأتخ  عمأأى أ األردنأأيشأأا نجأأج أن السذأأخع إال أنكات السختمفأأة فأأي الذأأكل القأأانػني االنأجماج بأأيغ الذأأخ 
غ االنأأجماج ال بأأج ان تكأأػن مأأغ فأأي حالأأة انأأجماج شأأخكتيغ مأأغ ذات شأأكل واحأأج، فأأإن الذأأخكة الشاتجأأة عأأ

الذأأخكة السدأأاىسة  أوالسحأأجودة السدأأؤولية   وشأأخكة سأأيعباأل جأأاز انأأجماج شأأخكة التػصأأيةأو نفدأأو،  الشأأػع
 الخرػصية االنجماج بالذخكة السداىسة العامة وليذ العكذ.

 
 الحمة السالية بسا ليا من حقهق، وما عمييا من التدامات اتجاه الكافة. تقالان  . ث

رض الػاقع، ومأغ أى يا وجػد عمانقزاء الذخكة السشجمجة وبحلظ ال يكػن ل إلىانجماج الذخكات يؤدي 
ن إي ذمتيأا التدامأات لمغيأخ، وعميأو فأنو قأج يكأػن ليأحه الذأخكة حقأػق عمأى الغيأخ، وقأج يكأػن فأأالسعمػم 
 الشاتجأأة عأأغ االنأأجماج أوالذأأخكة الجامجأأة  إلأأىقأأج نأأز عمأأى انتقأأال كافأأة الحقأأػق وااللتدامأأات  القأأانػن 

 .52باعتبارىا خمفا قانػنيا ليا
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 1615سبتمبر  26الموافك  1365رمضان  21المؤرخ  56-15االمر رلم  
46
 م 6/11/2115نظام الشركات السعودي الصادر عن مجلس الوزراء بتارٌ   
51
 فً االول من اكتوبر 41المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة العدد  وتعدٌالته 1661لسنة  156لانون الشركات المصري  
51
تنص هذه المادة على ان " اندماج شركتٌن من نوع واحد والشركات التً ٌجوز لها االندماج فً شركة مساهمة عامة اذا اندمجت شركتان  

دى الشركات المائمة او لتأسٌس شركة جدٌدة فتكون الشركة الدامجة او الشركة الجدٌدة الناتجة عن الدمج من ذلن او اكثر من نوع واحد فً اح
النوع على انه ٌجوز للشركة المحدودة المسؤولٌة او شركة التوصٌة باألسهم او الشركة المساهمة الخصوصٌة االندماج فً شركة مساهمة 

 ٌدة".عامة لائمة او تأسٌس شركة عامة جد
52

منشرورات   26/11/2111)هٌئرة خماسرٌة ( بترارٌ   2445/2111وهذا ما جاء فً لررار محكمرة التمٌٌرز االردنٌرة بصرفتها الحمولٌرة رلرم   

 مركز عدالة.
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بخالفأأة  الشاشأئة عأأغ االنأجماج الذأأخكات السشجمجأة أوف الذأأخكة الجامجأة ن تخمأأمأى االنأأجماج ويتختأب ع
 54 فأي السأادة األردنأي، وىأحا مأا نأز عميأو السذأخع 53التدامأاتليا مغ حقػق وما عمييا مأغ  اعامة فيس

 .1997لدشة  22قانػن الذخكات رقع في  238 رقع

ن أال عمأى أو دايا وفػائأج االنأجماج وتتزح مدايا االنجماج مغ خالل خرائرو وتعخيفو، وسأقػم بتبيان م
 ا.االنجماج ثاني الشاجسة عغ راضخ األضح عيػب و أو 

 اًل: مدايا االنجماجأو 

رىأا، فيأػ يزأاعف وتصػ لإلنجماج مدايا عجيجة، فيػ وسيمة ميسة لشسػ الذخكات، واسأتسخاريتيا وتػسأعيا 
يأأأل والجيأأأج الكبيأأأخ لمتػسأأأع ، فالذأأأخكات تحتأأأاج لمػقأأأت الصػ 55قأأأجرتيا عمأأأى مأأأا يدأأأسى اقترأأأاديا بأأأالتخاكع

الجاخمي، وبالتالي فإن مغ شأن ذلظ أن يؤثخ عمى سخعة نسػىا ويعخضيا لسخأاشخ السشافدأة القػيأة مأغ 
قبأل الذأخكات الكبأخى، وقأأج جأاء الفكأخ االقترأأادي باالنأجماج كػسأيمة إلتحأأاد الذأخكات وبالتأالي التغمأأب 

ووسأأائل االنتأأاج الحجيثأأة، وبالتأأالي تحقيأأق  بأأخاتل امأأتالك الخعمأأى العقبأأات، والتصأأػر الدأأخيع مأأغ خأأال
 تدػيقيا. أوأقرى معاييخ الجػدة لمدمع التي تقػم عمى انتاجيا 

الدأأػق، وانخفأأاض ومأأغ ثأأع الرأأسػد فأأي وجأأو تقمبأأات  ،واالنأأجماج يديأأج القأأجرة عمأأى السشافدأأة فأأي الدأأػق 
دراسأأأة حخكأأأة وذلأأأظ مأأأغ خأأأالل  ،يدأأأاعج فأأأي الدأأأيصخة عمأأأى العأأأخض، فأأأي حالأأأة قأأأل الصمأأأباالسأأأعار، و 

 .األسػاق

صأأبح وشأأبكة السعمػمأأات، فأأإن االنأأجماج أ ولسأأا أضأأحى العأأالع قخيأأة صأأغيخة، وذلأأظ بفزأأل التكشػلػجيأأا
وسيمة لأجعع التشأافذ عمأى السدأتػى العأالسي، حيأث باتأت الذأخكات الػششيأة تدأعى لإلنأجماج فيسأا بيشيأا 

سأعارىا حتأى لكبيأخة تتعسأج تخفأيس أأن الذأخكات اكأػن د الذخكات الكبأخى العأابخة لمحأجود، لسػاجية تسج
تبقأأى سأأيصختيا عمأأى الدأأػق، مخفقأأأة ذلأأظ بالجعايأأة الزأأخسة التأأي تجعأأأل مأأغ عالمتيأأا التجاريأأة سأأأمعة 

 .مخغػب بيا

الػششيأأأة، وبأأأحلظ أصأأأبحت انأأأجماج الذأأأخكات  تدعسأأأشأأأجعت القأأأػانيغ السحميأأأة فأأأي الأأأجول وحثأأأت و قأأأج و 
 داخل الجول. األجشبيةالستثسارات سا زاد في اتدعى لإلنجماج مع شخكات وششية م األجشبيةالذخكات 
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 .2111من مشروع لانون الشركات الفلسطٌنً للعام  226نص المادة   
54

ة المندمجرة للرى الشرركة الدامجرة أو الشرركة الناتجرة عرن االنردماج حكمرا بعرد تنتمل جمٌع حموق والتزامات الشركتنص هذه المادة على انه )  

ن للشررركات خلفررااالنرردماج انتهرراء لجررراءات الرردمج وتسررجٌل الشررركة وفمررا ألحكررام هررذا المررانون، وتعتبررر الشررركة الدامجررة أو الناتجررة عررن   لانونٌررا
 (وتحل محلها فً جمٌع حمولها والتزاماتها ،المندمجة

55
 جانب كبٌر من األرباح المتحممة لغرض تنمٌة المالتحوٌل هو  
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النأجماج وذلأظ ححو السذخع في القػانيغ السقارنة حيث عسل عمى الحث عمأى ا األردنيوقج حجا السذخع 
( 224رقأأع ) 56عفأأاء الزأأخيبي لمذأأخكات السشجمجأأة وىأأحا مأأا تأأشز عميأأو السأأادةمأأغ خأأالل نرأأو عمأأى اإل

 .1997لعام  األردنيمغ قانػن الذخكات 

مأأأغ  213ن السذأأأخع الفمدأأأصيشي شأأأجع عمأأأى االنأأأجماج بحأأأػافد عجيأأأجة، وذلأأأظ وفقأأأا لأأأشز السأأأادة أ كسأأأا
( لدأأشة 1رقأأع ) 58وكأأحلظ مأأغ خأأالل قأأانػن تذأأجيع االسأأتثسار  2117لمعأأام  57مذأأخوع قأأانػن الذأأخكات

بذأن السرارف عمأى  2111لدشة  9كسا نز السذخع الفمدصيشي مغ خالل القخار بقانػن رقع  1998
عمأأى  2111لدأأشة  6لإلنأأجماج، كسأأا أكأجت التعميسأأات الرأأادرة عأأغ سأأمصة الشقأج فأأي السأأادة  عأجة حأأػافد

 21مغ قانػن التأميغ الفمدصيشي رقع  4فقخة  99رقع  59ىحه الحػافد والتذجيع عمى االنجماج في السادة
 .211561لدشة 

ماج بيغ الذخكات والأحي االنج أىسيةوبالتالي وخرائرو،  لكل ما سبق فقج تبيغ لشا أىع مدايا االنجماج 
ىشأاك  إال أنيمقي بآثاره عمى الذخكات السشجمجأة وكأحلظ الجامجأة، وعمأى الأخغع مسأا لإلنأجماج مأغ مدايأا 

 بعس الدمبيات والعيػب حيث سأقػم بتػضيحيا فيسا يمي:

 ووعيهب وسمبيات ثانيا:

لتحقيأأأأق التخكأأأأد  ىأأأأػ أحأأأأج الػسأأأائل أنأأأو إلأأأأىال يخمأأأػ االنأأأأجماج مأأأأغ العيأأأػب، والدأأأأبب فأأأأي ذلأأأظ يعأأأأػد 
االقترأأادي الأأحي تدأأعى إليأأو الذأأخكات والسذأأخوعات الكبيأأخة، فاالنأأجماج يدأأاعج عمأأى تكأأػيغ مذأأخوعات 

مأغ جانأب آخأخ فأإن و  ،عسالقة تبتمع ما دونيا مغ مذخوعات متػسصة وصغيخة الحجع، ىأحا مأغ جانأب
 إدارةن اليأأو، كسأأا أ مأأا تعخضأأت اإذالذأأخكات العسالقأأة قأأج ترأأاب بأأالخكػد الأأحي يأأؤثخ فييأأا بذأأكل أكبأأخ 

الأأأحي  األمأأأخالذأأخكات الكبأأأخى تكأأأػن أكثأأأخ صأأأعػبة كػنيأأأا تحتأأاج لتكأأأاليف باىطأأأة إلدارتيأأأا وتشطيسيأأأا، 
سأأأأعار اىطأأأأة، بالتأأأالي تأأأأأثيخ ذلأأأظ عمأأأأى األبلسأأأجخػالت ثابتأأأأة وكبيأأأخة لتغصيأأأأة نفقاتيأأأا ال يجعميأأأا بحاجأأأأة

 اسي مدتقخ.تحتاج لسشاخ سي الكبخى ن الذخكات غ أوالسشافدة في الدػق، فزال ع
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تعفررى الشررركة المندمجررة ومسرراهموها أو الشررركاء فٌهررا والشررركة الدامجررة أو الشررركة ا لناتجررة عررن االنرردماج تررنص هررذه المررادة علررى انرره " 

 "االندماج أو بسببه علىرسوم نمل الملكٌة التً تترتب ومساهموها أو الشركاء فٌها من جمٌع الضرائب والرسوم بما فً ذلن 
51

علرى مرا ٌلرً: تعفرى الشرركة الناتجرة عرن االنردماج ومسراهموها او الشرركاء  2111من مشروع لانون الشركات للعام  213تنص المادة رلم  

 فٌها من جمٌع الضرائب والرسوم بما فً ذلن رسوم نمل الملكٌة المترتبة عن عملٌة االندماج.
56

علرى مرنح الشرركة   23/4/1666الصرادر بمدٌنرة غرزة بترارٌ  1666لسرنة  1ٌع االسرتثمار الفلسرطٌنً رلرم مرن لرانون تشرج 31تنص المادة  

 الدامجة أو المندمجة االمتٌازات ذاتها التً نص علٌها مشروع لانون الشركات الفلسطٌنً
56

مانونٌرة لنمرل الحمروق وااللتزامرات للرى الشرركة عد تسوٌة االعتراضات ولنهاء لجراءات الدمج تبدأ اإلجرراءات التنص هذه المادة على انه " ب 

 التً تم االندماج بها، وتعتبر لجرازة أي شرركة مندمجرة ملغراة حكمرا كمرا تعفرى الشرركة المندمجرة والشرركة المنردمج بهرا مرن رسروم نمرل الملكٌرة
 "والضرائب وكافة الرسوم التً تترتب بسبب االندماج

61
 والمنشور فً الولائع الفلسطٌنٌة  13/5/2115الصادر فً مدٌنة رام هللا بتارٌ   



  

25 

الجامجأة والسشجمجأة، ومأغ آثأار سأمبية عمأى العأامميغ واالداريأيغ فأي كمتأا الذأخكتيغ  إلىيؤدي االنجماج و 
 تدخيح البعس مشيع.  إلىفي كثيخ مغ الحاالت،  كسا يؤدي  يغانجماج االدارت إلىيؤدي السعخوف أنو 

 األمأخ ،61األسأػاقلدأيصخة عمأى ا إلأىقأج يأؤدي مزار عمى السدأتػى االقترأادي ف النجماج وقج يكػن ل
انعأجام السشافدأة لعأجم قأجرة  إلأى مسأا يأؤديتفخدىأا بيأا وبدأ  سياسأتيا التدأػيقية عمييأا،  إلىالحي يؤدي 
 مجاراة تمظ االسعار التي تعخضيا الذخكات الكبخى.عمى  خخى الذخكات األ

يجعميأأا  ، مسأأا63ريأأةالذأأخكات الكبأأخى الكثيأأخ مأأغ العالمأأات التجا 62وعمأأى الشقأأيس مأأغ ذلأأظ فقأأج تحتكأأخ
 سعار بذكل مبالغ فيو.ارتفاع األ إلىشح بالبزائع فيؤدي  إلى، فيؤدي ذلظ باإلنتاجتتحكع 

وفي الػقت ذاتو ليأا ن االنجماج ىػ عسمية اقترادية قانػنية ليا مدايا كثيخة لكل ما سبق، فإنشا ندتشتج أ
جماج، والتأأأي تعأأأػد عمأأأى الذأأأخكات ، والعبأأأخة ىأأأي مأأأا يصمأأأق عميأأأو الشيايأأأة الدأأأعيجة لإلنأأأعيأأأػب وسأأأمبيات

 فخاد والسداىسيغ والغيخ واالقتراد الػششي بالفائجة.واأل

 السطمب الثالث: صهر االنجماج

غخاض بيغ الذخكات الجاخمة في االنجماج، وقج تشجمج بالزع عشجما تتساثل الغايات واأل تشجمج الذخكات
 1964لدشة  12ز قانػن الذخكات رقع ىجاف، ولع يشبالسدج عشجما تتكامل الغايات واألالذخكات 

 18الداري في الزفة الغخبية عمى صػر االنجماج، في الػقت الحي نز فيو قانػن الذخكات رقع 
مشو  17مغ السادة رقع  2الداري في قصاع غدة عمى صػر انجماج الذخكات في الفقخة  1929لدشة 

السعجل بقانػن رقع  1997لدشة  ردنياألقج نز في قانػن الذخكات  األردني. ونالح  أن السذخع 64
حيث نرت "  مشو 222عمى صػر االنجماج، حيث جاء في الفقخة أ مغ السادةرقع  2116لدشة  57
انجماج الذخكات السشرػص عمييا في ىحا القانػن بأي مغ الصخق التالية عمى أن تكػن غايات يتع 

                                                           
61

 السٌطرة على السوق هو شكل من اشكال الموة بالتحكم باألسواق  من خالل عدة عناصر مما ٌؤدي الى عائدات ضخمة للشركة. 
62

ئع واحأج يدأأيصخ ىأػ وجأػد مشذأأأة واحأجة فأي الدأػق تدأأيصخ سأيصخة تامأة عمأأى الدأػق وال يػجأج لأو مشأأافذ فيأو، أمأا السحتكأخ فيأأػ بأا االحتكررار 
سأأا يشتجأأو، وال حتأأى بأأجيال  قخيبأأا  مسأأا يشتجأأو، ععة، فأأال تػجأأج صأأشاعة تتأأيح بأأجيال  مأأا، وىأأػ السشأأتج الػحيأأج لتمأأظ الرأأشا  سأأيصخة تامأأة عمأأى صأأشاعة

ة غيأأخ مباشأأخة يدأتصيع السحتكأأخ أن يحأجث تغييأأخا  فأأي األسأعار لتحقيأأق الأأخبح لكشأو يكتفأأي بأسأأعار دون ذلأظن والدأأبب يعأأػد الأى أنأأو بحاجأأة مشافدأ
 .http://mawdoo3.comانظر للمزٌد  ،مثل تيخيب السرانع، وجػد نػع مغ االحالل بيغ الدمعة والبجائل األخخى الستػافخة في الدػق 

63
آخرر للداللرة علرى  اعتبراري  شرخص ي، أو أشرركة او منظمرة اعمرالفررد أو ٌستمل باسرتخدامه ً عالمة ممٌزة أو مؤشر العالمة لتجارٌة، ه 

ٌة تنشأ من مصدر وحٌد، ولتمٌٌز منتجاتها أو خدماتها عن منتجرات والتً تظهر علٌها العالمة التجار للمستهلن الممدمة الخدمات أو المنتجات أن

 .وخدمات اآلخرٌن
العالمرة التجارٌرة عرادة مرا تكرون كلمرة، أو اسرم، أو عبرارة، أو شرعار، أو رمرز، أو تصرمٌم، أو صرورة أو بعرض هرذه العناصرر مجتمعررة. لال أن 

. انظررر للمزٌررد لعالمررة التجارٌررة مثررل تلررن التررً تعتمررد علررى لررون أو رائحررةهنالررن بعررض العناصررر غٌررر التملٌدٌررة التررً ٌمكررن أن تتكررون منهررا ا

https://ar.wikipedia.org/wikiاحتكار/   

 
64

المسراهمون  كرانشرركات حالٌرة لذا للغاٌة الممصودة من هذه المادة تعتبر الشركة أنها مؤلفة خصٌصان إلدماج  لٌفاءتنص هذه المادة على ان ) 

ن ٌحملون تسعة أعشار رأس مالها األصرلً أو لذا كانرت الشرركات نفسرها تملرن هرذا الممردار وفرً النٌرة تصرفٌته ا فً الشركات المراد لدماجها معا
 (.جمٌعها أو تصفٌة شركة واحدة

http://mawdoo3.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/احتكار
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جماج شخكة أو أكثخ مع شخكة أو شخكات أخخى بانأ.  : الذخكة الخاغبة في االنجماج متساثمة أو متكاممة
تدسى ) الذخكة الجامجة( وتشقزي الذخكة أو الذخكات األخخى السشجمجة فييا وتدول الذخرية 
االعتبارية لكل مشيا وتشتقل جسيع حقػق والتدامات الذخكة السشجمجة إلى الذخكة الجامجة بعج شصب 

 ."تدجيل الذخكة السشجمجة

فقخة  211السادة  فقج نز عمى صػر االنجماج في 2117لذخكات الفمدصيشي لمعام أما مذخوع قانػن ا
فأخوع الذأخكة  أومكانية نذػء االنجماج ما بيغ فخع مغ ىحه السادة إ 3اف في الفقخة أ/( كسا أض1,2أ/ )

م حيأث نرأت حه الغاية بذأخ  مػافقأة الذأخكة األججيجة تؤسذ لي أوة قائسة شخكة فمدصيشي في األجشبية
شأأخو  وشأأخق انأأجماج الذأأخكات أ( يأأتع انأأجماج الذأأخكات السشرأأػص عمييأأا فأأي ىأأحا القأأانػن مأأى انأأو " ع

  متساثمأأة بأأاي مأأغ الصأأخق التاليأأة عمأأى ان تكأأػن غايأأات اي مأأغ الذأأخكات الخاغبأأة باالنأأجماج متذأأابية او
ى تدأسى .بانجماج شخكة او اكثأخ و تدأسى الذأخكة او الذأخكات السشجمجأة مأع شأخكة اخأخ 1 :او متكاممة

.انجماج فخع 3 .شخكة ججيجة ناتجة عغ االنجماج لتأسيذ انجماج اكثخ مغ شخكة 2.   الذخكة الجامجة)
مأأأغ الصأأأأخيقتيغ السأأأحكػرتيغ اعأأأاله شأأأخيصة  ألياو فأأأخوع الذأأأخكات االجشبيأأأة العاممأأأة فأأأي فمدأأأصيغ وفقأأأا 
قزأأأاء نأأأجماج عمأأأى انبحيأأأث يأأأؤدي ىأأأحا اال " مػافقأأأة الذأأأخكة االم لمفأأأخع او الفأأأخوع عمأأأى عسميأأأة الأأأجمج

مأا أن يكأػن االنأجماج بالزأع وإمأأا عتباريأة لتمأظ الفأخوع. وعميأو فأإن لإلنأجماج صأػرتيغ، فأالذخرأية اال
ضأح االنأجماج بأالسدج أو ال ، عمأى أن أو ع وعميأو سأأقػم بتبيأان االنأجماج بالزأن يكػن االنجماج بأالسدج، أ

  ثانيا .

 ال: االنجماج بالزمأو 

وتتستعأأأأان  ،ل فيأأأأػ أن تكأأأأػن كمتأأأأا الذأأأأخكتيغ قائسأأأأةو مأأأأا السعيأأأأار األبالزأأأأع أ ىشأأأأاك معيأأأأاران لإلنأأأأجماج
 إلأى، فيأؤدي ذلأظ أخأخى بالذخرية السعشػية قبل الجخػل في عسمية االنجماج، فتشأجمج شأخكة فأي شأخكة 

أمأا الذأخكة الجامجأة ئيأا وفقأجانيا لذخرأيتيا السعشػيأة، السعيار الثاني وىػ انقزاء الذخكة السشجمجة نيا
 فأي ذمسيأا الساليأة قائسة وتتستع بذخريتيا السعشػية وتخمأف الذأخكة الجامجأة الذأخكات السشجمجأة فتبقى

 .65وتبقى وحجىا الستستعة بالذخرية السعشػية
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ٌترترب علٌره وعلرى مرا  -الشرركات بطرٌرك الضرم  دماجنرا " :لررت أن ( حٌث 36سنة ،113محكمة النمض المصرٌة فً الطعن رلم )حكم  

جرى به لضاء هذه المحكمة_ أن تنمضً الشركة المندمجة، وتمحرى شخصرٌتها االعتبارٌرة وذمتهرا المالٌرة، وتحرل محلهرا الشرركة الدامجرة فٌمرا 
الحموق والدٌون الترً كانرت للشرركة  لها من حموق وما علٌها من التزامات، وتخلفها فً ذلن خالفة عامة، ومن ثم تختصم وحدها فً خصوص

 ."المندمجة أو علٌها
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كػنأأو يأتع بأيغ شأأخكات  66كثأخ شأيػعا  ماج بالزأع ىأػ مأغ صأأػر االنأجماج االن االنأأجومأغ الجأجيخ ذكأخه ا
تذأأجيع السذأأخع بأأخى بأأجمج الرأأغخى، ويأأتع كأأحلظ بدأأبب الك قأأػة اقترأأادية متػسأأصة، فتقأأػم الذأأخكةذات 

 ات.جخاءعمى االنجماج، وسيػلة اإل

 ثانيا: االنجماج بالسدج

انقزأأاء الذخرأأية  إلأأىن االنأأجماج بأأالسدج يأأؤدي ج بأأالسدج عأأغ االنأأجماج بالزأأع كأأػن أيختمأأف االنأأجما
يأة عالقأة بالذأأخكات ليأا أ نذأػء شأخكة ججيأجة مدأأتقمة لأيذ، وبالتأالي بأأو القانػنيأة لكأل الذأخكات الجاخمأة

تقأأػم ات شػيمأأة ومعقأأجة، وعميأأو إجأخاءولأأو  ،السشجمجأأة، وىأأحا الشأأػع مأغ االنأأجماج بأأاى  التكأأاليف خأخى األ
يتصمأأب تدأأجيل شأأخكة  األمأأخالذأأخكات الجاخمأأة باالنأأجماج، وىأأحا نقأأاض كأأل ىأأحه الذأأخكة الججيأأجة عمأأى أ

 .67يغججيجة بخقع تدجيل ججيج ونطام داخمي وعقج تأسيذ ججيج

وىأأحا الشأأػع مأأغ االنأأجماج يأأتع بأأيغ الذأأخكات التأأي تتقأأارب فأأي قػتيأأا الساليأأة، فأأال تقبأأل االنأأجماج بصخيأأق 
دأام السيأام االداريأة فأي الذأخكة الججيأجة تاق إلأىالأحي يأؤدي  األمأخالزع وتمجأ لإلنجماج بصخيق السأدج، 

وال الحداسأأية فيسأأا بيأأشيع وبالتأأالي ز السدأأتثسخيغ فأأي الذأأخكات السشجمجأأة،  اة بأأيغ كبأأارو ابشأأػع مأأغ السدأأ
 التي تشذأ عشجما يتع تػزيع السيام.

أما فيسا يتعمق بالحمة السالية لمذخكة السشجمجة، فتشتقل لتربح ضأسغ الحمأة الساليأة لمذأخكة الجامجأة فأي 
كأأان االنأأجماج بأأالسدج فتشذأأأ عشأأو ذمأأة ماليأأة ججيأأجة مكػنأأة مأأغ  اإذحالأأة االنأأجماج بصخيأأق الزأأع، أمأأا 

لساليأأة التأأي كانأأأت لمذأأخكات السشجمجأأة وعميأأو، تشتقأأأل الحقأأػق وااللتدامأأات التأأي لمذأأأخكة مجسأأػع الأأحمع ا
 الذخكة الجامجة. إلىالسشجمجة بصخيقة الزع 

لذأخكات كافأة افي حالة االنجماج بالسدج فإن الذخكة الججيجة الشاتجة عأغ االنأجماج ترأبح خمفأا  عامأا  لو 
الزأع يشأتج عشأو تػسأيع لمذأخكة الجامجأة فأإن االنأجماج بما مغ حيث نتيجة عسميأة االنأجماج شجمجة، أالس

ن الذأخكة الجامجأة تبقأى قائسأة مأع زيأادة حجأع ضأسانيا العأام وذلأظ ، بسعشأى أليأا أخأخى بانزسام شأخكة 
، أمأأا االنأأجماج بأأالسدج فتشذأأأ عشأأو شأأخكة ججيأأجة قأأج نتيجأأة النتقأأال الحمأأة الساليأأة لمذأأخكة السشجمجأأة الييأأا

جيميا تحأأت رقأأع تدأأجيل ججيأأج ونطأأام داخمأأي وعقأأج تأسأأيذ ججيأأجيغ، يكأأػن تكأأػن باسأأع ججيأأج، ويأأتع تدأأ
 .68الذخكاء فييا مجسػع الذخكات السشجمجة
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 مكانيأة االنأجماجعمأى إوالفمدأصيشي  األردنأيصػر االنجماج، وقج نز السذخع  ن ما سبق يسثلوعميو فإ
 جشدية الذخكة الجاخمة فيو وفقا  لرػر االنجماج. إلىبالشطخ 

 ن يقع االنجماج بيغ شخكات متغايخة في الجشدية؟اؤل ىشا حػل امكانية أويثػر التد

فإنأو ال  م، 1964( لدأشة 12قأانػن الذأخكات رقأع ) إلأىوباإلجابة عمى ىحا التداؤل نجأج انأو وبأالخجػع 
العاممأأة فأأي الزأأفة الغخبيأأة  األجشبيأأةفأأخوع ووكأأاالت الذأأخكات  أو األجشبيأأةيػجأأج أي نأأز يسشأأع الذأأخكة 

العكأأذ بانأجماج شأأخكة وششيأأة مأع شأأخكة اجشبيأأة عاممأة فأأي الزأأفة  أواج مأأع شأخكات وششيأأة مأغ االنأأجم
 الغخبية.

ن تكأػن الذأخكة الشاتجأة عأغ لجى وزارة االقترأاد الأػششي نجأج أنأو يذأتخ  أ ما ىػ مصبق إلىوبالخجػع 
 .االنجماج فمدصيشية

يػجأأأج نأأأز يسشأأأع انأأأجماج  السصبأأأق فأأأي قصأأأاع غأأأدة فأأأال 1929امأأأا فيسأأأا يتعمأأأق بقأأأانػن الذأأأخكات لعأأأام 
 مع الػششية. األجشبيةالذخكات 

 مساثمة. جشبية مع شخكة اجشبيةوعميو ندتشتج أنو يجػز انجماج شخكة أ

مأغ  3نز عمى امكانيأة انأجماج فأخوع ووكأاالت أجشبيأة فأي شأخكة وششيأة وىأحا مأا نرأت عميأو الفقأخة و 
جاء فييا:" بإنأجماج فأخوع وكأاالت  حيث 1997لدشة  22رقع  األردنيمغ قانػن الذخكات  222السادة 

ججيأأجة تؤسأأذ ليأأحه الغايأأة، وبعأأج االنأأجماج  أوالعاممأأة فأأي السسمكأأة فأأي شأأخكة أردنيأأة  األجشبيأأةالذأأخكات 
فإن ىحه الفخوع والػكاالت تشقزي وتدول الذخرية االعتبارية لكل مشيا، " وىحا مأا نرأت عميأو الفقأخة 

 الججيج. 2117الفمدصيشي لمعام  مغ مذخوع قانػن الذخكات 211مغ السادة  3أ/

عمأأى حسايأأة رأس السأأال، والحأأث عمأأى  قأأج حأأخص األردنأأيالأأشز أن السذأأخع وتطيأأخ الحكسأأة مأأغ ىأأحا 
إمكانيأأأأات وقأأأأجرات  االسأأأأتثسار ورفأأأأج االقترأأأأاد الأأأأػششي بالسأأأأال والخبأأأأخات والسيأأأأارات، واالسأأأأتفادة مأأأأغ

 .األجشبيةالذخكات 

ا الشأأأػع مأأأغ االنأأأجماج واشأأأتخ ، أن تكأأأػن ىأأأحه الفأأأخوع قأأأج قرأأأخ ىأأأح األردنأأأيونجأأأج أن قأأأانػن الذأأأخكات 
مأأة فأأي السسمكأأة، كسأأا سأأار عميأأو مذأأخوع قأأانػن الذأأخكات الفمدأأصيشي عام األجشبيأأةوالػكأأاالت لمذأأخكات 

وكالأة  أوأن يأتع انأجماج فأخع ، عمأى فمدأصيغ ن تكػن تمظ الفخوع عاممة فأيحيث اشتخ  أ 2117لمعام 
خأخ، وأضأاف شأخ  آ ،شخكة ججيجة يأتع تأسيدأيا ليأحه الغايأة أوسة مع شخكة وششية قائ األجشبيةالذخكة 
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وقج اشتخ  السذخع الفمدصيشي عمأى أن  ، الفخوع عمى االنجماج أولمفخع  وىػ أن تتع مػافقة الذخكة األم
 .69تكػن الذخكة الشاتجة عغ االنجماج فمدصيشية

ن فأأخع الذأأخكة الجاخمأأة فأأأي أ إذ الأأحي يتختأأب عمأأى االنأأجماج، فأأي ىأأحه الحالأأة أيزأأا ، ثأأخوال يختمأأف األ
ردن وفمدأأصيغ تكتدأأب العاممأأة فأأي األ األجشبيأأةالذأأخكات  االنأأجماج تشقزأأي شخرأأيتو السعشػيأأة، ففأأخوع

ات االنجماج فيسا إجخاءالذخرية السعشػية، وبالتالي فإن الذخرية السعشػية يتع انقزاؤىا بسجخد إتسام 
 وبالتالي سيػلة التشفيح عمى أمػاليا.ردن وفمدصيغ بيشيا، وىحا يدسح بسقاضاتيا في األ

نأأز عمأأى انقزأاء الذخرأأية السعشػيأأة ليأحه الفأأخوع الجاخمأأة فأأي  األردنأأيجأجر االشأأارة ىشأأا أن السذأخع ت
م عمأى عسميأة االنأجماج، وىأحا يتصأابق مأع مأا نأز عميأو ج ونز عمى وجػب مػافقة الذخكة األاالنجما

عمأأى انقزأأاء حيأأث نأأز   3الفقأأخة أ/ 211لسأأادة فأأي ا 2117مذأخوع قأأانػن الذأأخكات الفمدأأصيشي لعأأام 
 الذخرية السعشػية لفخع الذخكة العاممة في فمدصيغ بسجخد انجماجو بذخكة وششية.

فإن االنجماج قج يكػن مغ خأالل اتفأاق بأيغ الذأخكات وىأػ خالل صػر االنجماج التي وضحشاىا،  ومغ
ال، وقج يتع االنجماج بقخار مأغ ىيئأة أو و الصػعي وىػ ما سأقػم بتػضيح أوما يدسى باالنجماج االرادي 

القدأخي وىأحا  أوجية انا  بيا القانػن ىحا االختراص وىػ ما يعخف باالنأجماج االجبأاري  أومخترة 
 ضحو ثانيا.أو ما س

 )االنجماج( الطهعي أوال: االنجماج االرادي أو 

لسذخع وكأحلظ لسأا لإلنأجماج لمتصػر واالزدىار مدتفيجة مغ حػافد افي سبيميا تدعى الذخكات لإلنجماج 
خأأخيغ وتحدأأيغ االنتأأاج، فيأأحا الشأأػع مأأغ االسأأتفادة مأأغ خبأأخات اآلمأأغ مأأغ خرأأائز تدأأسح لمذأأخكات 

 إلأأىشأأخاص االعتباريأأة األ وتمجأأأرادتيأأا، شأأخاص االعتباريأأة الجاخمأأة بأأو بسمأأ  إاالنأأجماج يأأتع بسػافقأأة األ
تفأاق عمييأا وفقأا  لمذأخو  التأي يأتع اال ،عمأى مأغ السكاسأبوذلأظ لتحقيأق الحأج األ االنأجماجاالتفاق عمى 

 وكحلظ وفقا  لسا رسسو القانػن.

فقخة)ب( عمى شخق االنأجماج وذلأظ بعأج أن تتحقأق شأخوشو الأػاردة فأي الفقأخة)أ(  211قج نرت السادة ف
 حكأامأل اوفقأمأغ قبأل الييئأة العامأة بالذأخكة  مغ ىحه السادة، والتي تتع بعج أن يتع صجور قأخار بالأجمج 

 مغ كافة الذخكات الخاغبة بو. 71نػن القا
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 االنجماج القدخي )الجمج(ثانيا: 

اج، حيأث كثخ عمى االنجمأ أوبإجبار شخكتيغ  71ىػ قيام ىيئة رقابية الجمج أويقرج باالنجماج القدخي 
ضأاعيا كػنيأا أو ىأحه الذأخكات ترأػيب حأجى إعشجما تخى عأجم اسأتصاعة  جخاءتمجأ ىحه الييئة ليحا اإل

، وتدأأتسج ىأأحه الييئأأة الخقابيأأة صأأالحيتيا فأأي 74فأأالساإل أو 73أنيأأا تػشأأظ عمأأى الترأأفية  أو، 72متعثأأخة
بشاء عمى دراسة تػصأي باالنأجماج يكأػن فييأا ندأبة نجأاح قخارىا  ذايتع اتخالجمج القدخي مغ القانػن، و 

مأأا ، تتأأجخل ىأأحه الييئأأة فأأي حالأأة معيشأأة تكأأػن فيأأو شأأخكتيغ متعثأأختيغ تسااج مقبػلأأة، كسأأا قأأج ىأأحا االنأأجم
 متكاممة. أوبيغ شخكتيغ تكػن ليسا نذاشات متساثمة  االدماج أن يتع بذخ 

القدأأخي ألن البأأجيل عشأأو قأأج يكأأػن زوال الذأأخكة الستعثأأخة، نتيجأأة لسأأا  وتمجأأأ ىأأحه الييئأأة الخقابيأأة لإلدمأأاج
ج الأػششي، وقأ لالقترأادخدأائخ كبيأخة بسأا فييأا خدأائخ  إلأىتػاجيو مغ صعػبات في إدارتيا مسا يأؤدي 

اكثخ حتى ولػ لع تكغ أحأجى ىأحه الذأخكات متعثأخة، فمأيذ  أودماج شخكتيغ قخارا بإ ذاباتختتجخل الييئة 
 .عمى ذلظ مػافقتياخح الغيخ متعثخة وأ خخى مع الذخكة األ ىشاك ما يسشع مغ ذلظ وىحا باالتفاق

عمى الجمج  64ادة وكحلظ في الس 6فقخة  53السادة في  2111لدشة  9رقع  وقج جاء في القخار بقانػن 
جأدء  أو عمى أن ) لدمصة الشقأج الحأق فأي إصأجار قأخار بأجمج مرأخف ، حيث نرت ىحه السادةالقدخي 

، وذلأظ بسػافقأة الجسعيأة العسػميأة لمسرأخف الأحي يأتع الأجمج فيأو وىيئتأو أكثأخ أومشو في مرأخف آخأخ 
وقأج  ،فأي عأجة حأاالت( العامة وبغس الشطخ عغ مػافقة السرخف محل االنأجماج وىيئتأو العامأة، وذلأظ

 بأنأأأو( لتعأأأخف االنأأأجماج اإلجبأأأاري 6/2111لأأأى مأأأغ تعميسأأأات سأأأمصة الشقأأأج رقأأأع )و جأأأاء فأأأي السأأأادة األ
لمحفأأأاظ عمأأأى السرأأأمحة  أويأأأتع بقأأأخار مأأأغ سأأأمصة الشقأأأج لمحفأأأاظ عمأأأى حقأأأػق السأأأػدعيغ  الأأأحياالنأأأجماج 
 العامة(.

 2111لسعأأجل لقأأانػن البشأأػك لدأأشة مأأغ القأأانػن ا 81فأأي السأأادة  االدمأأاجعمأأى  األردنأأيز السذأأخع ونأأ 
 إذجأػىخي فأي مخكأده السأالي،  أثأخ)في حال تعخض أحج البشأػك لسذأاكل ماليأة، ذات  التي نرت عمى:

                                                           
11

 هٌئة رلابٌة ٌتم تشكٌلها وفما للمانون. 

 
12

 .عدم لدرة لٌرادات الشركة على تغطٌة نفماتها أو انخفاض صافً المٌمة الحالٌة لالستثمارهناك تعثر اقتصادي وهو  
 ذ مظهرٌن:وهنان تعثر مالً وٌأخ

 .(كة اللتزاماتها )أزمة سٌولة نمديعجز عن مواجهة االلتزامات لصٌرة األجل بالرغم من تعوٌض موجودات الشر .1
عجررز الشررركة عررن مواجهررة االلتزامررات المتحممررة )اإلفررالس( أي عرردم وجررود رأس المررال العامررل والررالزم لتغطٌررة الرردورة التشررغٌلٌة  .2

 .للشركة
 لشركة اتمام تسجٌلها وفما للمانون.ولد ٌنشأ عندما ال تستطٌع ا 

13
 التصفٌة: لد تكون اختٌارٌة ولد تكون بموة المانون. 

14
 االفالس بصفة عامة انتمال المدٌن من حالة الٌسر الى حالة العسر، بما ٌفهم منه انه حالة عجز مالً، وفً المعنى المرانونً هرو اسرلوب نرص 

ة تولفه عن دفع دٌونه بمصد تصفٌة امواله تصفٌه جماعٌة لدائنٌره وتحمٌرك المسراواة بٌرنهم حٌرث ترتم علٌه المانون بالتنفٌذ على اموال المدٌن نتٌج
 التصررفٌة لتوزٌررع ناتجهررا علررى الرردائنٌن فسررمة غرمرراء طالمررا تسرراوت مراكررزهم المانونٌررة انظررر للمزٌررد  د. سررمٌحة الملٌرروبً، احكررام االفررالس دار

 .5ص  2115النهضة العربٌة، ط 
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صجار قخار بجمج البشظ الستعثخ في بشظ آخخ، وذلأظ بسػافقأة البشأظ الأحي مشح البشظ السخكدي الحق في إ
البشظ السشأجمج، وىيئتأو العامأة وغيأخ العاديأة  ارةإديتع الجمج معو، كسا يحل البشظ السخكدي محل مجمذ 

في جسيع مخاحل الجمج، وتتػلى لجشأة خاصأة يذأكميا البشأظ السخكأدي تقأجيخ مػجأػدات البشأظ السشأجمج(. 
، أمأأا بالشدأأبة عمأأى الأأجمج القدأأخي )اإلجبأأاري( فيسأأا يتعمأأق بذأأخكات التأأأميغ األردنأأيكسأأا نأأز السذأأخع 
 حجع عغ ذلظ.لباقي الذخكات قج أ

اتساميا، فأال بأج مأغ تحزأيخ  ن يتع الديخ فييا قبلال بج أات إجخاءسمية االنجماج تتع مغ خالل عجة وع
ن عسميأة االنأجماج ال بأج ان تأتع بقأخار مأغ الييئأة العامأة أماج كي تتع بالرػرة السثمى، كسأا لعسمية االنج

مأا تقيأيع ػميا، بحيأث يأتع الذخكة وخرأ أصػلال بج مغ تقييع  نوأ إلىىحا باإلضافة لمذخكة السشجمجة، 
 ات بسخحمة التحزيخ لالنجماج.جخاءوتعخف ىحه اإل ة مغ حقػق وما عمييا مغ التداماتلمذخك

 مخحمة التحزيخ لالنجماجالسبحث الثاني: 

ضأأأات يجخييأأأا و ا، كػنيأأأا تشصأأأػي عمأأأى مفأىسيأأأةكثأأأخ السخاحأأأل أن عسميأأأة التحزأأأيخ لالنأأأجماج ىأأأي مأأأغ إ
 كبأارضأات ىأع مأغ و ان الأحيغ يقػمأػن بالسفإ، وبالتأالي فأليأحه العسميأة ةشخاف لمتػصل لمشياية الدأميساأل

القأخار  التخأاذتأؤىميع  أسأيعوالحيغ يدتصيعػن بسأا يستمكأػن مأغ السدؤوليغ بالذخكات الخاغبة باالنجماج، 
مأغ السعمأػم حتأى اتسأام االنأجماج، و  التفاوضيكػن مغ صالحياتيع  غمغ السفػضيغ الحي أوباالنجماج، 

جاحو، كػنو يػصميع لأىجاف التي إلن جسيعيادعى ت، وعميو كافة شخافاألجماج يحقق مرالح ن االنإ
 ن يرمػىا مغ خالل عسمية االنجماج. أرادوا أ

، فيأأي عسميأأأة خأأخاآلالصأأخف تحتأأأاج إلقشأأاع كأأل شأأخف بسقتخحأأأات  االنأأجماج ن عسميأأةأومأأغ السعأأخوف 
، كافأة االتفأاق عمأى الذأخو  ثأع ىسأات مبجئيأةتفا إلأىالتػصأل  إلأىتحتاج  ولكػنيا ، 75شخافمتعجدة األ

وقأأج تختأأأار ذمأأة الذأأخكة الجامجأأة،  إلأأىوالحقأأػق وااللتدامأأات التأأي تشتقأأل مأأع الذأأخكة السشجمجأأة لتأأجخل 
 بدأأجاد مأأا عمييأأا مأأغ ديأأػن والتدامأأات، وتحرأأيل مأأا ليأأا مأأغ حقأأػق بالقيأأام  الذأأخكة الخاغبأأة باالنأأجماج 

قيستيأأا  سأأيعي بالحرأأػل عمأأى مشاصأأب اداريأأة وحرأأز باألضأأالتفاو ، وبالتأأالي تحدأأيغ مخكدىأأا بشفدأأيا
يزأعف مخكدىأا  الأحي األمأختفػق التي كانت ستتمقاىا في حالة انجماجيا بسا ليا وما عمييا مأغ ديأػن، 

عسميأأة ات إجأأخاءسأأيؤثخ عمأأى حررأأيا، وعميأأو يأأتع التػصأأل لالتفأأاق الأأحي يأأشطع  والأأحي التفأأاوضفأأي 
محزأخ  أوشأخاف ببخوتػكأػل ليأو بأيغ األإمأى تأجويغ مأا تػصأل ث جأخت العأادة عاالنأجماج بخمتيأا، بحيأ

ع فأأأي مذأأأخوع قأأأانػن الذأأأخكات السذأأأخ  تذأأأجيع، وبأأأالخغع مأأأغ كافأأأة يأأأتع التػقيأأأع عميأأأو مأأأغ قبأأأل االشأأأخاف
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نشا نجج أ الإات عسمية االنجماج، إجخاءكيفية و و لع يػضح إال أن ،عمى االنجماج 2117الفمدصيشي لدشة 
ات جأأخاءن عسميأأة الأأجمج تأأتع وفقأأا لإلفقأأخة )ب( عمأأى أ 211فأأي السأأادة  نأأز الفمدأأصيشي قأأج ن السذأأخعأ

نأز عمأى وجأػب عأخض االتفأاق عأل الييئأة العامأة إلقأخاره، وقأج نرأت   ، كسأا76الػاردة في ىحا القانػن 
العامأأة رقأأع  حكأأامالبشأأػك العاممأأة فأأي فمدأأصيغ فأأي األ إلأأى( مأأغ تعميسأأات سأأمصة الشقأأج 6/2111السأأادة )

ن تعج مذخوع اتفاق أفعمى البشػك  ،ت التي يذسميا االتفاق بيغ البشػك عمى االنجماج( عمى البيانا6/2)
 .يعتسج عميو في تشفيح عسمية االنجماجالحي لية االنجماج، و آتػضح فيو 

 

الذأخكات  أصأػلتقيأيع خرأػم و  انػن، وعميو سأبيغ عسميأةات حجدىا القإجخاءوعسمية االنجماج تتع وفق 
فأأي  فأأي القأأانػن الفمدأأصيشي انأأجماج الذأأخكاتات إجأأخاء ابأأيغثأأع ل، و السصمأأب األفأأي الجاخمأأة باالنأأجماج 

 . السصمب الثاني

 

 ياأصهلو  الذخكات الجاخمة باالنجماج: تقييم خرهم لوالسطمب األ 

ىأأا، كػنأأو ؤ الذأأخكات الخاغبأة باالنأأجماج اجخا التأي عمأأى ىسيأأةات بالغأأة األجأأخاءمأغ اإل جأأخاءيعتبأخ ىأأحا اإل
ن عمأأى جسيأأع الذأأخكات إعمأأى الػضأأع السأأالي لمذأأخكة الخاغبأأة باالنأأجماج، وعميأأو فأأ السؤشأأخ الأأخئيذيعأأج 

بعأج اعتسأاد  جأخاءالذأخكة، ويأتع ىأحا اإل أصأػللخرأػم و الخاغبة في االنأجماج القيأام بعسميأة تقيأيع وتقأجيخ 
مخترأأيغ بالسحاسأأبة وخبأأخاء اقترأأادييغ الأأحيغ يقػمأأػن بإعأأجاد تقخيأأخ مأأالي يبأأيغ مأأا لمذأأخكة مأأغ حقأأػق 

يا أصأػلرصأج مستمكأات الذأخكة ومػجػداتيأا و يػن في الدػق، وما عمييا مغ التدامات، كحلظ يتع فيو ود
قدأاشيا السدأجدة والستبقيأة ومأا ليأا ألبشأػك، والقأخوض التأي فأي ذمتيأا، و السالية، بسأا فأي ذلأظ حدأابات ا

والفأأأأخوع  سأأأأساء وعالمأأأأات تجاريأأأأة بسأأأأا يذأأأأسل جسيأأأأع مستمكاتيأأأأاأمأأأأغ حقأأأأػق معشػيأأأأة وبأأأأخاءات اختأأأأخاع و 
الذخكة السشجمجأة  فقجان إلىسغ شأن االنجماج ان يؤدي واالتفاقيات السػقعة اآلجمة التشفيح والسدتحقة، ف

السالية تشتقل محسمة بسا ليا مغ حقأػق ومأا عمييأا مأغ التدامأات  تيا االعتبارية، وعميو فأن ذمتياشخري

                                                           
16

عملٌة الدمج الواردة فً الفمرة )أ( من هرذه المرادة وفمرا على انه : تتم  2111فمرة )ب( من مشروع لانون الشركات للعام  211تنص المادة   

. اجررراء تمٌررٌم صررافً موجررودات 2. صرردور لرررار بالرردمج وفررك احكررام هررذا المررانون مررن الشررركات المندمجررة والدامجررة، 1لإلجررراءات التالٌررة: 
. اتخراذ 3االنظمرة والتعلٌمرات الصرادرة بموجبره، ومطلوبات الشركة المندمجة والدامجة طبما ألحكام التمٌٌم المنصوص علٌها فرً هرذا المرانون و

( اعراله مرن هرذه المرادة، وال ٌجروز 2الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج لرارا بتحدٌد رأسرمالها وفمرا لنترائج التمٌرٌم المشرار الٌره فرً المررة )
. ٌرتم توزٌرع رأسرمال الشرركة الدامجرة او الناتجرة 4النافرذة، رسملة االرباح غٌر المتحممة والناتجة عن فرق اعادة التمٌٌم مع مراعراة التشررٌعات 

. اسررتكمال اجررراءات الموافمررة والتسررجٌل والنشررر 5عررن االنرردماج وفمررا لصررافً حمرروق الشررركاء او المسرراهمٌن للشررركات الداخلررة فررً االنرردماج، 
 الممررة فً هذا المانون.
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ان نأو مأغ السعمأػم كسأا أذمأة مدأتقمة،  دمأج ذمتأي الذأخكتيغ معأا لتشذأأ إلأىلمذخكة الجامجة، مسأا يأؤدي 
 .77التي تشذأ عغ االنجماج أوالذخكة السشجمجة تقجم حررا عيشية في الذخكة الجامجة، 

،  78عأأغ االنأأجماج يختفأأع رأسأأساليا بدأأبب االنأأجماج الشاتجأأة أون الذأأخكة الجامجأأة فأأإ خأأخى مأأغ الجيأأة األو 
 األمأخالذأخكة الجامجأة،  إلأىليأة اذمتيأا الس وانتقأال السعشػيأة  وذلظ النقزاء شخرأية الذأخكة السشجمجأة

 .79والدة شخرية اعتبارية ججيجة بحمة مالية ججيجة إلىحيان في بعس األالحي يؤدي 

مأأى جأأب عأو ، والأأحي 1997( لدأأشة 22فأأي قأأانػن الذأأخكات رقأأع ) األردنأأيوىأأحا مأأا نأأز عميأأو السذأأخع 
كأل ذلأظ لمجشأة مخترأة يأتع تذأكيميا أو و يا وخرػميا، صػلتقييع أل إجخاءالذخكات الخاغبة في االنجماج 
مأأأغ يقأأػم بإنابتأأأو وعأأجد مأأأغ الخبأأأخاء،  أويا مخاقأأأب الذأأخكات، ئحأأج اعزأأأاأخريرأأا ليأأأحه الغايأأة يكأأأػن 

عساليأا، تقأػم ىأحه الذأخكة أ ، وبانتيأاء 81باإلضافة لسسثل عغ كأل شأخكة، وخبأخاء ومأجققيغ فأي السحاسأبة
الذأأأخكة الجامجأأة خأأأالل تدأأعيغ يػمأأأا مأأغ تأأأاريخ عسأأأل بتقأأجيع تقخيخىأأأا لأأػزيخ التجأأأارة مزأأافا لأأأو ميدانيأأة 

ن تتحسأل الذأخكات أاقتزت الزخورة ذلظ، عمأى  اإذ يقػم بتسجيجىان أالمجشة، وقج خػل القانػن الػزيخ 
 .81ىاجػر أخاغبة باالنجماج نفقات و ال

نجأج  ات السرأخي فقأجفي قأانػن الذأخك وخرػم الذخكات الخاغبة باالنجماج أصػلفيسا يتعمق بتقييع ما أ
داريأة لأحلظ الخرأػص، وتتذأكل ىأحه المجشأة إعمى تذأكيل لجشأة و مش 25السادة  ن السذخع قج نز فيأ

ترأأأيغ بالسحاسأأأبة والقأأأانػن ربعأأأة خبأأأخاء مخأالييئأأأات القزأأأائية رئيدأأأا وعزأأأػية  مأأأغ مدتذأأأار إلحأأأجى
كانأت تمأأظ  اإذمأا انأأجماج، وخرأأػم الذأخكات الخاغبأة فأي اال أصأػلالفشيأة، وذلأظ لتقيأأيع وتقأجيخ  مأػرواأل

ن عزأأػية المجشأأة إإلحأأجى ىيئاتيأأا فأأ أوة حررأأا فييأأا، الجولأأ تستمأأظ أوالذأأخكات تتبأأع لمقصأأاع العأأام، 
 تتعدز بعزػية مدؤول مغ وزارة السالية وخبيخ مغ ىيئة االستثسار القػمي.

غ االخأتالف الأخغع مأعمأى ، و عأجة صأخق بلخرػم لمذأخكات تتحأجد وا صػلن قيسة األإومغ الججيخ ذكخه 
الفعميأأة فأأي  ة ىأحه األسأأيعيأأتع تقييسيأأا عأأغ شخيأق تحجيأأج قيسأأالغالأب فأأي  وإال أنأأتحجيأأج تمأأظ الصأخق، فأي 

تأأأي ، وال1997لمعأأأام  األردنأأأي)ه( مأأأغ قأأأانػن الذأأأخكات  (225الدأأأػق، وىأأأحا مأأأا نرأأأت عميأأأو السأأأادة)
 إلأى عغ شخيق تحجيج قيستيا الفعمية في الدػق، باإلضأافةوذلظ  صػلحجدت كيفية تحجيج قيسة تمظ األ
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 2111من مشروع لانون الشركات لسنة  2فمرة أ/ 211المادة  
16

عنرد االنردماج بطرٌرك الضرم فرإن ذلرن ٌرؤدي الرى ارتفراع رأسرمال الشرركة الدامجرة كونهرا تتحرد الذمرة المالٌرة لهرا مرع الذمرة المالٌرة للشرركة   
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د عنرد االنردماج بطرٌرك المرزج تنمضرً كافرة الشخصرٌات االعتبارٌرة للشرركات الداخلرة باالنردماج وتنشرا شخصرٌة اعتبارٌرة جدٌردة بعمرد جدٌر  

 وتسجٌل جدٌد وذمة مالٌة مستملة
61
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61
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قائسأأة السخكأد السأأالي لمذأخكات الخاغبأأة باالنأجماج ألقأخب تأأاريخ لقأخار الييئأأة العامأة لكأأل  االعتسأاد عمأى 
 82.قخار الذخكاء باالنجماج مرجقة مغ مجققي حدابات الذخكة أومغ الذخكات 

ة الذأأخكات الخاغبأأ أصأأػلفقأأج تأأخك تقيأأيع  2111لمعأأام  مأأا بالشدأأبة لسذأأخوع قأأانػن الذأأخكات الفمدأأصيشيأ
معأأاييخ التقيأأيع الجوليأأة، والتأأي تتصمأأب خبأأخة واسأأعة فأأي ىأأحه السعأأاييخ لأأجى المجشأأة القائسأأة  إلأأىباالنأأجماج 

 .83عمى تشفيح االنجماج، والتي يذكميا مخاقب الذخكات

 بأأأالشزعشأأأجما قأأام  2117االمأأأخ فأأي مذأأأخوع قأأانػن الذأأأخكات لعأأام  السذأأأخع الفمدأأصيشي  سأأتجركوقأأج أ
الدػقية لسػجػدات ومصمػبات الذخكات  أووفق القيسة الفعمية  ليو األ تقييعن تتع عسمية الأبػضػح عمى 

 م.5271وفق مذخوع قانػن الذخكات لعام  84الخاغبة باالنجماج

ي و ازيادة في رأسسال الذخكة الجامجة بسا يد إلىؤدي تن عسمية االنجماج أ إلى ىشا شارةاإلمغ الججيخ و 
 :ن نفخق بيغ حالتيغألذخكة السشجمجة، وىشا ال بج ات االحرة العيشية التي تتسثل في مػجػد

كبيأخة، وىأحا يعشأي  أصأػال  تسمظ احتياشات ماليأة و و ن الذخكة الجامجة تكػن مددىخة أ يى :لىو حالة األ لا
ىأأع باألصأأل مأأغ مدأأاىسي الذأأخكة السشجمجأأة عمأأى مدأأاىسي الذأأخكة  غن دخأأػل السدأأاىسيغ الجأأجد الأأحيأ

مأػاليع وجيأجىع الكثيأخ حتأى وصأمت ليأحا االزدىأار أأسيدأيا ومشحػىأا اىسػا فييأا مشأح تالجامجة الحيغ سأ
تساثأل  أسأيعما حرمػا عمى  اإذتعخضيع لسزار مشافدة ىؤالء السداىسيغ الججد ليع السادي، ما يعشي 

 أسأيعالذأخكة السشجمجأة، بيشسأا قيسأة  أصأػلرة العيشية التي تتساثل في صافي قيستيا االسسية قيسة الح
ن مدأأاىسي الذأأخكة السشجمجأأة يكتدأأبػن أ بسعشأأىالفعميأأة تديأأج عأأغ قيسأأة ىأأحه الحرأأة،  الذأأخكة الجامجأأة

 85حقػقا عمى االحتياشات التي لع يذاركػا في تكػيشيا

الذأخكة السشجمجأة الرأأافية  أصأػللأدوم تخرأيز ندأبة مأأغ قيسأة  إنأو ال بأأج مأغولتجشأب ىأحه الشتيجأة ف
االحتياشأات لأجى الذأخكة الجامجأة  إلأىا تزأاف بحيث ال تجخل فأي زيأادة رأسأسال الذأخكة الجامجأة وانسأ

الحأأأج الأأأحي يكفأأأل لمسدأأأاىسيغ فأأأي الذأأأخكة الجامجأأأة والسدأأأاىسيغ فأأأي  إلأأأىبحيأأأث يأأأتع السػازنأأأة لمػصأأأػل 
بسعشى ان يتع درء الزخر الحي قج يحرل لمسداىسيغ القجامى ، 86الذخكة السشجمجة ذات السخكد السالي

تقأأل قيستيأأا  أسأأيعحرأأل مدأاىسي الذأأخكة السشجمجأأة عمأأى فأي الذأأخكة الجامجأأة نتيجأأة االنأأجماج، حيأأث ي
 .الذخكة السشجمجة الرافية أصػلاالسسية عغ قيسة الحرة العيشية التي تتسثل في 
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الفعميأة لأجى كأل  سيعنتيجة لمفخق بيغ قيسة األتقػم ، وىي في الحقيقة 87ة االنجماجو وىحا ما يدسى بعال
ا ججيأجة، وذلأظ نتيجأة لالنأجماج ولأيذ نتيجأة أسأيسترأجر مغ الذخكتيغ، فالذخكة الشاتجة عغ االنجماج 

 .88لديادة رأسسال الذخكة

الججيأأجة  أوالذأأخكة الجامجأأة  إلأأىن الحمأأة الساليأأة لمذأأخكة السشجمجأأة تشتقأأل مأأغ السعمأأػم أ الحالةةة الثانيةةة:
الججيأجة لأبعس السخأاشخ نطأخا  أوتعأخض الذأخكة الجامجأة  إلأىمحسمة بسا عمييا مغ ديػن، وىحا يأؤدي 

ػن غيأخ لسدؤوليتيا القانػنية عغ ىحه الجيػن باعتبارىا خمفا عاما لمذخكة السشجمجة، وقج تكػن ىأحه الأجي
ن يأأأتع االتفأأأاق بأأأيغ الذأأأخكات الخاغبأأأة فأأأي االنأأأجماج فأأأي السخحمأأأة التسييجيأأأة معمػمأأأة، وبالتأأأالي فأأأال بأأأج أ

العجأأد الأأحي قأأج  الذأأخكة السشجمجأأة عمأأى سأأبيل الزأأسان تغصأأي أصأأػللالنأأجماج عمأأى اقتصأأاع جأأدء مأأغ 
 أسأأيعالججيأأجة بإصأأجار  أوال تقأأػم الذأأخكة الجامجأأة ، حيأأث يأأتع االتفأأاق عمأأى أ89يطيأأخ فأأي ىأأحه الحالأأة

حالأأة  نسأأا تخررأأو لدأأجاد الأأجيػن فأأيالتأأي تخكأأت جانبأأا عمأأى سأأبيل الزأأسان، وإ صأأػلمقابأأل تمأأظ األ
ػ مأا يعأخف بذأخ  ن يتع الشز عمأى ذلأظ ضأسغ بخوتػكأػل االنأجماج، وىأضيػرىا بعج االنجماج، عمى أ

 91ضسان الجيػن.

ات حأجدىا القأانػن، فقأأج نأز قأانػن الذأأخكات جأخاءن االنأجماج يأتع وفقأأا إلإعسميأة التقيأأيع، فأ إجأخاءوبعأج 
مشأأو، حيأأث رسأأع السذأأخع  234وحتأأى  225ات االنأأجماج فأأي السأأػاد إجأأخاءعمأأى  1997لمعأأام  األردنأأي
الشافأح فأي  1964لمعأام  12قأانػن الذأخكات رقأع ات تتع بالتتابع، وقأج خأال جخاءخارشة ليحه اإل األردني

تقأأػم باتبأأاع ذات  91ات، وبدأأبب ذلأأظ فأأان وزارة االقترأأاد الأأػششي الفمدأأصيشيجأأخاءفمدأأصيغ مأأغ ىأأحه اإل
شأا نجأأج إال أن، 92عأأالهأ حدأأب السأػاد  1997لمعأام  األردنأأيقأأانػن الذأخكات ات التأي نأأز عمييأا جأخاءاإل
وع قأأأانػن الذأأأخكات الفمدأأأصيشي لعأأأام خ ات فأأأي مذأأأجأأأخاءن السذأأأخع الفمدأأأصيشي قأأأج نأأأز عمأأأى ىأأأحه اإلأ

2117. 
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ٌرد بممرداره هو الفرق بٌن لٌمة اصول الشركة المندمجة الصافٌة والمٌمرة االسرمٌة لمجمروع االسرهم الترً تصردرها الشرركة الدامجرة والترً ٌز  

 (166رأسمال الشركة الناتجة عن االندماج ) انظر للمزٌد كتاب الدكتور حسام الدٌن الصغٌر مرجع سابك ص 
66

 161المرجع السابك ص   
66

 211المرجع السابك ص   
61

لظرراهرة عنررد هررو تخصررٌص لرردر مررن اصررول الشررركة المندمجررة، علررى ان ٌررتم اسررتعمال هررذه االصررول لسررداد دٌررون الشررركة المندمجررة غٌررر ا  

 211االندماج، للمزٌد انظر د. حسام الدٌن الصغٌر ص 
61

هذا ما تم من اجراءات، عندما تم اندماج الشركة الفلسطٌنً للمشروبات الخفٌفة  )مراوي( مع شركة المشروبات الوطنٌرة )كوكرا كروال( فرً   

، 6ام خٌارات اسرتراتٌجٌة، مجلرة سروق المرال الفلسرطٌنً العردد  )للمزٌد االندماج واالستحواذ مخرج لالزمة 2116االول من كانون ثانً للعام 
 (6،1ص  2116لسنة 
62

( من لانون الشركات االردنرً 234(، )233(، )232(، )231(، )231(، )226(، )226(، )221(، )226(، )225انظر احكام المواد )  

 م.1661للعام 
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 اج الذخكات في القانػن الفمدصيشيانجماجخاءات  :السطمب الثاني

فقأج بقيأت الكثيأخ مأغ القأػانيغ سأارية نطخا لػقػع الزفة الغخبية وقصاع غدة تحأت االحأتالل االسأخائيمي، 
لحي خال تقخيبأا مأغ نرأػص قانػنيأة تأشطع ، وا196493( لدشة 12السفعػل ومشيا قانػن الذخكات رقع )

وقأأأانػن  1929لدأأأشة  18الذأأأخكات رقأأأع  كات، وىأأأحا مأأأا نجأأأجه كأأأحلظ فأأأي قأأأانػنيعسميأأأة انأأأجماج الذأأأخ 
 .94الداريان في قصاع غدة 1931لدشة  19الذخكات العادية رقع 

قأػانيغ ججيأجة  صأجارشاممة لمقأػانيغ وإو بعج قيام الدمصة الػششية الفمدصيشية، بجأت عسمية تحجيث إال أن
الخئاسأأأة الفمدأأأصيشية، فأأأي ضأأأل عأأأجم  ترأأأجر عأأأغ بقأأأانػن بقأأأخارات  أوسأأأػاء مأأأغ قبأأأل السجمأأأذ التذأأأخيعي 

نتجأت  مأغ ضأسشيا الطأخوف التأي عأجة، طأخوفلاالنعقأاد،  مأغستصاعة السجمذ التذأخيعي الفمدأصيشي ا
 ججيجة. عامة انتخابات إجخاءحجام عغ بعج االنقدام، واإل

الفمدأصيشي فأي شخيقأة إلصأجار قأانػن شأخكات عرأخي يتساشأى مأع متصمبأات ن السذأخع ومغ الػاضأح أ
االنفتأأأاح  إلأأأىالعرأأأخ وذلأأأظ كغيأأأخه مأأأغ السذأأأخعيغ فأأأي القأأأػانيغ السقارنأأأة، يدأأأعى مأأأغ خأأأالل نرػصأأأو 

ردىأأا فأأي مذأأخوع أو وتذأأجيع انأأجماج الذأأخكات، حيأأث يتزأأح ذلأأظ مأأغ خأأالل الشرأأػص القانػنيأأة التأأي 
 بقانػن حتى تاريخ كتابة ىحه الخسالة. لع يرجر بذأنو قخاروالحي  2117م قانػن الذخكات لعا

فأأي السجأأال االقترأأادي مشيأأا  عأأجة نأأو قأأج صأأجرت بالفعأأل قأأخارات بقأأانػن أ فقأأج وجأأجنا وفأي معأأخض بحثشأأا
بذأأأن السرأأارف، والأأحي تحأأجث فأأي الفرأأل الثأأاني عذأأخ مشأأو عأأغ  2111لدأأشة  9القأأخار بقأأانػن رقأأع 

والتأي نرأت عمأى  95لدأمصة الشقأج  6/2111ة التعميسأات رقأع انجماج السرارف، كسا نرت عمى الئح
 اتو بذكل مفرل.إجخاءانجماج السرارف و  أحكام

 عفأاءات الزأخيبيةتخغب باالنجماج ذات الحػافد واإل ن السذخع الفمدصيشي قج مشح الذخكات التيونجج أ
ع قأأأانػن ، وذلأأأظ مأأأغ خأأأالل االشأأأالع عمأأأى نرأأأػص مذأأأخو خأأأخى التأأأي مشحيأأأا سأأأػاه فأأأي التذأأأخيعات األ

لدأأشة  1، كسأأا نأأز عمييأأا مأأغ خأأالل قأأانػن تذأأجيع االسأأتثسار رقأأع 2117الذأأخكات الفمدأأصيشي لمعأأام 
ن السذأخع الفمدأصيشي قأج نأز عمأى االنأجماج ونجأج أ .مشأو 31وىحا ما يتزأح مأغ نأز السأادة  1998

 .211596لدشة  21في شخكات التأميغ وذلظ مغ خالل قانػن التأميغ رقع

                                                           
63

 3/5/1664( بتارٌ  1151( من العدد )463ى الصفحة رلم )المنشور علالنافذ و 1664( للعام 12لانون الشركات رلم ) 
64

، 22/1/1631الصررادر بتررارٌ   22مررن مجموعررة دراٌتررون رلررم  161المنشررور علرى الصررفحة رلررم  1626لسررنة  16لررانون الشررركات رلررم  

بترررارٌ   113لرررم علرررى مجموعرررة دراٌترررون ر 1163بشررران الشرررركات العادٌرررة المنشرررور علرررى الصرررفحة رلرررم  1631لسرررنة  16والمرررانون رلرررم 
22/1/1631. 
65

 3/6/2111تعلٌمات سلطة النمد بشأن اجراءات واحكام اندماج المصارف فً فلسطٌن والصادرة بتارٌ   
66

مرن هرذا  66والمرادة  66، وذلن من خالل المواد رلم 13/11/2115الذي تم اصداره بتارٌ   2115لسنة  21لانون التأمٌن الفلسطٌنً رلم  

 المانون.
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ية االنجماج بصخيقأة كبيخة، وذلظ حتى تتع عسم أىسيةتي تدبق عسمية االنجماج ذات ات الجخاءتعتبخ اإلو 
 حدأب  نأجماجالات اإجأخاءبأيغ عمأى سأبيل السثأال ال الحرأخ سمدة، وبجون أية عػائق، وقج ارتأيت أن أ

ات الستبعأأأة فأأأي انأأأجماج جأأأخاءقأأأػم بإيزأأأاح اإلال، عمأأأى أن أأو  شأأأخكات التأأأأميغ فأأأيالقأأأانػن الفمدأأأصيشي 
 ارف ثانيا. السر

 ات انجماج شخكات التأمين في القانهن الفمدطيشيإجخاء: الأو 

نأأأز عمأأأى ىأأأحه  إذ، ىسيأأأةات انأأأجماج شأأأخكات التأأأأميغ بسديأأأج مأأأغ األإجأأأخاءحأأأا  السذأأأخع الفمدأأأصيشي أ
ات جأخاءعمأى ىأحه اإل 98، حيأث نرأت السأادة رقأع 2115لدأشة  21ات في قأانػن التأأميغ رقأع جخاءاإل

الدمأت ىأحه الذأخكات  غبة الذخكات العاممة في مجال التأميغ عمى االنجماج، وقأجالػاجب اتباعيا عشج ر 
 إلجخاءات التالية:با

 متزسشا  أسباب االنجماج ومخفقا  بو: 97الييئة إلىتقجيع شمب بحلظ  .1

 قخار الجسعية العامة غيخ العادية عمى االنجماج. -أ 

نأو ال يزأخ بحقأػق حسمأة خبيأخ التأأميغ يؤيأج االنأجماج وأ أو 98تقخيخ الخبيأخ اإلكتأػاري  -ب 
 الػثائق.

تقخيخ مأغ مأجقق الحدأابات بأالسخكد السأالي لمذأخكات قبأل االنأجماج مأع كذأف مرأجق  -ج 
 بسػجػداتيا والتداماتيا

وافقأت الييئأة عمأى  اإذالييئأة فأ إلىالسجيخ شمب االنجماج مع التقاريخ والبيانات السخفقة بو يخفع  .2
تقأأجيخ قيسأأة السػجأأػدات السشقػلأأة وغيأأخ السشقػلأأة االنأأجماج مأأغ حيأأث السبأأجأ يذأأكل السأأجيخ لجشأأة ل

وبقيستيا الفعمية لكل شخكة مغ الذخكات الخاغبة فأي االنأجماج، كسأا يحأجد شخيقأة تذأكيل المجشأة 
 .99وصالحيتيا بسا يكفل حساية حقػق السداىسيغ وحسمة وثائق التأميغ والسدتفيجيغ

 .انػن الذخكات الداري السفعػلات الػاجب إتباعيا بسػجب قجخاءاإل إلىذلظ باإلضافة كل  .3

 
                                                           

61
، وكرذلن حسرب تعرٌرف 2115للعرام  21مرن الفصرل االول فرً لرانون الترأمٌن الفلسرطٌنً رلرم  1: هٌئرة سروق رأسرمال حسرب المرادة الهٌئرة  

 فً الفصل االول منه. 1فً المادة رلم  م 2114لسنة  (13) لانون سوق رأس المال رلم 
66

الهٌئرة وحصرل علرى تررخٌص منهرا لممارسرة مهنرة  الشخص الحاصل على شهادة أخصرائً ترأمٌن مرن لحردى المؤسسرات المعتررف بهرا مرن  

مرن  1)المرادة   تمدٌر لٌمة عمود التأمٌن والوثائك والحسابات المتعلمة بها والمعروف بر  "االكترواري " والمعرٌن للمٌرام بهرذه المهمرة لردى الشرركة

 .2115للعام  21الفصل االول من لانون التأمٌن الفلسطٌنً رلم 
 

66
 نة المشكلة من الهٌئة ما ٌكفل حموق المؤمن لهم والمساهمٌن والمستفٌدٌن.ٌكون من صالحٌات اللج  
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 :فقج نرت عمى 2115لدشة  21ميغ الفمدصيشي رقع أمغ قانػن الت 99ما السادة أ

افقت الييئة عمأى تقخيأخ المجشأة يعمأغ عأغ االنأجماج فأي الػقأائع الفمدأصيشية وفأي صأحيفتيغ و  اإذ .1
يئأأأة خأأأالل الي إلأأأىمحميتأأأيغ يأأأػميتيغ ليأأأػميغ متتأأأالييغ، ويحأأأق لكأأأل صأأأاحب شأأأأن أن يعتأأأخض 

 ل إعالن.أو ثالثيغ يػما  مغ تاريخ نذخ 

التي تع االنجماج شبقأا   111شالع عمى االتفاقيةالسشجمجة أن تتيح لمسؤمغ ليع اال الذخكاتعمى  .2
شأالع فأي السخكأد الأخئيذ لكأل ، وتبقى ىحه االتفاقية معخوضأة لالياأحكامليا لكي يتحققػا مغ 

 خ اتفاقية االنجماج.مغ الذخكات السشجمجة لسجة شيخ مغ تاريخ نذ

لع يقبل االعتخاض خالل ثالثيغ يػما  مغ تاريخ تقجيسو فيحق لمسعتخض الصعغ امام محكسة  اإذ .3
 مغ تاريخ تبميغو بالخفس. ار االنجماج خالل خسدة عذخ يػماالسخترة في قخ  111البجاية

حقأأأأأػق ات القانػنيأأأأأة لشقأأأأأل الجأأأأأخاءات الأأأأأجمج تبأأأأأجأ اإلإجأأأأأخاءتدأأأأأػية االعتخاضأأأأأات وإنيأأأأأاء بعأأأأأج  .4
الذخكة التي تع االنجماج بيا، وتعتبخ إجازة أي شخكة مشجمجة ممغاة حكسأا كسأا  إلىوااللتدامات 

تعفأأى الذأأخكة السشجمجأأة والذأأخكة السشأأجمج بيأأا مأأغ رسأأػم نقأأل السمكيأأة والزأأخائب وكافأأة الخسأأػم 
 التي تتختب بدبب االنجماج.

 حكأأأأأامالسشأأأأأجمج بيأأأأأا وفقأأأأأا  أل الذأأأأأخكة إلأأأأأىوالتداماتيأأأأأا جسيأأأأأع حقأأأأأػق الذأأأأأخكة السشجمجأأأأأة تشتقأأأأأل  .5
 .112القانػن 

 انجماج السرارف في القانهن الفمدطيشي :ثانيا

سمصة الشقج، وذلأظ ليأتع السػافقأة عمأى ىأحا  إلىبعج مػافقة السرارف عمى االنجماج يقجم شمب االنجماج 
 ات انأأأأجماج إجأأأأخاء( 2111لدأأأأشة  6االنأأأأجماج، وقأأأأج بيشأأأأت التعميسأأأأات الرأأأأادرة مأأأأغ سأأأأمصة الشقأأأأج رقأأأأع )

ختيارية بإشخاف اسالمي ترفية قرى اإلترفية بشظ األ 2111اق، شيج العام السرارف وفي ىحا الدي
مباشأأخ ومتابعأأة حثيثأأة مأأغ قبأأل سأأمصة الشقأأج، تأأع فأأي إشارىأأا سأأحب تأأخخيز السرأأخف وبيأأع محفطتأأو 

 سالمي الفمدصيشي.البشظ اإل إلىالبشكية 

صع الػفأأاء بذأأخو  سأأمصة الشقأأج، وبالتأأالي فقأأج قرأأى مأأغ البشأأػك الزأأعيفة والتأأي لأأع تدأأتفقأأج كأأان بشأأظ األ
الت مغ قبل سمصة الشقج لسعالجأة القرأػر مأغ خأالل خصتيأا لسعالجأة البشأػك الزأعيفة لمعأام و اتست مح

                                                           
111

 االتفالٌة التً سٌتم بموجبها االندماج   
111

براالعتراض  ٌومرا مرن تبلغره لررار الهٌئرة 15على ان ٌموم المعترض برالطعن امامهرا خرالل محكمة البداٌة هً المختصة بدعاوي االندماج   

 الممدم من لبله.
112

 نتمال الذمة المالٌة للشركة المندمجة الى الشركة الدامجة او الناشئة عن االندماج.ٌتم ا  
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ميأػن دوالر م 21بخأسأسال قأجره 1997قرى قأج تأسأذ فأي العأام ن بشظ األأ إلىوتججر اإلشارة  2111
لأأى لتأسيدأأو، و سأأخائيمية مأأغ المحطأأة األإالبشأأظ لزأأغػ   السأأالمية، وقأأج تعأأخضالذأأخيعة ا متبعأأاميخكأي، أ

مػاجيتأأو لرأأعػبات  إلأأى أدىالأأحي  األمأأخية، أصأأػلنأأو يذأأكل غصأأاء تسػيميأأا لحخكأأات أبدأأبب مأأداعع ب
تأأجخل  إلأأى أدىكأأا، ودولأأة البحأأخيغ، مسأأا يخ مأحخكتأأو، والحجأأد عمأأى امػالأأو  فأأي شأأل  إلأأىجسأأة، ادت 

 إلأى أدىغالقأو مسأا إ صأخت عمأى أ األمخيكيةالدمصات  ال أنإمػال البشظ، أسمصة الشقج لفظ الحجد عغ 
 .113م31/3/2111القخار بإدماجو في البشظ االسالمي الفمدصيشي بتاريخ  ذااتخ

إلعادة  كافة الجيػداستشفاذ وبعج  1999مشح العام  ظ فمدصيغ الجولي الحي كان متعثخاأما بخرػص بش
 تسمصة الشقج فقج تس إدارةدابق، ووفقا لقخار مجمذ إحياء السرخف بالتشديق مع رئيذ مجمذ إدارتو ال

ترفيتو ترفية إجبارية، وتعييغ مرف الستكسال عسمية الترفية كسا تع بيع السحفطأة البشكيأة الججيأجة 
 لبشظ القجس. 

ات إجأخاءبستابعة تحريل الجيػن الستعثخة وكل ما يمأدم مأغ يقػم   114الدشجيظوفي حاالت الترفية فإن 
 ن سأمصة الشقأج تسأارسأوعميأو فإنشأا نالحأ   115 .ترأفية بإشأخاف مباشأخ مأغ سأمصة الشقأجإتسأام عسميأة ال

خأأأخ بعأأأج فقأأأجانيا لذخرأأأيتيا آوبسعشأأأى  أخخى صأأأالحياتيا بدأأأحب تأأأخاخيز السرأأأارف بعأأأج انأأأجماجيا بأأأ
 ات الالزمة والزخورية لالنجماج. جخاءالسعشػية، وذلظ بعج استكسال اإل

 

 نجماجهنية لال الطبيعة القان :الثالثالسبحث 

ثأار التأي تتخكيأا مأغ خأالل اآل باألسأاس اج، فيأي تأتعنأجمعمأى تحجيأج الصبيعأة القانػنيأة لال اختمف الفقأو
عسمية االنجماج عمى شخرية الذخكة السعشػية الجاخمة في عسمية االنجماج، وكحلظ عمى ذمتيا الساليأة، 

 خ.والجيػن التي في ذمتيا لمغي لجى الغيخ والحقػق التي لمذخكة

 إلأأىنطسأأة التأأي تأأؤدي نطأأام خأأاص، يختمأأف عسأأا سأأػاه مأأغ األ وانأأجماج الذأأخكات فيسأأا بيشيأأا يأأتع وفأأق
ن تحجيأج الصبيعأة القانػنيأة لالنأجماج تدأاعج فأي تسييأده عسأا سأػاه ت التخكد االقترادي، وبالتالي فإحاال

 قج تتذابو معو. أخخى مغ أنطسة 
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فاالنأجماج يأتع بشأاء عمأى ، وبالتأالي 116اقي كسأا أسأمفشاتفأوعسمية االنجماج تتع في غالب األحيأان بذأكل ا
 سأأحجدلمذأخو  القانػنيأة، وعميأو  عقج يتع بيغ الذأخكات الخاغبأة بأو تحكسأو القػاعأج العامأة ويكأػن مػافقأا

 بيغ االنجماج وما شابيو مغ أنطسة في السصمب الثاني.وأميد ل، و شبيعة االنجماج في السصمب األ

 

 :بيعة القانهنية النجماج الذخكاتتحجيج الط ل:والسطمب األ 

 اآلراءانأأأجماج الذأأأخكات فأأأال بأأأج مأأأغ تحجيأأأج الصبيعأأأة القانػنيأأأة ليأأأحه العسميأأأة، وبعيأأأجا  عأأأغ  ىسيأأأةأل نطأأأخا
السختمفة في تحجيج شبيعة انجماج الذخكات القانػنية، فإنشي سأبيغ مػقف السذأخوع الفمدأصيشي والسقأارن 

ما باالتفاق وىحا مأا لفمدصيشي قج نز عمى أن يتع االنجماج إالسذخع ا في تحجيج شبيعة االنجماج، كػن 
 وىحا ما سأبيشو ثانيا . اخ وإما جبال، أو سأبيشو 

 الذخكة الجامجة والذخكة السشجمجةال: االنجماج ىه عقج بين أو 

 بسػجبأأود ، تحأأجأكثأأخ أوسأأػاء جأأخى االنأأجماج بالزأأع أم بأأالسدج فإنأأو يأأتع بشأأاء عمأأى اتفأأاق بأأيغ شأأخكتيغ 
ثشأأأاء تستأأأع كافأأأة الذأأأخكات الخاغبأأأة بالأأأجخػل باالنأأأجماج بذخرأأأيتيا كافأأأة أ وااللتدامأأأات بيشيسأأأا الحقأأأػق 

االعتبارية، وبحيث تدعى ىحه الذأخكات لتحقيأق مرأمحتيا الخاصأة عمأى وجأو الخرأػص ثأع مرأمحة 
 كافة الذخكات الجاخمة باالنجماج وكحلظ التي تشتج عشو.

السشجمجأة وانتقأال ذمتيأا الساليأة محسمأة بسأا ليأا مأغ حقأػق  وألن االنجماج بالزع يؤدي النقزاء الذخكة
 وما عمييا مغ التدامات، فإنو كان ال بج مغ تػضيح الصبيعة القانػنية الستختبة عمى ىحا االتفاق.

بفكخة العقج، والحي يتصمب تػافخ أركانأو وشأخوشو الذأكمية والسػضأػعية، وبأالخغع مأغ  117الفقو لحلظ أخح
يأأع اختمفأأػا فأأي التكييأأف القأأانػني لفكأأخة إال أنيعأأة ىأأحا االتفأأاق القانػنيأأة، تفدأأيخ شب سحاولأأةقيأأام ىأأؤالء ب

، 119نأو مجأخد عقأج تسييأجي، ومشيع مغ قأال أ118مجخد مذخوع  بأنو تقال الحمة السالية، فسشيع مغ رأىان
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 66)مرجع سابك( ص 
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فانره ال ٌرتم ٌتبنى هذا الجانب من الفمه ان االندماج، غٌر ملزم للشركة كونه ال ٌرتمً للعمد، فاالندماج ال ٌتم اال بإرادة الهٌئة العامرة، وعلٌره  

لمفوضٌن بالتولٌع فمط، وبالتالً ٌحتاج إلجراءات اخررى وهرً موافمرة الهٌئرة العامرة للشرركة، فرالمفوض برالتولٌع لره صرالحٌات محرددة بإرادة ا
ال ٌمنحه اٌاهرا عمرد التأسرٌس، والهٌئرة العامرة للشرركة وتولٌعره بالموافمرة  علرى االنردماج ال ٌعردو كونره علرى موافمرة بالردخول بمشرروع مرا هرو ا

 (26، ص 1665للمزٌد انظر د. احمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة المانونٌة االندماج.)
116

اعتبر هذا الجانب من الفمه انه عبرارة عرن عمرد تمهٌردي، ٌعمبره عمرد نهرائً، ٌرتم حرٌن الحصرول علرى موافمرة الهٌئرة العامرة للشرركة الراغبرة  

 31واحد بٌن الشركات الداخلة به. المرجع السابك ص باالندماج، وال ٌمكن ان ٌتصور ذلن كون ان االندماج ٌتم بعمد 
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بأي السذأخع العخ  إال أن، 111واتجاه قال انو عقج معمق عمى شأخ ، وآخأخيغ قأالػا انأو عقأج متتأابع التكأػيغ
ثاره، وقج عأالج الصبيعأة ى اتفاق يحجث آوالفمدصيشي قج حدع الججل بأن أخح بفكخة أن االنجماج يقػم عم

الثانػيأأة ليأأحا االتفأأاق بانتقأأال الحمأأة الساليأأة لمذأأخكة السشجمجأأة محسمأأة بسأأا ليأأا مأأغ حقأأػق ومأأا عمييأأا مأأغ 
 .كافة ات الجاخمة بومذخكلالتدامات معتسجا  عمى مبجأ خالفة الذخكة الشاتجة عغ االنجماج 

السأأدج فأأي القأأانػن الفمدأأصيشي ىأأػ عبأأارة عأأغ  أونأأجماج بصخيأأق الزأأع ونالحأأ  أن التكييأأف القأأانػني لال
اتفأأأاق يأأأتع بأأأيغ الذأأأخكات الخاغبأأأة بالأأأجخػل بأأأو، وىأأأحا مأأأا يفيأأأع مأأأغ نرأأأػص السأأأػاد التأأأي تتحأأأجث عأأأغ 

( عمأى أن يقأجم شمأب 214حيأث نرأت السأادة رقأع ) 2117شة مذخوع قانػن الذخكات لدأاالنجماج في 
ووفقا  لمفقخة )ب( مشيا ارفاق عقج االنجماج السبخم بأيغ خفقا بالبيانات والػثائق التالية، االنجماج لمسخاقب م

الذأأخكات الخاغبأأة باالنأأجماج السبأأخم بأأيغ الذأأخكات الخاغبأأة باالنأأجماج مػقعأأا  مأأغ السفػضأأيغ بأأالتػقيع عأأغ 
شخوشو واسدو والتاريخ السحجد لإلنجماج والأحي يتػافأق مأع تمظ الذخكات مػضحا فيو شخيقة االنجماج و 

الشاتجأأة  أوعأأجاد السيدانيأأة االفتتاحيأأة لمذأأخكة الجامجأأة ساليأأة السعتسأأج ألغأأخاض االنأأجماج وإ تأأاريخ القأأػائع ال
 يتع االتفاق عمييا. أخخى عغ االنجماج وأي شخو  

ة غيأخ العاديأة ق بأو قأخار الييئأة العامأبأج ان يخفأالصمأب ال  ىحه السادة في الفقأخة )أ( عمأى ان كسا نرت
قأخار جسيأع الذأخكاء حدأب مقتزأى الحأال بالسػافقأة عمأى االنأجماج  أو كافأة مذخكات الخاغبة باالنجماجل

 ن يتزسغ قخار الييئة العامة شخيقة االنجماج.ريخ السحجد لمجمج الشيائي شخيصة أبسا في ذلظ التا

ن تحرأأل عمأأى مػافقأأة سأأمصة الشقأأج قبأأل صأأجور نأأجماج أمأأى السرأأارف التأأي تخغأأب باالن عبيشسأأا نجأأج أ
( مأأغ القأأخار 2( و )1( )65القأأخار باالنأأجماج مأأغ قبأأل ىيئتيأأا العامأأة وىأأحا مأأا تأأشز عميأأو السأأادة رقأأع )

 م.2111( لدشة 9بقانػن بذأن السرارف رقع )

الذأأخكات  بأأإرادةن االنأأجماج يأأتع عمأأى أ 99فأأي السأأادة  2115دأأشة ( ل21وقأأج نأأز قأأانػن التأأأميغ رقأأع )
وافقأت الييئأة عمأى تقخيأخ المجشأة  اإذ( عمأى انأو: 1تشز الفقخة رقع )إذ  111الجاخمة بو بذخ  قبػل الييئة

ليػميغ متتالييغ، ويحق لكل شية وفي صحيفتيغ محميتيغ يػميتيغ يعمغ عغ االنجماج في الػقائع الفمدصي
 .وعالنإ  أو ة خالل ثالثيغ يػما  مغ تاريخ نذخهالييئ إلىصاحب شأن أن يعتخض 
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 32مصدر السابك ص للشركة وغٌرها من االجراءات الشكلٌة والموضوعٌة بحٌث اطلك علٌه عمد متتابع التكوٌن )ال
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 هً هٌئة سوق رأس المال 2115( لسنة 21الهٌئة : وفك لانون التأمٌن الفلسطٌنً رلم ) 
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: عمى الذخكات السشجمجة أن تتيح لمسؤمغ ليأع االشأالع عمأى االتفاقيأة ية فتشز عمى أنوما الفقخة الثانأ
يأأأا، وتبقأأأى ىأأأحه االتفاقيأأأة معخوضأأأة لالشأأأالع فأأأي أحكامالتأأي تأأأع االنأأأجماج شبقأأأا  ليأأأا لكأأأي يتحققأأأػا مأأأغ 

 تفاقية االنجماج.السخكد الخئيذ لكل مغ الذخكات السشجمجة لسجة شيخ مغ تاريخ نذخ ا

مأأغ تأأاريخ  يقبأأل االعتأأخاض خأأالل ثالثأأيغ يػمأأا لأأع اإذ( تأأشز عمأأى انأأو : 3بيشسأأا نجأأج أن الفقأأخة رقأأع )
قخار االنجماج خالل خسدأة عذأخ يػمأا تقجيسو فيحق لمسعتخض الصعغ اما محكسة البجاية السخترة في 

ات الأجمج إجأخاءنياء االعتخاضات وإنجج أنو: بعج تدػية ( 4مغ تاريخ تبميغو بالخفس، وفي الفقخة رقع )
الذأخكة التأي تأع االنأجماج بيأا، وتعتبأخ إجأازة أي  إلأىات القانػنيأة لشقأل الحقأػق وااللتدامأات جخاءتبجأ اإل

بيأا مأغ رسأػم نقأل السمكيأة  جمجحكسا  كسا تعفى الذأخكة السشجمجأة والذأخكة السشأ112شخكة مشجمجة ممغاة 
 .كافة نجماجلخسػم التي تتختب بدبب االاو والزخائب 

( عمأأى آثأأار ىأأأحا االنأأجماج حيأأث تشتقأأل جسيأأع حقأأػق والتدامأأات الذأأأخكة 5وقأأج نرأأت الفقأأخة رقأأع )ىأأحا 
القأأانػن. وقأأج اعتبأأخ السذأأخع الفمدأأصيشي كسأأا السذأأخع  حكأأامألالذأأخكة السشأأجمج بيأأا وفقأأا   إلأأىالسشجمجأأة 
 ذخكات السشجمجة.ن الذخكة الشاتجة عمى االنجماج تعتبخ خمفا  عاما  لوالسرخي أ األردني

 النجماج بقهة القانهن ثانيا: ا

خاغبأة بالأجخػل ليأو بأيغ الذأخكات البالخغع مغ أن األصل في االنجماج أن يأتع عبأخ اتفأاق يأتع التػصأل إ
حتأى  تن االنأجماج قأج يأتع فأي بعأس الحأاالالسذخع الفمدصيشي قج نز عمى أ إال أنبعسمية االنجماج، 

سخاشخ افالس الذخكات، حقػق السداىسيغ والسػدعيغ ودرء لل ػناصظ ولػ لع تتػافخ رغبة األشخاف وذل
 لمسرمحة العامة. وكحلظ صػنا

مأغ قأانػن السرأارف رقأع  64وكحلظ ما جاء في السادة  6فقخة  53 رقع السادة يدتفاد مغ نزىحا ما و 
فأي جأدء مشأو  أونرت عمى أن )لدمصة الشقج الحق في إصجار قخار بجمج مرخف  إذ، 2111لدشة  9

أكثأأخ، بسػافقأأة الجسعيأأة العسػميأأة لمسرأأخف الأحي يأأتع الأأجمج فيأأو وىيئتأأو العامأأة بغأأس  أومرأخف آخأأخ 
الشطخ عغ مػافقة السرخف محل االنجماج وىيئتو العامة، وذلظ فأي عأجة حأاالت(، وقأج جأاء فأي السأادة 

بقأخار مأغ سأمصة الأحي يأتع  بأنأو"النأجماج فأي تعخيفيأا ا( 6/2111لى مغ تعميسات سمصة الشقج رقأع )و األ
 ."لمحفاظ عمى السرمحة العامة أوالشقج لمحفاظ عمى حقػق السػدعيغ 

 شأأأخاص السعشػيأأأة درء  وعميأأأو فأأأإن االنأأأجماج ىشأأأا يشبأأأع وفقأأأا  لمطأأأخوف التأأأي تسأأأخ بيأأأا ىأأأحه الفئأأأة مأأأغ األ
القأأأخار باإلدمأأاج، وذلأأأظ خذأأأية  ذاالأأأحي مأأشح االخترأأأاص لييئأأأة مأأا التخأأأ لمسخأأاشخ، ويأأأتع بقأأػة القأأأانػن 
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 تنمضً شخصٌتها المانونٌة لشركة التأمٌن المندمجة 
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ترأأفيتيا، كأػن االنأجماج يدأاعج الذأأخكات السشجمجأة عمأى االسأتسخار والتقأأجم  أوحأجى الذأخكات إ سالإفأ
 رباح.تحقيق األ إلىوالسشافدة وتغييخ مدارىا مغ الخدارة 

 

 تسييد االنجماج عسا شابيو من أنظسة :السطمب الثاني

ببعس حج بعيج  إلىػ يتذابو تدعى لو الذخكات، وى الحينػاع التخكد االقترادي يعتبخ االنجماج أحج أ
ثيأخ مأغ شا نجج أنيا تختمف فأي الكإال أناألنطسة القانػنية والتي تعج أيزا مغ انػاع التخكد االقترادي، 

بأأيغ الفأأخق بأأيغ عسميأأة االنأأجماج ، عمأأى أن أالأو  سأأتحػاذاالنطأأام االنأأجماج عأأغ نطأأام  وسأأأميدالتفاصأأيل 
 .اثانيوتحػل الذخكات 

 ستحها االعن تسييد االنجماج  :الأو 

 أو ظ الذأأأخكة السدأأأتحػذة لمذأأأخكة األخأأأخى يكأأأػن بتسمأأأ سأأأتحػاذاال، ف113سأأأتحػاذااليختمأأأف االنأأأجماج عأأأغ 
الذخكة السدتيجفة مع تػفخ نية الذخكة السدتحػذة تسكشيا مغ الديصخة عمى الذأخكة  أسيعالديصخة عمى 

 .114عمييا وتدييخ شؤونيا ستحػاذاالالسخاد 

التحكع والديصخة عمى  إلىتؤدي  أخخى انػنية بقرج استيالء شخكة ما عمى يتع عبخ عسمية ق ستحػاذاالف
ىأأجاف والغايأأات التأأي رسأأستيا الذأأخكة السدأأتحػذة لسدأأتيجفة، بسأأا يحقأأق مجسػعأأة مأأغ األالذأأخكة ا إدارة

يحقق ليا نػع مغ التػسع الشػعي والشسػ، وذلظ عغ شخيق الديصخة عمى مذخوعات  ستحػاذااللشفديا، ف
لتجشأأب السخأأاشخ االقترأأادية السختبصأأة بإنذأأاء مذأأخوعات ججيأأجة، ومأأا قأأج يرأأاحبيا مأأغ  قائسأأة، وذلأأظ

 .115فذل 

حيانأا لتشػيأأع الشذأا  التجأاري، مسأأا قأج تكأػن أ سأأتحػاذاالعأغ االنأأجماج، فالغايأة مأغ  سأتحػاذاالويختمأف 
يا عسميأة ثأار التأي تفخضأتختمأف عأغ اآل سأتحػاذاالتػزيع السخاشخ، وىشاك آثار جسة لعسميأة  إلىيؤدي 

والدأأيصخة فأأي كثيأأخ مأأغ االحأأػل بيشسأأا االنأأجماج يأأؤدي  دارةىأأػ انتقأأال السمكيأأة واإل سأأتحػاذاالاالنأأجماج، ف
                                                           

113
شرركة المسرتحوذة هو احد انواع التركز االلتصادي، والذي من شأنه ان ٌؤدي الى نمل السرٌطرة الفعلٌرة مرن الشرركة المسرتحوذ علٌهرا الرى ال 

سواء بشكل مباشر او غٌرر مباشرر) انظرر د. هرانً صرالح سرري الردٌن، التنظرٌم التشررٌعً لعرروض الشرراء االجبراري بمصرد االسرتحواذ علرى 
االسرتحواذ علرى الشرركات التجارٌرة، الشركات الممٌدة بالبورصة وفما ألحكام لانون سوق رأس المال المصرري( مرن كتراب الردكتور نهراد السرٌد 

 . 6، ص 2114دار النهضة العربٌة، الماهرة 
ار وٌختلف االستحواذ عن االندماج، فالغاٌة من االستحواذ لد تكرون احٌانرا لتنوٌرع النشراط التجراري، ممرا ٌرؤدي الرى توزٌرع المخراطر، وهنران اثر

ملكٌرة والسرٌطرة فرً كثٌرر مرن االحروال بٌنمرا جمة لعملٌة االستحواذ تختلف عن االثرار الترً تفرضرها عملٌرة االنردماج، فاالسرتحواذ هرو انتمرال ال
االنرردماج ٌررؤدي الررى السررٌطرة دون الملكٌررة، فاالسررتحواذ ٌررتم عبررر شررراء نمرردي لالسررهم مررن المسرراهمٌن، او مبادلررة اسررهم باسررهم، او مررن خررالل 

باسهم، او من خالل شراء االصول كرأن  االكتتاب لزٌادة رأسمال الشركة المستهدفة، او من خالل مبادلة الدٌون التً فً ذمة الشركة المستهدفة
 (24وحتى ص  11ٌتم شراء مصنع انتاجً مملون للشركة المستهدفة، للمزٌد راجع كتاب الدكتور نهاد السٌد )مرجع سابك من ص 

114
 6، ص 2114نهاد احمد ابراهٌم السٌد، االستحواذ على الشركات التجارٌة، دار النهضة العربٌة، الماهرة  

115
 61ٌد )مرجع سابك ص د. نهاد الس 
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مأأغ السدأأاىسيغ، وا عبأأأخ  سأأأيعيأأتع عبأأأخ شأأخاء نقأأجي لأ سأأتحػاذاالالدأأيصخة دون السمكيأأة، كسأأأا ان  إلأأى
مأغ خأالل  أولذأخكة السدأتيجفة، مغ خالل تشطيع اكتتاب لديادة رأسأسال ا أو، أسيعب أسيععسمية مبادلة 

كأأن يأأتع  صأػلقأج يكأأػن مأغ خأالل شأأخاء األ أو، أسأيعمبادلأة الأجيػن التأي فأأي ذمأة الذأخكة السدأأتيجفة ب
 .116شخاء مرشع انتاجي مسمػك لمذخكة السدتيجفة

ذأأأأخكة يختمأأأأف عأأأأغ االنأأأأجماج، وذلأأأأظ ببقأأأأاء الذخرأأأأية السعشػيأأأأة والحمأأأأة الساليأأأأة لم سأأأأتحػاذاالن كسأأأأا أ
انقزأأاء الذخرأأية السعشػيأأة وانتقأأال ذمتيأأا الساليأأة  إلأأىن االنأأجماج يأأؤدي ييأأا، بيشسأأا نجأأج أالسدأأتحػذ عم

 الذخكة الشاتجة عغ االنجماج. إلى

 سأأتحػاذاالب أوتيجفة، دأأسيع الذأأخكة العمأأى أسأأ سأأتحػاذاالب يكأأػن امأأا سأأتحػاذاالن وتجأأجر اإلشأأارة ىشأأا أ
ىشا بانعقاد الشية عمى الديصخة الفعمية  ستحػاذالان يقتخن الذخكة السدتيجفة، وعميو فال بج أ أصػلعمى 

ي حرة تسكغ أ أوغمبية فييا لذخاء، وذلظ مغ خالل شخاء حرز األعمى الذخكة السدتيجفة بعسمية ا
 .117ستحػاذاالالسذتخي مغ الديصخة عمى الذخكة السدتيجفة ب

 :118وىشالظ معياريغ لمتفخيق بيغ االنجماج واالستحػاذ حدب االتي

ول: السقابأأل السأأجفػع فأأاذا كأأان السقابأأل السأجفػع لسأأالكي اسأأيع الذأأخكات مأأال، أي ثسأأغ ولأأيذ السعيأار اال
 حرة اعتبخت العسمية استحػاذا، اما اذا كان السقابل حرة فيػ انجماج.

 السعيار الثاني: مال الذخكة

ان انذأاء اذا لع تشقزي الذخكة بعج شخاء شخكة اخخى ألسأيسيا نكأػن برأجد عسميأة اسأتحػاذ، امأا اذا كأ
 شخكة ججيجة فالعسمية انجماج.

 

 أو، سأيعوقج فصغ السذأخع ليأحا الشأػع مأغ التخكأد االقترأادي، حيأث قأام بتشطأيع عسميأات بيأع وشأخاء األ
وخذأأية مأأغ السزأأاربات التأأي قأأج  سأأيعحقأأػق الترأأػيت فأأي الذأأخكة، وذلأأظ حسايأأة لمستعأأامميغ بيأأحه األ

ى انأأو ال يجأأػز نأأز عمأأ فقأأجالذأأخكات لخقابتأأو،  اذاسأأتحػ خزأأع أخض اسأأتثساراتيع لمخصأأخ، وبالتأأالي تعأأ
، وقأج 119باتفأاق السدأاىسيغ فأي عقأج تأسأيذ الذأخكة عمأى ذلأظ أوال بشز القانػن، إالتشازل عغ الديع 

                                                           
116

 24وحتى ص  11نظر للمزٌد :المرجع السابك من ص  
111

 11المرجع السابك ص  
116
 466ولغاٌة ص  455م من ص 2114للمزٌد انظر د. نهاد السٌد االستحواذ على الشركات التجارٌة دار النهضة العربٌة  
116

 لانون سوق رأس المال المصري )الباب الثانً عشر(   
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الػاجأب  سأيععمأى عأجد األ 2117مأغ مذأخوع قأانػن الذأخكات الفمدأصيشي لدأشة  142بيشت السادة رقأع 
وعزػ مجمذ لذخكة مع مخاعاة حقػق صغار السداىسيغ في ا دارةامتالكيا لمتخشح لعزػية مجمذ اإل

مغ ذات القأانػن التأي تفأخض عمأى السدأاىسيغ  87ن يتػافق ىحا مع نز السادة أعمى السدتقل  دارةاإل
كسأا ان السذأخع الفمدأصيشي قأج التأسيدية لمذخكة وذلظ لسأجة عأاميغ عمأى االقأل،  سيععجم الترخف باأل

كيفيأأأأة تسمأأأأظ  2117مأأأأغ مذأأأأخوع قأأأأانػن الذأأأأخكات لمعأأأأام   228رسأأأأع فأأأأي الفرأأأأل الثالأأأأث فأأأأي السأأأأادة 
( 13بيشسا ال نجج مثل ىحا الشز في قانػن ىيئة سأػق رأس السأال رقأع )عمييا  ستحػاذاالو  121الذخكات
 .م2114لدشة 

 : تسييد االنجماج عن التحهلثانيا

ردة فأأأي ات الأأأػانأأأػاع الذأأأخكأنأأأػع مأأأغ  أوشخىأأأا القانػنيأأأة الشاضسأأأة لكأأأل شأأأكل أشأأأكال الذأأأخكات و أتتعأأأجد 
و مشاسأأبا مأأغ نأأنذأأاء وتأسأأيذ مأأا يخو إقأأا إلمكانيأأاتيع الساديأأة الستاحأأة فأأخاد وفالقأأانػن، فالقأأانػن مأأشح األ

قأج تأخك البأاب مفتػحأا لتغييأخ  ةالفمدصيشيالقػانيغ  في القػانيغ السقارنة و ن السذخع إشخكات، وبالتالي ف
ى لأإان ىأؤالء ومأع مأخور الأدمغ قأج يحتأاجػن  يأثح، يابأنذأائ قأام ىأؤالء الذكل القانػني لمذخكات التي

آخأأأخ يشاسأأأبيع، فقأأأج تتغيأأأخ الطأأأخوف االقترأأأادية لمذأأأخكة شأأأكل  إلأأأىتغييأأأخ الذأأأكل القأأأانػني لذأأأخكتيع 
 حرخ نذاشيع التجاري. إلىتػسيعيا، وقج تدػء االمػر فيزصخ الذخكاء  إلىلأحدغ، فيخاد 

ج يحتأاجػن لتغييأخ الذأكل القأانػني ليأحه الذأخكة ، قأ121(التزأامغ) العاديأة العامأة  ذأخكةالفالذخكاء في 
 إلأأأى 123خرػصأأأيةمدأأأاىسة ، وقأأأج يحتأأأاج الذأأأخكاء فأأأي شأأأخكة 122محأأأجودةعاديأأأة شأأأخكة  إلأأأىيأأأا بتحػيم

 .124مداىسة عامة إلىتحػيميا 

 إلأأأىن تحػيأأأل الذأأأخكة ال يأأأؤدي أنشأأأا نجأأأج إالذأأأخكة يختمأأأف عأأأغ االنأأأجماج، ذلأأأظ  وعميأأأو فتحػيأأأل شأأأكل
رأيتيا السعشػيأة كػنيأا تبقأى ىأحه الذأخكة قائسأة ومدأتقمة، وال تدأيصخ عمييأا انقزائيا، وال يؤثخ في شخ

                                                           
121

علررى انرره ٌحررك للشررركة تملررن شررركة اخرررى بالكامررل وفمررا ألحكررام هررذا  2111مررن مشررروع لررانون الشررركات للعررام  226تررنص المررادة   

 المانون....انظر للمزٌد الفمرات أ، ب، ج، د، ه من نصوص هذه المادة.
121

ن االشرخاص الطبٌعٌرٌن ال ٌمرل على انه تتألف الشركة العادٌة العامة من عردد مر 2111من مشروع لانون الشركات للعام  11تنص المادة   

عن اثنٌن وال ٌزٌد عن عشرٌن اال اذا طرأت الزٌادة على ذلن نتٌجة لرإلرث. وٌكتسرب جمٌرع الشرركاء فٌهرا صرفة التراجر حٌرث ٌكرون الشرركاء 
 ضامنٌن لدٌون الشركة فً كامل ذمتهم المالٌة

122
ركاء، الفئرة االولرى تكرون مرن الشرركاء المتضرامنون والرذٌن ٌمومرون الشركة العادٌة المحدودة، هً الشركة التً ٌكون فٌها نوعٌن مرن الشر  

بإدارة الشركة وٌكونوا مسرؤولٌن وضرامنٌن لردٌونها فرً جمٌرع امروالهم الخاصرة، والفئرة الثانٌرة وهرم الموصرٌن  وهرؤالء ال ٌشراركون فرً ادارة 
طلك على هذا النوع من الشركات )شركة التوصرٌة البسرٌطة( الشركة وال ٌكونوا مسؤولٌن عن دٌونها اال بحدود حصتهم فً رأسمال الشركة وٌ

 م.2111( من مشروع لانون الشركات لسنة 36وفك نص المادة رلم _
123
الشركة الخصوصٌة المحدودة، وهً الشركة التً تكون فٌها مسؤولٌة الشركاء محردودة بمردر حصصرهم فرً الشرركة، فذمرة الشرركة المالٌرة  

وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها مسؤولة عن دٌونها والتزاماتها، وهً تتكرون مرن شخصرٌن او اكثرر، ووفرك تختلف عن ذمة الشركاء فٌها، 

وفرك نرص المرادة و 2111من مشروع لانون الشركات للعرام  16والمادة  م.1664لسنة  12من لانون الشركات رلم  44نص المادة رلم 

 1661( من لانون الشركات االردنً لعام 53رلم )
124

( و 61( و)61،  وللمزٌرد انظرر نرص المرادة  )2111الشرركة المسراهمة العامرة، انظرر البراب السرادس فرً مشرروع لرانون الشرركات للعرام   

 م.1661لسنة  22( من لانون الشركات رلم 62)
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ا يتعمأق باسأتسخار شا نجج ان الفقو قج اختمفت آراؤه فيسأإال أن ، وتبقى محتفطة بحمتيا السالية.أخخى شخكة 
 :ضيخت ثالثة آراء مختمفة فقجذخريتيا السعشػية، باحتفاظ الذخكة 

انقزأأأاء  إلأأىي تغييأأخ فأأأي شأأكل الذأأخكة القأأأانػني يأأؤدي ن أأ إلأأىذىأأب اصأأحاب ىأأحا الأأأخأي   . أ
شخريتيا القانػنية، وبالتالي ال بج ليحه الذخكة مغ الجخػل في عسمية ترفية وجػدىا القانػني 

 .125ال، لتحل محميا شخرية قانػنية ججيجة، وىحا ال يدتقيع مع الػاقعأو 
نػني تبقأأأأأى محتفطأأأأأة ن الذأأأأأخكة الخاغبأأأأأة فأأأأأي تحػيأأأأأل شأأأأأكميا القأأأأأاأصأأأأأحاب ىأأأأأحا الأأأأأخأي أيأأأأأخى  . ب

ي لمذخكة ىػ انحالل ليا، ن تحػيل الذكل القانػنأانػنية وبالتالي ال يعتبخ ىؤالء بذخريتيا الق
ال إا السعشػيأأة، فتغييأأخ الذأأكل مأأا ىأأػ ن شخرأأيتيا القانػنيأأة تبقأأى وتدأأتسخ شخرأأيتيإوعميأأو فأأ

 .126يتالءم مع حجسيا وامكانياتيا السادية اججيج االباسيا ثػب
نأأز  اإذلقأأانػن وعقأأج تأسأأيذ الذأأخكة، فأأالأأى االخجأأػع  مأأغنأأو ال بأأج أحا الأأخأي صأأحاب ىأأأيقأأػل  . ت

ن أحلظ دون مكانيأأة تحأأػل الذأأخكة فأأي حالأأة رغأأب الذأأخكاء بأأإعقأأج التأسأأيذ عمأأى  أوالقأأانػن 
تشقزأأي شخرأأيتيا السعشػيأأة، فيأأحا يعشأأي بقأأاء شخرأأية الذأأخكة السعشػيأأة الستحػلأأة واسأأتسخارىا، 

يا، ليحأأل ئانقزأأا إلأأىا السعشػيأأة، وبالتأأالي يأأؤدي التحأأػل وبعكأأذ ذلأأظ فإنيأأا تخدأأخ شخرأأيتي
 .127مكانيا شخز معشػي ججيج، وىحا يعشي ضخورة ترفية الذخكة القجيسة

الرأادر فأي  األردنأيقأانػن الذأخكات  إلأىبأالشطخ  مةن تحةهل الذةخكات و لة  األردنةيويتزح مهقف السذخع  
شأخكة  إلأىال يتختب عمى تحػيل اية شخكة نو ) أمشو عمى  221فقج نز في السادة  1997العام  رقع 

نذأأػء شأأخز اعتبأأاري ججيأأج، بأأل تبقأأى لمذأأخكة شخرأأيتيا االعتباريأأة الدأأابقة وتحأأتف  الذأأخكة  أخأأخى 
بجسيع حقػقيا وتكػن مدؤولة عغ التداماتيا الدابقة عمأى التحػيأل، وتبقأى مدأؤولية الذأخيظ الستزأامغ 

 .128بأمػالو الذخرية عغ ديػن الذخكة والتداماتيا
حيأأث  األردنأأيقأأج سأأار بسأأا سأأار بأأو السذأأخع  2117مذأأخوع قأأانػ الذأأخكات الفمدأأصيشي لعأأام ن أونجأأج 

ن تتحأأػل الذأأخكة العاديأأة أشأأخكة عاديأأة محأأجودة كسأأا يجأأػز  إلأأىجأأاز تحأأػل الذأأخكة العاديأأة العامأأة فأ

                                                           
125

ً النردماج الشرركات احمرد سرعٌد ابرو زٌنرة، االطرار المرانونوكرذلن انظرر   66انظر كتاب الردكتور حسرام الردٌن الصرغٌر مرجرع سرابك ص   

 66جامعة الماهرة ص ً االردنً المصري( رسالة دكتوراه )دراسة ممارنة الموانٌن الفلسطٌن    التجارٌة 
126

   66د. حسام الدٌن الصغٌر مرجع سابك ص   
121

  66المرجع السابك ص   
126

الردنٌرة )تمٌٌرز حمروق هٌئرة خماسرٌة(، ) ال لمحكمرة التمٌٌرز ا  4/6/2116(  الصرادر بترارٌ  3515/2111هرذا مرا جراء فرً حكرم  رلرم )  

ٌترتب على تغٌٌر صفة  الشركة المدعٌة من شركة ذات مسرؤولٌة محردودة الرى شرركة مسراهمة عامرة الرى نشروء شرخص اعتبراري جدٌرد، وفمرا 
 حسب لانون الشركات النافذ.)منشورات مركز عدالة( 221لنص المادة 
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فأي تدأجيل ات القانػنيأة جأخاءشخكة عادية عامأة وذلأظ بسػافقأة جسيأع الذأخكاء وباتبأاع اإل إلىالسحجودة 
( )أ( مأأأغ مذأأأخوع قأأأانػن 216تأأأشز السأأأادة رقأأأع )كسأأأا   129الذأأأخكة وتدأأأجيل التغييأأأخات الصارئأأأة عمييأأأا

الذأأأأخكة ذات  أويجأأأأػز لمذأأأأخكة السدأأأأاىسة الخرػصأأأأية السحأأأأجودة نأأأأو أم عمأأأأى 2117الذأأأأخكات لدأأأأشة 
يأأأأة تأأأأػافخت الذأأأأخو  القانػن اإذمحأأأأجودة  أوشأأأأخكة عاديأأأأة عامأأأأة  إلأأأأىن تتحأأأأػل السدأأأأؤولية السحأأأأجودة أ

ات تحأأأػل إجأأأخاءعمأأأى  2117مأأأغ مذأأأخوع قأأأانػن الذأأأخكات لمعأأأام  218كسأأأا نرأأأت السأأأادة  ،131لأأأحلظ
ىسة عامأة، شخكة مدا إلىالذخكة ذات السدؤولية السحجودة  أوالذخكة السداىسة الخرػصية السحجودة 

 فقج نرت عمى جػاز تحػل الذخكة السدأاىسة العامأة 2117مغ مذخوع القانػن لمعام  219ما السادة أ
ات فأأي جأأخاءن تكأأػن ىأأحه اإلشأأخكة ذات مدأأؤولية محأأجودة، عمأأى أ أوشأأخكة مدأأاىسة خرػصأأية   إلأأى

 .131ات التدجيل والشذخإجخاءمذخوشة بإتسام كافة،  التحػل 
نذأأػء شأأخز  أخأأخى  إلأأىال يأأؤثخ تحأأػل الذأأخكة مأأغ شأأخكة نأأو ال يتختأأب و ووفقأأا لمتذأأخيعات السقارنأأة فإ

التأدام  أوحقػقيا ومدؤوليتيا الستعمقة بأأي ديأغ  بجسيع محتفطةة اعتباري ججيج بل تبقى الذخكة الستحػل
مأا رغبأت ىأحه  اإذ، كسا نأز عمأى جأػاز االحتفأاظ باسأع الذأخكة االصأمي الدأابق 132جخى قبل تحػيميا

 .133ىحا القانػن  حكامالذخكة بالتحػل وفقا أل
قأأخارات عمأأى أن   167فأأي السأأادة   1964لدأأشة  12رقأأع  فمدأأصيغ فأأي  ويأشز قأأانػن الذأأخكات الشافأأح 

ات السػافقأأأأة والتدأأأأجيل والشذأأأأخ جأأأأخاءنطأأأأام الذأأأأخكة تخزأأأأع إل أوالييئأأأأة العامأأأأة بتغييأأأأخ عقأأأأج التأسأأأأيذ 
 أوات قخاراتيأأأأا بفدأأأأخ الذأأأأخكة جأأأخاء( مأأأأغ ىأأأأحا القأأأانػن وتخزأأأأع أيزأأأأا  لأأأأحات اإل41بسقتزأأأى السأأأأادة )
مغ ىأحا البأاب، وفأي حالأة الترفية الػاردة في الفرل العاشخ  أحكاممع تقيجىا ب أخخى انجماجيا بذخكة 
 بذخكة واحجة ذات شخرية اعتبارية ججيجة. مججدا  الذخكتان السشجمجتان معا االنجماج تدجل

باالنأأجماج  أوال عشأأجما تكأأػن الذأأخكة الخاغبأأة بأأالتحػل إن التحأأػل كاالنأأجماج ال يأأتع إيأأة حأأال فأأأوعمأأى 
 إلأأىوبالتأأالي يأأتع انتقأأال ذمتيأأا الساليأأة تستعيأأا بذخرأأيتيا القانػنيأأة،  ن يأأتع ذلأأظ دون أقائسأأة، فأأال يسكأأغ 

الذخكة الججيجة، بيشسا تبقى الذأخكة الستحػلأة محتفطأة بذخرأيتيا االعتباريأة وتدأتسخ بأحلظ، بيشسأا تفقأج 
 الذخكة السشجمجة شخريتيا االعتبارية.

                                                           
126

 2111فلسطٌنً للعام من مشروع لانون الشركات ال 215المادة   
131

مرن مشرروع لرانون الشرركات  216انظر الشروط الواجب توفرها لتحول هذه االنواع من الشركات فً الفمرات )أ( و )ب( من المادة رلم   

 .2111للعام 
 

131
 2111من مشروع لانون الشركات للعام  211المادة   

132
 2111فمرة )ب( من مشروع لانون الشركات للعام  211المادة   

133
 2111فمرة )ج( من مشروع لانون الشركات للعام  211المادة رلم   
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التحأػل ن أ، فشجأج عأجة يسأا يختمفأان فأي جػانأبإال أنو القأائع بأيغ التحأػل واالنأجماج، وبالخغع مغ التذاب
مأا االنأجماج فيكأػن بزأع شأخكة أشكال الذخكات التجاريأة، أخخ مغ آشكل  إلىيتع بتغييخ شكل الذخكة 

بسأأدج شأأخكتيغ قأأائستيغ فيشأأتج عأأغ ذلأأظ شأأخكة ججيأأجة  أوفتشقزأأي شخرأأية الذأأخكة السشجمجأأة،  خأأخى أل
 بحيث تشقزي الذخرية القانػنية لكال الذخكتيغ.
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 :الثانيالفرل 

______________________________________________________ 

 ثار التي تشتج عن انجماج الذخكات بذكل عاماآل

 تسييج:

ذكل انجماج الذخكات ب أثخلجراسة االثار التي تشجع عغ االنجماج ال بج لشا في ىحا السقام مغ تػضيح 
قانػنية لمذخكة السشجمجة، وانتقال زوال الذخرية ال إلىن االنجماج يؤدي عام، فبات مغ السعمػم لجيشا أ

 أثخوعميو سأقػم بتػضيح وتبيان  التي نتجت عغ االنجماج، أوالذخكة الجامجة  إلىذمتيا السالية 
انجماج الذخكات عمى  أثخقػم بتػضيح ل، عمى أن أو االنجماج عمى الذخكة السشجمجة في السبحث األ

 الذخكة الجامجة في السبحث الثاني.

 

 انجماج الذخكات عمى الذخكة السشجمجة بذكل عام أثخ: لوالسبحث األ 

في السصمب  شػية لمذخكة السشجمجة وسأوضحوانقزاء الذخرية السع إلىانجماج الذخكات يؤدي 
الشاتجة عغ االنجماج  أوالذخكة الجامجة  إلىانتقال الحمة السالية مغ الذخكة السشجمجة  بيغأ ثع، لو األ
 السصمب الثاني.في 

 

 

 : انقزاء الذخرية السعشهية لمذخكة السشجمجةلواأل السطمب 

ترفيتيا بذكل كامل  أونحالل الذخكة ا إلىن االنجماج ال يؤدي يتزح لشا مغ خالل ىحه الجراسة أ
انقزاء الذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة بذكل  إلىوبالتالي قدسة مػجػداتيا، فاالنجماج يؤدي 

قج شخريتيا السعشػية بسػاجية الغيخ فق ، وقج نز السذخع ن الذخكة السشجمجة تف، أي أ134مبتدخ

                                                           
انقزاء الذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة بذكل مبتدخ بحيث انو ال تتع ترفية الذخكة السشجمجة ترفية تقميجية فالعشاصخ السادية  134

لتالي ال يتع المجػء لترفيتيا ترفية تقميجية بل يتع االستعانة والسعشػية لمذخكة السشجمجة تبقى قائسة وذلظ مغ خالل مذخوعيا االقترادي، وبا
بسبجأ الترفية إلحجاث االنجماج، فانقزاء الذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة ىشا يتع بصخيقة غيخ تقميجية، فيتع تقييع كافة االصػل 

ا ما يتع عادة عشج الترفية، اال ان ىح الحمة السالية تشتقل والسػجػدات والخرػم، وذلظ حتى تتزح معالع الحمة السالية لمذخكة السشجمجة وىح



  

51 

،  والتي تشز م1997( لعام 22رقع ) األردني( مغ قانػن الذخكات 222في السادة رقع  ) األردني
يتع انجماج الذخكات السشرػص عمييا في ىحا إذ ( )أ( 1في السادة )شخو  وشخق االنجماج  عمى

 أوان تكػن غايات أي مغ الذخكات الخاغبة باالنجماج متساثمة القانػن باي مغ الصخق التالية عمى 
 متكاممة:

تدسى ب )الذخكة الجامجة(  وتشقزي  أخخى شخكات  أواكثخ مع شخكة  أوبانجماج شخكة   (1
السشجمجة  فييا وتدول شخريتيا السعشػية وتشتقل جسيع حقػق  خخى الذخكات األ أوالذخكة 

ذخكة الجامجة بعج شصب تدجيل الذخكة السشجمجة وذلظ ال إلىوالتداماتيا الذخكة السشجمجة 
 ات التالية....جخاءوفقا لإل

( مغ مذخوع قانػن الذخكات الفمدصيشي لمعام 2(  و )أ( )1(  )أ( )211وىحا ما نرت عميو السادة )
 م.2117

( مشو 28ن السادة )فإنشا نجج أ 1964( لعام 12غ رقع )قانػن الذخكات الشافح في فمدصي إلىوبالخجػع 
 تشز عمى ما يمي:

الذخكة العادية في اية حال مغ ( واي اتفاق جائد بيغ الذخكات تشفدخ 27السادة ) أحكاممع مخاعاة 
 .أخخى دمجيا بذخكة  أو...)و( باتفاق الذخكاء جسيعيع عمى فدخيا .: األحػال اآلتية

إنيا اعتبخت ان االنجماج ف 1997لعام  22رقع  األردني( )أ( مغ قانػن الذخكات 32ووفقا لمسادة ) 
 يكػن سببا مغ اسباب انقزاء شخكة التزامغ.

الختامية  حكام( مغ األ5( تشز في السادة رقع )6/2111ن تعميسات سمصة الشقج رقع )كسا أنا نجج أ
السرارف السشجمجة  أوالشاتج عغ االنجماج مكان السرخف  أونو: يحل السرخف الجامج فييا عمى أ
 ضجىا. أوات القزائية السقامة مغ قبميا جخاءي واإلو ابسا في ذلظ الجع ،واالمػر اتجخاءفي جسيع اإل

قع ة في القخار ر األردني، حيث قزت محكسة التسييد األردنياستقخ عميو القزاء ما ىحا و 
 1997لعام  22/أ مغ قانػن الذخكات رقع 222نو يدتفاد مغ نز السادة ( أ3779/2119)

                                                                                                                                                                                

)لمسديج انطخ االشار القانػني النجماج الذخكات التجارية، د احسج  محسمة بسا ليا وما عمييا الى الذخكة الجامجة عمى الشحػ الحي رسسو القانػن.
 (81ولغاية ص  76ابػ زيشة "مخجع سابق" مغ ص 
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تدسى )الذخكة الجامجة( تشقزي الذخكة  أخخى و النجماج شخكة مع شخكة وتعجيالتو انيا نرت عمى ان
 135السشجمجة فييا وتدول الذخرية االعتبارية مشيا.

اما فيسا يتعمق بتاريخ انقزاء الذخرية السعشػية فيكػن بالتاريخ الحي يتع فيو تدجيل الذخكة الجامجة 
رقع  األردني( مغ قانػن الذخكات 42) والتي تكػن خمفا لمذخكة السشجمجة، كسا نرت عميو السادة

 .1964( لعام 12)

وبشاء عمى ذلظ ال يجػز اخترام الذخكة السشجمجة بعج ىحا التاريخ، كػن الذخرية االعتبارية لمذخكة 
 أوخمفيا القانػني الستسثل بالذخكة الجامجة  إلى، وبالتالي فإن الخرػمة تشتقل 136السشجمجة قج انقزت
  الشاشئة عغ االنجماج.

ا رقع ة انقزاء الذخرية االعتبارية لمذخكة السشجمجة في قخارىاألردنيكجت محكسة التسييد وقج أ
 يشذأ عشو شخٌز اعتبارٌي ججيجٌ  أخخى ن انجماج شخكة مع شخكة ( والحي جاء فيو أ182/1994)

 .137ىال لمتقاضيشجمجة( االعتبارية بحيث ال تعػد أ وتشقزي بحلظ شخرية الذخكة السجعية )الس

تسام الذخكة السشجمجة تفقج أىميتيا لمتقاضي عشج إكجتو محكسة الشقس السرخية، التي اعتبخت ىحا ما أو 
 .138انجماجيا كػنيا تفقج شخريتيا السعشػية

ن الذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة تشقزي في حالة كػن االنجماج بالزع، أ إلىشارة ىشا تججر اإل
 ن االنجماج بالسدج.كات الجاخمة باالنجماج في حالة كاة لمذخ بيشسا تشقزي كافة الذخريات السعشػي

ما سبق نجج ان الذخكة السشجمجة تفقج شخريتيا القانػنية في القانػن الفمدصيشي والقػانيغ وبشاء عمى 
 تحسل االلتدامات. أوالكتداب الحقػق  مؤىمةالسقارنة، وبالتالي تفقج اىميتيا لمتقاضي فيي ال تعػد 

 

 

                                                           
 مشذػرات مخكد عجالة 14/2/2111(  ىيئة خساسية الرادر بتاريخ 3779/2119يد االردنية رقع )راجع قخار محكسة التسي 135
مشذػرات مخكد عجالة والحي جاء فيو ان الذخكة السشجمجة ال  23/8/1988( ىيئة خساسية الرادر بتاريخ 415/1988تسييد حقػق ) 136

خاقب الذخكات، ألن اىمية الخرػمة تشتقل الى الخمف ويتػجب عمى مأمػر يجػز ليا مخاصسة مأمػر التقجيخ بعج ان تع تدجيل خمفيا لجى م
مف، كسا التقجيخ ان يبمغ الذخكة الخمف قخار تقجيخه الدابق السبمغ لمذخكة الخمف، ويعج ىحا التبميغ مجخيا لسجة استئشاف ججيجة بحق الذخكة الخ

 ذخكة الخمف استئشافا باشال لفقجانيا شخريتيا االعتبارية واىميتيا.يعتبخ استئشاف الذخكة السشجمجة السقجم مغ قبميا بعج تدجيل ال
 مشذػرات مخكد عجالة 14/9/1994( ىيئة خساسية الرادر بتاريخ 182/1994تسييد حقػق ) 137
شجمجة ، نقال عغ االء حساد، انجماج الذخكات واثخه عمى عقػد الذخكات الس29/3/1982( في القخار الرادر بتاريخ 626الصعغ رقع ) 138

 135"دراسة مقارنة( رسالة ماجدتيخ/ جامعة بيخ زيت ص 
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 :الذخكة الجامجة إلى: انتقال الحمة السالية من الذخكة السشجمجة  انيالسطمب الث

الحي تعجدت فيو آراء الفقياء ليحا  األمخثار التي تشجع عغ االنجماج، مغ أىع اآل ثخقج يكػن ىحا األ
لمجيغ ومشيع مغ  ااالنتقال، فسغ الفقياء مغ اعتبخه انو عبارة عغ حػالة لمحق، ومشيع مغ اعتبخه تججيج

باعتبار الذخكة  األمخدع قج ح 141ن السذخع الفمدصيشي والسقارن ، بيج أ139لمسذخوع اعتبخه استسخار ا 
انقزاء الذخرية  إلىشا يؤدي بسثابة خمف قانػني لمذخكة السشجمجة،  فاالنجماج كسا بي  الجامجة 

شاشئة عغ ال أوالذخكة الجامجة  إلىالسعشػية الحي يتبعو انتقال الحمة السالية لمذخكة السشجمجة 
 التي تشتج عغ االنجماج خمفا عاما لمذخكة السشجمجة. أوتربح الذخكة الجامجة و االنجماج، 

ن استسخار السذخوع االقترادي لمذخكة السشجمجة ىػ الحي يفدخ االنتقال الذامل ومسا ال شظ فيو أ
لتدامات وتعيجات الذخكة الجامجة محسمة بسا ليا مغ حقػق وما عمييا مغ خرػم وا إلىلمحمة السالية 

لتكامل ىحه الغايات  أووتعاقجات، فالذخكة السشجمجة ال يتع ترفيتيا بل تدتسخ سػاء لتساثل غاياتيا 
ان الذخكة السشجمجة تفقج شخريتيا القانػنية بدبب  إلى ىشا ارةلذخكة الجامجة، وال بج مغ اإلشمع ا

يو وتتحج معو وذلظ مغ خالل االنجماج لتدتسخ بدببو كحلظ، ولكغ ضسغ محي  ججيج تتجانذ ف
 الشاشئة عغ االنجماج، وذلظ لتحقيق اليجف مغ االنجماج وتحقيق الحكسة مشو. أوالذخكة الجامجة 

 تجاه االشخافجاخمة باالنجماج عشج مدؤولياتيا فسبجأ االنتقال الذامل لمحمة السالية يػقف الذخكات ال
 أواج ىي السدؤولة امام الكافة، سػاء بالحقػق الشاتجة عغ االنجم أو، فتربح الذخكة الجامجة كافة

 بااللتدامات.

م عمى مبجأ االنتقال الذامل لمحمة 1997لعام  22في قانػن الذخكات رقع  األردنيوقج نز السذخع 
( والتي 1( )أ( )222ادة )السالية لمذخكات السشجمجة لمذخكات الجامجة وىحا ما يدتفاد مشو مغ نز الس

شصب الذخكة الجامجة بعج  إلى..، وتشتقل حقػق والتدامات الذخكة السشجمجة ......نو:نرت عمى أ
 تدجيل الذخكة السشجمجة.

كج عمى مبجأ االنتقال الذامل لمحمة السالية لمذخكات السشجمجة حيغ قخر في أو  األردنيعاد السذخع  ثع
الذخكة  إلىة السشجمجة نو: "تشتقل جسيع حقػق والتدامات الذخكأعمى  ذاتو ( مغ القانػن 238لسادة )ا

 حكامات الجمج وتدجيل الذخكة وفقا ألإجخاءالشاتجة عغ االنجماج حكسا بعج االنتياء مغ  أوالجامجة 

                                                           
 انطخ ص  139
 السذخع االردني والسذخع السرخي اعتبخا ان الذخكة الجامجة ما ىي اال خمف قانػني لمذخكة السشجمجة. 141
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الشاتجة عغ االنجماج خمفا قانػنيا لمذخكات السشجمجة وتحل  أوىحا القانػن وتعتبخ الذخكة الجامجة 
 محميا في جسيع حقػقيا والتداماتيا"

م وىحا ما نرت عميو 2117السذخع الفمدصيشي في مذخوع قانػن الذخكات لعام  وىحا ما سار عميو
 .141مشو 226السادة 

الذخكة السشجمجة عمى واجب الترخيح عغ التدامات  إدارةانعقاد مدؤولية  إلىشارة وىشا تججر اإل
مظ ىساليع في كذف تإ  أوخفائيع ت وشأة حق الخجػع عمييع في حالة إ، تحكافة الذخكة السشجمجة

ن الذخكة الجامجة تعتبخ حقػقيا لجى الغيخ بيج أ أوااللتدامات التي تكػن في ذمة الذخكة السشجمجة 
ىي السدؤولة عغ تدجيج تمظ الجيػن حال ثبػتيا في كل االحػال، حتى ولػ لع يتع الترخيح عشيا مغ 

لذامل لمحمة السالية ومدؤولي الذخكة السشجمجة، وىحا ما يدتفاد مشو مغ مبجأ االنتقال ا إدارةقبل 
لئظ السدؤوليغ أو الذخكة الجامجة، وال يبقى لمذخكة الجامجة اال العػدة عمى  إلىلمذخكة السشجمجة 

 حقػق. أوخفائيع سػاء كانت عمى شكل التدامات إ أوىساليع عغ إ بالتعػيس 

 

 انجماج الذخكات عمى الذخكة الجامجة بذكل عام أثخالسبحث الثاني: 

تسام االنجماج فإن الذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة تشقزي، وال يكػن نو وبسجخد إلقج تبيغ معشا أ
الذخكة الجامجة، وىحا يعشي  إلىليا وجػد قانػني بعج ذلظ، وكحلظ تشتقل الحمة السالية لمذخكة السشجمجة 

كة الجامجة عغ لية الذخ مدؤو  ثع أبيغل، و وىحا ما سأبيشو في السصمب األ ،زيادة رأسسال الذخكة الجامجة
 ة السشجمجة في السصمب الثاني.ديػن الذخك

 مجةزيادة رأسسال الذخكة الجا: لوالسطمب األ 

ن أ إلىن عسمية االنجماج تتع بصخيقة متجحخجة، تبجأ بإعالن رغبة الذخكات باالنجماج أسمفشا كشا قج أ
 إلىمة السالية ليحه الذخكات يتع االنجماج بانقزاء الذخرية السعشػية لمذخكات السشجمجة، وانتقال الح

 الشاتجة عغ االنجماج. أوالذخكة الجامجة 

                                                           
شجمجة الى الذخكة الجامجة او عمى انو: تشتقل جسيع حقػق والتدامات الذخكة الس 2117مغ مذخوع قانػن الذخكات لعام  226تشز السادة  141

واي الشاتجة عغ االنجماج حكسا بعج انتياء اجخاءات الجمج، وتدجيل الذخكة وفقا ألحكام ىحا القانػن بسا في ذلظ عقػد العسل وعقػد االيجار 
 جسيع حقػقيا والتداماتيا.عقػد اخخى وتعتبخ الذخكة الجامجة او الشاتجة عغ االنجماج خمفا قانػنيا لمذخكات السشجمجة وتحل محميا في 
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ي ما يشتقل الييا مغ و ايديج رأسساليا بسا يد إذ ،وىشا تبجو لجيشا مالمح ججيجة عمى الذخكة الجامجة
لمذخكة  تسام عسميات الجخد والتقييع وتبيان ماإومػجػدات ومبالغ مغ الذخكة السشجمجة بعج  أصػل
 خخيغ وما عمييا مغ التدامات لمغيخ.ة مغ حقػق لجى اآلالسشجمج

تبيغ لمسعشييغ ما تتع وفقا لمحالة التي عمييا الذخكات الخاغبة باالنجماج عسمية حدابية دقيقة وعميو تشذأ 
 إلى، وىحا يقػدنا 142ىي قيسة الديادة في رأسسال الذخكة الجامجة والتي نتجت عغ عسمية االنجماج

ن يتع ال عمى أأو ن تعجل عقج تأسيديا ونطاميا الجاخمي كػن أمام الذخكة الجامجة أإذ ييغ ميسيغ، أثخ 
 صبحػا شخكاء ومداىسيغ في الذخكة الجامجة.مجة الحيغ أا لسداىسي الذخكة السشجأسيستقديع 

زيادة رأسسال الذخكة الجامجة عمى الشحػ  إلىن االنجماج بصخيق الزع يقػد وعميو ال بج أن نسيد أ
شػية انقزاء الذخرية السع إلىال يؤدي  تبيانو اعاله، فبات معخوفا لجيشا ان االنجماج بالزع الحي تع

رأسساليا  ، وبالتالي فيديجلمذخكة الجامجة، بل تبقى وتدتسخ لتخمف الذخكة السشجمجة في ذمتيا السالية
 .143بذكل تمقائي بسجخد اتسام االنجماج وتدجيمو ونذخه

في ا عمى مداىسي الذخكة السشجمجة بسا يعادل الديادة أسيسيتع تػزيع نو أ إلىشارة ىشا تججر اإل
ن يتع تقييع الديع بقيستو الفعمية عشج االنجماج، وىحا بالتأكيج يؤدي رأسسال الذخكة السشجمجة، عمى أ

ىياكل الذخكة الجامجة، وبالتالي يشذأ ليع الحق بسسارسة حقػقيع في  إلىدخػل ىؤالء السداىسيغ  إلى
ي تتع في ىحا االشار، وكحلظ االشتخاك باالجتساعات وغيخىا مغ الشذاشات الت دارةب مجمذ اإلانتخا

 .144فيسا بيشيع كافة ى السداىسيغو ابجاء االعتخاض والترػيت عمى القخارات، فعشجىا يتدومغ ضسشيا إ

 

 السطمب الثاني: مدؤولية الذخكة الجامجة عن ديهن الذخكة السشجمجة

لذخكة السشجمجة، فخأى لسدؤولية الذخكة الجامجة عغ ديػن اس القانػني سااألاختمف الفقياء حػل 
تججيج الجيغ في القانػن السجني، وذلظ بتغييخ  مغ مبجأ تشعقجن مدؤولية الذخكة الجامجة البعس أ

امجة ن مدؤولية الذخكة الجالذخكة الجامجة، وىشاك مغ قال أ إلىشخز السجيغ مغ الذخكة السشجمجة 
 إذن ىشاك استقخار تذخيعي يعتسج عمى مبجأ الخالفة العامة، شا نجج أإال أنخالل حػالة الجيغ، تأتي مغ 

                                                           
 239-237لمسديج انطخ، احسج محخز، انجماج الذخكات مغ الػجية القانػنية مخجع سابق ص  142
 235احسج محخز مخجع سابق ص  143
 511حدام الجيغ الرغيخ مخجع سابق ص  144



  

55 

والسرخي  األردني السذخع وىحا ما تبشاهتخمف الذخكة الجامجة الذخكة السشجمجة في ذمتيا السالية 
 .والفمدصيشي

ذخكة السشجمجة، فال يقبل لومبجأ الخالفة القانػنية يػضح مدؤولية الذخكة الجامجة عغ كافة ديػن ا
دعاء بعجم مدؤوليتيا عغ ىحه الجيػن بحجة انقزاء الذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة، مشيا اال

فالعالقة مع الجائشيغ تشذأ بسجخد نذخ االنجماج فتشتقل الحمة السالية لمذخكة الجامجة بسا ليا مغ حقػق 
ذخكة الجامجة ىي العشػان سػاء عشج جباية ما الذخكة الجامجة، فتربح ال إلىوما عمييا مغ خرػم 

سا عمى الذخكة السشجمجة مغ خرػم والتدامات بالػفاء ب وألمذخكة السشجمجة مغ ديػن لجى الغيخ 
 لمغيخ.

التي نرت عمى انو:  1997لعام  األردني( مغ قانػن الذخكات 238وىحا ما نرت عميو السادة )
شجمجة إلى الذخكة الجامجة أو الشاتجة عغ االنجماج حكسا بعج "تشتقل جسيع حقػق والتدامات الذخكة الس

االنتياء مغ إجخاءات الجمج وتدجيل الذخكة وفقا ألحكام ىحا القانػن وتعتبخ الذخكة الجامجة أو 
 الشاتجة عغ االنجماج خمفا قانػنيا لمذخكات السشجمجة وتحل محميا في جسيع حقػقيا والتداماتيا"

 

ما  وىػ ، 2117مغ مذخوع قانػن الذخكات الفمدصيشي لعام  ما تع الشز عميو وىحه السادة تشصبق مع
لعام  ( مغ قانػن الذخكات118ما اشمعشا عمى الفقخة الثانية مغ السادة رقع ) اإذيدتفاد مشو كحلظ 

ن الذخكة الجامجة تخمف الذخكة السشجمجة في ذمتيا والداري في قصاع غدة، إذ يتبيغ لشا أ 1929
 أومػال در بسػجب ىحه السادة يقتزي بشقل أكان القخار الرا اإذ( 2......عمى ان:قج نرت فالسالية 

الذخكة السشقػل الييا وكحلظ تدتقخ فييا وكحلظ  إلىمػال بسػجب ذلظ القخار التدامات فتشقل تمظ األ
 .قخار وتربح مغ التداماتيا الخاصةتشتقل تمظ االلتدامات بسػجب ال

انتقال الحقػق وااللتدامات عمى  إلى( مغ القخار بقانػن بذأن السرارف 27كسا نرت السادة رقع )
 .145السرخف لشاتج عغ االنجماج

                                                           
مسرخف الشاتج عغ االنجماج او التسمظ ما جاء في نز السادة عمى انو: مع مخاعاة احكام التذخيعات االخخى ذات العالقة، يشتقل حكسا ل 145
 يمي:

أ. جسيع الحدابات والػدائع والتدييالت االئتسانية القائسة لجى الذخكات السشجمجة وجسيع ضساناتيا الذخرية والعيشية، وذلظ دون  .1
ات السرارف الحاجة لمحرػل عمى مػافقة أي عسيل او كفيل او راىغ او مدتفيج او أي شخز اخخ، ب. جسيع حقػق والتدام

 السشجمجة سػاء عقػد العسل او أي عقػد اخخى.
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( مغ السادة 5والحي نز في الفقخة ) 2115( لدشة 21كجه قانػن التأميغ الفمدصيشي رقع )وىحا ما أ
لذخكة السشجمج بيا ا إلى( تشتقل جسيع حقػق والتدامات الذخكة السشجمجة 5.....( مشو عمى انو:99)

 القانػن. حكاموفقا أل

 م.1981مغ قانػن الذخكات السرخي لعام  132تقارب نز السادة رقع  ىحه السادةو 

( عمى انتقال 568/2116ة قج استقخت في معخض قخاراىا رقع )األردنييتبيغ لشا ان محكسة التسييد و 
مدؤولة عغ ديػن  ل الذخكة الجامجةالذخكة الجامجة مسا يجع إلىالحمة السالية لمذخكة السشجمجة 
يزا مدؤولة عغ تحريل الجيػن التي في ذمة مجيشي الذخكة الذخكة السشجمجة، ويجعميا أ

 .146السشجمجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146
( على انه : اذا تم اندماج شركة الرازي للصناعات الدوائٌة مع الشركة االردنٌة 566/2116ٌنص لرار محكمة التمٌٌز االردنٌة رلم ) 

ج االدوٌة المساهمة العامة وسجلت لدى مرالب النتاج االدوٌة والمعدات الطبٌة )ذ.م.م( فً شركة واحدة تحت اسم الشركة االرنٌة النتا
كما هو ثابت من شهادة تسجٌل الشركة لدى مرالب الشركات  21/1/2114( بتارٌ  341الشركات فً سجل مرالب الشركات تحت الرلم )

الدمج وتسجٌل الشركة وتحل  والمحفوظة فً ملف العالمة التجارٌة، فانها تعتبر خلفا لانونٌا للشركات المندمجة حكما بعد انتهاء اجراءات
 م وتعدٌالته.1661( لسنة 22( من لانون الشركات رلم )236محلها فً جمٌع الحموق وااللتزامات عمال باحكام المادة )



  

51 

 :الفرل الثالث

______________________________________________________ 

 آثار انجماج الذخكات عمى السداىسين

ن االنجماج يتع بيغ شخريات معشػية قائسة، تعمغ عغ رغبتيا باالنجماج فيتع القبػل أ بات مغ السعمػم 
 ات التي يشز عمييا القانػن، وذلظ مغ خالل تصبيق الذخو  التي يصمبيا القانػن جخاءبعج اتسام اإل

يغ فقجان الذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة قج يمقي بطاللو عمى السداىسشا نجج أن إال أنكافة، 
سجت ىحه ، ومغ ىشا فقج عفي الذخكة الجامجة مأكان ىؤالء مداىسيغ في الذخكة السشجمجة أسػاء 

 سأبيغثار التي قج تحجثيا عسمية انجماج الذخكات عمى السداىسيغ، وعميو الجراسة عمى البحث عغ اآل
االنجماج  أثخبيغ ثع أل، و انجماج الذخكات عمى السداىسيغ في الذخكة الجامجة في السبحث األ أثخ

 عمى السداىسيغ في الذخكة السشجمجة في السبحث الثاني.

 

 ى السداىسين في الذخكة الجامجةانجماج الذخكات عم أثخل: والسبحث األ 

انجماج الذخكات يختب آثارا جسة، فيػ يخخي بطاللو عمى شخرية الذخكة السعشػية السشجمجة حيث 
بذكل عام ومباشخ في  والتداماتيع ء السداىسيغحقػق الذخكا كحلظ عمىانقزائيا، و  إلىيؤدي 

كان ىحا االنجماج تع بصخيق الزع، وعمى شخرية الذخكات السعشػية  اإذالذخكات الجاخمة باالنجماج، 
 انقزائيا جسيعيا ووالدة شخرية معشػية إلىيؤدي  إذكان ذلظ بصخيق السدج  اإذالسشجمجة جسيعيا 

 .ججيجة

 

 عمى السداىسين في الذخكة الجامجة:االنجماج  أثخ ل:والسطمب األ 

ات إجخاءنو يتع باالتفاق بيغ الذخكات الخاغبة بالجخػل بو، وبالتالي تبجأ أاالنجماج صل في ن األإ
 .مشجمجة أمدامجة كانت أالخاغبة بو سػاء  وخرػم الذخكات أصػلاالنجماج بتقييع وتقجيخ 

االنجماج بالزع اىسيغ بالذخكة السشجمجة، فالسداس بحقػق السد إلىعسمية االنجماج  تؤدي نويخذى أ
الحمة السالية لمذخكة  شخريتيا القانػنية، فيتع نقلقزاء الذخكة السشجمجة، وفقجانيا ان إلىيؤدي 
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الذخكة السشجمجة ، وىحا يعشي أن لذخكة الجامجة التي تبقى محتفطة بذخريتيا السعشػيةإلى االسشجمجة 
 رض الػاقع، وبالتالي فإن حقػق ىؤالء قج تتعخض لمخصخ.ى أتعج قائسة ولع يعج ليا وجػد عملع 

زيادة  إلىيؤدي  إن مغ شأنو انكان االنجماج بصخيق الزع، ف أمسػاء كان االنجماج بالسدج نو غيخ أ
 أسيعمػال و أج، بسقجار ما دخل الييا مغ حرز و بعج االنجما التي ستشذأ أو رأسسال الذخكة الجامجة

لمذخكات السشجمجة، وبالتالي يربح لداما عمى الذخكة الجامجة تعجيل  أو التي كانت تؤول لمذخكة
بسا يتالءم مع الػضع الججيج، وما ييسشا  ججيج عقج تأسيذاصجار  أوتعجيل كحلظ نطاميا الجاخمي و 

ادخال الذخكاء والسداىسيغ الججد الحيغ تشتقل ات إجخاءىػ مخكد مداىسي الذخكة الجامجة وكحلظ 
 .147عيشية أسيعرة حقػقيع عمى صػ 

قج دخمت في  سيعا في الذخكة السشجمجة، وان ىحه األأسيسومغ السعمػم ان ىؤالء كانػا يسمكػن 
، ومعشى ذلظ ان حقػقيع وحرريع في الذخكة السشجمجة وخرػميا الذخكة السشجمجة أصػلحدابات 
ليع مقابل ما  أسيع أوالذخكة الجامجة، وبالتالي يكػن عمى الذخكة الجامجة اصجار حرز  إلىتشتقل 

 .انػا يسمكػنو في الذخكة السشجمجةك

، بعج وأصػليا ن رأسسال الذخكة الجامجة يختفع بسقجار صافي مػجػدات الذخكة السشجمجةإوعميو ف
مى ، بحيث يتع شخح الجيػن وااللتدامات والقخوض الستختبة عالتقييع إجخاءبعج  تقجيع كذػفات الحدابات

نو يعتبخ الحرة العيشية التي تجخل بيا الذخكة السشجمجة مع إوما يتبقى ف، كافة الذخكة السشجمجة
ن ىحه الحرة تكػن ىي حرة الذخكة أ، بسعشى 116الذخكة الجامجة، وىػ ما يعخف بحرة االنجماج

 .السشجمجة

بتدجيج ما عمى  ىاوتعيج تياومرادق يامػافقة الذخكة الجامجة عمى االنجماج تكػن بسثابة قبػلتعتبخ و  
الذخكة السشجمجة مغ ديػن، وذلظ ألن ناتج عسمية االنجماج قج زاد في رأسسال الذخكة الشاتجة عشو، 

يا ومػجػداتيا وحداباتيا، أصػل دتمعحل الذخكة القجيسة، وتن الذخكة الجامجة تحل مإوبالتالي ف
 .ما بمغت ةقبس ما ليا مغ حقػق، وتدجد ما عمييا مغ التدامات بالغتو 

نو يتع تقجيخ إكانت كحلظ ف اإذبخاءة اختخاع، ف أوعالمة تجارية،  أوسسا اخكة السشجمجة الذ تستمظوقج 
السعشػية، وتكػن بسثابة حرة عيشية تقجميا الذخكة السشجمجة لتديج بيا قيسة  صػلوتقييع ىحه األ

                                                           
141
 142د. احمد محرز اندماج الشركات من الوجهة المانونٌة مرجع سابك ص  
116
 تمدمها الشركة المندمجة فً الشركة الناتجة عن االندماجوهً حصة عٌنٌة  ،ممدار ما ٌتبمى من اصول الشركة المندمجة 
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خكة ن قيستيا تػزع عمى السداىسيغ بقجر ما يديج بو رأسسال الذإرأسسال الذخكة الجامجة، وعميو ف
 الجامجة بدبب االنجماج.

 إلىاالنجماج  ويؤدي، صػلويقتزي ذلظ تعجيل نطاميا الجاخمي، وعقج التأسيذ ونذخه وفقا لأ
ن يتع التػصل أنو ال بج مغ إاممة في الذخكة الجامجة، وعميو فدارية والكػادر العتغييخات في اليياكل اإل

ن إماج، وبالغالب فيجية في مخحمة ما قبل االنجضات التسيو االتفاق بيغ الذخكات وذلظ عغ شخيق السف
بالذخكة الجامجة، ويربحػن شخكاء فييا، ويذتخكػن  أسيعمداىسي الذخكة السشجمجة يحرمػن عمى 

في قخاراتيا عبخ اجتساعات الييئة العامة الججيجة التي تعقجىا الذخكة الجامجة سػاء كانت ىحه 
 دارةجمػن باالعتخاضات عمى القخارات التي تتخحىا اإلغيخ عادية وكحلظ يتق أواالجتساعات عادية 

كػنيا تتعارض مع الشطام الجاخمي الججيج الحي تع تشطيسو وفقا  أوما مدت مرالحيع،  اإذالججيجة 
في الذخكة الجامجة  يع وحرريعأسيسلالتفاق بيغ الذخكتيغ في مخحمة ما قبل االنجماج، وذلظ بقجر 

 .148وفقا لالتفاق

دت لة ليالججيجة، فالسدأ أوالذخكة الجامجة  أسيعػاعج ال بج مغ مخاعاتيا عشج تػزيع ن ىشاك قغيخ أ
كانت القيسة الفعمية لديع الذخكة السشجمجة  اإذىشا صعػبة  تػاجوال ، فأسيعمجخد عسمية استبجال 

 .117الججيجة أوي في قيستو القيسة الفعمية لديع الذخكة الجامجة و ايد

فيمدم ىشا تحجيج القيسة الفعمية لكل نػع  ،سيعمغ األ ا متعجدةنػاعة السشجمجة أالذخك تستمظقج نو بيج أ
استبجال سعخ في كل مغ الذخكات الجاخمة باالنجماج وبالتالي الػصػل لتحجيج معجل  سيعمغ ىحه األ

 .118الديع

تحجيج بالغة في  أىسيةذات  عسميةالذخكة السشجمجة وخرػميا  أصػلن عسمية تقييع أيتزح مسا سبق 
ن صافي رأسسال الذخكة إء، وبالتالي فن تػزعيا عمى ىؤالأوالحرز التي عمى الذخكة  سيععجد األ

د حداباتيا الذخكة السشجمجة تقػم بجخ صافي مػجػداتيا، كػن  إلىالجامجة يديج بسقجار ما تع ادخالو 
وما يديج عغ ذلظ ومػجػدات،  أصػلن ما عمييا سيتع اقتراصو مسا ليا مغ أقبل االنجماج، بسعشى 

كل حدب  أسيععمى شكل فيكػن بسثابة حرة ليا في الذخكة الجامجة، تقػم بتػزيعيا عمى السداىسيغ 
في الذخكة الجامجة كل عمى السداىسيغ  التي نتجت تقديع ىحه الديادةعسمية  إجخاءحرتو، أي بسعشى 

 في ىحا الػقت.يتع حدابيا حدب الدعخ الفعمي لمديع  أسيعوذلظ عمى شكل  ،حدب حرتو
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، في الذخكة السشجمجة يعأسيسيسكغ لمسداىسيغ السصالبة باألمػال لقاء  نو الأ إلىتججر االشارة ىشا 
النجماج، انسا ى الاال يؤدي و ، التكييف القانػني ىشااختالف  إلىما يؤدي ، رغبة بالبيع ألن ذلظ يعتبخ 

 يا مغ السداىسيغ وليذ انجماجيا.أسيسعمى الذخكة عغ شخيق امتالك  ستحػاذاال إلىيؤدي 

 وااللتدامات والقخوض والسدتحقات انتقال مدؤولية كافة الجيػن  إلىن االنجماج يؤدي أومسا الشظ فيو، 
خمفا  تعتبخ الذخكة الجامجةف، عمييا االلتدام بيا وفقا لمقانػن التي بجورىا  ،الذخكة الجامجة إلى كافة

، بسعشى انيا تحل محميا مغ التدامات وما عميو مغ حقػق  سا لياتحل محميا بعاما لمذخكة السشجمجة، و 
 إلىمغ الذخكة السشجمجة  لمجيغبسا كيفو البعس بأنو حػالة  ،بتحريل الجيػن التي في ذمة مجيشييا

وتحل ن، ػ عمييا مغ ديلتدجد ما الذخكة الجامجة تحل محل الذخكة السشجمجة ، ف119الذخكة الجامجة
، وىشاك مغ لجى الغيخ بسا يعخف بحػالة الحق مغ ديػن  لياما  لتقػم بجباية الذخكة السشجمجة محل

 . 111كيفيا بانيا عسمية تججيج لمجيغ بتغييخ شخز السجيغ

بحدع الخالف حػل التكييف القانػني النتقال الحمة السالية  وكحلظ الفمدصيشي األردنيقام السذخع وقج 
ن جسيع ما أ، بسعشى ىي خمف قانػني لمذخكة السشجمجة ن الذخكة الجامجةأ لمذخكة السشجمجة واعتبخ

لمذخكة الجامجة  تشتقل مغ خرػم والتدامات وجسيع ما عمييا لمذخكة السشجمجة مغ حقػق لجى الغيخ
باعتبارىا خمفا عاما ليا، فتقػم بدجاد ما عمى الذخكة السشجمجة مغ ديػن والتدامات وحقػق لمغيخ، 

 ، وىحا ما نؤيجه.كة السشجمجة مغ حقػق عمى االخخيغلمذخ تقػم بجباية ما ذاتو الػقت وب

" تشتقل جسيع حقػق  1997لمعام  األردنيمغ قانػن الذخكات  238وىحا ما نرت عميو السادة رقع 
الذخكة الشاتجة عغ االنجماج حكسا، بعج انتياء  أوالذخكة الجامجة،  إلىوالتدامات الذخكة السشجمجة 

الشاتجة عغ  أوىحا القانػن، وتعتبخ الذخكة الجامجة  حكامكة وفقا ألات الجمج وتدجيل الذخ إجخاء
ىحا ما نز عميو 111االنجماج خمفا قانػنيا لمذخكات السشجمجة وتحل محميا في جسيع حقػقيا والتداماتيا"

 .112 2117 لمعامالفمدصيشي في مذخوع قانػن الذخكات  226السادة  فيالسذخع الفمدصيشي  

                                                           
116
وٌسرمى الردائن بالمحٌرل وٌسرمى حوالة الحك: هً اتفاق برٌن الردائن وشرخص اخرر ٌمصرد بره نمرل حرك الردائن لبرل المردٌن الرى هرذا الشرخص  

 الشخص بالمحال الٌه وٌسمى المدٌن بالمحال علٌه.
111
علرى ان تجدٌرد الردٌن ٌكرون بتغٌٌرر الردائن اذا اتفرك الردائن  2112لسرنة  4من مشروع المرانون المردنً الفلسرطٌنً رلرم  364/3تنص المادة  

المتعالردٌن الرى  -- -وتجدٌرد الردٌن هرو عملٌرة لانونٌرة ٌرمرً مرن خاللهرا والمدٌن وشخص اخر على ان ٌكون الشخص االخر هو الدائن الجدٌرد،
جدٌردة، بحٌرث اسماط التزام لائم بٌنهما لٌحل محله التزاما جدٌدا ذو صلة بااللتزام االول )تجدٌدا له( حٌث تسمط العاللة السابمة بظهور العاللة ال

رادة االطراف إلنشائها، وذلن عن طرٌك احداث تجدٌرد وتغٌٌرر للعاللرة السرابمة الترً ان تموم العاللة الجدٌدة على اسس واضحة ٌفهم منها لٌام ا
موجودة، بحٌث ان العاللرة الجدٌردة تظهرر مسرتملة عرن العاللرة المدٌمرة اال انهرا تسرتند الٌهرا، واالصرل فرً عملٌرة التجدٌرد، هرو ان = = = لم تعد 

 ٌتطلب موافمة المدٌن. ٌكون تجدٌدا للدٌن بتغٌٌر الدائن بدائن جدٌد فالتجدٌد
111
منشرورات   26/11/2111)هٌئرة خماسرٌة ( بترارٌ   2445/2111وهذا ما جاء فً لررار محكمرة التمٌٌرز االردنٌرة بصرفتها الحمولٌرة رلرم  

 مركز عدالة.
تعلمرة برالتعوٌض عمرا حٌث جاء فٌه " تنتصب الممٌزة خصما باعتبارها الخلف المانونً لشرركة شرٌحان بمواجهرة الممٌرز ضردها فرً دعواهرا الم

 وتعدٌالته" 1663لسنة  11من لانون المطبوعات والنشر رلم  14نشرته صحٌفة شٌحان باعتبارها اصبحت مالكة لها بممتضى المادة 
112
 على ما ٌلً: 2111من مشروع لانون الشركات الفلسطٌنً للعام  226تنص المادة  
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في جدء مشيا،  أومغ يخمف الذخز في ذمتو السالية مغ حقػق والتدامات، والخمف العام ىػ 
 .113ثار العقج، وال يعتبخ مغ الغيخآليو إكالػارث، فتشرخف  أوكالسػصي لو 

وما  أصػلن ذمة الذخكة السشجمجة السالية تشتقل محسمة بسا ليا مغ إف لتصبيق مفيػم الخمف العامو 
ج خرػم الذخكة السشجمجة لمذخكة الجامجة، بيشسا تقػم بتحريل ما عمييا خرػم، فتشتقل مدؤولية تدجي

نيا تتعيج بدجاد ديػنيا والتداماتيا، سػاء أخخ آجة مغ حقػق لجى الغيخ، أي بسعشى لمذخكة السشجم
 .114عبارة عغ القيام بعسل مأكانت ىحه االلتدامات مادية أ

نيا غيخ مدؤولة أتتحرع ب أوبػجػد ىحه الجيػن، ن تتحرع بأنيا ال تعمع أ ليا فالذخكة الجامجة ال يسكغ
تقييع لسػجػدات وااللتدامات، ألن مغ شأن عسمية ال القخوض أو ،التعاقجات أويػن، عغ سجاد تمظ الج
ن أن مغ شأن عسمية التقييع أ، كسا كافة ن تبيغ االلتدامات التي في ذمتيا لجى الغيخالذخكة السشجمجة أ

تشفيح عسمية االنجماج والتي يتع تبيغ الديادة التي تشذأ لالغيخ كافة، و  جىتبيغ الحقػق التي تسمكيا ل
 لسداىسي الذخكة السشجمجة. أسيعتػزيعيا عمى شكل 

ن عسمية االنجماج ال تؤثخ عمى حقػق السداىسيغ في الذخكة الجامجة كػنيا ال بشاء  عمى ما سبق نجج أ
مية وتديج بسقجار ما سيتع تقجيسو كحرة عيشية مغ تفقج شخريتيا السعشػية وتبقى ذمتيا السالية االص

ؤثخ عمى حق ىؤالء إال أنيا قج ت، كافة التي في ذمتياجمجة بعج خرع الجيػن سشقبل الذخكة ال
 الذخكة الجامجة عمى الشحػ الحي كان سابقا قبل االنجماج. إدارةباالستسخار في 

 :عن االنجماج الذخكة الشاشئة إدارةالسطمب الثاني: حق السداىسين في 

، وىحا وتشجثخ بسجخد اتسام عسمية االنجماج تدول السعشػية  الذخكة السشجمجةن شخرية بات معمػما أ
يتبعو بالتأكيج زوال كل ما يتعمق بالذخكة، بسا فييا السشاصب االدارية التي يتستع بيا السجراء فييا، 

ا ان السذخع قج تجخل في مخحمة ما فأصحاب السخاكد العميا سيتزخرون مغ ىحا االنجماج، ونجج ىش
  133دارات الذخكات الخاغبة باالنجماج عمى رأس اعسالياإنز عمى بقاء مجالذ  إذقبل اتسام االنجماج 

                                                                                                                                                                                
لشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن االندماج حكمرا بعرد انتهراء اجرراءات الردمج وتسرجٌل تنتمل جمٌع حموق والتزامات الشركة المندمجة الى ا

ج الشركة وفما ألحكام هذا المانون بما فً ذلرن عمرود العمرل وعمرود االٌجرار واي عمرود اخررى، وتعتبرر الشرركة الدامجرة او الناتجرة عرن االنردما
 حمولها والتزاماتها. خلفا لانونٌا للشركات المندمجة وتحل محلها فً جمٌع

113
 .131، منشورات الحلبً الحمولٌة ص 1666عبد الرزاق السنهوري، نظرٌة العمد، الجزء الثانً، الطبعة الثانٌة  
114
اتمرام  هرااذا كانت الشركة المندمجة ملتزمة بتعالد ما فان الشركة الدامجة تتعهد وتلتزم بإتمامه، فاثر التعالد ٌمتد للشركة الدامجة وٌكون علٌ 

 هذه التعالدات.
133
على انه:  تستمر مجالس ادارة الشركة التً لرررت االنردماج لائمرة الرى ان  1661فً لانون الشركات االردنً لعام  232تنص المادة رلم  

المرانون، بترولً ادارة الشرركة من هرذا  231ٌتم تسجٌل الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج وعندها تموم اللجنة التنفٌذٌة المشار الٌها بالمادة 
زٌرع لمدة ال تزٌد عن ثالثٌن ٌومرا تردعو خاللهرا الهٌئرة العامرة فرً الشرركة الدامجرة او الناشرئة عرن االنردماج النتخراب مجلرس ادارة جدٌرد بعرد تو

 االسهم الناتجة عن االندماج والرار الحسابات المستملة وتعٌٌن مدلمً حسابات الشركة.
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مغ  232نرت عميو السادة  ماالتي تشذأ عغ االنجماج، وىحا  أوحتى يتع تدجيل الذخكة الجامجة 
 .1997لمعام  األردنيقانػن الذخكات 

مػر الذخكة لفتخة ال تديج عغ ثالثيغ أيدسى بمجشة تشفيحية تقػم بتدييخ نذاء ما إبعج ذلظ ن يتع عمى أ
انتخابات الختيار مجمذ  جخاءتقػم ىحه المجشة بجعػة الييئة العامة غيخ العادية لالجتساع إل ،يػما
 .134الججيجة الشاتجة عغ االنجماج أولمذخكة الجامجة  دارةاإل

التي ستشذأ عغ عسمية  أوالججيج في الذخكة الجامجة  دارةار مجمذ اإلومغ ىشا تتزح آلية اختي
مذخكات الجاخمة ل سيعالتي ستتكػن مغ حسمة األ االنجماج، وىػ انتخابو عبخ الييئة العامة الججيجة

 .135مغ ججيج سيعوذلظ بعج تػزيع تمظ األ كافة، باالنجماج

ما أخكات السداىسة العامة، نتخاب يشصبق عمى شباال دارةعزاء مجمذ اإلأ  ن اختيارإلى أونذيخ ىشا 
يعػل  ذلظ الذخكة ألن إدارةشكالية في حق السداىسيغ في إ أنػاع الذخكات فانو قج ال تشذأسػاىا مغ 

 بتزامغ الذخكاء.  أوعمى االتفاق السدبق لالنجماج بيغ الذخكات الخاغبة بو، 

في شخكة السداىسة  دارةاعزاء مجمذ اإل قج حجد عجد األردنيان السذخع  تججر االشارة ىشا الى
شخرا وفقا لسا يحجده  13شخاص وال يديج عغ أػن مغ رقع فخدي ال يقل عغ ثالثة العامة بحيث يتك

ىحا القانػن....، وىحا ما نرت عميو السادة  حكامنطام الذخكة، ويتع انتخابيع باالقتخاع الدخي وفقا أل
 .ألردنيا 1997مغ قانػن الذخكات لعام  132رقع 

ن تتذكل أفي الذخكة الشاتجة عغ االنجماج، ما يعشي  دارةانجماج اإل إلىوانجماج الذخكات قج يؤدي 
باالقتخاع الدخي  دارةالسذخع نز عمى ان يتع انتخاب مجمذ اإل إال أنججيجة ناتجة عغ االتفاق،  إدارة

 القانػن. حكامووفقا أل

مشجمجة،  أوات الجاخمة باالنجماج سػاء كانت دامجة يتع لمذخك جخاءن ىحا اإللشا مسا سبق أيتزح 
تعجيل عقج التأسيذ واصجار نطام  ، حيث يتعالفمدصيشي والسقارن  وىحا ما يتزح مغ نز القانػن 

 التي ستشذأ عغ االنجماج. أوتعجيمو بسا يتػافق مع الػضع الججيج لمذخكة الجامجة  أوساسي ججيج  أ

الذخكات الجامجة  إدارةالسشاصب االدارية في مجمذ  أمخ قج تخك ياألردنن السذخع أوعميو فإنشا نجج 
و ال يزسغ لمسداىسيغ االدارييغ في إال أنمخ جيج أتع باالنتخاب، وىػ ليالشاشئة عغ االنجماج  أو

ن السذخع الفمدصيشي سار أ ويبجودارية مؤثخة، إالحرػل عمى مخاكد  أوالذخكة السشجمجة لمػصػل 
                                                           

134
 2111ن مشروع لانون الشركات للعام م 221نص المادة  
135
 215-166انظر د: حسام الدٌن الصغٌر  مرجع سابك ص  
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مغ مذخوع قانػن  219وىحا ما يدتفاد مشو مغ خالل نز السادة  دنياألر عمى خصى السذخع 
 التي نرت عمى: 2117الذخكات الفمدصيشي لعام 

السخاقب، عميو  إلىبو السخكد السالي االفتتأاحي بذأكميسا الشيأائي  اعشج تقجيع لجشة التقجيخ تقخيخىا مخفق
 أوىا ءمجرا أوخكات الخاغبأة باالنجماج دارات الذإعزاء مجالذ أ أن يذكل لجشة تشفيحية مغ عجد مغ 

ات جخاءالذخكاء السفػضيغ بالتػقيع عشيا حدب مقتزأى الحأال ومأجققي حدابات الذخكات لمقيام باإل
 :التشفيحية التالية لالنجماج مغ تاريخ تذكيميا وبخاصة ما يمي

جماج  جاخمة في االني لكل شخكة مغ الذخكات الغيخ عادالجتساع الييئة العامة  أوالذخكاء  عػةد
 قراىا ثالثيغ يػما مغ تاريخ تذكيل المجشة التشفيحية إلقخار ما يمي:حدب مقتزى الحال خالل مجة أ

  الشاتجأة عغ االنجماج أوالسعجل لمذخكة الجامجة  أوشطام الجاخمي الججيج والتأسيذ العقج. 

جماج ة الشاشئة عغ االنصبحػا شخكاء ومداىسيغ في الذخكأن السداىسيغ الحيغ أومغ السعخوف 
 ويجعػن االنجماج، ججيج لمذخكة الشاشئة عغ  إدارةنتخاب مجمذ ايتستعػن بحقيع في الترػيت و 

عسال الذخكة واالشالع أ ليع الحق بسخاقبة و عادية، اليخ الغ أوجتساعات الييئة العامة العادية الحزػر 
مغ حقيع الترػيت عمى اعتساد  وكحلظ يكػن  ،عمى ما سسح بو القانػن عمى حداباتيا ودفاتخىا

، دعت الزخورة بالترػيت عمى تعجيل نطاميا الجاخمي اإذ أوميدانيتيا وتعييغ مجقق حدابات ليا، 
 .خخى مػر االدارية األوغيخىا مغ األ

 

 :آثار االنجماج عمى السداىسين في الذخكة السشجمجة الثاني: السبحث

 إلىاالنجماج يؤدي فسداىسيغ في الذخكة السشجمجة، ثارا يتخكيا عمى الآانجماج الذخكات  يختب قج
 أوالذخكة الججيجة  إلىانقزاء الذخكة السشجمجة، وزوال شخريتيا القانػنية، وانتقال ذمتيا السالية 

ات الستتالية، قج تؤثخ عمى جخاءاإلالحقائق و ثار الستختبة عغ ىحه ن اآلإالشاتجة عغ االنجماج، وعميو ف
 ذخكة السشجمجة.حقػق السداىسيغ في ال
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الترػيت   مغ خالل اجتساع الييئة العامة لمذخكة والتي يتعتخح ن القخار باالنجماج يأالسعخوف ومغ 
 115)ج( 231في السادة  األردني، وىحا ما نز عميو القانػن عمى قبػل االنجماجمغ خالليا 

 شخت سابقا.أوالفمدصيشي والسرخي كسا 

ن ليع حقػق في الذخكة أفي االعتخاض عمى االنجماج كسا  قن لمسداىسيغ الحإوكسا ىػ معمػم ف
ن ليع الحق في الحرػل أعغ شخيق عسمية االنجماج، بسعشى  السشجمجة، قج انتقمت لمذخكة الجامجة

 إدارةنخخا  بنجماج، كسا يشذأ ليع الحق في االفي الذخكة الشاتجة عغ اال أسيع أوعمى حرز 
تسام إقبل  التفاوضشخاف مغ اتفاق اثشاء عسمية ليو االإػصل الشاتجة عغ االنجماج، كسا ت الذخكة

 عسمية االنجماج.

بيغ حق السداىسيغ أ ثع، لو السصمب األحق السداىسيغ باالعتخاض عمى االنجماج في  سأبيغوعميو 
السصمب حرز مقابل الحرة العيشية التي قجمت في الذخكة الجامجة في  أو أسيعبالحرػل عمى 

 .الثاني

 حق السداىسين في الذخكة السشجمجة عمى االعتخاض عمى االنجماج :لوأل السطمب ا

 إال أنشخاف في االنجماج، رادة األإحيان وفق اتفاق يشتج عغ في غالب األ عسمية االنجماج تتع
نػاعيا، فاالنجماج يكػن حدب نػع الذخكة وشبيعتيا ألخاغبة باالنجماج تختمف باختالف الذخكات ا

كان االنجماج بيغ شخكاء متزامشيغ، فيحا يعشي وجػب الحرػل عمى مػافقة  اإذف ونطاميا القانػني،
قج يتختب عمى و ،  116حيان يكػن غاية في الرعػبةء ليتع االنجماج، وىحا في بعس األكافة الذخكا

مػافقة جسيع ىؤالء  نو ال بج مغأالسداىسيغ التزامشية، وىشا نجج  عسمية االنجماج زيادة مدؤولية
 .117خح مػافقة جسيع السداىسيغأدؤوليتيع، وبالتالي يرعب م لتعاضعء الذخكا

 

 

 الطعن باالنجماج من قبل الستزخرين مشو . أ

                                                           
115
ترنص علرى : دعروة الهٌئرة العامرة غٌرر العادٌرة للمسراهمٌن لكرل شرركة  1661فمرة )ج( من لانون الشركات االردنً للعام  231المادة رلم  

 :%( من االسهم الممثلة فً االجتماع لكرل شرركة علرى حردة 15ان ٌتم الرارها بأغلبٌة ) من الشركات الداخلة فً االندماج إللرار ما ٌلً على
نتررائج اعررادة تمرردٌر موجررودات الشررركات .2 .عمررد تأسررٌس الشررركة الجدٌرردة ونظامهررا االساسررً او العمررد والنظررام المعرردلٌن للشررركة الدامجررة.1

 .الموافمة النهائٌة على االندماج.3 .عن االندماجومطلوباتها والمٌزانٌة االفتتاحٌة للشركة الجدٌدة الناتجة 
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كان دائشا أسػاء  ،ن يصعغ بوأحا لسغ يتزخر مغ عسمية االنجماج الباب مفتػ  ع الفمدصيشيالسذخ  تخك
صية لسرمحة شخرية مباشخة تخح تغأخار بالجخػل بعسمية االنجماج قج ن القأتبيغ  اإذمداىسا، ف أو

نتج ىحا االنجماج عغ قخار يشصػي عمى تعدف في  أوالذخكات الخاغبة باالنجماج  إدارةلسجمذ 
 أوبصالو إ إلىتخممو عيػبا قج تؤدي ت تكان أو، بو مباشخةو لو مرمحة شخرية  مسغستعسال الحق ا
تختب عميو  أوزميل واحتيال، قام عمى ت اإذ أوفي تقجيخ حقػق السداىسيغ،  اجػىخي ان ىشاك نقرأ

ر االضخا إلىيكػن سببا الحتكار يؤدي  أونو نتج عغ احتكار أ أوالسداىسيغ،  أوبالجائشيغ  اضخارٌ 
حجىا يكفل لمستزخر المجػء لمصعغ في أ أون كل ىحه االسباب إبالسرمحة االقترادية العامة، ف
حسة الجائشيغ في الذخكة الجامجة ايزا، مدا إلىن االنجماج سيؤدي أ إذاالنجماج كػنو يزخ بسرمحتو 

مغ مذخوع قانػن الذخكات لدشة  223السادة رقع تشز عميو مشطام العام، وىحا ما وقج يكػن مخالف ل
 م.2117

لكل ذي مرمحة قج تزخرت مغ  يقػم ونأىشا ندتشتج و  ،االنجماج الصعغ بو لمستزخر مغ يحقو 
 بعج نذخ عسمية االنجماج واتساميا وفقا لمقانػن نذأت ديػنيع  لمجائشيغ الحيغ يحقو االنجماج، 

ن حق إوعميو ف و خالل ستيغ يػما مغ تاريخ االعالن عغ االنجماج الشيائي،باالعتخاض والصعغ ب
 .118نذخه بعجستزخريغ الحيغ تزخروا بدببو، و يشذأ لم يغ مغ االنجماج باالعتخاض عميو الستزخر 

رغبػا  اإذشيخ أسة سشجاتيع وفػائجىا خالل ثالثة خداد قيستابالشدبة لحسمة الدشجات، فميع حق ما أ
 نيع ال يسمكػن حق االعتخاض عمى االنجماج.أحا يعشي ، في حالة عجم قبػليع لالنجماج، وى119بحلظ

 السجة القانهنية لمطعن باالنجماج ب.

 أحكامكع مغ ي حألع يخاعى في االنجماج  اإذعمى الستزخر الصعغ باالنجماج خالل السجة القانػنية، 
الذخكاء الصعغ باالنجماج لجى السحكسة  أوالسداىسيغ  أوىحا القانػن فمكل ذي مرمحة مأغ الأجائشيغ 

الشاتجة عغ االنجماج  أووذلظ خالل سأتيغ يػمأا مأغ تأاريخ االعالن عغ تدجيل الذخكة الجامجة 
 .121بالرحف السحمية

 

 

                                                           
116
والترً توافرك نرص المرادة  2111من مشروع لانون الشركات الفلسرطٌنً للعرام  223( والمادة رلم 222هذا ما ٌستفاد من نص المادة رلم ) 
 .1661لسنة  22من لانون الشركات االردنً رلم  234رلم 
116
 1661لسنة  156لالئحة التنفٌذٌة من لانون الشركات المصري رلم  261المادة رلم  
121
 2111من مشروع لانون الشركات الفلسطٌنً لسنة  223المادة  
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 ثار الطعن باالنجماجآ ج.

ايقاف عسمية االنجماج، فقج  إلىوحجه تقجيع الصعغ ال يؤدي بحج ذاتو و  نإج، فتع الصعغ باالنجما اإذ
ن الصعغ باالنجماج ال أعمى  2111لذخكات الفمدصيشي لدشة مغ مذخوع القانػن ا 214نرت السادة 
ن يرجر قخار قزائي قصعي بالبصالن، ا إلى، وال يػقف استسخار العسل بو 121اتوإجخاءيػقف استسخار 

باالنجماج بترحيح  122السذخع لمسحكسة الدمصة التقجيخية في الصمب مغ الجية السعشيةوقج مشح 
ات االنجماج، إجخاءما قامت الجية السعشية بترحيح  اإذلصعغ في صحتو، فإلى ادت ألتي ات اجخاءاإل

 تقػم السحكسة السخترة بخد دعػى بصالن االنجماج.

اتو، كػن إجخاءتع االنجماج وانتيت  اإذغ االنجماج مجحفا في حق الستزخريغ م األمخوقج يكػن ىحا 
أن  ، كػن مججيا اتجخاءاتو، فعشجىا ال يكػن الصعغ باإلإجخاءوقف  إلىالصعغ باالنجماج ال يؤدي 

النجماج عمى الشحػ الحي ن يػقف عسمية اأوانتيت، فالستزخر تكسغ مرمحتو بتست  عسمية االنجماج
 .تديخ فيو

ات التسييجية لالنجماج، وقبل عقج االتفاق جخاءضات واإلو ال السفوىحه العيػب تتزح مغ خال 
 باالنجماج.

سباب أت و انو تتعجد وتتفإف 2117مغ مذخوع قانػن الذخكات لدشة  223نز السادة  إلىوبالشطخ 
 اإذات االنجماج إجخاءعمى وقف ن يشز أالفمدصيشي بالسذخع  اججيخ ، فكان 123الصعغ ببصالن االنجماج

نو كان يشصػي عمى تزميل واحتيال ويتخممو أ أوبالسرمحة االقترادية العامة،  لظ ضخرتخمل ذ ما
ما ما تبقى مغ الذخو  التي أإلضخار بالسداىسيغ والغيخ، إلى اؤدي مرمحة مباشخة لمسعشييغ بو قج ت

                                                           
121
 2111لفلسطٌنً للعام من مشروع لانون الشركات ا 224نص المادة  
122
من المعلوم انه فً غالب االحٌان، عرادة مرا تكرون ادارة الشرركة، او كبرار المسراهمٌن بالشرركة، هرً الجهرة المعنٌرة باالنردماج حٌرث  ٌكرون  

اج،  او ان ٌكرون لررارا المرار باالندماج فً غالب االحٌان بأٌدٌهم، وذلن بالرغم من صدور المرار من الهٌئة العامرة للشرركات الراغبرة باالنردم
 باإلدماج مما ٌؤدي احٌانا الى الضرر بمصالح صغار المساهمٌن او بمصالح الغٌر

 توضٌح: االصل فً المرار الذي تتخذه االدارة ان ٌكون متمتعا بمرٌنة السالمة، حٌث ٌكون السربب فرً اخرذ المررار سرلٌما وصرحٌحا،  أي انره ال
رار، وتسربٌب المررار، فتسربٌبه ٌردخل فرً ركرن الشركل فرً المررار االداري، بٌنمرا السربب ٌكمرن فرً الحالرة بد من التفرٌك بٌن السبب فً اخرذ المر

 الوالعٌة او المانونٌة التً تستلزم تدخل االدارة، فمن المعروف ان االدارة هً اول مرا ٌردق نرالوس الخطرر عنردما تتعررض الشرركة للصرعوبات،
م باتخرراذ المرررار بنرراء علررى سرربب صررحٌح ومشررروع ٌمتضررً تحمٌررك المصررلحة العامررة، وعلٌرره فرران او انهررا هررً التررً تمرررع جرررس االنررذار، فتمررو

دٌر المتضرر له ان ٌثبت العكس بكافة طرق االثبات، وللمضاء االداري ان ٌبسط رلابته على وجود او انتفاء لرٌنة السالمة كما لره الحرك فرً تمر
كروٌن لناعتره بعردم صرحة تسربٌب المررار. "فالتسربٌب ٌخضرع لرلابرة المضراء االداري" للمزٌرد ووزن ما ٌمدم له من االدلة التً لد ٌجدها كافٌرة لت

( 222منشورات مركز عدالة باالسرتناد الرى المرادة ) 31/6/2116)هٌئة ثالثٌة( تارٌ   135/2115انظر لرار المحكمة االدارٌة االردنٌة رلم 
 من لانون الشركات

123
 ف للمانون والنظاماسباب الطعن فً االندماج المخال 

 اذا تبٌن ان هنان عٌوبا تبطل عمد االندماج او كان هنان نمص جوهري واضح فً تم دٌر حموق المساهمٌن ( أ
اذا كان االندماج ٌنطوي على التعسف فً استعمال الحك او ان هدفه كان تحمٌك مصرلحة شخصرٌة مباشررة لمجلرس ادارة اي  ( ب

 ة الشركاء ف ً اي منها على حساب حموق االللٌةمن الشركات الداخلة فً االندماج او ألغلبٌ
 اذا لام االندماج على التضلٌل واالحتٌال او ترتب على االندماج اضرار بالدائنٌن ( ت
 .اذا ادى االندماج الى احتكار او سبمه احتكار وتب ٌن ان ه ٌلح ك اض رارا بالمص لحة االلتصادٌة العامة ( ث
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غ بإتسام ما اعتخاه م األمخالسحكسة السخترة  ترجرن ألسذخع في ىحه السادة فال بأس مغ ردىا اأو 
 صابو مغ عيب.أتأمخ بخقع ما  ان أونقز 

 اسباب الصعغ في االنجماج السخالف لمقانػن والشطام

اذا تبيغ ان ىشاك عيػبا تبصل عقج االنجماج او كان ىشاك نقز جػىخي واضح في تقأجيخ  ( أ
 حقػق السداىسيغ

يق مرمحة اذا كان االنجماج يشصػي عمى التعدف في استعسال الحق او ان ىجفو كان تحق ( ب
شخرية مباشخة لسجمذ ادارة اي مغ الذخكات الجاخمة في االنجماج او ألغمبية الذخكاء فأي اي مشيا 

 عمى حداب حقػق االقمية

 اذا قام االنجماج عمى التزميل واالحتيال او تختب عمى االنجماج اضخار بالجائشيغ ( ت

نأو يمحأق اضأخارا بالسرأمحة االقترادية اذا ادى االنجماج الى احتكار او سبقو احتكار وتبأيغ ا ( ث
 العامة

 

في الذخكة الشاتجةة  أسيم أوحرهل السداىسين في الذخكة السشجمجة عمى حرص : السطمب الثاني
 :عن االنجماج

الشاتجة  أوالذخكة الجامجة  إلىيقتزي انجماج الذخكات انتقال حقػق السداىسيغ في الذخكة السشجمجة 
إال مقابل ما كانػا يسمكػنو في الذخكة السشجمجة،  أسيع أوؤالء عمى حرز عغ االنجماج، فيحرل ى

 سيعشبيعة االنجماج تقتزي حداب الحرة العيشية التي يقجميا ىؤالء، وبالتالي معخفة قيسة األ أن
ن تزسغ تػزيع ما أنيا أعسمية السػازنة التي مغ ش إجخاءالتي يسمكػنيا في الذخكة السشجمجة، ثع 

 .124في الذخكة الجامجة أسيعء مغ يدتحقو ىؤال

ن الذخكة الجامجة ال بج ليا مغ ادخال تعجيل عمى نطاميا الجاخمي بسا أوعميو فقج نز السذخع عمى 
،  فيؤالء كافة يتالءم مع الػضع الججيج الشاش  عغ االنجماج، وبسا يزسغ مرالح وحقػق االشخاف

 لشاشئة عغ االنجماج.ا أون سيربحػن شخكاء في الذخكة الجامجة ػ السداىس

                                                           
124
ٌة حسابٌة معٌنة تجري من خاللهرا حسراب سرعر السرهم الفعلرً، انظرر للمزٌرد د. حسرام الردٌن الصرغٌر كنا لد اشرنا سابما على ان هنان عمل 

 212مرجع سابك ص 
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مية، فقج تشذأ صعػبات، مغ و معقج مغ الشاحية العسإال أنبديصا مغ الشاحية الشطخية،  األمخوقج يبجو 
وما ىي السجة التي  ،يال ام عجمو االتي ترجرىا الذخكة الشاتجة عغ االنجماج لمتج سيعبخزىا قابمية األأ

، وقج تشذأ صعػبات عشج عسمية 125السذخع ال التي نز عمييو الحطخ التج سيعتخزع ليا ىحه األ
ه عمى أثخ الحي يخخي  األمختقييع وتقجيخ الحرة العيشية التي يقجميا السداىسيغ في الذخكة السشجمجة 

 عسمية االنجماج بخمتيا.

إال ،  126العيشية سيععمى قيػد بإعصاء األ 1964( لدشة 12وقج نز قانػن الذخكات الفمدصيشي رقع )
لمذخكات التي تكػن تحت االنجماج، وىحا ما  سيعل األو اسسح بتجفمدصيشي قج عاد و الالسذخع  أن

شية العي سيعصحاب األأحقية أنز السذخع عمى و  127،مغ ىحا القانػن  79/4نرت عميو السادة رقع 
الشقجية باستثشاء الحقػق التي مشعت عشيع صخاحة في  سيعصحاب األأبشفذ الحقػق التي يتستع بيا 

 . 128نػن ىحا القا

 22( مغ قانػن الذخكات رقع 1)أ( ) 222فيتزح مغ خالل نز السادة  األردنيما مػقف السذخع أ
حيث نرت ىحه السادة عمى تػزيع زيادة رأسسال الذخكة الجامجة عمى مداىسي الذخكة  1997لمعام 

يا أسيسل و ايع فييا، كسا نرت في البشج الحي يميو عمى جػاز تجأسيس أوالسشجمجة بشدبة  حرريع 
كانت الذخكة الجامجة ىي شخكة مداىسة عامة وانقزى عمى تأسيديا السجة  اإذصجارىا إبسجخد 

 راق السالية.و السقخرة في قانػن األ

لمعام  22رقع  األردنيمغ قانػن الذخكات  226ما في حالة العجول عغ الجمج فقج نرت السادة رقع أ
الخاغبة في االنجماج حتى انتياء اجخاءات االنجماج  وقف تجاول اسيع الذخكةانو يتع: "عمى  1997

عمى مجمذ ادارة كل شخكة مغ الذخكات الخاغبة في االنجماج تبميغ السخاقب والييئة والدػق والسخكد 
خالل عذخة ايام مغ تاريخ اتخاذه قخار االنجماج، ويػقف تجاول اسيسيا اعتبارا مغ تاريخ تبميغ ذلظ 

الذخكة الشاتجة عغ الجمج بعج انتياء اجخاءات االنجماج وتدجيميا، وفي حالة القخار ويعاد تجاول اسيع 
 ".العجول عغ الجمج يعاد تجاول اسيع تمظ الذخكات

                                                           
125
على: ولف تداول اسهم الشركة الراغبة فً االندماج حتى انتهراء اجرراءات  1661من لانون الشركات االردنً لعام  226تنص المادة رلم  

كة من الشركات الراغبة فً االندماج تبلٌغ المرالرب والهٌئرة والسروق والمركرز خرالل عشررة اٌرام مرن ترارٌ  االندماج على مجلس ادارة كل شر
ء اتخراذه لرررار االنرردماج، وٌولررف تررداول اسرهمها اعتبررارا مررن تررارٌ  تبلٌررغ ذلرن المرررار وٌعرراد تررداول اسررهم الشرركة الناتجررة عررن الرردمج بعررد انتهررا

 .ة العدول عن الدمج ٌعاد تداول اسهم تلن الشركاتاجراءات االندماج وتسجٌلها، وفً حال
126
ال تعطرً األسرهم العٌنٌرة لال عنرد لتمرام تسرلٌم الممردمات الترً تمابلهرا وتعتبرر    1664لسرنة  12من لانون الشركات االردنً رلم  16المادة  

 .لٌمتها مدفوعة بكاملها
121
  .ز ترررداول األسرررهم العٌنٌرررة لال بعرررد انمضررراء سرررنتٌن علرررى لصررردارها: ال ٌجرررو 1664لسرررنة  12مرررن لرررانون الشرررركات رلرررم  16المرررادة  

ن، تارٌخران إلصرد  .ارهالذا صدرت هذه األسهم عند التأسٌس فٌعتبر التارٌ  الذي لررت فٌه الهٌئة التأسٌسٌة الموافمرة علرى تأسرٌس الشرركة نهائٌرا
ال  (4ة بالموافمرة علرى احرداث هرذه األسرهم تارٌخران إلصردارها. )لذا صردرت هرذه األسرهم بعرد التأسرٌس فٌعتبرر ترارٌ  صردور لررار الهٌئرة العامر

 .ٌسري منع التداول على األسهم العٌنٌة المعطاة لمساهمً شركة مندمجة كانت أسهمها متداولة لبل االندماج
126
أصررحاب األسررهم النمدٌررة : ٌتمتررع أصررحاب األسررهم العٌنٌررة بررالحموق التررً ٌتمتررع بهررا 1664لسررنة  12مررن لررانون الشررركات رلررم   61المررادة  

  باستثناء الحموق التً منعت عنهم صراحة فً هذا المانون
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تمظ الذخكات مخة  أسيعل و اعادة تجإ كان عميو قبل االنجماج، بسا فيو عادة الحال عمى ما إ ،  فيتع 
 .أخخى 

 فقخة 211وىحا ما يتزح مغ نز السادة رقع  ردنياألوقج سار السذخع الفمدصيشي عمى خصى السذخع 
نو: يتع تػزيع رأسسال أيث نرت ىحه السادة عمى ح م2117مغ مذخوع قانػن الذخكات لمعام  4ب/

السداىسيغ لمذخكات الجاخمة  أووفقا لرافي حقػق الذخكاء الشاتجة عغ االنجماج  أوالجامجة  الذخكة
 في االنجماج.

تخك تحجيج وتقييع  م 2111سذخع الفمدصيشي  في مذخوع قانػن الذخكات لدشة ن الوىشا تججر االشارة أ
م أن كانت عيشية إاييخ الجولية، وكحلظ لع يحجدىا التابعة لمسداىسيغ في الذخكة السشجمجة لمسع سيعاأل

شخاف وىحا ما ولقج تخك ذلظ التفاق األ 129 األردنياليو السذخع  اما نح إلىبحلظ  انقجية، وقج نح
مذخوع قانػن الذخكات لمعام  / ب مغ215حدب نز السادة  131زح مغ خالل متصمبات االنجماجيت

شخنا يتع وفقا لمقيسة الدػقية كسا أ سيعن تقييع األأن السذخع الفمدصيشي عاد ونز عمى أ بيج  2111
 .131لحلظ سابقا

ل و ارا عمى حطخ تجوالسذخع الفمدصيشي لع يش األردنين السذخع أوبشاء عمى ما سبق فإنشا نجج 
حجام السداىسيغ عغ إ إلىليا سيؤدي و ان حطخ تجحدغ السذخع بحلظ، ألأ، وقج 132العيشية سيعاأل

 السبادرة والجخػل باالنجماج، خذية مغ ىحا الحطخ.

 

 

 

 

                                                           
126
 1661لسنة  22/أ( من لانون الشركات االردنً رلم 222/1المادة رلم ) 
131
بالبٌانرات على انه: ٌمدم طلب االنردماج الرى المرالرب مرفمرا  2111/ب من مشروع لانون الشركات الفلسطٌنً للعام  215تنص المادة رلم  

فٌره  والوثائك التالٌة.....ب( عمد االندماج المبرم بٌن الشركات الراغبة باالندماج مولعا من لبل المفوضٌن برالتولٌع عرن تلرن الشرركات موضرحا
 شكل االندماج وشروطه واالسس المائمة علٌه والت ارٌ  المح دد لالندماج النهائً واٌة شروط اخرى تم االتفاق علٌها

131
 2111فمرة )ه( من مشروع لانون الشركات الفلسطٌنً للعام  214اعاله. وذلن حسب نص المادة  61ص انظر  
132
االسهم العٌنٌة هرً االسرهم الترً تمردمها الشرركة المندمجرة  فرً الشرركة الجدٌردة الناتجرة عرن االنردماج، وهرً الترً تعطرى للمسراهمٌن ممابرل  

لشرركة الناشرئة عرن االنردماج، وعرفهرا اخررون بانهرا " مرا ٌمدمره المسراهم للشرركة مرن اصرول رأسمال الشركة المندمجة بمجرد اصردارها مرن ا
عٌنٌررة كعمررارات او االت او سررٌارات او بضررائع وتعطررى االسررهم فررً ممابررل حصررص عٌنٌررة غالبررا عنررد شررراء مؤسسررة لائمررة او تحوٌررل شررركة 

دكتورة بشرى خالرد المرولى، التزامرات المسراهم فرً الشرركة المسراهمة اشخاص الى شركة مساهمة او فً حالة اندماج الشركات ) للمزٌد انظر 
 (66دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان ص  2111"دراسة ممارنة"  الطبعة االولى 
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 : الخابع الفرل

______________________________________________________ 

 ى الغيخانجماج الذخكات عم أثخ

ل، و االنجماج عمى مجيشي ودائشي الذخكة الجامجة والسشجمجة في السبحث األ أثخبج لشا ىشا ان نجرس  ال
 في السبحث الثاني. عمى تعاقجاتيا انقزاء الذخرية السعشػية لمذخكات السشجمجة أثخن نػضح عمى أ

 مجةاالنجماج عمى مجيشي ودائشي الذخكة الجامجة والسشج أثخ ل:والسبحث األ 

يتزخر مغ عسمية  أو أثخان انجماج الذخكات يختب آثارا عمى الغيخ، ونعشي بالغيخ كل شخز قج يت
زوال شخريتيا القانػنية، و وذلظ لسا يتختب عمى االنجماج مغ انقزاء لمذخكة السشجمجة،  ،االنجماج
الذخكة  إلىمجة انتقال السدؤولية عغ الجيػن الستختبة في ذمة الذخكة السشج إلىالحي يؤدي  األمخ

لييا الحمة السالية لمذخكة السشجمجة محسمة بسا ليا مغ حقػق إعغ االنجماج، فيحه الذخكة تشتقل الشاتجة 
 الػفاء بيحه االلتدامات يشتقل ليا. ءن عبإا عمييا مغ التدامات، وبالتالي فوم

شاد الذخكات الجاخمة أس ثار انجماج الذخكات عمى الغيخ مغ دائشي ومجيشي وحسمةآوعميو سأقػم بتبيان 
جخوا مغ تعاقجات مع الذخكات أاالنجماج عمى حقػق الغيخ فيسا  أثخ ثع أبيغل، و بو في السبحث األ

 الجاخمة في االنجماج في السبحث الثاني.

 :االنجماج عمى مجيشي ودائشي وحسمة اسشاد القخض في الذخكات السشجمجة أثخ ل:والسطمب األ 

عادة إ  إلىالنجماج تحتاج لمػقت الكافي إلتساميا، وقج تؤدي عسمية االنجماج ن عسمية اأمغ السعمػم 
الحي  األمختأخيخ سجادىا  إلىججولة سجاد الجيػن التي ىي في ذمة الذخكة السشجمجة، مسا يؤدي 

 قج تػاجييا بعس السراعب إلتساميا. أون عسمية االنجماج قج تتعصل، أيزخ بسرالح الجائشيغ، كسا 

الذخكتيغ  ػيزا، فيذتخك دائشأئشي الذخكة الشاشئة عغ االنجماج دا أثخت إلىنجماج قج تؤدي وعسمية اال
 مالك ومػجػدات الذخكة الشاشئة عغ االنجماج.أالتشفيح عمى  أوفي تحريل الجيػن 

ل، و االنجماج عمى مجيشي الذخكات الجاخمة في االنجماج في السصمب األ أثخوعميو فال بج مغ تػضيح 
 االنجماج عمى دائشي الذخكات الجاخمة باالنجماج في السصمب الثاني. أثخ وتبييغ
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سشاد القخض وىحا ما سشػضحو في السصمب أمغ الجائشيغ كحسمة  أخخى نػاع أىشاك  نأ إلىوىشا نذيخ 
 الثالث.

 االنجماج عمى مجيشي الذخكات الخاغبة بو أثخ ال:أو 

شجمجة، فيع مصالبػن بالػفاء بجيػنيع والتداماتيع الستختب عمى مجيشي الذخكة الس ثخيديل تحجيج األ
لرالح الذخكة الشاتجة عغ االنجماج، فسجيشي الذخكة  أوسػاء كان ذلظ لرالح الذخكة السشجمجة 

القيام باألعسال التي تع شمبيا مشيع مغ قبل  أوالسشجمجة يدتسخون بااللتدام بتدجيج التداماتيع السالية 
االنجماج عمى  أثخال بج مغ التفخيق بيغ حالتيغ عشج قيامشا بتحجيج  ونج أ، بيشسا نجالذخكة السشجمجة

 الشاشئة عغ االنجماج. أومجيشي الذخكة الجامجة 

 عمى مجيشي الذخكة السشجمجة االنجماج أثخأ. 

مذغػلة شالسا لع يقػمػا بتدجيج ما عمييع مغ ديػن لرالح الذخكة  ذمع مجيشي الذخكة السشجمجة تبقى
، والحرػل عمى مخالرة بعج االنجماج، وال تبخأ ذمسيع اال بالػفاء بيحا الجيغ أالتي تشذ أوالسشجمجة 

حج شخق التخمز مغ أن أن بالػفاء مختيغ، فالسعخوف ػ ىؤالء السجيش يصالبن أتفيج الػفاء بو، خذية 
 .136ال بإثبات الػفاء بوإالجيغ ال يكػن 

خمف عام لمذخكة  ذخكة الشاتجة عغ االنجماج ىين الأى الفمدصيشي والسقارن عم السذخعلقج نز 
ن مجيشي الذخكة السشجمجة يربحػن مجيشيغ لمذخكة الشاتجة عغ االنجماج، فيجػز أالسشجمجة، أي 

لمذخكة الشاشئة عغ االنجماج مصالبة السجيشيغ بالػفاء ليا برفتيا ىحه، كػنيا تتستع بسخكد قانػني 
 138يؤىميا بحلظ

قبػلو أو  شخ  -نتقال الجيغ مغ شخز آلخخانو ال يمدم مػافقة السجيغ في أبجأ م إلىىشاك مغ يدتشج و 
بحمتو مغ ن تغيخ شخرية الجائغ تجعل السجيغ ممدما بتدجيج ما إ، ف149كسا في حػالة الجيغ  -اعالنو

ن الذخكة الشاشئة عغ االنجماج ىي بسثابة الجائغ أليو الحق، وفي حالتشا نجج إديغ لمجائغ الحي انتقل 
الججيج الحي يحل محل الجائغ القجيع، والحي يقػم بتحريل الحق مغ السجيغ، دون الحرػل عمى 

 .137مػافقة السجيغ لتغيخ شخرية الجائغ، وال يتبقى عمييا سػى اعالنو

                                                           
136
مزٌرد كتراب من لانون البٌنات الفلسطٌنً على انه: " على الدائن اثبات االلتزام وعلى المدٌن اثبات التخلص منه" انظر لل 2تنص المادة رلم  

 61الطبعة االولى ص  2111لسنة  4د. ٌاسر زبٌدات شرح لانون البٌنات الفلسطٌنً فً المواد المدنٌة والتجارٌة رلم 
136
 2111من مشروع لانون الشركات الفلسطٌنً لعام   226انظر نص المادة  رلم   
146
 سمٌا، وذلن من خالل اخطاره بذلنتشترط حوالة الحك ان ٌتم لبول المدٌن او ان ٌتم اعالنه بها اعالنا ر 
131
 حوالة الحك/ حوالة الدٌن 
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 عمى مجيشي الذخكة الجامجة االنجماج أثخب. 

 :ال بج ان نسيد بيغ حالتيغ 

 االنجماج بالزم . أ

ن شخرية إشػية لمذخكة الجامجة، وبالتالي فانقزاء الذخرية السع إلىدي ن االنجماج بالزع ال يؤ أ 
عقج  أوتعجيال عمى نطاميا الجاخمي  األمخدائغ الذخكة ال تتغيخ بل تبقى قائسة، حتى لػ تصمب 

ن السجيشيغ يقػمػن بالػفاء بجيػنيع لمذخكة الجامجة، وال يتغيخ مغ ىحا السشطػر أ، بسا يعشي 139التأسيذ
ن شخريتيا القانػنية تبقى قائسة، ألبقى ممدمة بالػفاء لجائشييا ن الذخكة الجامجة تأب ألمخاواقع 

 وبالتالي تبقى ذمتيا السالية مذغػلة بيحه الجيػن لحيغ الػفاء بيا.

 االنجماج بالسدج . ب

نو ال أبسعشى  كافة، مذخكات الجاخمة بولانقزاء الذخرية السعشػية  إلىن االنجماج بالسدج يؤدي إ
عمى دائشي ومجيشي  ثختعػد ىحه الذخكات قائسة وتدول شخريتيا السعشػية، وىحا بالتأكيج يخخي باأل

ن الذخكة الشاتجة عغ أالسذخع قج فصغ لحلظ فشز عمى  إال أنىحه الذخكات الجاخمة باالنجماج، 
الشاتجة عغ االنجماج ىي بسثابة خمف عام لمذخكات الجاخمة بو، وىشا نجج ان السذخع قج مشح الذخكة 

االنجماج الحق بسصالبة السجيشيغ، ومقاضاتيع، والتشفيح عمى مستمكاتيع كػنيا خمفا عاما لجسيع الذخكات 
 الجاخمة باالنجماج.

 :االنجماج عمى دائشي الذخكات الخاغبة بو أثخثانيا: 

ضخر بحقػقيع، نجماج اال عمىتختب  ما اإذدائشي الذخكات الخاغبة بو، ه عمى أثخ يتخك انجماج الذخكات 
 عمى نإة لحساية الجائشيغ، وبشاء عميو ف، وفقا لمقػاعج العام141اللتداماتو ةمػال السجيغ ضامشأجسيع ف

يدتصيع التشفيح عمييا،  شار الزسان العام حتىإمػال الذخكة بكامميا في أن يدعى إلبقاء أالجائغ 
 141الجعػى السباشخة إلىج يمجأ الجائغ ات القانػنية ما يخاه مشاسبا، فقجخاءن يتخح مغ اإلأولمجائغ 

                                                           
136
 تتطلب عملٌة االندماج تعدٌل النظام الداخلً للشركة الدامجة بما ٌتوافك مع الوضع الجدٌد وهذا ما نص علٌه المشرع. 
141
 216رز ص عن د. احمد مح 6351د. عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً المانون المدنً، الجزء الثانً  
141
 وباألصرالةمدٌنره  باسرمهرو ولرٌس  باسرمههً وسٌلة لانونٌة تمنح الدائن الحك فً رفع دعوى مباشرة ضرد مردٌن مدٌنره  الدعوى المباشرة :  

 .عن نفسه ولٌس بالنٌابة عن المدٌن ولحسابه الخاص وتخول هذه الدعوى الدائن حما مباشرا تجاه مدٌن مدٌنه بما فً ذمته تجاه المدٌن
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فإن لجائشييا ان يقيسػا  ة بسا ليا مغ حقػق لجى الغيخ،ما تقاعدت الذخكة السشجمجة في السصالب اإذاما  
قامة ىحه الجعػى نيابة إحقػق الذخكة السشجمجة عغ شخيق  عينفدأب وا، فيباشخ 142دعػى غيخ مباشخة

فمو تعسجت الذخكة الخاغبة باالنجماج ايقاع الزخر بالجائشيغ،  اإذ143دعػى بػليرية ػان يقيسأ أوعشيا، 
ان يعيج السال  الحي مغ شأنو األمخبعجم نفاده، قزائي ن يصعغ بيحا الترخف ليحرل عمى حكع أ

 ، وبالتالي التشفيح عميو.الزسان العام إلى

، وبالتالي العسل عمى 144مجائغ ان يصعغ بو بالمجػء لمجعػى الرػريةموقج يكػن االنجماج صػريا، ف
شار الزسان العام في إبقاء مال الذخكة  إلىالحي مغ شانو ان يؤدي  األمخكذف صػرية االنجماج 
 وبالتالي التشفيح عميو.

الذخكة السشجمجة مغ ضياع حقػقيع، كػن  فيخذى دائشػن الذخكة الجامجة مثقمة بالجيػن، أوقج نجج 
ن السذخع ألتالي نجج يا، وباأصػلخكة السشجمجة محسمة بخرػميا و الذخكة الجامجة تشتقل الييا ذمة الذ

ن أا ليع الصمب مغ السحكسة السخترة قج حخص عمى مشح ىؤالء حق االعتخاض عمى االنجماج، كس
 .145ن تأمخ بالتعجيل بالػفاء بسدتحقاتيعأ أوتقخر ليع ضسانات خاصة تكفل حقػقيع، 

ما النجماج، ماج قج تتعخض مرالحيع لمخصخ بدبب عسمية ان دائشي الذخكات الشاتجة عغ االنجأ كسا
مشح ىؤالء الجائشيغ حق االعتخاض عمى االنجماج خالل مجة ثالثيغ يػما مغ تاريخ  إلىحجا بالسذخع 
ء ن يقػم ىؤالأبتقجيع اعتخاضاتيع لمػزيخ، عمى  ن ػ ج بالرحف السحمية، ويقػم السعتخضنذخ االنجما

ن يقػم ألييا بتقجيع الصعغ، عمى إ سباب التي استشجواصابتيع، وكحلظ األأتي ن بتبيان االضخار الػ الجائش
الصعغ السقجم  إال أنجاز ليؤالء المجػء لمسحكسة، أن القانػن أاقب الذخكات البت في الصعغ، كسا مخ 

فقخة أ مغ قانػن  234مغ ىؤالء ال يكػن سببا كافيا لػقف عسمية االنجماج، وىحا ما نرت عميو السادة 
ن تقخر لو بعس الزسانات، لكي ألسعتخض مغ السحكسة ، وقج يصمب ا1997لمعام  األردنيالذخكات 

تقػم الذخكة الشاتجة عغ االنجماج بالػفاء بالجيػن التي بحمتيا ليؤالء، وىحا ما نز عميو السذخع في 

                                                           
142
الحمروق  جمٌرع باسرتعمالالمانون للدائن ومن أجرل الحفراظ علرى حمولره فرً الضرمان العرام  منحهالدعوى غٌر المباشرة : فهً نظاما لانونٌا ا 

 .من شروط معٌنةالمالٌة للمدٌن المهمل ض
143
 تكون غٌر نافذه باتجاهه.الدعوى البولٌصٌة: هً دعوى عدم نفاذ التصرفات التً ٌموم بها المدٌن فً مواجهة الدائن بحٌث  
144
تصرف مخرالف للحمٌمرة وٌتحمرك ذلرن عنرد لبررام المردٌن تصررفات صرورٌة ال وجرود لهرا الغررض منهرا فرً الغالرب هً الدعوى الصورٌة:  

مهرا المردٌن ال لظهار أن المال لد خرج من ذمة المدٌن للى الغٌر وبالتالً ٌخرج من الضرمان العرام لدائنٌره وفرً الحمٌمرة أن التصررفات الترً أبر
 .وتنمسم للى لسمان الصورٌة والمطلمة ه،ال لم ٌخرج من ذمته بل هو مالن لوجود لها وان الم

145
 1661للعام  156من لانون الشركات المصري رلم  132المادة رلم  
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سرخي التي مغ الالئحة التشفيحية لقانػن الذخكات ال 298نرت السادة  إذقانػن الذخكات السرخي 
 . 146تشز عمى مشح ىؤالء بعس الزسانات.

بسشح الجائشيغ حق االعتخاض كسا  فمع يكتف   ،ع السرخي قج وضع ضسانات لمجائشيغن السذخ أونالح  
مشح الحق ليؤالء بالصمب مغ السحكسة بتقخيخ ضسانات  إلىوالفمدصيشي، بل ذىب  األردنيفعل السذخع 

ن مػجػدات الذخكة تكػن ضسانة لمػفاء أى تعجيل الػفاء، كسا م قجرتيا عمخاصة ليع، في حالة عج
 عجم تقخيخ ضسانات لمجائشيغ. أوفي حالة عجم تعجيل الػفاء 

ن يعػدوا عمى الذخكة الجامجة بسجخد انقزاء الذخرية السعشػية فممجائشيغ الحق أوفي كل االحػال 
ن الذخكة الجامجة تخمف يشز عمى أ الخالفة القانػنية الحيلمذخكات السشجمجة، وذلظ وفقا لسبجأ 

 الذخكة السشجمجة وتحل محميا في جسيع الترخفات القانػنية وفي تحريل حقػقيا وتحسل التداماتيا.

 االنجماج عمى حسمة اسشاد القخض أثخ ثالثا:

الجامجة،  مأكانػا دائشيغ لمذخكة السشجمجة أشخاص الجائشيغ سػاء سشاد القخض، ىع مغ األأحسمة 
شخاص سشاد القخض ىع األأوحسمة  الحال بالشدبة ألصحاب الحرز عشج تأسيذ الذخكة.وكحلظ 

ى لمسكتتبيغ مقابل ل وغيخ قابمة لمتجدئة تعصو االحيغ يستمكػن وثائق ذات قيسة اسسية واحجة قابمة لمتج
 .147قخضػىا لمذخكة قخضا شػيل االجلأالسبالغ التي 

سجى لمذخكة بعس الخجمات أاسسية، تسشح لسغ  ك ليذ ليا قيسةوالحرز عشج التأسيذ ىي صكػ 
 رباح الدشػية التي تحققيا الذخكة.تخػلو وتسشحو الحق في ندبة مغ األإذ في مخحمة تأسيديا، 

صحاب الحرز عشج التأسيذ مغ دائشي الذخكة وليدػا مداىسيغ فييا، بل يتخحون ىشا دور أويعتبخ 
يبيع مغ يا في مخحمة تأسيذ الذخكة وىػ نرالبائع الحي يتقاضى ثسشا عغ الخجمات التي قجم

 .148رباحاأل

عخضيا عمى العامة ت149عشجما تحتاج الذخكة لديادة رأسساليا، تقػم الذخكات بإصجار سشجات لمقخض
ل وغيخ و اسشاد القخض عبارة عغ وثائق ذات قيسة اسسية واحجة وقابمة لمتجأ، و 151بصخيق االكتتاب العام

                                                           
146
ن لكافرة دٌرون الشرركة المندمجرة مرن الالئحرة التنفٌذٌرة لمرانون الشرركات المصرري علرى ان : تعتبرر الشرركة الدامجرة مردٌ 266تنص المرادة  

ً بمجرد اتمام عملٌة االندماج، اذا نشا حمه لبل اتمام عملٌة االندماج، وٌجوز لكل دائن ان ٌطلرب مرن المحكمرة المختصرة تمرٌرر ضرمانات لره فر
نشرأ لره ضرمانات كافٌرة كانرت مواجهة الشرركة الدامجرة وذلرن اذا وجردت اعتبرارات جدٌرة تبررر ذلرن فراذا لرم ٌتمررر تعجٌرل الوفراء بالردٌن او لرم ت

ن مرن موجودات الشركة المندمجة ضمانة للوفاء بمٌمة  الدٌن وفوائده وال تحول االحكام المتمدمة دون تطبٌك ما ٌرد فً سندات انشاء هذه الردٌو
 شروط تمضً بتعجٌلها فً حالة لٌام الشركة باالندماج مع غٌرها...

141
 2114لسنة  12ولانون االوراق المالٌة رلم  1664للعام  12رلم  من لانون الشركات االردنً 66/2المادة  
146
 115االء حماد، رسالة ماجستٌر فً  اندماج الشركات واثره على العمود الشركة  المندمجة )دراسة ممارنة(، جامعة بٌر زٌت ص  
146
برٌن خمرس سرنوات الرى ثالثرٌن سرنة، حٌرث تكرون  تلجأ الشركات لطرح اسناد المرض وذلن لكً تكون مدة المرض طوٌلة االجل تتراوح ما 

ة بردل المبالغ التً تحتاجها الشركة هً مبالغ كبٌرة وبالتالً فإنها تلجأ لعرض هذه السندات على العامة الذٌن ٌفضلون الحصرول علرى فائردة ثابتر
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تتعيج  إذسكتتبيغ مقابل السبالغ التي اقخضػىا لمذخكة قخضا شػيل االجل، قابمة لمتجدئة، وتعصى لم
151الذخكة بدجاد القخض وفػائجه وفقا لذخو  االصجار

 

سشاد راق السالية، فسالظ ىحه األو ل في سػق األو اسشاد القخض قابمة لمتجأن أومغ خالل التعخيف نجج 
راق السالية، وحامل ىحه و لجارج في سػق األيدتصيع عخضيا لمبيع في الػقت الحي يخيج وبالدعخ ا

جات التي يسمكيا، نسا ىػ دائغ ليا وذلظ بقيسة الدشإمداىسا في الذخكة،  أوالدشجات ال يعتبخ شخيكا 
السذاركة  أويكػن مداىسا في الذخكة، وكحلظ ال يخػلو باالقتخاع في الييئة العامة أن وىحا ال يخػلو 

نو ال يذتخك في خدارة ألذخكة كسا كغ لو التخشح ألي مشرب في انو ال يسأفي اجتساعاتيا بسعشى 
سشاد لجيػن الذخكة، وال يذتخك في تقديع مػجػدات الذخكة كسا ال يكػن ضامشا بقيسة ىحه األ الذخكة،

في الػقت الستفق عميو وفقا  152كسا ان قيسة ىحه الدشجات في غالب االحيان تكػن مزسػنة الدجاد
الفػائج الثابتة الدشػية والتي تحجدىا نذخة اصجار  إلىردة في االكتتاب، باإلضافة لمذخو  العامة الػا

، فحق حامل ىحه الدشجات في 153الدشجات وبالتالي تشقصع صمتو بالذخكة عشج استيفاء قيسة سشجاتو
 ية ارباح.ألػ لع تحقق الذخكة الفائجة الدشػية ثابت حتى 

ضعاف التأميشات العامة إ إلىقياميا بأعسال تؤدي  أوذخكة فالس الإنو في حالة أومغ الججيخ ذكخه 
سشاد يدق ، ويكػن عمى جل ىحه األأن إب شخو  االكتتاب العام السعمغ، فالسسشػحة مغ قبميا بسػج

 اإذفالس الذخكة إيربح مغ حق صاحب الدشج شمب شيخ  الذخكة الػفاء بقيستيا في الحال، كسا
 تػقفت عغ دفع ديػنيا.

 أوردتيا في االكتتاب العام، أو سشاد وفقا لمذخو  التي األ تجاه حسمةمدؤولية الذخكة  ن فتكػ وعميو 
ذات االستحقاق  أومغ سشجات القخض، كاألسشاد العادية  عجة نػاعأن ىشاك إف ، 154الخاص بالدشجات

سشاد القابمة السكافئة، واأل أوالشريب  أوسشاد ذات الجائدة ة االصجار، واألو سشاد ذات عالاأل أوالثابت، 
 .155سشاد السزسػنةواأل أسيع إلىلمتحػل 

                                                                                                                                                                                
تكرروري وعبرد الررؤوف السرناوي( الروجٌز فرً ان ٌموموا بشراء اسهم فً الشركة ٌتفاوت فٌها الرربح) انظرر للمزٌرد كتراب الردكتورٌن عثمران ال
  221الجزء الثانً ص  2111شرح المانون التجاري الجزء الثانً الشركات التجارٌة )مكتبة دار الفكر الطبعة الرابعة( سنة 

151
 تموم الشركة المساهمة العامة بعرض اسهم وسندات للتداول بطرٌك االكتتاب العام الذي ٌسمح  لألفراد شراءها 
151
 1661من لانون الشركات االردنً للعام  116المادة  
152
واسرترداد ممردار  لبرل حامرل السرهم عنرد تصرفٌة الشرركة محرددةالفائردة اسرتٌفاء حمره والٌتمتع حامل هذه السندات بالضمان العام الذي ٌخوله   

 ( 1664للعام  12من لانون الشركات رلم  61المادة (  دٌنه من مال الشركة
153
ان التكروري، و د. عبد الرؤوف السناوي، الوجٌز فً شرح المانون التجاري )الجزء الثانً(، مكتبرة دار الفكرر الطبعرة الرابعرة ص د. عثم 
221 
154
 من نظام تداول االوراق المالٌة 1المادة رلم  
155
 226ولغاٌة  224انظر للمزٌد الوجٌز فً شرح المانون التجاري )لانون الشركات مرجع سابك( ص  
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سشاد القخض يعج مغ الجائشيغ فيشصبق عميو مغ اآلثار مغ عسمية االنجماج أن حامل أفإنشا نجج  وعميو
ما وججت  اإذ، 156ما يشصبق عمييع، وبالتالي مشحيع القانػن حق االعتخاض عمى انجماج الذخكات

شخنا أردىا السذخع والتي أو سباب التي حج األاالنجماج قج تع أل ، كأن يكػن سباب القانػنية لالعتخاضاأل
 عاله فيسا يخز اآلثار الستختبة عمى االنجماج فيسا يخز الجائشيغ.أ ردناىا أو و  االيي

لع يشز عمى حق حسمة سشجات القخض  1964لدشة  12ن قانػن الذخكات رقع أشا نجج إال أن
في قصاع غدة لع يشز  الداري  1929ن قانػن الذخكات لمعام أكسا  عتخاض عمى عسمية االنجماج،باال

حق الجائشيغ  إلىباالعتخاض عمى انجماج الذخكات، واكتفى باإلشارة  سيععمى حق حسمة األ
157باالعتخاض عمى االنجماج

 

 إذسشادىع عغ الجائشيغ العادييغ، أاد القخض يختمفػن في تحريل قيسة سشأن حسمة أومغ الججيخ ذكخه 
سشاد بعيجا عغ قدسة الغخماء وىحا وفقا جم عمييع في استيفاء قيسة ىحه األمشحيع القانػن حق التق

 لمذخو  العامة التي  تخافقت مع االعالن عغ االكتتاب العام. 

صة تعشى بذؤونيع وتقػم ىيئة خا أوحقية حسمة سشجات القخض بإنذاء جسعية أوقج نز القانػن عمى 
نز قانػن  وقجكل القانػن ليحه الييئة تقجيع االعتخاض عمى االنجماج، أو  إذ، ةدار مام اإلأبتسثيميع 

 .158الجسعية واختراصاتيا أوعمى كيفية تذكيل ىحه الييئة  2114لمعام  12راق السالية رقع و األ

ن الػفاء بقيستيا وقيسة الفػائج إتكػن آجمة االستحقاق، وبالتالي فن سشجات القخض أومغ السعخوف 
ن مالظ ىحه أما يعشي ا وفقا لشذخة االصجار، تبة عمييا يكػن بالسػعج السزخوب الستحقاقيالستخ 
ال بسػعج استحقاقيا، وبالتالي ال يجػز لو السصالبة بتقجيع مػعج إال يحق لو السصالبة بقيستيا سشاد ألا

 أومػعج استحقاقيا نو ال يجػز لمذخكة الػفاء بيا قبل أال تجػز تجدئتيا، كسا و  ،أو تأخيخه قيااستحقا
 .159صحابيا بتأجيل مػعج استحقاقياأمصالبة 

لسصالبة االنجماج ال يكػن سببا بحج ذاتو ن أانػنية عمى االنجماج، فإنشا نجج شبقشا ىحه القػاعج الق اإذف
انتقال الحمة  إلىن عسمية االنجماج تؤدي أبتعجيل االستحقاق، فسغ السعمػم  حاممي سشجات الجيغ

 إلىن التدامات الذخكة السشجمجة تشتقل أالذخكة الجامجة، بسا يعشي  إلىذخكة السشجمجة السالية لم

                                                           
156
 1661من لانون الشركات االردنً للعام  234المادة  
151
 الساري فً لطاع غزة. 1626من لانون الشركات للعام  116والمادة  111المادة  
156
 2114من لانون االوراق المالٌة للعام  16ولغاٌة المادة  15انظر للمزٌد  المواد من المادة  
156
 1661من لانون الشركات االردنً للعام  116، والتً تمابلها نص المادة رلم 1664ردنً للعام من لانون الشركات اال 65انظر المادة  
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الذخكة الشاتجة عغ االنجماج والتي تقػم بجورىا بالػفاء بجسيع االلتدامات التي التدمت بيا الذخكة 
161ػن خمفا عاما ليا وذلظ حدب نرػص القان اعتبارىاقبل عسمية االنجماج، وفقا لسبجأ السشجمجة 

 

ن تعخض عمى حسمة الدشجات مغ خالل أنو يجػز لمذخكة أوقج نز السذخع السرخي صخاحة عمى 
خ الدجاد حتى تارياستخداد قيسة سشجاتيع وفػائجىا  مخاشبتيع بكتاب مرحػب مدجل بعمع الػصػل،

 ذاك اشيخ مغاستخداد قيسة سشجاتيع خالل ثالثة ن يصمب ىؤالء ذلظ أوذلظ بسجخد شمبيع، عمى 
ن تربح الذخكة الشاتجة عغ أ أوخيخىع القانػن باالختيار فيسا بيغ استخداد قيسة سشجاتيع  وقج، التاريخ

، كسا مشح القانػن 161االنجماج مجيشة ليع بقيسة ىحه الدشجات وفػائجىا وذلظ مغ تاريخ تسام االنجماج
 حسمة الدشجات حق االعتخاض عمى االنجماج.

تعجيل الػفاء بدشجات ن يكػن سببا لألذخكات ال يسكشو انجماج ا حث أنيخى الباوعميو ولكل ما سبق ف
ن القخار باالنجماج ال يدتجعي قبػل حسمة سشجات الجيغ، فقج كفل ليع القانػن الحق إالقخض، كسا 

لقخض وليذ بذكل فخدي، وعمى كل صحاب سشجات اأتخاض عمى االنجماج مغ خالل ىيئة باالع
ح مدؤولة عغ ذمة الذخكة الشاشئة عغ االنجماج، وىي التي تربإلى ل ن حق ىؤالء يشتقإحػال فاأل

 سشاد عشج استحقاقيا.الػفاء بقيسة ىحه األ

 

 االنجماج عمى التعاقجات التي اجختيا الذخكة السشجمجة أثخ السبحث الثاني:

ج فقت، بيشسا ةكاف ن انجماج الذخكات بصخيق السدج يفقجىا لذخريتيا السعشػيةألقج اتزح لشا فيسا سبق 
 ،162شخريتيا السعشػية فيسا لػ كان االنجماج قج تع بصخيق الزعالذخكات الجاخمة في االنجماج 

، وبانجماجيا يعشي انجماج 163ن ىحه الذخكات لع تعج قائسة قانػناأوانقزاء الذخرية السعشػية يعشي 
قزاء مغ نػع خارج عغ السألػف الشاتجة عغ االنجماج، وىػ ان أوذمتيا السالية مع الذخكات الجامجة 

يا إال أنوعمى الخغع مغ انقزائيا  164بانقزاء الذخكات يجعى باالنقزاء السبتدخ لمذخكات السشجمجة
 .165تدتسخ وتتابع نذاشيا دون انقصاع كػنيا مذخوع اقترادي

                                                           
161
 1661من لانون الشركات االردنً للعام  236راجع نص المادة  
161
 من الالئحة التنفٌذٌة لمانون الشركات المصري 261الفمرة االولى والثانٌة من المادة رلم  261المادة رلم  
162
ٌجروز أن تنمضرً الشخصرٌة المعنوٌرة للشرركات التً ترنص علرى انره "  2111/ب من مشروع لانون الشركات الفلسطٌنً لعام 214ة الماد 

" اما فً مشرروع المندمجة وٌشطب تسجٌلها وتنتمل جمٌ ع حمولها والتزاماتها الى الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج حسب ممتضى الحال
 منه. 221فمد نص المشرع الفلسطٌنً على شطب الشركات المندمجة وهذا ما ٌستفاد من نص المادة رلم  2111لانون الشركات لعام 

163
والتً تنص على ".....، وتنمضرً الشرركة او الشرركات االخررى المندمجرة فٌهرا  1661من لانون الشركات األردنً لعام  1/أ /222المادة  

 ل جمٌع حمولها والتزاماتها الى الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج حسب ممتضى الحال"وتزول الشخصٌة االعتبارٌة لكل منها وتنتم
164
االنمضراء المبتسررر هررو انمضراء الشررركات وزوال شخصررٌتها المانونٌررة  لبرل اوان انمضررائها، بطرٌمررة تختلررف عرن الطرررق العادٌررة لالنمضرراء،  

تأسٌس او بإفالسها وتصفٌتها او بحكم لضرائً وغٌرر ذلرن مرن اسرباب النمضراء الشرركات. فانمضاء الشركة ٌكون اما بانتهاء مدتها حسب عمد ال
ولد ذهب رجال الفمه الفرنسً والمصري الى ان انمضاء الشخصٌة المعنوٌة للشركة مرا هرو اال انمضراء مبتسررا ٌرتم لبرل اوان انمضرائها، ٌرؤدي 
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الستعاقج، وىحا االنقزاء لمذخكة السشجمجة يؤثخ عمى تعاقجاتيا، فسغ العقػد ما ىػ مبشي عمى شخرية 
يشطع  انقزاء التعاقج، وذلظ حدب نز القانػن الحي إلىن انقزاء شخرية الستعاقج يؤدي أسعشى ب

ن ىشاك الكثيخ مغ التعاقجات التي تبقى سارية حتى ولػ انقزت الذخرية أىحه التعاقجات، بيشسا نجج 
ت الذخرية السعشػية ن انقزإلمتعاقجات التي تبقى سارية حتى و تصخق لسعشػية لمذخكات، وعميو سأا

جارة جخ في استعادة السأجػر في عقج اإلضح حقػق السؤ أو  ثع ل،و لمذخكات السشجمجة في السصمب األ
 الحي تع مع الذخكات السشجمجة في السصمب الثاني.

 

 :سخيان التعاقجات التي أجختيا الذخكات السشجمجةل: والسطمب األ 

وغاياتيا خالل  ىجافياأ غ التعاقجات في شخيقيا لتحقيق م الكثيخ إجخاءمغ السفتخض ان الذخكات تقػم ب
ن عسمية االنجماج تؤدي أشا نجج إال أنثشاء قيام شخريتيا السعشػية وىحا ال ججال فيو، أحياتيا اليػمية و 

ػل بقاء تمظ العقػد ح تداؤالة السشجمجة، وىحا يتخك انقزاء الذخرية السعشػية لمذخك إلى
 .واستسخاريتيا

لمذخكات بانقزاء الذخرية السعشػية  أثخن ىشاك العجيج مغ التعاقجات التي ال تتأح ومغ الػاض
انقزاء  أثخضح أو  ثعال، أو انقزاء الذخرية السعشػية عمى عقج العسل  أثخح السشجمجة، وعميو سأوض

 الذخرية السعشػية عمى عقج التأميغ ثانيا.

 :ى عقهد العسلانقزاء الذخرية السعشهية لمذخكة السشجمجة عم أثخال: أو 

ن عقػد العسل تقػم عمى شخرية الستعاقجيغ، وبالتالي انتياء ىحا العقج بانقزاء الذخرية إبالخغع مغ 
لى أو وتأثيخه عمى شبقة اجتساعية  األمخو نطخا لحداسية ىحا إال أنالسعشػية لمذخكات السشجمجة، 

                                                                                                                                                                                
ما لها وما علٌها الى الشرركة الدامجرة او الترً تنرتج عرن االنردماج، وٌعتمرد هرؤالء ان الى انمضاء شخصٌتها المعنوٌة، بحٌث تنتمل ذمتها المالٌة ب

مرجرع الشركة الدامجة ما هً اال خلف عام للشركة المندمجة.... )للمزٌد انظر االطار المانونً الندماج الشركات التجارٌرة، د احمرد ابرو زٌنرة "
العدٌرد مرن المروانٌن الممارنرة وكرذلن مشرروع لرانون الشرركات الفلسرطٌنً، وكرذلن (، ولرد اٌردت هرذه الفكررة 61ولغاٌرة ص  16سابك" من ص 

، منشورات مركرز عدالرة، 14/6/1664( هٌئة خماسٌة الصادر بتارٌ  162/1664احكام المحاكم ) انظر لرار محكمة التمٌٌز االردنٌة رلم ) 
، منشرورات مركرز عدالرة، حٌرث اعتبررت ان زوال 23/6/1666  ( الصرادر بترار415/1666ٌوكذلن ) لرار محكمرة التمٌٌرز االردنٌرة رلرم )

ى الشرركة الشخصٌة المعنوٌة للشركة ما هو اال انمضاء مبتسرا، بمعنى ان انمضائها ال ٌكون بالتصفٌة او بالمسرمة، انمرا بانتمرال ذمتهرا المالٌرة الر
عره خالفرة الشرركة الدامجرة لهرا بحٌرث تكروم مسرؤولو عرن جمٌرع الدامجة، وهذا ما ٌفسر مفهروم الخالفرة، حٌرث ان انمضراء الشرركة المندمجرة ٌتب

انره لرم دٌونها والتزاماتها، وبنفس الولت تموم ممامها باستٌفاء حمولها التً فً ذمة الغٌر، وانمضراء الشخصرٌة المعنوٌرة للشرركة المندمجرة ٌعنرً 
د آهلة إلجراء التصرفات المانونٌة فهً لرم ٌعرد بممردورها اكتسراب ٌعد بإمكانها المثول امام المضاء سواء كانت مدعٌة او مدعى علٌها فهً لم تع

ٌحرل المصررف ( التً تنص علرى انره".....، 6/2111(  من تعلٌمات سلطة النمد رلم )5الحموق وال تحمل االلتزامات ) انظر نص المادة رلم )
ر واالجرراءات بمرا فٌهرا الردعاوي واالجرراءات المضرائٌة الدامج او الناتج عن االندماج محل المصرف او المصرارف المندمجرة فرً جمٌرع االمرو

 الممامة من لبلها او ضدها(.
165
استمرار المشروع  االلتصادي للشركة على الرغم من انمضاء شخصٌتها المعنوٌة وانتمال ذمتها المالٌة، حٌث اعتبر البعض ان الذمة  

لشركة الدامجة او الناشئة عن االندماج، وهذا ٌفسر استمرار المشروع االلتصادي. ) المالٌة  للشركة المندمجة تبمى لائمة اال انها تنتمل الى ا
 (63-61للمزٌد انظر د. احمد ابو زٌنة " اندماج الشركات التجارٌة مرجع سابك" ص 
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مى شخرية رب العسل بل تقػم عمى ن العالقة بيغ العامل ورب العسل ال تقػم فق  عأبالخعاية، وكػن 
الحي يرعب فيو عمى  األمخ، شػيمة مغ الدمغ قج تكػن  لفتخة  الذخكة أوفكخة االرتبا  بالسؤسدة 

تصبيقا لسبجأ الخالفة العامة لمذخكة ن يتع اقالتو دون وجو حق، فأ أوالعامل البحث عغ عسل ججيج 
زوال شخريتيا قبل ا الذخكة قبل انجماجيا و جختيأات التي الجامجة لمذخكة السشجمجة فإن التعاقج

ة ( مغ قانػن العسل الفمدصيشي لدش37ه نز السادة رقع )كجأية تبقى سارية السفعػل، وىحا ما السعشػ 
نو " يبقى عقج العسل نافحا حتى لػ تغيخ صاحب العسل بدبب أ، حيث نرت ىحه السادة عمى 2111

صمي رث، ويطل صاحب العسل األنتقالو بصخيق اإلا أوانجماجو  أوبيعو  أونقل ممكية السذخوع 
التغييخ  داء قبل تاريخعغ تشفيح االلتدامات السدتحقة األشيخ ألججيج مدؤوليغ بالتزامغ مجة ستة وا

شيخ يتحسل صاحب العسل الججيج السدؤولية وحجه"، وىحا ما نرت عميو أوبعج انقزاء مجة الدتة 
 .1996لعام  نياألرد( مغ قانػن العسل 16السادة رقع )

نرت  إذ 2111( لدشة 9ن السرارف رقع )أ( مغ القخار بقانػن بذ67دة رقع )كجه نز الساأوىحا ما 
ن عقج العسل يشتقل أالجامج، حيث اعتبخت ىحه السادة  السرخف إلىانتقال عقج العسل  عمىىحه السادة 

لسرارف السشجمجة سػاء حكسا لمسرخف الشاتج عغ االنجماج.. ب( تشتقل جسيع حقػق والتدامات ا
 .أخخى ية عقػد أ أوعقػد عسل 

ن إوواضح ألن عقج العسل يدتسخ حتى ونز السادة ىحه قج قصع الذظ باليقيغ، فيػ نز صخيح 
ن انجماج أنشا نجج إعشػية كسا باالنجماج، وبالتالي فانقزت شخريتو الس أوتغيخ صاحب العسل 

قبل االنجماج، وتبقى ىحه  جختياألذخكة السشجمجة قج الذخكات ال يؤثخ عمى عقػد العسل التي كانت ا
يحف  حقػق العسال ، بسا بعج انقزاء الذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة التعاقجات سارية السفعػل

( ىػ يكػن رب العسل الججيج )الذخكة الشاتجة عغ االنجماج إذتسام االنجماج وبعجه، إفي الذخكة قبل 
 الذخكة الجامجة إلىذمة الذخكة السشجمجة تشتقل  نأما بمغت شالسا  ةغالسدؤول عغ ىحه الحقػق بال

 محسمة بسا ليا مغ حقػق وما عمييا مغ التدامات.

بسا يتبعو انتقال الحمة السالية ليا ن الذخكة السشجمجة تفقج شخريتيا القانػنية في حالة االنجماج، أوبسا 
مدؤولة بالتزامغ مع الذخكة الذخكة السشجمجة كػن ن تأ ي نو ال يدتػ أفإنشا نخى الذخكة الجامجة  إلى

ن مبجأ خالفتيا ىػ السبجأ الحي يعسل بو في ىحه الحالة، حيث تشتقل أالجامجة عغ حقػق ىؤالء، بل 
ا نخى الذخكة الجامجة، وبالتالي فإنش إلىالحمة السالية محسمة بسا ليا مغ حقػق وما عمييا مغ خرػم 

حه الحالة ىي السدؤولة والزامشة الفعمية لكافة حقػق العامميغ الذخكة الجامجة تكػن في ى نأ
ن فتخة الدتة أشيخ تدق  أجماج لػحجىا، وعميو فإنشا نعتقج الستعاقجيغ مع الذخكة السشجمجة قبل االن
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بسجخد إعالن االنجماج بيغ الذخكات، وذلظ لتحريغ ىؤالء مغ قخارات قج تتخحىا ىحه الذخكات تزخ 
 بسرالحيع. 

نو عشجما يتع تقييع خرػم الذخكة السشجمجة فإنو ال بج مغ القيام بحداب ما أشا فإنشا نجج ومغ ى
عغ الجائشيغ  يدتحقو ىؤالء مغ حقػق لجى الذخكة الخاغبة في االنجماج في ىحه السخحمة، وذلظ لتسييدىع

عسمية آثار ع تجشيبيػقيع قبل اآلخخيغ، وبالتالي حقيتيع بالحرػل عمى كامل حقأاآلخخيغ، وبالتالي 
 الدمبية، وباألخز في حالة وجػد الذخكة الجامجة بحالة مالية صعبة.االنجماج 

 إذػد السدتسخة، قخت ان عقج العسل ىػ مغ العقأة ىحا الخأي حيث األردنييجت محكسة التسييد أوقج 
لعسل ىػ مغ شخافو مدتسخة شالسا بقي ىحه العقج قائسا، وال يكػن االدعاء بأن عقج اأتكػن التدامات 

تجاه ىحه غ التداماتيا ال يقبل تحمل الذخكة الجامجة مو  ،مفيجا العقػد السبشية عمى االعتبار الذخري
ؤثخ عمى العقج، بل تبقى ىحه العقػد قائسة بقػة يانجماجيا في شخز آخخ ال  أنحيث العقػد، 
166القانػن 

 

وىحا ما عجة،  عقج العسل في حاالت  جاز لمذخكة الجامجة انياءأس مغ ذلظ فإن القانػن وعمى الشقي
نو " أفمدصيشي حيث نرت ىحه السادة عمى مغ قانػن العسل ال 41يتزح مغ خالل نز السادة رقع 

خدارة اقتزت تقميز عجد العسال مع احتفاظ  أويجػز لراحب العسل انياء عقج العسل ألسباب فشية 
 بحلظ. 167يصة إشعار الػزارةة نياية الخجمة، شخ أبحقو في بجل اإلشعار ومكافالعامل 

نػن التجارة عمى انو في حالة الخدارة فإن الذخكة مصالبة بسدظ دفاتخ كسا نز قا مسا سبق يتزح
، وبالتالي فإن مغ يجعي األمخن ادعاء الذخكة بالخدارة قج يتصمب استكذاف أذلظ، وىحا يعشي 

 الخدارة يتحسل عب  اإلثبات.

سباب فشية، فإن السذخع لع يتػسع في شخح تمظ االسباب الفشية، أما في حالة انياء عقج العسل أل
تحققت ىحه  اإذنياء عقج العسل إفإنو يكػن مغ حق الذخكة الجامجة وتخكيا عمى اشالقيا، وعميو 

فإنو ججواه، نتاج عمى سبيل السثال لعجم إقخرت إغالق خ  الذخكة  إدارةن أسباب الفشية، بسعشى لػ األ
ن تشيي عقػد العسل السبخمة مع العسال القائسيغ عمى خ  االنتاج ىحا، وذلظ أليا  في ىحه الحالة يحق

 وىػ بدبب فشي.قانػني تدبيب  إلىاستشادا 

                                                           
166
 منشورات مركز عدالة. 21/5/1665( هٌئة خماسٌة، صدر بتارٌ  661/65تمٌٌز حموق رلم ) 
161
 وزارة العمل 



  

61 

كسخاقب، ليتدشى ليا الػقػف عمى  سبيل دورىا يقترخ عمىما اشتخا  إشعار وزارة العسل  بحلظ فيػ أ
ستصاعتيا وقف قخار الذخكة الشاتجة عغ سباب، دون اياء عقج العسل والتحقق مغ ىحه األنإاب سبأ

لعام  األردني( قانػن العسل 31، وىحا يخالف ما جاء في السادة )168االنجماج بإنياء عقج العسل.
بتقميز عجد  أودعاء قخار صاحب السشذأة بإغالقيا اعصى الحق لمػزارة لمتأكج مغ أ حيث  1996

رباب العسل والػزارة ومسثميغ عغ أاج الثالث مغ شخاف االنتألعسال فييا، وذلظ عبخ تذكيل لجان مغ ا
 169العسال

 جاء فيو: إذة بييئتيا الخساسية األردنيوباالشالع عمى قخار محكسة التسييد 

قام السجعي دعػى مصالبة بحقػقو العسالية في مػاجية شخكة بشظ االردن والخميج برفتيا الخمف أ
صبحت شخكة بشظ الجمج بيغ البشكيغ، وأجعي، تع القانػني لبشظ السذخق الحي كان يعسل لجيو الس

 االردن والخميج ىي الخمف القانػني لمذخكة السشجمجة وحمت محل بشظ السذخق.

 ىحه القزية قزت محكسة التسييد بسا يمي:وفي 

وزوال شخريتيا االعتبارية،  نو وإن كان االنجماج يتختب عميو انقزاء الذخكة السشجمجة"....وحيث أ
الججيجة تخمفيا  أوبخمتيا ألن الذخكة الجامجة يذ معشاه تحمميا مغ العقػد التي أاالنقزاء ل ن ىحابيج أ

بخمتيا الذخكة .، ومغ ثع تطل كافة العقػد التي أفيسا ليا مغ حقػق وما عمييا مغ التدامات....
ن االنجماج أ لىإبخمتيا الذخكة السشجمجة ع الدبب في بقاء العقػد التي أالسشجمجة قائسة ومدتسخة، ويخج

ال يتختب عميو ترفية الذخكة السشجمجة واقتدام مػجػداتيا، بل تشقل ذمتيا السالية بسا تذسمو مغ 
لفت الذخكة السشجمجة أالججيجة، ويطل السذخوع الحي ت أوالذخكة الجامجة  إلىعشاصخ ايجابية وسمبية 

بخمتيا الذخكة السشجمجة خار العقػد التي أحه الحقيقة استسممت ىقائسا ومدتسخا رغع فشائيا، وقج أ لتحقيقو
بخمتيا مشح البجاية وتختمف ىحه الججيجة وكأنيا ىي التي أ أوالذخكة الجامجة  إلىىا أثخ بحيث يشرخف 
الجامجة  آخخ بدبب شبيعة كل عقج وخرائرو....فميذ لمعامل كسا ليذ لمذخكة إلىالقاعجة مغ عقج 

 .151"السشجمجة قبل االنجماج بخمتيا الذخكةالتحمل مغ العقػد التي أ

الحي يتخكو انجماج الذخكات عمى عقج العسل، فإنشا لغ  ثخن ما ييسشا في ىحه الجراسة ىػ األأوحيث 
 نياء عقج العسل. إمييا قانػن العسل لحق العامل في حاالت التي نز عى اللإنتصخق 
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 مينانقزاء الذخرية السعشهية لمذخكة السشجمجة عمى عقج التأ أثخثانيا: 

وبالخغع ن عقج التأميغ تع ما بيغ شخكة التأميغ وىػ السؤمغ، والذخكة الخاغبة باالنجماج، أبالخغع مغ 
تسخ بالدخيان، ما قبل عقج التأميغ يد إال أنمغ انقزاء الذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة، 

( 5( فقخة )99رقع ) دةليو استشتاجا مغ نز الساإعجه، وىحا ما يسكغ التػصل ه وما بءثشاأاالنجماج و 
نو " تشتقل جسيع حقػق أالتي نرت عمى  2115( لدشة 21قع )ميغ الفمدصيشي ر أمغ قانػن الت

 ىحا القانػن" حكامالذخكة السشجمج بيا وفقا أل إلىوالتدامات الذخكة السشجمجة 

 يا ما يمي:أحكامحج سة الشقس السرخية حيث ورد في أمحك أحكاموفي ذات الدياق استقخت 

شأن االنجماج في في  1961لدشة  244مغ السقخر شبقا لسا تقزي بو السادة الخابعة مغ القانػن "
يتختب عميو اعتبار الذخكة الجامجة خمفا عاما لمذخكة  أخخى ن انجماج شخكة مع شخكات السداىسة أ

 النجماج.تفق عميو في عقج اأالسشجمجة وتحل محميا حمػال قانػنيا فيسا ليا وما عمييا في حجود ما 

ا نفذ متزسش 1959( لدشة 91( مغ قانػن العسل الرادر بالقانػن رقع )83وقج جاء نز السادة )
غيخه بأي ترخف ميسا كان  إلىن انتقال ممكية السشذأة مغ صاحب العسل القػاعج فسؤدى ىحه السادة أ

ه، ويكػن مدؤوال ثخ أال يؤثخ في عقج العسل الججيج ويشرخف اليو  أخخى نػعو بسا في ذلظ ادماجيا في 
 ...." 151عغ تشفيح كافة االلتدامات الستختبة عميو

 إلىوقج استقخ قزاء محكسة الشقس السرخية عمى الحكع بانتقال عقػد التأميغ مغ الذخكة السشجمجة 
ن مؤسدة الشقل العام يا " أأحكامحج تج مغ أندتش إذالججيجة واستسخار تمظ العقػد  أوالذخكة الجامجة 

تػبيذ نيزة مرخ وحمت محميا في كافة حقػقيا أو قاىخة قج آلت الييا جسيع مستمكات شخكة لسجيشة ال
ميغ عمى الديارة مختكبة الحادث، وتختيبا عمى ظ الحقػق الستختبة عمى وثيقة التأوالتداماتيا بسا في ذل

ور ذلظ يكػن لمسؤسدة السحكػرة بػصفيا خمفا قانػنيا لمذخكة، وقج تحقق الخصخ بخجػع السزخ 
 152بخمو الدمفلسؤمغ تشفيحا لعقج التأميغ الحي أبالتعػيس السقزي بو بحكع نيائي حق الخجػع عمى ا

 .")شخكة نيزة مرخ(

سا يمي:" متى كانت شخكة الشيل لمتأميغ قج انجمجت في شخكة الذخق وقزت في حكع آخخ ليا ب
، 11/4/1967ية في خسسالسشذػر في الجخيجة ال 714/1965لمتأميغ بسػجب القخار الجسيػري رقع 
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تبخ الذخكة الجامجة وحجىا ىي لى السشجمجة، وتعو ن تشسحي شخرية الذخكة األفإن مقتزى ذلظ أ
 153"الجية التي تخترع في شأن حقػق والتدامات الذخكات السشجمجة

نو "....مع مخاعاة أبذأن السرارف عمى  2111لدشة  / ب( مغ القخار بقانػن 67نرت السادة رقع )و 
  التسمظ ما يمي: أو، يشتقل حكسا لمسرخف الشاتج عغ االنجماج ةذات العالق خخى لتذخيعات األا أحكام

 ".أخخى أية عقػد  أو..... ب: جسيع حقػق والتدامات السرارف السشجمجة سػاء عقػد عسل  
 يغ يدتسخ بالدخيان حتى وإن انقزتن عقج التأمأنشا نجج وبالشطخ لياتيغ السادتيغ الدالفتيغ، فإ

 الشاتجة عغ أوالجامجة، الذخكة  إلىذخرية السعشػية لمذخكة السشجمجة، وانتقال ذمتيا السالية ال
ن الذخكة الجامجة والذخكة السشجمجة قج ارتب  كل مشيسا بعقج أية مذكمة شالسا أ تحجثجماج، وال االن

ذخكات الجاخمة بو، تأميغ قبل اعالن الخغبة باالنجماج، فسحرمة االنجماج ىػ مجسػع الحمع السالية لم
حػ يقييا مغ السخاشخ، ولصالسا ان كل شخكة مغ الذخكات السشجمجة قج تعاقجت بعقج تأميغ عمى ن

خكات قبل الجخػل ن مجسػع عقػد التأميغ ىػ محرمة لكل العقػد التي تعاقجت بيا الذإوبالتالي ف
مجال النقزاء عقج التأميغ باالنجماج ه وبعجه، وبالتالي فإنشا نخى في ىحه الحالة انو ال ءثشاأو باالنجماج 

 عمى ىحا الشحػ في جسيع الحاالت.

 إال أنشا قج نػاجو معزمة تتسثل بأن الذخكة السشجمجة قج ارتبصت بعقج تأميغ مع مؤمغ ما، إال أن
ن مػجػدات الذخكة السشجمجة أفعػل، وىحا يعشي الذخكة الجامجة غيخ مختبصة بعقج تأميغ ساري الس

مشو، وذلظ قبل االنجماج الشاتجة عغ االنجماج غيخ مؤ  أوكغ مػجػدات الذخكة الجامجة مؤمغ عمييا ل
ن حخيقا شب بسقخ الذخكة الجامجة بعج اتسام عسمية االنجماج وكانت الذخكة أه وبعجه، فمػ ءواثشا

ضخار ذخكة السشجمجة يتع تعػيزيا عغ األالسشجمجة متعاقجة مع مؤمغ ضج مخاشخ الحخيق، فإن ال
ميغ مػجػداتيا في مخحمة تدبب بيا الحخيق عمى الخغع مغ عجم قيام الذخكة الجامجة بالتعاقج لتأ الحي

نو يسكغ االعتساد عمى قيػد التقييع وتقجيخ مػجػدات الذخكة أثشاء وبعج االنجماج، ونخى أما قبل و 
وتقخيخ السيدانية السشجمجة وحدابات ما ليا مغ حقػق وما عمييا مغ خرػم وكحلظ مغ بياناتيا السالية 

ن يحتػي عمى السبمغ الكمي أساد عمى عقج التأميغ الحي ال بج يسكغ االعتو وتقاريخ الخدائخ واالرباح، 
 لمتعػيس.

تسخ حتى يتع انقزائيا بانقزاء ن عقػد التأميغ تبقى سارية السفعػل، وتدألكل ما سبق فإنشا نخى 
 تيا.عمى استسخاري أثخيا، دون ان يكػن لالنجماج أي تمج
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 :استعادة السأجهر في عقج االجارة السعقهد مع الذخكة السشجمجة السطمب الثاني: 

ا فيو، أي بسعشى رة الحي تكػن الذخكة السشجمجة شخفجااالنجماج عمى عقج اإل أثخيثػر التداؤل حػل 
ة الذخك إلىنقل حق االنتفاع  إلىآخخ ىل يعج االنجماج سببا مػجبا إلخالء السأجػر؟ ام يؤدي 

 الجامجة؟

، التجارية تسارس مغ خاللو نذاشاتيا مخكدي عمى مػقع  ن تبحثأ الذخكات عشج تأسيديا فقج اعتادت
لييا مغ قبل إيبا مشيا، وذلظ لكي يديل الػصػل قخ  أوحيث يكػن ىحا السػقع في مخاكد السجن 

خغبػن جم ليع الخجمات التي يتق إذعجاد عسالئيا وزبائشيا، وأ ديادة مبيعاتيا وليا والستعامميغ معيا، ئعسال
 .بيا دون مذقة

حدست السػضػع ونرت  إذ انياشكال يحكخ، بعس التذخيعات نجج أنو ال وجػد ألي إ إلىبالشطخ 
الججيجة  أوالذخكة الجامجة  إلىعمى انتقال الحق في استسخارية عقػد االيجار في حالة االنجماج 

عمى انو "  421ات التجارية الحي نز في الفرل صخاحة، ومشيا القانػن التػندي الستعمق بالذخك
 ....كسا يحال عقج االيجار مباشخة لفائجة الذخكة الستػلجة عغ االنجماج...."

لتجاري عمى أنو: " يجػز كحلظ ( مغ القانػن ا757جاء في السادة ) فقجوكحلظ فعل السذخع الجدائخي 
 أورضة عمى االدماج اػا معمان يقجالسشفرمة  أوماكغ السؤجخة لمذخكات السجمجة لسؤجخي األ

 وافق بذكل ضسشين السذخع الجدائخي ...."، وباستقخاء الشز يتزح لشا أجل السحجداالنفرال في األ
ن الحرػل عمى مػافقة الججيجة دو  أوالذخكة الجامجة  إلىعمى استسخار عقػد االيجار وانتقاليا 

 االنجماج. و مشح السؤجخ حق السعارضة عمى عسميةإال أنالسؤجخ، 

، فبسقتزى نز 1953( ايمػل 31كسا عالج السذخع الفخندي ىحه السدألة بالسخسػم الرادر بتاريخ )
 أوالججيجة حيث تدتسخ ىحه العقػد مع الذخكة الجامجة  أو( مشو تحل الذخكة الجامجة 35السادة )

 الججيجة برفتيا مدتأجخة ولػ وجج شخ  ما يقزي بخالف ذلظ.

ن يعتخض عمى قخار لمسؤجخ أ 1967دي الرادر عام ( مغ السخسػم الفخن262السادة ) وتجيد
اعتخض السؤجخ عمى قخار  اإذضاع السقخرة لجائشي الذخكات الجاخمة باالنجماج، فو االنجماج بشفذ األ
ن تأمخ بتقجيع ضسانات كافية لمػفاء بحقػقيا في شز الستقجم جاز لمسحكسة السخترة أاالنجماج وفقا ل
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لع تقجم الذخكة الشاتجة عغ  اإذن تقخر فدخ العقج اقيا متى وججت لحلظ مقتزى، وليا أقميعاد استح
 االنجماج الزسانات الكافية لمػفاء بحق السؤجخ.

-35فيسا يتعمق باإليجار فإن آثار االنجماج بسػجب نز السادة وقج جاء في قخار لسحكسة باريذ 
الحمػل القانػني، بأن تحل الذخكة الجامجة  لىإيؤدي  1953ايمػل  31مغ السخسػم الرادر في  211

 إلىمحل الذخكة السشجمجة ويكػن ذلظ ممدما بالشدبة ألشخاف االنجماج وبالشدبة لمغيخ ودون الحاجة 
 154آخخ وال يعسل بأي شخ  يقزي بخالف ذلظ إجخاءي القيام بأ

 إال أنر مشح فتخة بعيجة، ن ىحه التذخيعات قج قخرت ىحا الحل بالشدبة لعقػد االيجاويتزح مسا سبق أ
في الزفة الغخبية وقصاع غدة، السذخع الفمدصيشي لع يتعخض ليحه السدألة في قػانيغ الذخكات الدارية 

الحقيقة فإن  فيو  1997السدألة في قانػن الذخكات لدشة لع يتعخض ليحه  األردنينجج ان السذخع و 
عمى ىحه السدألة  2117خكات لمعام حدغ عشجما قام بالشز في مذخوع الذالسذخع الفمدصيشي أ

 صخاحة.

نو ال يدخي عقج االيجار قج قخر أ األردنين القزاء دور القزاء في ىحه السدألة نجج أ وعميو ولسعخفة
 عمى الذخكة الشاتجة عغ االنجماج.

ضح رأي السذخع الفمدصيشي بدخيان أو  ثعال، أو سخيان عقج االجارة في الذخكات التجارية  أوضحوس 
 في حالة كػن السدأتأجخ مرخفا ثانيا. كافة ػدالعق

 ال: انقزاء عقج االجارة بانقزاء الذخرية السعشهية لمذخكات السشجمجةأو 

ن قانػن السالكيغ والسدتأجخيغ مشح السدتأجخ حساية خاصة، وذلظ مغ خالل مبجأ االمتجاد القانػني إ
ال في حاالت نز عمييا ىحا القانػن جخة إمغ العيغ السؤ خالؤه إمغ  السؤجخالحي يسشع  األمخ 171لمعقج

 أون تقػم بالدساح بذغل السأجػر مغ قبل شخيظ أتصيع الذخكة السدتأجخة لعقار ما حرخا، فال تد
 ن تحرل عمى مػافقة خصية مغ السالظ.أمالكو دون  ن تقػم بإخالئو لغيخأ أوشخكة 

شة ( لد62السالكيغ والسدتأجخيغ رقع ) ( مغ قانػن 4وىحا ما تشز عميو الفقخة )د( مغ نز السادة رقع )
جخ السدتأجخ أ اإذنو يحق لمسؤجخ ان يخمي السدتأجخ في حالة "أحيث تشز ىحه الفقخة عمى  1953

                                                           
154
 Paris- 17 avr-1976- Rev, Societer, 1977,69 
111
(  661على الصفحة رلم ) 16/4/1653المنشور بتارٌ   1653( لسنة 62( من لانون المالكٌن والمستأجرٌن رلم )4/1نص المادة رلم ) 

لى " ال ٌجوز ألٌة محكمة او مأمور اجراء ان ٌأمر بإخراج مستأجر من ( من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة. والتً تنص ع1141من العدد رلم )
 أي عمار بمطع النظر عن اجل انتهاء عمد اٌجاره اال فً االحوال التالٌة....
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سسح  أواخاله لذخز آخخ غيخ السالظ  اإذ أوقدسا مشو  أوبجون مػافقة السؤجخ الخصية العقار 
 شغل لسجة تديج عمى ستة اشيخ"  كان قج تخكو بجون  اإذ أوشخكة  أوبذغمو مغ قبل شخيظ 

الداري  1994( لدشة 11( مغ قانػن السالكيغ والسدتأجخيغ رقع )3/ج/5وىحه السادة تقابل السادة رقع )
 في االردن.

جة ىي السشجم أوكانت الذخكة الجامجة  اإذلسا سبق فإنشا نجج انو ال تثػر مذكمة عمى االشالق 
يا ن انقزاء شخريتإاالنجماج وتكػن ىي السؤجخة لمعقار فرادت شخكة ما أ اإذالسؤجخة لمعقار، ف

ن ذمتيا تشتقل محسمة بسا ليا مغ حقػق وما عمييا مغ أجارة كػن القانػنية ال يؤثخ عمى عقج اإل
ية مذكمة أال تشذأ إنو ف السؤجخة الجامجة بتأجيخ العيغ في حالة قيام الذخكةو سابقا،  خرػم كسا بيشا

 كحلظ.

انقزاء الذخرية السعشػية لمذخكات السشجمجة، وبقاء  إلىنيا تؤدي أنجج ة االنجماج نطخنا لعسمي اإذف
كانت الذخكة السشجمجة ىي التي قامت بالتعاقج كسدتأجخة  اإذالذخرية السعشػية لمذخكة الجامجة، ف

ائقا وىحا بالتأكيج يذكل ع جارةعقج اإل يشقزيبسجخد انقزاء شخريتيا السعشػية لمعقار مع مالكو فإنو 
جارة فإنو ال ي تعاقجت مع مالظ العقار بعقج اإلكانت الذخكة الجامجة ىي الت اإذ، و مام اتسام االنجماجأ

االنجماج كان ن يكػن أشخ   171بذخريتيا السعشػية محتفطةخالئيا مغ العقار كػنيا تبقى إ إلىيؤدي 
يا مغ ئخالإ إلىن يؤدي ألظ ماج بصخيق السدج فإن مغ شأن ذكان االنج اإذما أقج تع بصخيق الزع، 

 السأجػر.

خالء إجدئيا يعتبخ سببا يػجب  مأكان تشازال كميا أن التشازل عغ السأجػر سػاء أومغ السعخوف 
كجت ذلظ بقخارىا رقع أن محكسة استئشاف رام هللا أنجج  إذجػر وفقا لشز القانػن، أالس
تشازل السدتأجخ عغ العقار  نأالحي نز عمى "  31/1/1996بتاريخ الرادر  172(226/1995)

خالء وذلظ وفقا السالظ يػجب اإل ن خصي مغإذالسؤجخ لرالح زوجتو وانفخدت ىي بإدارتو دون 
 /د("4/1السادة رقع ) حكامأل

خالء السأجػر في إجبت أو ة التي األردنيذلظ مغ خالل قخار محكسة التسييد  األردنيكج القزاء أوقج 
 لمذخكة السشجمجة.حالة انقزاء الذخرية السعشػية 
                                                           

111
، الرذي ٌرنص علرى" اذا لرم ٌرتم انردماج 2/3/2115( الصرادر بترارٌ 3162/2114هذا ما اٌدتره محكمرة التمٌٌرز االردنٌرة فرً لرارهرا رلرم ) 

للبنرن البنن العماري العربً المس تأجر للعمار وما تم فمط هو تغٌٌر اسم البنن لٌصبح البنن العماري المصري العربً فإن الشخصرٌة االعتبارٌرة 
لم تنمضً ولم تتغٌر، وان شروط االندماج المستخلصرة مرن لرانون الشرركات غٌرر متروفرة، وعلٌره فرإن تغٌٌرر اسرم المردعى علٌره ال ٌشركل سرببا 

 خالء. لإل
 

112
 بٌر زٌت -الممتفً -لرار محكمة االستئناف فً رام هللا حموق، عن منظومة المضاء والتشرٌع 
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ة والرادر بتاريخ ىيئة خساسي 924/1994ة "تسييد حقػق األردنيوفي قخار محكسة التسييد 
خالء ضج السجعى عميو بشظ فيالدلفيا لالستثسار نجج أنو" أقام السجعي دعػى إ 22/3/1995

قانػن السالكيغ نيا قامت بإشغال السأجػر دون سشج قانػني خالفا لالسداىسة العامة السحجودة مجعيا أ
صمي لمعقار في عقج االيجار قامت ن شخكة داركػ وىي السدتأجخ األأ إلىوالسدتأجخيغ واستشادا 
الحي  األمخوىي )شخكة فيالدلفيا لالستثسار السداىسة العامة السحجودة(،  أخخى باالنجماج مع شخكة 

محكسة البجاية إخالء  تختب عميو انقزاء الذخكة السدتأجخة وزوال شخريتيا االعتبارية، قخرت
ن عقج االيجار بيغ الذخكة السشجمجة والغيخ أ إلىالسأجػر وتدميسو لمسجعي خاليا مغ الذػاغل استشادا 

نو ال يحق لمسدتأجخ وسخيانيا مغ الشاحية القانػنية وأمجتو، ويحل أجمو مع بجاية عسمية االنجماج  تشتيي
الذخكة السدتأنفة  السدتأجخة معيا، ولكغ لع تختس   كةاالستسخار بإشغال السأجػر نتيجة انجماج الذخ 

محكسة التسييد، وقج قخرت محكسة  ممابيحا الحكع فصعشت فيو أستثسار( )شخكة بشظ فيالدلفيا لال
 ة بييئتيا الخساسية ما يمي:األردنيالتسييد 

تبخ الذخكة زوال شخريتيا االعتبارية وتع أخخى يتختب عمى انجماج الذخكة السدتأجخة لمعقار بذخكة 
الجامجة شخرية مختمفة عغ شخرية الذخكة السشجمجة ويعتبخ استسخار اشغاليا لمسأجػر دون مػافقة 

غ والسدتأجخيغ ( مغ قانػن السالكي2/ج/5السادة ) أحكاممالظ العقار الخصية مػجبا لإلخالء عسال ب
ماج باعتبارىا خمفا قانػنيا وليدت شخفا في عقج االيجار وال يغيخ مغ ذلظ االنج باعتبارىا مغ الغيخ،

ن ذلظ يشرخف لأمػر السالية وليذ في قانػن الذخكات أ إذ( مغ قانػن الذخكات 268عسال بالسادة )
ن قانػن السالكيغ والسدتأجخيغ ىػ الحي يعالج ج حاجة العقارات السدتأجخة وبسا أ( ما يعال1/89رقع )

 و القانػنية.كامأحو  متفقاىحه الحالة فيكػن الحكع بإخالء السأجػر 

ن الذخكة السشجمجة وبالخغع مغ انقزاء شخريتيا السعشػية ألؤيج ىحه القخارات القزائية، نشا ال نأ بيج
الذخكة باإلضافة إلى أن ، االقترادي يا تبقى وتدتسخ بالعسل وذلظ مغ خالل استسخارية السذخوعإال أن

والتي تشتقل الييا ذمتيا السالية  ،خالفة عامةالشاشئة عغ االنجماج تخمف الذخكة السشجمجة  أوالجامجة 
ن انقزاء الذخرية السعشػية ىػ بسثابة مػت لمذخكة أاعتبخنا  اإذفاء بجسيع التداماتيا، فػ م بالػ قوت

لحقػق بالسأجػر وبالتالي يشتفع السشجمجة فإن خمفيا العام الستسثل بالذخكة الجامجة تشتقل اليو ا
 .بالسأجػر

التذخيعات التي تجيد انتقال عقج  إلىانزع ، وقج احدغ عشجما األمخلفمدصيشي ىحا وقج تجارك السذخع ا
نز صخاحة عمى ذلظ مغ خالل  إذالذخكة الجامجة برفتيا خمفا عاما لمذخكة السشجمجة  إلىاالجارة 

 مشو. 226وذلظ في السادة رقع  م2117مذخوع قانػن الذخكات لعام 



  

66 

 ،مية االنجماجمام السؤجخ في حالة تزخره مغ عسأالباب مفتػحا بقى أوفي كل االحػال فإن السذخع قج 
ن تقجيع االعتخاض ال يػقف أعمى االنجماج، وذلظ بالخغع  مغ  اجم اعتخاضن يقأوذلظ عشجما سسح لو 

 عسمية االنجماج.

 :ادماجو أوكان السدتأجخ مرخفا تم انجماجو  اإ ثانيا: سخيان عقج االجارة 

التي تشز بذأن السرارف  م2111/ ب( مغ القخار بقانػن لدشة 67ة رقع )نز الساد إلىعشج الشطخ 
ذات العالق، يشتقل حكسا لمسرخف الشاتج عغ  خخى التذخيعات األ أحكامعمى انو "....مع مخاعاة 

 التسمظ ما يمي: أواالنجماج 

 ".أخخى أية عقهد  أو..... ب: جسيع حقػق والتدامات السرارف السشجمجة سػاء عقػد عسل 

وبشاء عميو فإنشا نجج انو شبقا ليحه السادة فإنيا تؤكج حق السدتأجخ باالحتفاظ بالسأجػر بعج اتسام 
مسرخف نو يشتقل حكسا لأنرت ىحه السادة عمى  إذكان ىحا السدتأجخ مرخفا،  اإذعسمية االنجماج، 

اية عقػد أم  عسلكانت عقػد أسػاء  والتداماتيا حقػق السرارف السشجمجةالشاتج عغ االنجماج جسيع 
 ...أخخى 

نو يبقى السصمق عمى اشالقو أتقػل  وقج تخك السذخع الفمدصيشي ىحا الشز مصمقا، والقاعجة القانػنية
مشح السرارف الشاتجة عغ االنجماج حق قج ن السذخع الفمدصيشي أ، وبالتالي فإنشا نخى 173فال يحجد

السرخف الجامج  إلىع حقػق السرخف السشجمج االحتفاظ واستسخار االنتفاع بعقج االجارة فتشتقل جسي
بسا يتػافق مع ىحا الشز فكػن السرخف الحي انجمج مع مرخف آخخ ىػ الحي أجخى عقج االجارة 

ية أو "مع مالظ السأجػر، فإن البشظ الشاتج عغ االنجماج يدتفيج مغ ىحا الشز الحي يشز عمى......
 ."أخخى عقهد 

 دصيشي يجعع ويحث عمى االنجماج، وبالتالي فإن عجم انتقال الحقن السذخع الفمأشخنا أسمفشا و أوقج 
عجم نجاحو في الكثيخ مغ الحاالت، و االنجماج  ةعخقمؤدي إلى باالحتفاظ بالسأجػر قج ي لمذخكة الجامجة

 الذخكة الشاتجة عغ االنجماج. إلىوبالتالي فإنشا نؤيج الخأي الحي يؤيج انتقال الحق بعقج االجارة 

خر السؤجخ مغ عسمية االنجماج فإن القانػن قج مشحو الحق باالعتخاض عمى االنجماج خالل تز اإذاما 
 السجة القانػنية.

                                                           
113
. انظر آراء العلماء فً حمل المطلك على العمل به على لطالله دون تغٌٌر أو تأوٌل، لال لذا ورد دلٌل على تمٌٌده فً المطلك هو األصل 

 http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04839.pdfجامعة االزهر، رابط الممٌد، د. رمضان ج عٌد هتٌمً، 

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04839.pdf


  

66 

 لخاتسةا

ىحا االنجماج عمى السداىسيغ  أثخيتبيغ لشا وفقا ليحه الجراسة التي عشيت بسػضػع انجماج الذخكات و 
اسة ىحا السػضػع وفقا لقانػن الذخكات الداري في بجر مغ خالليا قسشا  والتيوالغيخ في دراسة مقارنة، 

لشا و اكسا تش 1929، وكحلظ قانػن الذخكات الداري في قصاع غدة لمعام  1964لعام  12رقع  فمدصيغ 
مػاد  تشاولتفقج  خخى صعيج القػانيغ األمى ، وع2117لمعام  الججيج مذخوع قانػن الذخكات الفمدصيشي

وتعجيالتو التي تحجثت عغ مػضػع االنجماج وآثاره عمى  1997لمعام  األردنيقانػن الذخكات 
والئحتو  1981لمعام  159بالجرس مػاد قانػن الذخكات السرخي رقع  تشاولتالسداىسيغ والغيخ، كسا 

كقانػن سػق رأسسال السال، والقخارات  خخى القػانيغ األ البحث فيالجراسة ىحه فيحية، كسا تصمبت التش
والقخار  2115لمعام  21ع انجماج الذخكات، وقانػن التأميغ الفمدصيشي رقع بقانػن بسػضػ الستعمقة 
 م.2111( لدشة 9رقع ) السرارف الفمدصيشي نبذأ بقانػن 

انقزاء  إلىنو يؤدي أالت التخكد االقترادي، فقج اتزح ن انجماج الذخكات ىػ حالة مغ حاأوبسا 
انتقال ذمتيا السالية محسمة بسا ليا  إلىدي الذخرية القانػنية لمذخكات السشجمجة وزواليا، كسا يؤ 

الذخكة التي تشذأ عغ االنجماج ىي  أوتربح الذخكة الجامجة  إذحقػق وما عمييا مغ التدامات، 
خمة ن تصالب بالحقػق الستختبة عمى مجيشي الذخكات الجاأؤولة عغ ىحه االلتدامات كسا ليا الذخكة السد

نجماج فقج يتع االنجماج بالزع وقج يتع االنجماج بالسدج، نػاع االأقسشا بعخض  ثعفي االنجماج، 
ونذػء شخكة معشػية كافة، زوال شخريات الذخكات السعشػية الجاخمة بو  إلىواالنزسام بالسدج يؤدي 

شخيق االتفاق ججيجة ذات شخرية معشػية مدتقمة عغ الذخكات الجاخمة باالنجماج، ويتع االنجماج عغ 
نو قج تتجخل أشا وججنا إال أنان بيغ الذخكات بسا يعخف باالنجماج االتفاقي، حيفي معطع وغالبية األ

يشا عشجما تقػم أكسا ر  أخخى ىيئة ما لتفخض عسمية االنجماج عمى الذخكة التي تخغب الييئة بإدماجيا ب
، بسا يعخف بعسمية االدماج تون تحرل عمى مػافقأبعج  آخخ سرخفب مرخفمصة الشقج بإدماج س

 يق السرمحة العامة. وذلظ لتحق

ن أاالنجماج  فيبج لمذخكات الخاغبة شخو  صحة االنجماج، فال  إلىوقج تصخقشا في ىحه الجراسة كحلظ 
قانػنية الػاجب اتباعيا ات الجخاءتتستع بالذخرية السعشػية قبل الجخػل باالنجماج، كسا تحجثشا عغ اإل

خ، وسبل االعتخاض عمى االنجماج، وقج تحجثشا شخاف والغي، وحقػق األهوبعجاالنجماج ثشاء أما قبل و 
عغ اآلثار التي يتخكيا االنجماج عمى السداىسيغ في الذخكات السشجمجة والجامجة والشاشئة عغ 

آلثار التي تتخكيا عسمية انجماج الذخكات عمى الى اتصخقشا  ثععمى وجو مغ التخريز، االنجماج 
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ا بعجه، وكحلظ االثار التي يتخكيا االنجماج عمى حسمة الغيخ مغ دائشي الذخكات ما قبل االنجماج وم
 سشجات القخض.
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 الشتائج:

 :اآلتيةالشتائج  إلىىحه الجراسة لقج تػصمت  
القػانيغ السصبقة في فمدصيغ )الزفة الغخبية وقصاع غدة( لع تشطع عسمية االنجماج برػرة   .1

 مباشخة. 
لييا االنجماج مغ حيث ي، فالعبخة بالشتائج التي يشتيي إاالقتراد الػشش نسػ إلىاالنجماج يؤدي  .2

عزائيا وعمى السدتيمكيغ وعمى الذخكات الجاخمة فيو ومداىسييا وأ الفػائج التي تعػد عمى 
 االقتراد الػششي.

 الخأي الخاجح فقيا وقزاء إال أناآلراء الفقيية حػل تحجيج الصبيعة القانػنية لالنجماج، تعجدت  .3
ن االنجماج يتختب عميو انقزاء الذخكة السشجمجة انقزاء مبتدخا مع استسخار مذخوعيا ىػ أ

 شار شخرية معشػية ججيجة الشاتجة عغ االنجماج.القترادي في إا
 ن تشجمج الذخكات اال بتػافخ شخ  تستعيا  بذخرياتيا السعشػية.ال يجػز أ .4
التذخيعات القائسة ف ، كػن تحت الترفيةاختمفت التذخيعات بالشدبة النجماج الذخكات التي ت .5

 في فمدصيغ لع تشز عمى جػاز االنجماج مغ عجمو في ىحه الحالة.
ن تكػن نتيجة االنجماج ىػ شخكة مغ نفذ نػع الذخكات أ األردنيحجد قانػن الذخكات  .6

 نجماج شخكة ذات مدؤولية محجودة أورد استثشاء عمى ذلظ بأن اجاز اأو و إال أنالسشجمجة، 
تأسيذ شخكة مداىسة عامة  أوفي شخكة مداىسة عامة  سيعتػصية باأل أوىسة خاصة مدا

نجماج، نػاع الذخكات التي يجػز ليا االحجد القػانيغ الدارية في فمدصيغ أججيجة، في حيغ لع ت
 نو يجػز انجماج الذخكات بغس الشطخ عغ نػعيا.وعميو نجج أ

ردن وكحلظ وكالة اجشبية عاممة في األ أوفخع جاز انجماج قانػن الذخكات الداري في األردن أ .7
 م.2117الحال بالشدبة لسذخوع قانػن الذخكات الفمدصيشي لمعام 

يا اختمفت فيسا بيشيا في إال أنمشحت معطع التذخيعات حق االعتخاض عمى قخار االنجماج  .8
 تحجيج صاحب الحق باالعتخاض.

ؤولة عغ الػفاء لية وعميو تكػن مدتخمف الذخكة الجامجة الذخكة السشجمجة في ذمتيا السا .9
 .بكافة التداماتيا
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مداىسيغ في الذخكة  أوشخكاء  إلىالسداىسيغ  أوعمى االنجماج ان يشقمب الذخكاء  يتختب .11
 أسيعبسقابل ما ليع مغ  أسيعالججيجة الشاتجة عغ االنجماج، ويحرمػن عمى  أوالجامجة 

الذخكة الجامجة  إدارةي االشتخاك في ، كسا يثبت ليع الحق فحدب سعخىا الحقيقي في الدػق 
 الججيجة. أو

 
اقامة دعػى  أوالستزخريغ مغ االعتخاض عمى االنجماج  أوالسداىسيغ  أويحق لمذخكاء  .11

 غر. أوكان االنجماج يشصػي عمى تحايل  اإذبصالن االنجماج 
يؤدي  يحق لجائشي الذخكة السشجمجة وحسمة سشجاتيا االعتخاض عمى االنجماج لكػن االنجماج .12

زوال الذخرية السعشػية لمذخكات السشجمجة أي انقزائيا، وحمػل الذخكة الجامجة محل  إلى
مداحسة دائشي الذخكات  إلىالحي يؤدي  األمخالذخكة السشجمجة بالػفاء بالتداماتيا وديػنيا، 

 السشجمجة وحسمة سشجاتيا ليع في استيفاء حقػقيع مغ الذخكة الجامجة.
ن وكحلظ مجيشي الذخكة الجامجة كػن أي الذخكة السشجمجة عمى االنجماج، ال يمدم مػافقة دائش .13

ن صفة السػفى لو قج تػافخت في الذخكة الجامجة إاالنجماج ال يؤثخ عمى حقػقيع، ما دامت 
 يا يقزي التداميع.ػفاء لوان ال

 الذخكة الجامجة وتدتسخ. إلىانقزاء عقػد العسل بل تشتقل  إلىاالنجماج ال يؤدي  .14
 وتدتسخ. الى الذخكة الجامجة ميغنجماج ال يؤدي النقزاء عقػد التأميغ بل تشتقل عقػد التأاال .15
انقزاء عقج الػكالة التي تكػن الذخكة  إلىن االنجماج يؤدي أ إلىاستقخ االجتياد القزائي  .16

 السشجمجة شخفا فيو.
ارسة نذاشيا، بخمتيا الذخكة السشجمجة لغاية مسالف حػل مريخ عقػد االيجار التي أىشاك خ .17

 أوالذخكة الجامجة  إلىفيشاك بعس التذخيعات التي حدست السػضػع باستسخارىا وانتقاليا 
 ن ىشاك آراء فقيية وقزائية مخالفة.في حيغ أالججيجة الشاتجة عغ االنجماج 

ن االنجماج عمى عقػد االيجار، بيج أ أثخقػانيغ الذخكات الدارية في فمدصيغ واالردن لع تبيغ  .18
 سباب انقزاء عقج االيجار.قزائية اعتبخت االنجماج سببا مغ أ أحكامىشاك 

لى الذخكة خ أن عقج االيجار يدتسخ ويشتقل إواعتب 2117حدع مذخوع قانػن الذخكات لمعام  .19
 الجامجة
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 التهصيات:

 :وفقا لالتي 2117اصجار مذخوع قانػن الذخكات لدشة ز بالتػصيات التالية وذلظ قبل نػصي بالش

 ن يدسح لو بالخخوج مغ الذخكة اىع الحي لع يػافق عمى االنجماج أالسد أومذخيظ الدساح ل
 الجامجة. أوالسشجمجة 

  ن يؤخح القخار باالنجماج مغ كات التي تكػن تحت الترفية، عمى أالشز بجػاز انجماج الذخ
 قبل السرفي، وذلظ لتحقيق السرمحة العامة.

 فائيا مغ لذخكات وذلظ مغ خالل اعالشز بشرػص واضحة عمى تذجيع االنجماج بيغ ا
 .رسػم ايشسا وججت في القػانيغ االخخى 

 ن قبل اتسام عسمية االنجماج، عمى أ الذخكات بتشطيع انتقال العقػد التي كانت تختب  بيا الشز
 .ج فتخة زمشية لحلظيحجتع تي
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 :قائسة السرادر والسخاجع

 ال: القهانين والتذخيعات:أو 

 ىجخي  1293العجلية السشذػرة في مجسػعة عارف رمزان الرادرة سشة  حكاممجمة األ .1
( في الجخيجة الخسسية 493م، السشذػر عمى الرفحة )1964( لدشة 12قانػن الذخكات رقع ) .2

 3/5/1964( بتاريخ 1757ة في العجد رقع )األردني
لبخيصاني والسعسػل م، الرادر في عيج االنتجاب ا1931( لدشة 19قانػن الذخكات العادية رقع ) .3

( بتاريخ 113(في مجسػعة درايتػن العجد رقع )1193بو في غدة، السشذػر عمى الرفحة )
22/1/1937 

( مغ مجسػعة درايتػن 181م، السشذػر عمى الرفحة )1929( لدشة 18قانػن الذخكات رقع ) .4
 22/1/1937( بتاريخ 22العجد رقع)

( 2138، السشذػر عمى الرفحة رقع )1997معام ( ل22وتعجيالتو رقع ) األردنيقانػن الذخكات  .5
 15/5/1997(بتاريخ 4214ة، العجد )األردنيمغ الجخيجة الخسسية 

( بتاريخ 41السشذػر في الجخيجة الخسسية العجد ) 1981لدشة  159قانػن الذخكات السرخي رقع  .6
1/11/1981 

 1982لدشة  96في القخار رقع الالئحة التشفيحية لقانػن الذخكات السرخي اعاله،  .7
( مغ 5، السشذػر عمى الرفحة )1998( لدشة 1قانػن تذجيع االستثسار الفمدصيشي، رقع ) .8

 8/6/1998( بتاريخ 23الػقائع الفمدصيشية العجد رقع )
مغ الػقائع الفمدصيشية عجد رقع  5السشذػر عمى الرفحة  2115( لدشة 21قانػن التأميغ رقع ) .9

 25/3/2116( بتاريخ 23)
( مغ 661السشذػر عمى الرفحة ) 1953( لدشة 62كيغ والسدتأجخيغ رقع )قانػن السال .11

 16/4/195( بتاريخ 1141الجخيجة الخسسية العجد رقع )
( مغ الجخيجة 243السشذػر عمى الرفحة ) 1952( لدشة 33قانػن العالمات التجارية رقع ) .11

 1/6/1952( بتاريخ 1111الخسسية العجد رقع )
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 :ثانيا: القخارات بقهانين

عمى 27/11/2111م، السشذػر بتاريخ 2111( لدشة 9قخار بقانػن بذأن السرارف رقع ) .1
 ( 4الرفحة الخامدة مغ عجد السستاز رقع )

 .3/8/2111والتي صجرت بتاريخ  6/2111تعميسات سمصة الشقج رقع  .2
(  6م بذأن تعجيل قانػن الذخكات، السشذػر عمى الرفحة )2118( لدشة 6قخار بقانػن رقع ) .3

 (76، مغ عجد الػقائع الفمدصيشية رقع )21/6/2118اريخ بت

 :ثالثا: مذاريع القهانين

 م.2113مذخوع القانػن السجني الفمدصيشي لمعام  .1
 م2111مذخوع قانػن الذخكات الفمدصيشي لمعام  .2
 م السصخوح لإلصجار.2117مذخوع قانػن الذخكات لمعام  .3

 :رابعا: الكتب

ر القانػني النجماج الذخكات التجارية " دراسة مقارنة" اشخوحة االشا -احسج عبج الػىاب ابػ زيشة  .1
 دكتػراه جامعة القاىخة. 

احسج محخز، انجماج الذخكات التجارية مغ الػجية القانػنية "دراسة مقارنة" مشذاة السعارف،  .2
 م1985االسكشجرية، 

 2111حسج نرخة، قانػن العسل الفمدصيشي د.ن د.م أ .3
 ،1غيخ، الشطام القانػني النجماج الذخكات، دار الفكخ الجامعي،  حدام الجيغ عبج الغشي الر .4

2115 
 رزق هللا االنصاكي ونياد الدباعي، مػسػعة الحقػق التجارية، دار االنذاء. .5
  2115االفالس دار الشيزة العخبية،    أحكامسسيحة القميػبي،  .6
 .1988وت، ، مشذػرات الحمبي، بيخ 2،  1الدشيػري، عبج الخازق، نطخية العقج، ج .7
الػجيد في شخح القانػن التجاري الجدء الثاني الذخكات ي، أو عثسان التكخوري، وعبج الخؤوف الدش .8

 الجدء الثاني 2111التجارية )مكتبة دار الفكخ الصبعة الخابعة( سشة 
 م2111، دار السذخق، بيخوت، 21السشجج في المغة واالعالم،    .9



  

66 

 م.2113قارنة، د.ن، د،م، ميشج الجبػري، انجماج الذخكات، دراسة م .11
عمى الذخكات التجارية، دار الشيزة العخبية، القاىخة  ستحػاذاالنياد احسج ابخاىيع الديج،  .11

2114 
 2111لدشة  4ياسخ زبيجات شخح قانػن البيشات الفمدصيشي في السػاد السجنية والتجارية رقع  .12

 لى و الصبعة األ

 :خامدا: السجالت

زمة ام خيارات استخاتيجية، مجمة سػق السال الفمدصيشي، العجد نخخج لال ستحػاذاالاالنجماج و  .1
 م.2119الثامغ 

)الفرل الثالث التصػرات واالنذصة   2111التقخيخ الدشػي  -سمصة الشقج الفمدصيشية  .2
 واالنجازات(.

عثسان التكخوري، انجماج الذخكات والحق في االيجار، مجمة نقابة السحاميغ، العجد الدادس،  .3
 م.1996العام  ،44الدشة 

فؤاد عبج العديد عيج، والجكتػر سسيخ مرصفى ابػ مجلل ) االنجماج السرخفي لمبشػك  .4
الفمدصيشية( مجمة جامعة فمدصيغ لمجراسات واالبحاث السجمج الدادس  العجد الثالث اكتػبخ 

2116 . 
نجماج، انجماج الذخكات عمى عقػد االيجار السبخمة مغ قبل شخفي عقج اال أثخالصديد،  إذمع .5

 م2111اة، فمدصيغ، أو ، مد15مجمة العجالة والقانػن، العجد 

 :الخسائل الجامعية سادسا:

ه عمى العقػد الذخكة  السشجمجة )دراسة أثخ االء حساد، رسالة ماجدتيخ في  انجماج الذخكات و  .1
 مقارنة(، جامعة بيخ زيت.

ة مقارنة )القانػن الفمدصيشي، اإلشار القانػني النجماج الذخكات التجارية: دراس احسج ابػ زيشة .2
 (، السرخي األردني

خالج العازمي، االثار القانػنية النجماج الذخكات عمى حقػق الذخكاء والجائشيغ، رسالة دكتػراه،  .3
 م )مشذػرة(2114جامعة القاىخة،
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  :قزائية أحكام: سابعا

 قزائية مغ محكسة الشقس السرخية أحكام .1
 ةردنياألقزائية مغ محكسة التسييد  أحكام .2
 قزائية مغ محكسة استئشاف رام هللا أحكام .3

 :مهاقع الكتخونية ثامشا:

1. www.adaleh.com شورات عدالةنمركز م 
 السقتفي مشطػمة القزاء والتذخيع/ جامعة بيخ زيت .2
 ، السعجع الخائج، السكتبةمدعػد جبخان .3

  http://shamela.ws/rep.php/book/2237ةالذامم
-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  معجع السعاني .4

ar/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC / 
5. http://mawdoo3.com مػقع متخرز في السػاضيع القانػنية 
د. رمزان دمحم عيج ىتيسي، جامعة االزىخ، راب   .6

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04839.pdf 
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