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  امللخص

ريـة، فتطـور النشـاط االقتصـادي واحتـدام املنافسـة يعترب موضوع اندماج الشركات من املواضـيع املهمـة يف أوسـاط الشـركات التجا      
مناطق العامل املختلفة يف السنني األخرية، وظهـور الشـركات العـابرة للقـارات، والتنـافس فيمـا بينهـا، وتركـز رؤوس التجارية الذي شهدته 

شــاط املتشــابه أو املتكامــل، األمــوال، كــل ذلــك أدى إىل ترســيخ فكــرة االنــدماج كحاجــة قــد تلجــأ إليهــا كثــري مــن الشــركات ذات الن
ولـــذلك فقـــد تطـــرق املشـــرع االمـــارايت لتبيـــان ماهيـــة االنـــدماج يف  ات والتكـــاليفوذلـــك ألســـباب خمتلفـــة ســـواء أكانـــت خفـــض النفقـــ

كوســيلة قانونيــة للدولــة ملراقبــة حركــة الوضــع القــانوين والتشــريعي النــدماج الشــركات  حــدد  كمــا  ٢٠١٥لســنة  ٢رقــم  القــانون االحتــادي
جيع االســـتثمارات األجنبيـــة، وتـــنظم التنـــافس، وحتـــد مـــن االحتكـــارات ووضـــح األمـــوال عـــرب حـــدودها، ومـــن خاللـــه تقـــوم بتشـــ رؤوس

ات اإلجــراءكــذلك ،  املــزج وطريقــه طريقــة الضــم املشــرع �لتفصــيل الطــرق القانونيــة النــدماج الشــركات وطــرق االنــدماج املختلفــة مثــل 
ومـن ضـمن هـذه اال�ر هـو انقضـاء الشـركة املندجمـة انونية والنتائج املرتتبـة علـى االنـدماج اال�ر القكما تناول   ،املتبعة يف كال الطريقتني

وزوال شخصــيتها االعتباريــة، فتفقــد أهليتهــا وال يعــود مبقــدورها اكتســاب احلقــوق أو حتمــل االلتزامــات، وانتقــال الذمــة املاليــة للشــركة 
جتــة عــن االنــدماج، و يرتتــب علـــى االنــدماج ز�دة يف رأس مــال الشــركة الداجمــة حبصـــة ة النااجلديـــدالشــركة ندجمــة انتقــاالً شــامالً إىل امل

عينيـة تتمثــل يف الذمــة املاليــة للشـركة املندجمــة، كمــا تكــون الشــركة الداجمـة مســؤولة عــن ديــون والتزامـات الشــركة املندجمــة يف حــدود عقــد 
  .االندماج

 .االندماج، املنافسة، االحتكار، أثر االندماج دماج، شروط، طرق االناندماج الشركات:لمات املفتاحيةالك
  
  

ABSTRACT  
 

The development of economic activity and the intensification of trade 
competition witnessed in different regions of the world in recent years, the 
emergence of intercontinental companies, and competition among them and The 
concentration of capital, all of which has entrenched the idea of integration as a 
need that many companies with similar or integrated activity may resort to, for 
various reasons whether to reduce expenses and costs Therefore, the UAE 
legislator has touched on the definition of integration in federal law No. 2 of 
2015 and has defined the legal and legislative status of the merger of companies 
as a legal means for the state to control the movement of capital across its 
borders Through it, it encourages foreign investment, regulates competition, 
limits monopolies and explains in detail the legal ways of merging companies 
and various ways of merging such as the method of joining and the method of 
blending Also the procedures used in both methods, as well as the legal effects 
and consequences of integration among these two is the expiration of the 
combined company and the demise of the legal personality, you lose their 
eligibility no longer be able to acquire rights or incur obligations The merger 
entails an increase in the capital of the merged company by a share in kind 
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represented by the financial liability of the merged company, and the merged 
company is responsible for the debts and obligations of the merged company 
within the limits of the merger contract. 

 
 Keywords: Merger, merger methods, merger terms, competition, monopoly, 

merger impact. 
                                                           

  مقدمة

يشهد العامل ثورة كبرية يف االقتصاد احلـديث واملعاصـر، ويتميـز بظـاهرة تركـز القـوة االقتصـادية 
الوحــدات الكبــرية، حــىت أصــبح املشــروع وحتــول الوحــدات االقتصــادية مــن الوحــدات الصــغرية إىل 

ل سـلطة �ـدف ظـاهرة الرتكـز االقتصـادي إىل نقـ .الكبري احملرك الفاعل لتحقيق التقدم االقتصـادي
من املشروعات االقتصـادية إىل واحـدة منهـا، تكـون هلـا القـدرة علـى  الرقابة والسيطرة على جمموعة

لــة يف الرتكيــز االقتصــادي. وقــد ســامهت فــرض السياســة االقتصــادية علــى ســائر املشــروعات الداخ
لتكنولـوجي التكنولوجيا احلديثة بدور كبـري يف نشـوء هـذه الظـاهرة، إذ ترتـب علـى التقـدم والتطـور ا

السريع ز�دة شعور املنشآت واملشروعات الصغرية و متوسطة احلجم بعجزها عن حتقيـق آماهلـا إذا 
الوحيــد أمــام هــذه املشــروعات، هــو ¡لفهــا  فيمــا بينهــا، لــذا أصــبح الســبيل ظلــت منفــردة تتنــافس

ة وجتمعها خشية أن تقضي عليها املشروعات الضخمة اليت أصبحت تسيطر على قطاعات واسـع
من األنشطة الصناعية والتجارية ، فسعت إىل التعاون يف خمتلف فـروع اإلنتـاج، ونشـأ عـن تعاو£ـا 

ضم خربات فنية وإداريـة ممتـازة، مكنتهـا ة متتلك رؤوس أموال كبرية، وتتكتلها يف جتمعات اقتصادي
  إنتاجها، ومالحقة التطورات االقتصادية املستمرة. من حتسني

نوين والتشـريعي النـدماج الشـركات يف القـانون االمارايت الوضع القـا ولذلك فقد حدد املشرع 
) ١٣(بشـــأن الشـــركات التجاريـــة املعـــدل �لقـــانونني االحتـــاديني  ١٩٨٤) الســـنة ٨االحتـــادي رقـــم (

، كوســـــيلة قانونيـــــة للدولـــــة ملراقبـــــة حركـــــة رؤوس األمـــــوال عـــــرب ١٩٩٠) لســـــنة ٤، (١٩٨٨لســـــنة 
و تقييــد االسـتثمارات األجنبيــة، وتــنظم التنــافس، وحتــد مــن حـدودها، ومــن خاللــه تقــوم بتشــجيع أ

ينطــوي عليهــا االنــدماج رمبــا االحتكــارات الــيت قــد خيلقهــا االنــدماج. ومــع ذلــك فــإن الفوائــد الــيت 
شركات معينة، واحتكار بعض  ابلها أخطار وسلبيات معينة مثل تركيز رؤوس األموال يف جانبيق

  نعدام املنافسة.الصناعات، مبا يرتتب على ذلك من ا
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وعليــه فــإن الباعــث علــى االنــدماج خيتلــف �خــتالف الظــروف؛ فقــد يكــون الــدافع إىل االنــدماج 
دماج لتحقيـــق التكامـــل األفقـــي أو الرأســـي فيمـــا الرغبـــة يف التعـــاون بـــني الشـــركات الداخلـــة يف االنـــ

 ميكـــن اعتبـــار بينهـــا، وقـــد يكـــون الـــدافع إىل االنـــدماج الرغبـــة يف الســـيطرة واالحتكـــار، ولـــذلك ال
االندماج ميزة أو عيباً دائمـاً، فاألحكـام ختتلـف حبسـب الغايـة الـيت يسـعى إىل حتقيقهـا، والعـربة يف 

الفوائد اليت تعود على املسامهني واملستهلكني واالقتصـاد  تيجة اليت ينتهي إليها من حيثذلك �لن
  الوطين، أو من حيث املضار اليت يؤدي إليها.

، من خالل تقسيمه )الوضع القانوين والتشريعي الندماج الشركاتن (سيكشف هذا البحث ع
  إىل مخس مباحث، وذلك على النحو التايل: 

 ماهية االندماج وأنواعه.املبحــث األول : 

 نطاق تطبيق االندماج.: املبحث الثانــي 

  :الطبيعة القانونية لالندماج يف الفقه والتشريع االمارايت.املبحث الثالــث 

 ضوابط عملية اندماج الشركات يف التشريع االمارايت شروط و  ابــع:ث الر املبح 

  :عملية االندماج. النتائج واال�ر املرتتبة علىاملبحث اخلامـس  

  اهية االندماج وأنواعهم - ١

) ٢تطرق املشرع االمارايت لتبيان ماهية االندماج يف الفصل الثاين من القانون االحتادي رقم (
جيوز للشركة ولو كانت يف دور التصفية أن تندمج يف أخرى  ي ينص على أنه "والذ ٢٠١٥لسنة 

  من نوعها أو من نوع آخر، ويكون االندماج ºحدى الطريقتني اآلتيتني:

   .بطريق الضم وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها اىل شركة قائمة 
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   يهـا ذمـة كـل بطريق املزج وهو حـل شـركتني أو أكثـر و«سـيس شـركة جديـدة تنتقـل ال
 الشركات املندجمة.من 

ويصدر قرار الدمج �التفاق بني الشركات الراغبة يف االندماج طبقا لألوضاع املقررة لتعديل  
عقد الشركة أو نظامها، وال ينفذ قـرار الـدمج اال بعـد احلصـول علـى موافقـة السـلطة املختصـة الـيت 

  .*"كةبينها هذا القانون وفقا للشكل الذي حتولت اليه الشر 

فإن النصوص املنظمة لالندماج يف هذه القوانني وغريها مل تتضمن تعريفا مباشرا وعموما 
لالندماج، ولكنها تضمنت عناصر تعني على رسم حدوده، ويربر ذلك ¿ن التعريف ليس من 

  .†وظيفة املشرع، إمنا هو نتيجة اجتهاد الفقه والقضاء
رفه من حيث بيان أثره وذلك �لقول اج، فبعضهم عوقد تباينت اراء الفقهاء حول تعريف االندم

انه "تدبري يقصد منه توحيد عدة شركات مستقلة عن بعضها يف شخص اعتباري واحد، سواء 
ومنهم ، ‡عن طريق شخصية اعتبارية جديدة، أو عن طريق إدغام شركة أو أكثر يف شركة قائمة"

عمل إرادي قوامه اجتاه إرادة نبع من طبيعته االتفاقية وذلك �لقول انه" يمن عرفه من حيث 
، والبعض االخر §األطراف املعنية إىل خلق شخص اعتباري آخر على أنقاض الشركات املندجمة"

يتطلب وقوع االندماج وجود شركتني على األقل “عرفه من حيث الشخصية املعنوية ¿نه 
يح للشركة القيام بكل تت، فهذه الشخصية هي اليت **متمتعتني �لشخصية القانونية املعنوية

التصرفات اجلائزة قانو�ً، ومن ضمن ذلك االندماج. إذ ال بد أن تتمتع كل شركة من الشركات 
  الداخلة يف االندماج �لشخصية املعنوية حىت تتمكن من االندماج.

                                        
  المادة (٢٧٦) من القانون االتحادي االماراتي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية *
المعدل بالقانونين االتحاديين (١٣) لسنة ١٩٨٨، (٤) لسنة ١٩٩٠, انظر أيضا المادة (٢٨٣) من 

٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي رقم (  
د. أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف،   †

 .٧ية، دون سنة نشر، صاإلسكندر
  رزق هللا األنطــاكي ونهادـ الــسباعي، موســوعة الحقــوق التجاريــة (الــشركات التجاريــة)، ‡

.٢٣٥، ص١٩٦٢دار اإلنــشاء، دمــشق،   
 د محمد إبراهيم موسى، اندماج البنوك ومواجهة آثار العولمة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، §

.٣٠، ص ٢٠١٠  
** Xavier Seux Baverez, op. cit, p. 205 
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ومن ذلك نستنتج أن االندماج يتطلب أن تكون كل من الشركات املندجمة والشركة الداجمـة قائمـة 
و�ً، وينبغي أن يقر هلا القانون �لشخصية املعنوية، لذا ال ميكن أن يقـع االنـدماج بـني شـركات ناق

احملاصة واليت ال يقر هلا القانون �لشخصية املعنوية املستقلة عن شخصية الشـركاء، وال بينهـا وبـني 
هلا شخصية  ىر شركة أخرى متمتعة �لشخصية املعنوية. و�فرتاض احتاد شركة حماصة مع شركة أخ

معنوية، فال ينتج عن ذلك اال تعديل يف عقـد األخـرية بـز�دة عـدد الشـركاء وز�دة رأس املـال فيهـا 
  .††فقط

  وهناك عدة صور ميكن من خالهلا تقسيم أنواع االندماج ومنها:

ــة ـــريقتني مهــا االنــدماج : الــيت تتضــمن تقســيم االنــدماج ايل أوال: الطريقــة التقليدي بطريقــة طـ
ـــركة إلــــى أخــــرى، فتنــــدمج األولــــى مـــن قي الضــم ـــتم انــــضمام شـ ــــصد �النــــدماج بطريــــق الــــضم أن يـ

 الـشركة الثانيـة التـي انـدجمت �لثانية وتكون معها شــركة واحــدة، أي تــصبح الــشركة األولــى جــزءا
ـــة   ذلــــك زوال الــــشركة ــــة، وينــتج عــنالــــشركة الداجممنهــا، وتــــسمى األويل الــــشركة املندجمــــة والثانيـ

، مــع اتســاع نطاقهــا وز�دة رأس ‡‡املندجمــة وانقضــاؤها، وتبقــي الشخصــية املعنويــة للشــركة الداجمــة
مجع شركتني أو أكثـر فــي وكذلك بطريقة املزج وهو  ،§§بقدر قيمة موجودات الشركة املندجمة ماهلا

فهنا تتعرض الشركات الداخلـة يف االنـدماج  ***ة،املندجم الـشركاتشـركة واحـدة جديـدة، مـع زوال 
  .†††ملصري واحد هو فناؤهـا مـن أجـل قيـام شـركة جديدة على أنقاضها

وتقسـم هـذه الطريقـة االنـدماج ايل ثالثـة أقسـام مهـا 8نيا: حسـب جمـال الشـركات املندجمـة: 
، وتــستمر الـــشركة ‡‡‡فـــي نشـاطا متمــاثالوهـو الــذي يــتم بــني شـــركتني تعمــالن  االنـدماج االفقــي

                                        
  د طالب حسن موسى، "اندماج الشركات بموجب قانون الشركات األردني"، بحث منشور بمجلة ††

.١٩ص  ،١٩٩٧، ٣، العدد ١٢جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد  
 د سميحـة القليـوبي، الـشركات التجاريـة، ط٥، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ‡‡

١٧٤، ص٢٠١١  . 
 د. إدوار عيـد، الشركات التجارية، مبادئ عامة، مطبعة النجوي، بيروت، ١٩٦٩، ص §§
٢٧٥.  

*** Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde, Ibid, p. 142. 
  د محمد كامل أمين شلش، موسوعة الشركات، ١٩٨٠، دون دار نشر، ص٧٤٣.†††

، ص ٢٠٠٥سامي الخرابشة، النظام القانوني للشركة المساهمة الخاصة، دار البشير، عمان،  ‡‡‡
 ، وانظر أيضا: ٢١١
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الناجتــــة عــــن االنــــدماج �لعمــــل فــــي ذات النــــشاط، ولكــــن حبجــــم أكـــرب ويف هــــذا االنــــدماج تنــــتج 
الــــسلعة ذا�ــــا، وتبــــاع يف الســــوق ذا�ـــا، أي أن جمــــاالت العمــــل مرتابطــــة، بينمـــا النــــوع الثــــاين هــــو 

لــة، ة يف االنـدماج متكامهـداف الشـركات الراغبـوهـو الـذي ينـتج عنـدما تكـون أ االندماج الرأسي
، فهـــذا النـــوع مـــن  §§§�النـــدماج الرأســـي أو العمـــودي فــــإن االنــــدماج فــــي هــــذه احلالــــة يــــسمى

أن كل منهما تقوم ºنتاج سـلعة أو خدمـة  االندماج يتم بني شركتني تكمل إحـدامها األخـرى، أي
ــدماج املخــتلط  فهــو تتكامــل مــع الســلعة أو اخلدمــة الــيت تنتجهــا األخــرى، أمــا النــوع األخــري االن

 وينــتج عــن انــدماج بـــني شـــركات ذات أهــداف خمتلفـــة، فإنـــه يـــدعى فـــي هـــذه احلالـــة االنـــدماج 
  .****املختلط

  
  نطاق تطبيق االندماج -٢

الشروع يف عملية االندماج جيب أن نعرف أن الــشركات املــستهدفة �النــدماج أساســاً هــي قبل 
يتحقق �ندماجها الغايـة واهلـدف مـن االنـدماج بـالرتكيز االقتـصادي وجتميـع  شـركات املـسامهة، إذ

ه التــي تنــصب علــى هــذا النــوع ده ويثبتــه واقــع االنــدماج وتطبيقاتــرؤوس األمــوال، وهــو مــا يؤكــ
جيوز هلا  مــن الشركات، لكن هل هذا يعين أن األشكال األخرى من الشركات ال ميكنها وال

االندماج؟ كما تثار التساؤالت �لنسبة ألغراض وغا�ت الشركات اليت تنوي االنـدماج، فهـل 
ىت ميكنها االندماج؟ ومـا هـو نطـاق ن غا�ت هذه الشركات متكاملة أو متماثلة حيـشرتط أن تكو 

تكــون مـــن جنـــسية واحـــدة  هـذا التكامـــل أو التــماثل؟ وأخيــراً هـــل يـــشرتط فـــي الــشركات أن
ا ما حتــى ميكنهـــا االندماج؟ أم ميكن اندماجها بشركة أو شركات من جنسية أخرى؟ وهذ

  سنتناوله يف هذا املبحث.

                                                                                            
 Tony Mcadams, and Nancy Neslund, Law, Business and Society, mcgraw-

hill, New York, 2004, p.380 
 .  سامي الخرابشة، المرجع السابق، ص ١٤٥§§§
 د. أحمـد عبـد الـرحمن الملحـم، مـدى مخالفـة االنـدماج والـسيطرة ألحكـام ****

 واألوروبي،المنافـسة التجاريـة، دراسة تحليلية مقارنـة بـين القـانونين األمريكـي 
الحقـوق، جامعـة الكويـت، الـسنة التاسعة عشرة، العدد  بحـث منـشور بمجلـة

.١٧٠ ، ص١٩٩٥الثالث، سبتمبر   
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  جنسية الشركات الداخلة يف االندماجأوال: 
األخـرى يـرتبط  يعتبـر الفقهـاء أن االنـدماج بـني شـركتني أو أكثـر ختتلـف جنـسية كـل منهمـا عـن

شــركتني مــن جنــسيتني خمتلفتــني  مبـسألة تغييـر اجلنــسية ألنــه ســيرتتب علــى االنــدماج بــني
رى، وهي املسألة اليت يرتتب عليها املساس حبقوق املسامهني اكتــساب إحدامها جلنسية األخ

ع الـشركة بعـد تعـديل جنـسيتها لقـانون األساسية وز�دة االلتزامـات املفروضـة علـيهم، نظـرا خلـضو 
كة إال ºمجاع دولـة أجنبيـة، ولـذلك ليس من املفرتض وفقاً للقواعد العامة تغيري جنسية الشر 

مهني، ولذلك فإن االندماج الذي يؤدي إىل تغيري جنسية الشركة يكون حباجة إىل الشركاء أو املسا
  . ††††إمجاع املسامهني

ادت الشركة أن تغري جنسيتها، فال بد أن تنحل لفقهاء إىل أنه إذا أر وعلى هذا االساس ذهب ا
ها الوطنيـة، ثـم يعـاد قبـل انتهـاء أجلهـا، ممـا يعنـي انتهـاء الـشركة كـشخص معنـوي، وفقـدا£ا جنـسيت

  .‡‡‡‡«سيسها من جديد يف الدولة اليت تريد اكتساب جنسيتها

  ج8نيا: مسات الشركات الداخلة يف االندما 
لكل شركة مسات وخصائص واعتبارات متيزها عن األخرى، فـشركات األشـخاص تقـوم أساسـاً 

وهـذا األمـر حتتمــه طبيعــة هــذه الــشركة، ، §§§§علـى عامـل االعتبـار الشخـصي والثقـة بـني الـشركاء
ـى أمواهلم اخلاصة، وال تقتصر إذ أن مــسؤولية الــشركاء فيهــا عــن ديــون والتزامــات الــشركة متتــد حتـ

على مقدار حصة كل منهم يف رأس مال الشركة، أما شركات األموال فهـي تقـوم علـى االعتبـار 
االعتبـار الشخـصي، فاجتمـاع األمـوال ال األشـخاص هـو األسـاس فـي هـذه ، وخيلو فيهـا املـايل

ن الشركة فـال تـأثري لـذلك عليهـا ومن أمثلتها الشركات فـإذا مـا تـويف الـشريك مـثًال أو انـسحب مـ
ـا بنفس كة والتزاما�ـشـركات املـسامهة، وفيهـا تكون مـسؤولية الـشركاء املــسامهني عـن ديـون الـشر 

 .*****مقـدار مـسامهتهم فـي رأس مــال الشركة

                                        
 د. حسام الدين الصغير، النظام القانوني النـدماج الـشركات، دار الفكـر الجـامعي، ††††

.٣٣٣,ص١٣٠,ص ٢٠٠٤, ٢طاإلسـكندرية،   
  د محمد كامل أمين شلش، المرجع السابق، ص٣٩٨.‡‡‡‡
 محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهــضة §§§§

.١٣٠، ص ١٩٨٦القاهرة،  العربيــة،  
 د. أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية واإلفالس، ط١، دار *****

٢٧، ص٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   . 
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  8لثا: اندماج الشركات حتت التصفية

التصفية لغاء حالة التصفية، ألن "الشركة يف فرتة األصل يف الفقه والتشريعات هو عدم جواز إ
شـخص حمكـوم عليـه �إلعدام، فتتضاءل أهليته إىل القدر الالزم لتصفية ما له وما عليه دون 

�دة، وليس له أن يفلت من العـدم احملتـوم ليعـود إلـى احليـاة،" فـال جيـوز إلغـاء التـصفية بعـد البـدء ز 
 .†††††اه إعـادة الشركة إىل احلياة وهو ما ال جيوزفيهـا، ألن ذلـك معنـ

بشأن الشركات  ٢٠١٥لسنة  ٢قانون االحتادي رقم وأكد على ذلك املشرع االمارايت يف ال 
وذلك �نه "ال جيوز للمصفي أن يبدأ أعماًال جديدة إال إذا كانت الزمة إلمتام أعمال  التجارية

ضيها التصفية كان مسئوًال يف مجيع أمواله عن هذه سابقة، وإذا قام املصفي ¿عمال جديدة ال تقت
  .‡‡‡‡‡األعمال فإذا تعدد املصفون كانوا مسئولني �لتضامن"

  لالندماج يف الفقه والتشريع االمارايتالطبيعة القانونية -٣

ان حتديـــد الطبيعــــة القانونيــــة لالنــــدماج يعــــد أمــــرا مهمــــة �لنســــبة للشــــركات الراغبــــة يف تركيــــز 
نــدماج، فمــن خــالل هــذا التحديــد ميكــن أن يــتم التمييــز بينــه وبــني أنظمــة نشــاطها مــن خــالل اال

يـــتم التمييـــز بينـــه وبـــني أنظمـــة أخـــرى تحديـــد ميكـــن أن أخـــرى متشـــاËة معـــه إىل حـــد بعيـــد هـــذا ال
 متشاËة معه إىل حد بعيد، كاملشروع املشرتك ونظام الشركة القابضة.

، فهو عقـد أو اتفـاق ينعقـد بـني §§§§§التعاقدفريى جانب من الفقه أن االندماج يقوم على فكرة 
يكـون االنــدماج الشـركات، ويتطلـب �لتـايل تـوفر كافـة أركـان العقــد وعناصـره، ولكـن ينقصـه حـىت 

                                        
 د. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي وحدة †††††

، ٠٩٢٠اإلطار القانوني وتعدد األشكال، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
٤٢٢ص . 

 انظر نص المادة (٣١٩) من القانون االتحادي االماراتي رقم  ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن ‡‡‡‡‡
 الشركات التجارية.

ارنة"، منشأة أحمد محرز، اندماج الشركات التجارية من الوجهة القانونية "دراسة مق §§§§§
 .٢٦، ص ١٩٨٥المعارف، اإلسكندرية، 
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موافقـة اهليئـات العامــة أو مجاعـات الشـركاء �لشــركات، فالعمليـة برمتهـا تــتم يف  عقـدا £ائيـاً ملزمـا
  .******مراحل متتابعة

قــانون االحتــادي مــن اللفصــل الثــاين الــرأي كمــا جــاء يف نــص مــواد ا ويوافــق املشــرع االمــارايت هــذا

، فقــد وضــع املشــرع شــروط العقــد بشــأن الشــركات التجاريــة ٢٠١٥ لســنة ٢ االمــارايت رقــم

املندجمة إىل حصص أو أسهم يف  الشركات وطريقته كما وضح طريقة حتويل حصص أو أسهم

عقـد االنـدماج علـى اجلمعيـة العموميـة  الشركة الداجمة أو الشركة اجلديدة، كما أوجب عـرض

  .†††††† كةأو من يقوم مقامها للموافقة عليه dألغلبية املقررة لتعديل عقد bسيس الشر 

االنــدماج انقضــاء مبتســر للشــركة املندجمــة وانتقــال شــامل لــذمتها املاليــة إىل ويــري جانــب اخــر أن 
الشــركة الداجمــة أو اجلديــدة الــيت يزيــد رأمساهلــا �النــدماج، أو يتكــون رأمساهلــا مــن انــدماج رأس مــال 

نوين هلـذا االنتقـال الشركات املندجمة، إال أن هذا اجلانب مـن الفقـه اختلـف يف معـرض تفسـريه القـا
  ل للذمة املالية.الشام

بينما يري جانب من الفقـه أن االنـدماج انقضـاء مبتسـر للشـركات املندجمـة مـع اسـتمرار مشـروعها 
االقتصـــادي وحنـــن نتفـــق مـــع هـــذا الـــرأي، فعناصـــر مشـــروع الشـــركة املندجمـــة هـــي العنـــا صـــر املاديـــة 

�نقضــاء الشــركة  حتقيــق أغراضــه تبقــى مســتمرةواألمــوال والعنصــر البشــري الــالزم لتنفيــذ املشــروع و 
  .املندجمة، وهذا ما يفسر انتقال الذمة املالية للشركة املندجمة إىل الشركة الداجمة أو اجلديدة

 الشــركات بشـأن ١٩٨٤ لسـنة )٨( رقـم االحتـادي قـانونوهـذا مـا نـص عليـه املشـرع االمـارايت يف ال
أعتـــــرب “ ¿نـــــه ٩٠١٩ لســـــنة )٤( ،١٩٨٨ لســـــنة )١٣( االحتـــــاديني �لقـــــانونني املعـــــدل التجاريـــــة

االنــدماج £ائيــاً وحتــل الشــركة الداجمــة أو الشــركة اجلديــدة حمــل الشــركات املندجمــة يف مجيــع حقوقهــا 
  .‡‡‡‡‡‡" والتزاما�ا

 ضوابط عملية اندماج الشركات يف التشريع االمارايت شروط و -٤
                                        
  أحمد محرز، المرجع السابق، ص ٣٣.******
 انظر نص المادتين (٢٨٤٬٢٨٥) من الفصل الثاني القانون االتحادي االماراتي ††††††
 رقم ٢  لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.
 انظر نص المادة (٢٨٠) من القانون االتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية ‡‡‡‡‡‡
 المعدل بالقانونين االتحاديين (١٣) لسنة ١٩٨٨، (٤) لسنة ١٩٩٠.
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، يشرتط لكـي يـتم االنـدماج بطريقـة صـحيحة الشرط املتعلق dلشخصية املعنوية . ١
تني على األقل، وجيب أن تكون هذه الشـركات قائمـة قـانو�ً، أي جيـب وجود شرك

أن تكـــون هـــذه الشـــركات متمتعـــة �لشخصـــية املعنويـــة، فالشـــركة ومبجـــرد اكتســـاËا 
، ومبـا أن §§§§§§فقـة مـع غرضـهاالشخصية املعنوية تسـتطيع القيـام �لتصـرفات املتوا

تكـــون هــذه الشـــركة االنــدماج عقـــد يــربم بـــني شــركتني أو أكثـــر فإنــه ال بـــد مــن أن 
  من إبرام عقد االندماج. متمتعة �لشخصية املعنوية لكي تتمكن

قـــــانون االحتـــــادي االمـــــارايت وقـــــد أكـــــد املشـــــرع االمـــــارايت علـــــى هـــــذا الشـــــرط جليـــــا يف نـــــص ال

تكتسـب الشـركة اعتبـاراً مـن Íريـخ قيـدها  ت التجارية jنه "بشأن الشركا ٢٠١٥ لسنة ٢ رقم
طة املختصـة شخصــية اعتباريــة وفقـاً ألحكــام هـذا القــانون والقــرارات �لسـجل التجــاري لـدي الســل

  .*******الصادرة مبوجبه"

، يقصـــد بغـــرض الشـــركة املشـــروع الـــذي تتـــألف الشـــرط املتعلـــق jغـــراض الشـــركة . ٢
فالشركة تنشأ مـن أجـل حتقيـق أغـراض حمـددة، وتتقيـد الستثماره، وحيدده نظامها، 

ال ميتد نشاطها إىل أغراض أخرى غري الشركة عند ممارستها ألنشطتها ¿غراضها، ف
ومن خالل استعراض نصوص قـوانني الشـركات السـارية  .†††††††أغراضها احملددة

ـــة االمـــارات العربيـــة نالحـــظ أن املشـــرع مل يفـــرض أي قيـــود تتعلـــق ¿غـــراض  يف دول
شركة عند االنـدماج إذ إن النصـوص جـاءت عامـة، إال أننـا نـرى أن االنـدماج ال ال

شركات متماثلة أو متكاملة الغـرض، وذلـك لتـوفري احلكمـة مـن بد من أن يتم بني 
االنـــدماج وهـــي حتقيـــق الرتكيـــز بـــني املشـــروعات مبـــا يرتتـــب علـــى ذلـــك إ£ـــاء حالـــة 

توحيـــد اإلدارة وتقويـــة ائتمــــان املنافســـة القائمـــة بينهمــــا وخفـــض النفقـــات العامــــة و 
  الشركة املندمج فيها.

                                        
  مهند الجبوري، اندماج الشركات "دراسة مقارنة"، د ن، د.م، ٢٠٠٣. ص ٤٢.§§§§§§
*******   انظر نص المادة (٢١) الفقرة االولي من القانون االتحادي االماراتي رقم ٢  لسنة ٢٠١٥ 
 بشأن الشركات التجارية.
  علياء الزيري: الطبيعة القانونية الندماج الشركات في القانونين المصري والبحريني †††††††

.٩١جامعة القاهرة، د.س، (منشورة)، ص  -رسالة ماجستير" “دراسة مقارنة "  
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لقــانون الشـركات السـاري يف دولــة  وفقـاً  ،لشـرط املتعلـق بشــكل ومسـات الشـركةا . ٣
االمــارات العربيــة، ال جنــد نــص ًاي صــريح يبــني الشــركات الــيت جيــوز هلــا االنــدماج، 

لتوصــل ولكــن �لرجــوع إىل النصــوص العامــة الــواردة خبصــوص االنــدماج ميكــن لنــا ا
) علـــى شـــروط وإجـــراءات ٢٨٤إىل ذلـــك، فقـــد نصـــت الفقـــرة الثانيـــة مـــن املـــادة (

ة جلميــع الشــركات عــدا الشــركات املســامهة العامــة، فيصــدر جملــس االنــدماج �لنســب
) مـن ذات القـانون والـيت توضـح كيفيـة ٢٨٦إدارة اهليئة القرار اخلاص Ëا، واملادة (

 .‡‡‡‡‡‡‡اندماج الشركات القابضة والتابعة

  عملية االندماج النتائج واال8ر املرتتبة على-٥

نســبة للـــشركات الداخلـــة فيـــه، كمـــا تطـــال أيضــا ينــتج عــن عمليــة االنــدماج آ�ر عديــدة ومهمــة �ل
الـــشركاء أو املســامهني يف هــذه الشــركات، ومتتــد آ�ر االنــدماج إىل الــدائنني هلــذه الشــركات بفئــا�م 

  أيـضاً آثـاره علـى العقـود التـي أبرمتهـا الـشركة أو الـشركات املندجمـة.املختلفة، ولالنـدماج 

يؤدي االنـــــدماج إىل انقضـــــاء الشخصـــــية ة للشـــــركات املندجمـــــة:أوال: آثـــــر االنـــــدماج dلنســـــب

حملهـا أو  الشركات االعتبارية للشركة أو املندجمـة وحلـول الشـركة الداجمـة أو الشـركة اجلديـدة 

ـــــو  ـــــع احلق ـــــاً للشـــــركة حملهـــــم يف مجي ـــــاً قانوني ق وااللتزامـــــات، وتكـــــون الشـــــركة الداجمـــــة خلف

  .§§§§§§§املندجمة الشركات أو

ماج ال يعود مبقدور الشركة املندجمة املثول أمام القضـاء، سـواء �عتبارهـا مدعيـًة فانه بعد قرار االند
النتهـــــاء ، وال يصـــــبح مـــــن حقهـــــا إجـــــراء التعاقـــــدات أو الصـــــفقات نظـــــراً ********أو كمـــــدٍع عليهـــــا

                                        
  انظر نصوص المواد (٢٨٤ الفقرة الثانية, ٢٨٦) من القانون االتحادي االماراتي ‡‡‡‡‡‡‡
 رقم ٢  لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.
  انظر نص المادة (٢٩١) انظر نصوص المواد (٢٨٤ الفقرة الثانية, ٢٨٦) من القانون §§§§§§§
 االتحادي االماراتي رقم ٢ لسنة  ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.
  احمد غطاشة، الشخصية االعتبارية للشركة المساهمة العامة في القانون ********

.١٣٠، ص١٩٩٦نية، األردني والمقارن، رسالة ماجيستير، الجامعة االرد  
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صالحيات جهازها اإلداري، وانقضاء كافـة أجهز�ـا وهيئتهـا العامـة الـيت تنتقـل إىل الشـركة الداجمـة 
  اجتة عن االندماج.أو اجلديدة الن

  8نيا: أثر االندماج dلنسبة للشركة الداجمة أو الناجتة عن االندماج:

أو الشـــركة اجلديـــدة الناجتـــة عـــن يرتتـــب علـــي االنـــدماج العديـــد مـــن اآل�ر �لنســـبة للشـــركة الداجمـــة 
 االنـــدماج، لعـــل أهـــم هـــذه اآل�ر هـــو ز�دة رأس مـــال الشـــركة الداجمـــة والـــذي يرتتـــب عليـــه إدخـــال

التعــديل الــالزم علــى عقــد «سيســها ونظامهــا األساســي مبــا يضــمن إدخــال الشــركاء أو املســامهني 
يت كـانوا ميلكو£ـا ، وإصدار حصص أو أسهم هلم مقابل احلصص أو األسهم ال††††††††اجلدد هلا

يف الشركة املندجمة، وطبيعي أن هذا يرتب حقوقاً والتزامات على هؤالء الشركاء اجلـدد، كمـا تُعتـرب 
ركة الداجمــة خلفــاً قانونيــاً عامــاً للشــركة أو الشــركات املندجمــة حبيــث تــؤول للشــركة الداجمــة كافــة الشــ

لداجمـــة هـــي املســـؤولة عـــن ســـداد ديـــون حقــوق الشـــركة أو الشـــركات املندجمـــة ، كمـــا تُعتـــرب الشــركة ا
  الشركة املندجمة والتزاما�ا

  8لثا: أثر االندماج dلنسبة للشركاء أو املسامهني:

تــب علـــى االنـــدماج حصـــول الشـــركاء أو املســـامهني يف الشـــركة املندجمـــة علـــى حصـــص أو أســـهم يرت 
حبيث يصــبح هــؤالء شـركاء تقابل تلك احلصص أو األسهم اليت كانوا ميلكو£ا يف الشركة املندجمة، 

لشـركة يف الشركة الداجمة أو اجلديدة، وهلم احلقوق ذا�ا، وعليهم الواجبـات ذا�ـا الـيت للشــركاء يف ا
   ‡‡‡‡‡‡‡‡الداجمة حسبما نص عليه يف عقد «سيسها ونظامها.

  اخلامتة

االنـدماج ال الوضع القانوين والتشريعي الندماج الشركات جنـد أن بعد أن وضحنا يف هذا البحث 
ميكن أن يعد مزية أو عيباً، بل هو ظاهرة اقتصادية خيتلف احلكم عليها حبسب ظروف كل حالة، 

                                        
  انظر (البند األول والثالث من المادة ٢٨٤، ٢٩٠)، من القانون االتحادي االماراتي ††††††††
 رقم ٢  لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.
 يعقوب صرخوه: اإلطار القانوني لالندماج بين البنوك "دراسة مقارنة"، مجلة ‡‡‡‡‡‡‡‡

.٥٨ص، ١٩٩٣الحقوق، العدد الرابع،   
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ينتهي إليها االندماج من حيث الفوائد اليت تعود على الشـركة أو الشـركات  فالعربة يف النتيجة اليت
، أو علــى املســتهلكني أو االقتصــاد الــوطين، ومــا ميكــن أن يتالفــوه مــن مضــار املندجمــة أو أعضــائها

  بسبب وقوعه.

  

  قائمة املصادر واملراجع

ن بشـــــأ ١٩٨٤) لســـــنة ٨) مـــــن القـــــانون االحتـــــادي االمـــــارايت رقـــــم (٢٧٦املـــــادة ( . ١
) لســنة ٤، (١٩٨٨) لســنة ١٣الشــركات التجاريــة املعــدل �لقــانونني االحتــاديني (

  ٢٠١٥) لسنة ٢) من القانون االحتادي رقم (٢٨٣املادة ( , انظر أيضا١٩٩٠
د. أمحد حممد حمرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، دراسة مقارنة، منشأة  . ٢

  .٧املعارف، اإلسكندرية، دون سنة نشر، ص
ـــــــشركات  رزق . ٣ ـــــــة (الـ ـــــــوق التجاريـ ـــــــوعة احلقـ ـــــــسباعي، موسـ ـــــــاكي و£ادـــــــ الـ هللا األنطـ

  .٢٣٥، ص١٩٦٢دار اإلنــشاء، دمــشق، التجاريــة)، 
د حممد إبراهيم موسى، اندماج البنوك ومواجهة آ�ر العوملة، دار اجلامعة اجلديدة،  . ٤

  .٣٠، ص ٢٠١٠اإلسكندرية، 
٥ . Xavier Seux Baverez, op. cit, p. 205 
د طالب حسن موسى، "اندماج الشركات مبوجب قانون الشركات األردين"، حبث  . ٦

، ١٩٩٧، ٣، العــدد ١٢عــة مؤتــة للبحــوث والدراســات، اæلــدمنشــور مبجلــة جام
  .١٩ص 

ــــــة، ط . ٧ ــــــويب، الــــــشركات التجاري ــــــة، القــــــاهرة، ٥د مسيحــــــة القلي ، دار النهــــــضة العربي
  .١٧٤، ص٢٠١١

ــــــد، الشـــــركات  . ٨ ـــــادئ عامـــــة، مطبعـــــة النجـــــوي، بـــــريوت، د. إدوار عي ـــــة، مب التجاري
  .٢٧٥، ص ١٩٦٩
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٩ . Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde, Ibid, 
p. 142. 

، دون دار نشـــــــر، ١٩٨٠د حممـــــــد كامـــــــل أمـــــــني شـــــــلش، موســـــــوعة الشـــــــركات،  . ١٠
  .٧٤٣ص

ســـامي اخلرابشـــة، النظـــام القـــانوين للشـــركة املســـامهة اخلاصـــة، دار البشـــري، عمـــان،  . ١١
   .٢١١، ص ٢٠٠٥

١٢ . Tony Mcadams, and Nancy Neslund, Law, 
Business and Society, mcgraw-hill, New York, 

2004, p.380 
د. أمحــد عبـــد الــرمحن امللحـــم، مـــدى خمالفــة االنـــدماج والــسيطرة ألحكـــام املنافـــسة  . ١٣

شور التجاريـــة، دراســة حتليليــة مقارنـــة بـــني القـــانونني األمريكـــي واألورويب، حبـــث منـــ
ـت، الـــسنة التاســعة عشــرة، العــدد الثالــث، ســبتمرب مبجلـــة احلقـــوق، جامعـــة الكويــ

  .١٧٠، ص ١٩٩٥
د. حسام الدين الصغري، النظام القانوين النـدماج الـشركات، دار الفكـر اجلـامعي،  . ١٤

  .٣٣٣,ص١٣٠,ص ٢٠٠٤, ٢اإلسـكندرية، ط
ري، دار النهــضة العربيــة، حممود مسري الشرقاوي، الشركات التجارية يف القانون املص . ١٥

  .١٣٠، ص ١٩٨٦هرة، القا
، دار الثقافة ١د. أسامة �ئل احمليسن، الوجيز يف الشركات التجارية واإلفالس، ط . ١٦

  .٢٧، ص٢٠٠٨للنشر والتوزيع، عمان، 
د. حممد فريد العريين، الشركات التجارية، املشروع التجاري اجلماعي وحدة اإلطار  . ١٧

، ٢٠٠٩ســــكندرية، ل، دار اجلامعــــة اجلديــــدة للنشــــر، اإلالقــــانوين وتعــــدد األشــــكا
  .٤٢٢ص

بشـــأن  ٢٠١٥لســـنة  ٢) مـــن القـــانون االحتـــادي االمـــارايت رقـــم ٣١٩نـــص املـــادة ( . ١٨
  الشركات التجارية.
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أمحد حمرز، اندماج الشركات التجارية من الوجهة القانونية "دراسة مقارنة"، منشأة  . ١٩
  .٢٦، ص ١٩٨٥املعارف، اإلسكندرية، 

 ٢الثــاين القــانون االحتــادي االمــارايت رقــم ) مــن الفصــل ٢٨٤٬٢٨٥دتني (نــص املــا . ٢٠
  بشأن الشركات التجارية. ٢٠١٥لسنة 

بشـأن الشـركات  ١٩٨٤) لسـنة ٨) مـن القـانون االحتـادي رقـم (٢٨٠نص املادة ( . ٢١
  .١٩٩٠) لسنة ٤، (١٩٨٨) لسنة ١٣التجارية املعدل �لقانونني االحتاديني (

  .٤٢. ص ٢٠٠٣ن، د.م، شركات "دراسة مقارنة"، د مهند اجلبوري، اندماج ال . ٢٢
 ٢٠١٥لسنة  ٢) الفقرة االويل من القانون االحتادي االمارايت رقم ٢١نص املادة ( . ٢٣

  بشأن الشركات التجارية.
عليــاء الزيــري: الطبيعــة القانونيــة النــدماج الشــركات يف القــانونني املصــري والبحــريين  . ٢٤

  .٩١، ص ة القاهرة، د.س، (منشورة)جامع -رسالة ماجستري" “"دراسة مقارنة 
 ٢) مـن القـانون االحتـادي االمـارايت رقـم ٢٨٦الفقرة الثانية,  ٢٨٤نصوص املواد ( . ٢٥

  بشأن الشركات التجارية. ٢٠١٥لسنة 
) مـن القـانون ٢٨٦الفقـرة الثانيـة,  ٢٨٤) انظـر نصـوص املـواد (٢٩١نص املـادة ( . ٢٦

  التجارية. بشأن الشركات ٢٠١٥لسنة  ٢االحتادي االمارايت رقم 
لشخصــــية االعتباريــــة للشــــركة املســــامهة العامــــة يف القــــانون األردين امحــــد غطاشــــة، ا . ٢٧

  .١٣٠، ص١٩٩٦واملقارن، رسالة ماجيستري، اجلامعة االردنية، 
)، من القانون االحتادي االمارايت رقم ٢٩٠، ٢٨٤(البند األول والثالث من املادة  . ٢٨

  بشأن الشركات التجارية. ٢٠١٥لسنة  ٢
لالنــــدماج بــــني البنــــوك "دراســــة مقارنــــة"، جملــــة صــــرخوه: اإلطــــار القــــانوين  يعقــــوب . ٢٩

  .٥٨، ص١٩٩٣احلقوق، العدد الرابع، 
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