
1 
 

  



 52د: العد                                                    قيعبد القادر صدي                          واألكاديمية         الجامعية األبحاث سلسلة

 

2 
 

  



د: دالع                   اندماج شركات المساهمة كآلية للتركيز االقتصادي     واألكاديمية         الجامعية األبحاث سلسلة

52 

3 
 

 

 مقدمة

قد كان لتطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية واتساع المجاالت الصناعية والعلمية بالغ  ل

األثر للبحث واكتشاف الشكل القانوني الذي يكون بمقدوره استيعاب ومواكبة المشاريع الكبرى  

حقيق  والعمل على تحقيق الرهانات المطروحة، والتي تؤهل القطاع الخاص للمساهمة في ت

التنمية االقتصادية، ولتجاوز البنيات العتيقة، التي لم تستطع مجاراة التحوالت االقتصادية  

 . 1الكبرى، وذلك من حيث القدرة على تجميع رؤوس األموال الكافية والضرورية إلنجازها

  وبذلك فإن التقاطع بين االقتصادي والقانوني شكل تحوالً هاماً في المفاهيم القانونية، كما

أن الحضور الوازن والتأثير الفعال للعامل االقتصادي في إقرار توازن المجتمعات ألقى بظالله 

 .2شتغال القانونيعلى مجال اال 

وهكذا، أدت المتغيرات االقتصادية التي ظهرت في ظل العولمة إلى قلق الشركات التجارية 

 ا حذا بهذه الشركات إلى البحثعلى مستقبلها االقتصادي في البقاء، والقدرة على المنافسة، مم

عن تركيز اقتصادي لمواجهة تلك المتغيرات، حتى أصبح االقتصاد الحديث يتميز بظاهرة  

 .3التركيز

، وأكثرها شيوعاً، حيث يقوم على فكرة  4ويعتبر االندماج شكالً من أشكال التركيز االقتصادي

ركات. إال أنه ال يمكن مقاربة عملية  التكامل والتوحد بين الشركات، وقد يتم باعتماد تجميع الش

االندماج كظاهرة اقتصادية دون الحديث عن شركة المساهمة ودون التطرق إلى قوانينها التي 

 تحدد طبيعة العالقة القائمة بينها وبين مختلف المصالح المرتبطة بها.

                                                           

آليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة: نحو حكامة جيدة"، أطروحة لنيل  يم شميعة:عبد الرح -1  "

دكتوراه الدولة في الحقوق )القانون الخاص(. جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 .1، ص 2211-2212بفــاس، السنة الجامعية 

 .1، ص 2212مكناس  –"الشركات التجارية"، مطبعة وراقة سجلماسة، الزيتون د الرحيم شميعة: عب -2 

، يوليوز / غشت 141"اندماج الشركات التجارية في طور التسوية القضائية"، مجلة المحاكم المغربية، عدد  عبد الكريم عباد:  -3 

 .41، ص 2212

 نجد: المجموعات ذات النفع االقتصادي، شركة مشتركة، شركة قابضة .... من بين تقنيات التركيز االقتصادي األخرى -4 
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جزئياً   ، ينظم االندماج إال5ولم يكن الشرع المغربي، قبل صدور قانون شركات المساهمة

التي كانت تؤطر عمليات    1113من القانون التجاري الملغى لسنة  44إلى  44من خالل الفصول 

 11االندماج المتعلقة بشركات التضامن وشركات التوصية، باإلضافة إلى إشارة مقتضبة بظهير 

من قانون   124الفرنسي بالمغرب، وكذا بالفصل   1421يوليوز   22المطبق لقانون   1122غشت 

 . 6اللتزامات والعقودا

ونتيجة لهذا القصور تدخل المشرع التجاري على مرحلتين من أجل تنظيم عمليات  

االندماج؛ في مرحلة أولى تم ذلك بواسطة قانون شركات المساهمة الذي جاء بتنظيم مفصل  

لعمليتي االندماج واالنفصال تم تضمينه بالباب الثاني من القسم الثامن منه، وذلك بمقتضى  

منه، وتم التمييز في إطاره بين األحكام العامة وخصصت لها المواد  242إلى  222المواد من 

إلى  232، وبين األحكام الخاصة بشركات المساهمة وخصصت لها المواد من 221إلى  222من 

المغير والمتمم لقانون شركات    14.12. وفي مرحلة ثانية تم التدخل بواسطة قانون 242

عمم بعض القواعد المتعلقة بالمراقبة واإلعالم الخاصة باالندماجات التي تتم  المساهمة والذي

بين شركات المساهمة، على االندماجات التي تتم بين أنواع الشركات األخرى، وذلك من خالل  

 .7المكررة  222المادة 

من  221إلى  222نجدها تحيل على المواد من  22.128وبالرجوع إلى المادة األولى من قانون 

 والمتعلقة بعملية االندماج.  11.12قانون 

وتجب اإلشارة إلى أن هذه األخيرة لم تنظم فقط في قانونا الشركات وإنما هناك قوانين  

المتعلق بمؤسسات االئتمان    123.12أخرى نصت بدورها على عملية االندماج من أهمها؛ قانون 

                                                           

من ربيع اآلخر  14صادر في  1.12.124المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   11.12قانون رقم  -5 

. والذي 2322(، ص 1112أكتوبر   11) 1411جمادى اآلخرة   4بتاريخ  4422(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1112أغسطس   32) 1411

(؛ الجريدة  2212يوليو   21) 1432من شوال  12بتاريخ  1.12.122الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   14.12تم تعديله بالقانون رقم 

 مكرر. 1412(، ص 2212أغسطس   24) 1432ذو القعدة  12مكرر بتاريخ  2312الرسمية عدد 

 ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود.1113أغسطس  12) 1331رمضان   1ظهير  -6 

، ص 2212 الرباط الجديدة، المعرف مطبعة الطبعة، ذكر دون عامة، مقتضيات األول، الجزء ،"التجارية الشركات"عالل فالي:  -7 

223. 

المتعلق بشركة التضامن    22.1( بتنفيذ القانون رقم 1111فبراير  13) 1411شوال  2الصادر في   1.11.41الظهير الشريف رقم   -8 

وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. منشور بالجريدة  

مارس  2الصادر بتاريخ   21.22. المعدل بالقانون رقم 1224(، ص 1111)فاتح ماي  1411ذي الحجة  23بتاريخ  4414الرسمية عدد 

 .2221يونيو   2الصادر بتاريخ   24.12عديله بالقانون رقم ، كما تم ت2222
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على إمكانية اندماج مؤسستي ائتمان   22، والذي نص في مادته 9والهيئات المعتبرة في حكمها

أكثر، باإلضافة إلى قانون  أو  المتعلق بحرية األسعار    124.12أو هيئتين معتبرتين في حكمها 

 وغيرهما من القوانين.  10والمنافسة

ويمر االندماج بمراحل تبتدئ بمرحلة تمهيدية أو مرحلة المفاوضات التي يتم فيها إزالة  

هذه    فتحظىة المشاكل والصعوبات التي قد تواجه العملية، كافة العراقيل ومعالجة كاف

آثارها قد تمتد إلى مجموع األطراف المرتبطة بالشركات محل  األ المرحلة ب همية بما كان، إذ أن 

االندماج؛ نذكر على وجه الخصوص المساهمين واألجراء، ثم الدائنين والشركات المنافسة لهذه  

آثارها إلى الشركة نفسها واألجهزة المسيرة لها.الشركة، بل األكثر من ذلك قد يمت  د 

لذلك كله يعتبر االندماج سيفاً ذو حدين، يتطلب ضرورة توجيهه في االتجاه الصحيح، الذي  

يحقق حماية أفضل لكافة المصالح التي يمكن أن تتضرر، ومن هذا المنطلق تحدد اإلشكالية  

توفير   في التأطير القانوني لعملية االندماج  مدى نجاعةاألساسية لهذا الموضوع والمتمثلة في؛ 

 قانونية لمختلف المصالح المرتبطة بالشركات موضوع االندماج؟اللحماية  ا

يترتب عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت نذكر أهمها في؛ ما هو النظام القانوني  

مكن المشرع من تحقيق  لعملية االندماج؟ وما هي اإلجراءات التي تمر منها هذه األخيرة؟ وهل ت

 حماية المصالح المهددة بهذه العملية؟

لية  كآ لدراسة هذه اإلشكاليات والتساؤالت ارتأينا تناول موضوع اندماج شركات المساهمة  

من خالل التوقف عند خصوصيات االندماج وتتبع المراحل التي تمر منها للتركيز االقتصادي 

آثار هذه العملية عملية االندماج وذلك من خالل اإلطار ال قانوني المنظم لها، لنتناول بعد ذلك 

 على مختلف األطراف المرتبطة بالشركات محل االندماج. وكل ذلك من خالل الشكل اآلتي؛

 الفصل األول: النظام القانوني الندماج شركات المساهمة.

آثار االندماج على المصالح المرتبطة بالشركة.  الفصل الثاني: 

                                                           

المتعلق بمؤسسات    123.12( بتنفيذ القانون رقم 2214ديسمبر  24) 1432صادر في فاتح ربيع األول  1.14.113ظهير شريف رقم  -9 

(. 2212يناير   22) 1432اآلخر بتاريخ فاتح ربيع   2324االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، منشور في الجريدة الرسمية عدد 

 .422ص 

(، منشور بالجريدة  2214يونيو   32) 1432رمضان   2الصادر في   1.14.112بتنفيذ الظهير الشريف رقم  124.12القانون رقم   -10 

 .2211(، ص 2214يوليو   24) 1432رمضان   22الصادرة بتاريخ   2212الرسمية عدد 
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 لنظام القانوني الندماج شركات المساهمةالفصل األول: ا

تعتبر عملية االندماج إحدى تقنيات التركيز االقتصادي التي عني بها المشرع المغربي، حيث  

أفرد لها نظاماً قانونياً مهماً، يتضمن مجموعة من القواعد الموضوعية واإلجرائية التي تحكم 

اخل العوامل المساهمة فيها، إذ يمتزج فيها  إنجاز هذه العملية، وذلك نظراً لتعدد أبعادها وتد

 البعد القانوني بالبعد االقتصادي والمالي والجبائي وحتى االجتماعي.

كما أن النظام القانوني المتعلق باالندماج يتيح التوقف على المراحل التي يمر منها إنجاز  

تترجم إلى عملية  العملية، والجهات المتدخلة في تحقيقها، قبل أن تأخذ شكلها النهائي و 

 اندماج على المستوى الواقعي.

وهكذا فإن دراسة عملية االندماج تستوجب بداية التطرق لماهية هذه العملية بصورة 

شمولية )المبحث األول(، إضافة إلى ضرورة تحديد المراحل التي تمر منها هذه العملية 

 )المبحث الثاني(.

 المبحث األول: ماهية االندماج

المعقدة لعملية االندماج، والتي يتداخل فيها القانوني باالقتصادي، تستوجب إن الطبيعة  

الخصائص  ثم  )المطلب األول(، أضف إلى ذلك تحديد نطاق تطبيقها، االندماج تحديد مفهوم  

 التي تتميز بها هذه التقنية عن غيرها من تقنيات التركيز االقتصادي )المطلب الثاني(.

 دماجالمطلب األول: مفهوم االن

إلعطاء مفهوم واضح لعملية االندماج، ال بد من الوقف على تعريفها )الفقرة األولى(، ثم 

آليات التركيز االقتصادي   بيان أنواعها )الفقرة الثانية(، ناهيك عن تمييز االندماج عن غيره من 

 األخرى )الفقرة الثالثة(.

 االندماج  تعريفالفقرة األولى: 

آليات التركيز االقتصادي، لمواجهة    –ت اإلشارة إلى ذلك كما سبق  –يعتبر االندماج  أحد 

المتغيرات االقتصادية التي تفرضها العولمة، ومن خالل االطالع على النصوص القانونية  

نجد أن المشرع المغربي   – 11في فقرتها األولى 222وخاصة المادة   –المنظمة لعملية االندماج 

                                                           

أنه: " يمكن لشركة ما أن تضمها شركة أخرى أو أن  من 222تنص الفقرة األولى من المادة  -11  قانون شركات المساهمة على 

 تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق اإلدماج .....".
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ِّف هذه األخيرة، وذلك على غر  ، والتي اقتصرت على ذكر 12ار بعض التشريعات المقارنةلم يعر 

 .13بعض أحكامها تاركة التعريف للفقه

أو أكثر لتكون شركة   وقد عرفها بعضهم بكونه العملية التي تجتمع بموجبها شركتين 

أو التحام شركتين على األقل كانتا موجودتين سواء بابتالع إحداهما لألخرى، أو بصفة   واحدة، 

، إن صح التعبير، هو 15. وبذلك فإن االندماج14ختالطهما معاً قصد إنشاء شركة واحدةاستثنائية با

زواج من نوع خاص، بحيث يمكن أن يرتب اندثار واختفاء أحد طرفي   زواج بين الشركات، لكنه

أبويه،   أو اختفاء الطرفين معاً من أجل فسح المجال لظهور مولود جديد يلغي وجود  العقد، 

 .16القانوني لوحده مستفيداً من التركة التي يخلفها وراءهم األبوان  ويستمر في الوجود

أنواع االندماج  الفقرة الثانية: 

من يقسم االندماج بالنظر إلى ثالثة زوايا؛ حسب طبيعة الشركة )وتضم   17هناك من البعض

سيطرة ، باإلضافة إلى االندماج المتنوع(، ثم حسب ال18كل من االندماج األفقي واالندماج الرأسي

أو  –االستحواذ   –ثم االندماج العدائي  –اإلرادي   –)تتضمن االندماج الودي  ( زيادة على مدى بقاء 

أو أكثر في   19اختفاء الصفة القانونية للشركة المندمجة )ويميز في إطارها بين اندماج شركة 

ء الصفة  شركة قائمة، إضافة إلى االندماج عن طريق تكوين شركة جديدة، ثم االندماج مع بقا

 القانونية للشركات المندمجة(.

                                                           

أنها أغفلت نقطة مهمة تتجلى في تعدد الشركات الداخلة في االندماج؛ إذ يجب أن تعوض أو تضاف  وما يعاب على هذه المادة 

أو أكثر" على غرار التشريع الفرنسي والتشريع المصري، وذلك حتى تكون الفقرة المذكورة أعاله أكثر إلى كلمة "شركة" عبارة " 

 .12"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص  محمد سلعوس:دقة وشمولية. 

 تشريع السعودي.المشرع الفرنسي وبعض التشريعات العربية؛ كالتشريع المصري والتشريع األردني وال  -12 

 .44"اندماج الشركات التجارية في طور التسوية القضائية"، مرجع سابق، هامش ص  عبد الكريم عباد: -13 
14- Mercadal. (p) janin. « Memento pratique des sociétés commerciales française lefebre, Paris 1994, p 1078 

 .12ج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص في رسالته " االندمامحمد سلعوس أشار إليه 
15- La fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés pour former une seule société. La fusion peut résulter soit de 
l’absorption par une ou plusieurs sociétés des autres sociétés, soit de la création d’une société nouvelle à partir de celles-ci. 
Voir Salah Dhibi : « La fusion des sociétés ». 
Site: http://www.expertjud.ssd.sitew.com/fs/Root/brbci-cour_fusion.pdf (date de visite: 10 Avril 2017 à 19h54). 

 .224"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -16 

 .12"أساليب وطرق اندماج الشركات، دراسة مالية ومحاسبية"، مرجع سابق، ص رشيد عريوة:  -17 

أو أكثر تقومان بن  باالندماج األفقييقصد   -18  تين فهو الذي يحدث بين شرك االندماج الرأسيفس النشاط. أما  هو اندماج شركتين 

"اندماج الشركات التجارية في طور التسوية القضائية"، مرجع عبد الكريم عباد: تقومان بأغراض متكاملة. راجع في هذا الشأن: 

 .12، ص "أساليب وطرق اندماج الشركات، دراسة مالية ومحاسبية"، مرجع سابقرشيد عريوة: . 41سابق، ص 

 يقصد بالصفة القانونية في القانون الجزائري الشخصية المعنوية.  -19 

http://www.expertjud.ssd.sitew.com/fs/Root/brbci-cour_fusion.pdf
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من قانون شركات المساهمة، أن عملية   222ويتضح من خالل الفقرة األولى من المادة 

االندماج تتم باتخاذ إحدى الطريقتين: فإما أن تُتَّخذ عن طريق ضم وابتالع شركة لشركة أخرى،  

 أو تتم بتأسيس وتكوين شركة جديدة.

  20ق الضم: االندماج عن طريأوالً 

أو الذوبان ويتم عن  ،21يطلق على هذا النوع أيضا ما يسمى باالندماج عن طريق االبتالع 

طريق حل شركة أو عدد من الشركات لتندمج في شركة أخرى قائمة، بمعنى؛ تزول الشخصية  

أو المنحلة لتذوب في شخصية الشركة الضامة   أو الشركات المضمومة  المعنوية عن الشركة 

 .22قائمة بشخصيتها المعنوية وبذمتها المالية ومقرها االجتماعيالتي تبقى 

، ويرجع ذلك عادة إلى أن  23ويعد هذا النوع من االندماج األكثر شيوعاً في الواقع العملي

، كما أنه يعد أقل تكلفة بالمقارنة 24الشركتان المندمجتان ال تكونَا على نفس األهمية االقتصادية

، باإلضافة إلى أن زوال الشخصية المعنوية للشركة  -نتطرق إليه الحقاً الذي س  –مع النوع الثاني 

 .25المضمومة دون توقف نشاطها يمكنها من المحافظة التامة على زبنائها

                                                           
20- Fusion par absorption. 

 وذلك لكون شركة أو شركات تبتلع شركة أو شركات أخرى أو تذوب فيها.  -21 

La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés (dites sociétés absorbées) font un transfert à 
une autre déjà existante (dite société absorbante) par suite à une dissolution sans liquidation, de l’ensemble de leur 
patrimoine moyennant une attribution d’action de la société absorbantes aux actionnaires de la société absorbée. Cette 
fusion est accompagnée d’une augmentation dans le capital de la société absorbante. 
Voir : Fusion des sociétés : Aspects juridique, Fiscal & Comptable. Site : 
http://www.bm.com.tn/ckeditor/files/fusion_des_societes1.pdf  page 5, (Date de visite: 10 avril 2017 à 19h52). 

 .14"الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي" الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  أحمد شكري السباعي: -22 

تم ضم شركة   القطاع البنكيمن األمثلة في المغرب نشير إلى أهمها: ففي   مجموعة عز الدين بنستيوقد أورد األستاذ   -23 

، وضم االتحاد البنكي اإلسباني المغربي من طرف مجموعة بنك  (BCM)من طرف البنك التجاري المغربي  (S.B.C)البنك والقرض 

وضم البنك المغربي إلفريقيا والشرق   الوفاء، ثم ضم البنك التجاري المغربي لبنك الوفاء قصد خلق مجموعة التجاري وفابنك،

 من طرف القرض الفالحي، وضم الشركة المغربية لإليداع والقرض من طرف البنك الشعبي المركزي.

فقد تم إدماج شركة األمان من طرف شركة أكسا التأمين المغرب وكذلك إدماج الرابطة اإلفريقية   لقطاع التأميناتأما بالنسبة  

 طرف الشركة الملكية المغربية للتأمين لتصبح الملكية الوطنية للتأمين. والالئحة طويلةوالوطنية للتأمين من 

نذكر ضم إسمنت مكناس من طرف شركة الفارج لصناعة اإلسمنت. وغير ذلك من عمليات االندماج   القطاعات اإلنتاجيةوفي  

 التي تمت على المستوى السياسي والرياضي وغيرهم.

 .112، هامش ص 2214"الشركات في القانون المغربي"، الطبعة األولى  عز الدين بنستي:ع: للمزيد من التفاصيل راج

 إذ أن الشركة األقوى تبتلع الشركة األقل قوة. -24 

"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء" دراسة مقارنة، مكتبة الرشاد، الطبعة   ابتسام فهيم: -25 

 .21، سطات، ص 2213األولى 

http://www.bm.com.tn/ckeditor/files/fusion_des_societes1.pdf
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  26ثانياً: االندماج عن طريق تأسيس شركة جديدة

أو تنقضي شركتين معاً  27ويطلق على هذا النوع االندماج عن طريق المزج ، وبمقتضاه تنحل 

أو إنشاء شركة جديدة لم تكن موجودة من قبل، بشخصيتها  أ و العديد من الشركات لتأسيس 

 المعنوية الجديدة وذمتها المالية الجديدة.

وقلَّما يُلجأ إلى هذا النوع من االندماج، وذلك ألن الشركة الجديدة الناتجة عن االندماج تبقى 

تجاري، أضف إلى ذلك أن العديد من  بدون شخصية معنوية إلى تاريخ تقييدها في السجل ال

، كما هو  28العمليات المهمة ال تستطيع الشركة الجديدة القيام بها في السنوات األولى إلنشائها

الشأن بالنسبة إلصدار سندات القرض الذي ال يسمح به إال بعد مرور سنتين على تأسيس  

 .29الشركة

لية قانونية يترتب عنها اتحاد وتأسيساً على ما سبق، يمكن القول أن االندماج هو عم

أو أكثر، إما من خالل ضم شركة لشركة أخرى )كطريق أول(، أو عبر تأسيس وإنشاء  شركتين 

شركة جديدة )كطريق ثاٍن(، إال أن تقنية االندماج تشترك مع غيرها من تقنيات التركيز االقتصادي  

االختالف بينهما. وهذا ما   األخرى في مجموعة من الخصائص، مما يحتم علينا البحث عن نقاط

 سيكون موضوعاً للحديث في النقطة الموالية.

 الفقرة الثالثة: تمييز االندماج عن العمليات المشابهة له

آليات التركيز االقتصادي يشترك مع باقي اآلليات في مجموعة  آلية من  إن االندماج باعتباره 

خالل توسيع المقاوالت وبناءها وإعادة  من الغايات من بينها؛ تحقيق المصلحة االقتصادية من  

هيكلتها ثم توزيع وسائل اإلنتاج وتداولها، إال أنه بالرغم من وحدة الهدف، فإن لالندماج  

                                                           

26- Fusion par création Société d’une nouvelle.   
27- La fusion par création d’une nouvelle société est l’opération par laquelle au moins deux sociétés existantes pour faire un 
apport globale de leur patrimoine (Actif et passif) à une société nouvelle créée pour recevoir ces apports. 
Dans ce cas, les actions et parts sociales des actionnaires ou associées des sociétés fusionnées sont remplacées par celles de 
la société nouvelle et ce selon un rapport de parité d’échange défini dans le projet de la fusion. 
Voir : Fusion des sociétés : Aspects juridique, Fiscal & Comptable, Op. cit. page 5.  

 .14"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -28 

أنه " ال يسمح بإصدار  11.12من قانون  213تنص المادة  -29  أي سندات    –هذه السندات   المتعلق بشركات المساهمة على 

 إال لشركات المساهمة: –القرض 

التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف    -1

 المساهمين؛ ...".
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خصوصيات تميزه عن باقي العمليات األخرى؛ كاالنفصال والنقل الجزئي لألصول، وكذا تحويل  

 الشركة ثم المجموعات ذات النفع االقتصادي.

  30اج واالنفصالأوالً: االندم

نظم المشرع المغربي االندماج واالنفصال في الباب الثاني من القسم الثامن من قانون 

، العملية القانونية التي يتم 31المتعلق بشركات المساهمة، حيث يقصد باالنفصال  11.12

بموجبها تشطير ذمة شركة تدعى الشركة المنفصلة إلى عدة أشطر، يكون كل واحد منها بمثابة 

أو ستحدث )أي شركة جديدة(  .32ذمة لشركة موجودة سابقاً 

عبر عن االندماج في التعريف أعاله بكونه زواج بين الشركات،  عالل فاليوإذا كان األستاذ 

 .34بمثابة طالق يضع حدا بين مقاولتين 33يعتبر االنفصال  عز الدين بنستيفإن األستاذ 

صال يؤديان إلى حل الشركة ونقل مجموع وتبعاً لذلك، فإذا كان كل من االندماج واالنف

أي    –يختلف عن الثاني   –أي االندماج   –ذمتها المالية إلى شركة أو شركات أخرى، فإن األول 

في كون هذا األخير يمكن أن يتحقق بوجود شركة واحدة تقوم بتجزئة ذمتها المالية  –االنفصال 

أو أكثر، هذا على عكس األول الذي ال يتحق  .35ق إال بوجود شركتين على األقلإلى قسمين 

                                                           
30- La Fusion et la Scission. 

أن تقدم جزءاً من ذمتها المالية كحصة  عل 11.12من قانون  222تنص الفقرة األولى من المادة  -31  أنه: " يمكن لشركة ما .... ى 

 لشركات جديدة أو شركات قائمة عن طريق عملية االنفصال".

 .114، ص2214"الشركات في القانون المغربي"، الطبعة األولى  عز الدين بنستي: -32 

اع العام فقد التجأ إلى االنفصال إلعادة هيكلة العديد ليس هناك أي مثال لالنفصال في القطاع الخاص بالمغرب، أما القط   -33 

نجد المكتب الوطني للبريد والمواصالت والذي انبثق عنه ميالد ثالثة وحدات  مثال أولمن المقاوالت العمومية المغربية؛ ك

 قانونية جديدة، ويتعلق األمر بكل من:

 الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت: كمرفق عمومي.  -

 المغرب: كمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تحولت بعد ذلك قانوناً إلى شركة مساهمة.بريد   -

 .11.12اتصاالت المغرب: كشركة مساهمة خاضعة لقانون   -

 في تشطير مكتب استغالل الموانئ سابقاً إلى شطرين: المثال الثانيويتمثل  

 الوكالة الوطنية للموانئ: كمرفق عمومي.  -

 : كشركة مساهمة.مارسا ماروك -

 .114المرجع نفسه، هامش ص 

 .142المرجع نفسه، هامش ص   -34 

 .12"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -35 
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وعليه فإن االندماج يتعلق بالجمع والضم والتركيز وليس بالتقسيم والتجزئة التي يقوم 

 .36عليها االنفصال، رغم أن النظام القانوني والضرائبي لكل منهما يعد واحداً 

  37ثانياً: االندماج والنقل الجزئي لألصول

التصرف القانوني الذي تقوم بمقتضاه شركة بتقديم  يقصد بمفهوم النقل الجزئي لألصول؛  

أو تنشأ خصيصاً لتلقي هذه   أو جزءاً من ذمتها المالية إلى شركة أخرى قائمة  حصة تمثل جانباً 

آخر مساهمة شركة بجزء من أصولها في شركة أخرى، وتستمر كل منهما 38الحصة ، أو بمعنى 

 .39في ممارسة نشاطها على وجه االستقالل

هذا التعريف يتبين أن اختالف االندماج عن النقل الجزئي لألصول، يظهر في    ومن خالل

كون األول يستوجب انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية، باإلضافة إلى انتقال  

 .40كامل ذمتها المالية، أما الثاني فال يتطلب انقضاء الشركة وال زوال شخصيتها االعتبارية

إن الشركة التي تتلقى تلك األصول هي التي تعود إليها ملكية األسهم  وزيادة على ذلك، ف

التي تصدرها الشركة المقدمة لألصول، وعلى العكس من ذلك فإن االندماج يتميز بكون  

المساهمين في الشركة المندمجة هم من يتلقى مقابل األسهم وليس الشركة المندمجة التي 

 .41تزول بعملية االندماج

قل الجزئي لألصول يقترب من االنفصال، فإنه ال يمكن اعتباره كذلك، ألن هذا  وإذا كان الن

األخير بمعناه القانوني ال يكون إال كلياً، كما ال يكون بتقديم حصة نقدية إنما يكون حصص في  

أدناه مثال للنقل الجزئي لألصول.42الشركة المقدم إليها هذه الحصة  . وفي الشكل 

 

                                                           

 .142"الشركات في القانون المغربي"، مرجع سابق، ص  عز الدين بنستي: -36 
37- La Fusion et Apport partiel d’actif. 

"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء" دراسة مقارنة، مكتبة الرشاد، الطبعة   ابتسام فهيم: -38 

 .32، سطات، ص 2213األولى 

"أساليب وطرق اندماج الشركات، دراسة مالية ومحاسبية"، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر في  رشيد عريوة: -39 

، السنة  باتنة –تسيير تخصص محاسبة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر علوم ال

 .4، ص 2221/2212الجامعية 

 .12"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -40 

 .142مرجع سابق، ص  "الشركات في القانون المغربي"، عز الدين بنستي: -41 

 .4"أساليب وطرق اندماج الشركات، دراسة مالية ومحاسبية"، مرجع سابق، ص رشيد عريوة:  -42 
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 اً: االندماج وتحويل الشركةثالث

المتعلق شركات المساهمة على أنه   11.12من قانون  212تنص الفقرة األولى من المادة 

آخر ..."، كما أقرت المادة  "يمكن من نفس   1لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من شكل 

ال يترتب عن التحويل " ؛على أنه 2212الصادر سنة   14.12القانون كما تم تغييره وتتميمه بقانون 

أو العكس إنشاء شخص اعتباري جديد ...". آخر،   من شركة مساهمة إلى شركة ذات شكل 

ومن خالل المادتين أعاله يتضح جلياً مدى االختالف بين االندماج وتحويل الشركة، فإذا كان  

ى وجود هذا األخير قد يقوم بشركة واحدة فإن االندماج على خالف ذلك، إذ يحتاج لقيامه إل

شركتين على األقل. ناهيك على أنه يؤدي إلى حل الشركة المندمجة، على عكس التحويل الذي  

 .43إلى حل الشركة ونقل ذمتها المالية – 1بصريح نص المادة  –ال يؤدي 

  44رابعاً: االندماج والمجموعات ذات النفع االقتصادي

، حيث تهدف إلى 46لحديثةأحد صور التجمع ا  45تشكل المجموعات ذات النفع االقتصادي

تحقيق أهداف مشتركة لمقاوالت متمتعة بالشخصية المعنوية، مدنية كانت أو تجارية، بجهود  

                                                           

 .12"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -43 
44- La Fusion et les Groupement  d’Intérêt Economique. 

أو أكثر من    13.11ن قانون نصت المادة األولى م -45  أنه " يجوز الثنين  المتعلق بالمجموعات ذات النفع االقتصادي على 

األشخاص المعنويين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة، أو غير محددة بهدف تسخير كل  

 وإنماء نتائج هذا النشاط.  الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط االقتصادي ألعضائها وتحسين

 يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطاً بالنشاط االقتصادي ألعضائها وأن ال يكتسي سوى طابع ثانوي بالنسبة لهذا النشاط.     

أرباح لفائدتها".       ال يتمثل هدف المجموعة في تحقيق 

كات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الخامسة،  "شرح القانون التجاري الجديد"، الجزء الثاني، الشر  فؤاد معالل: -46 

 .13، ص 2212الدار البيضاء 

Sté  A Sté  B 

Sté  A Sté  B 

تأسيس الشركة  

 أو الزيادة

 في رأس المال

ض  تخفي

 المال رأس
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وإمكانيات كبيرة، وتكاليف قليلة دون نية تحقيق األرباح، وذلك سعيا للمنافسة واختراق أسواق  

لنشاط المدني أو  جديدة والسرعة والمبادرة واإلنجاز بجهد مشترك في ميادين مختلفة من ا

التجاري، كالبحث والدراسات، واالستيراد والتصدير، وتطوير التكنولوجيا وتقنية المعلوميات،  

 .47والبحث عن األسواق والصفقات، وغيرها من األنشطة

ويبرز الفرق الحاصل بين االندماج والمجموعة ذات النفع االقتصادي، في كون هذه األخيرة  

األشخاص المعنويين سواء كانوا يمارسون نشاطاً مدنياً، كالشركات    ال يجوز أن تتأسس إال بين

المدنية، وأنشطة تجارية، كالشركات التجارية، وسواء كانوا يمارسون نشاطهم في القطاع  

أو القطاع العام كالمؤسسات العمومية أو شبه العمومية وسواء كان الشخص   الخاص 

لنسبة لعملية االندماج فال تتحقق إال بين  . أما با48المعنوي شركة أم جمعية أم تعاضدية

وال يمكن أن يكون أحد األطراف الداخلة في   – 11.12من قانون  222بدليل المادة  –الشركات 

 .49عملية االندماج جمعية مثال، حتى ولو اكتسبت الشخصية المعنوية

دي، فإن  المتعلق بالمجموعات ذات النفع االقتصا  13.11من قانون  3/1ومن خالل المادة 

هذه األخيرة يمكن تكوينها بدون رأسمال، كما أن هدفها ال يتمثل في تحقيق األرباح طبقا لما  

جاء في الفقرة األخيرة من المادة األولى من نفس القانون. وذلك على خالف االندماج الذي يتميز 

  توفر رأس بالنقل الشامل للذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، مما يقتضي

المال، كما أن الهدف الذي تتوخاه الشركات الداخلة في عملية االندماج هو تحقيق الربح  

 ومواجهة المتغيرات االقتصادية.

 المطلب الثاني: خصائص االندماج ونطاق تطبيقه

أنه يتميز بمجموعة من   بعد تمييز االندماج عن غيره من تقنيات التركيز االقتصادي يتضح 

فقرة األولى(، كما أن تحديد ماهية االندماج تبقى ناقصة دون التطرق لنطاق الخصائص )ال

 تطبيقه )الفقرة الثانية(.

                                                           

"الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي"، الجزء الثاني، دار نشر المعرفة، الطبعة   أحمد شكري السباعي: -47 

 .421، ص2221الثانية، الرباط 

 .412المرجع نفسه، ص  -48 

 .31"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  م:ابتسام فهي -49 
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 الفقرة األولى: خصائص االندماج

آليات التركيز االقتصادي بمجموعة من الخصائص من بينها؛   يتميز االندماج عن غيره من 

نه تبعاً لذلك انتقال الذمة المالية  حل الشركة المندمجة دون تصفيتها )أوالً(، والذي ينتج ع

لهذه الشركة بأصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة )ثانياً(، وبالتالي تحويل حقوق الشركاء  

أو ما يعرف بتبادل حقوق الشركاء )ثالثاً(.  والمساهمين إلى هذه األخيرة، 

 أوالً: حل الشركة المندمجة دون تصفيتها

على أنه "يترتب عن اإلدماج حل الشركة التي تنتهي دون  11.12من قانون  224تنص المادة 

تصفيتها ..."، هكذا فإن أول خاصية تتميز بها عملية االندماج هي حل الشركة المندمجة دون 

 .50تصفيتها

وفي هذا الصدد البد من التمييز بين االندماج عن طريق الضم واالندماج عن طريق المزج؛ 

كة المندمجة والزيادة في رأسمال الشركة الدامجة، أما بالنسبة  ففي الحالة األولى يتم حل الشر 

للحالة الثانية فإنه يفترض عدم بقاء كال الشركتين المندمجتين اللتين يتم حلهما معاً من أجل 

 .51تأسيس شركة جديدة بدلهما

، 52ويتبين من هذه القاعدة أن حل الشركة المضمومة ال يؤدي، خروجا عن القواعد العامة

أو المساهمين، فالذمة المالية تنتقل بكاملها إلى الشركة  إلى   التصفية وتوزيع الناتج بين الشركاء 

أو   أو الشركات المستفيدة مقابل قيم منقولة أو سندات تصدرها هذه األخيرة في شكل أنصبة 

أو المستفيدة . وبالتالي ال مجال إلعمال قاعدة  53أسهم، لتوزع على مساهمي الشركة الضامة 

 .54رارية الشخصية المعنويةاستم

                                                           

أنه "تحل    22.12من قانون  14في نفس اإلطار تنص المادة  -50  المتعلق بالشركات التجارية باستثناء شركات المساهمة على 

آخر ينص عليه النظام األساس  ي".الشركة أيضاً باالندماج أو ألي سبب 

 .21"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -51 

أنه "تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها ألي سبب من األسباب،   11.12من قانون  322حيث تنص المادة   -52  على 

 ية".وتختلف تسميتها ببيان "شركة مساهمة في طور التصف

 .44"الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي"، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص أحمد شكري السباعي: -53 

رفض التسليم بحل الشركة دون تصفيتها، معتبراً أن    – Cheminadaاألستاذة   –إال أن بعض الفقه الفرنسي والمتمثل في  -54 

 بداخل الشركة الدامجة رغم تمام عملية االندماج، وبذلك ترتدي لباس هذه الشركة. الشركة المندمجة ال تنحل وإنما تستمر

"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"،  ابتسام فهيم:  للمزيد من التفاصيل يمكن اإلطالع على:

 وما بعدها.  22اناته القانونية"، مرجع سابق، ص "االندماج بين الشركات وضممحمد سلعوس: وما بعدها.   23مرجع سابق، ص 
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 ثانياً: االنتقال الشامل للذمة المالية

األموال    –يترتب على عملية االندماج انتقال جميع موجودات الشركة المندمجة بأصولها 

إلى الشركة الدامجة، أي أن هذه األخيرة تخلف   –الديون وااللتزامات   –وخصومها   –والحقوق 

والتي تقضي بأنه   224التزاماتها. وقد نصت على ذلك المادة الشركة األولى في كافة حقوقها و 

للشركة المستفيدة في    –أي الشركة المندمجة   –"يترتب عن اإلدماج... وانتقال ذمتها المالية 

 الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت اإلنجاز النهائي للعملية...".

ط انتقال الملكية بالنسبة لبعض األموال والبد من اإلشارة إلى أن المشرع المغربي قد أحا

بشكليات صارمة، ال يصمد أمامها مبدأ االنتقال الشامل للذمة المالية، الشيء الذي يحتم 

. وسواء كانت هذه األموال منقوالت؛ كاألصل التجاري، السفن، أو 55مراعاتها أثناء عملية االندماج

 بهذه األموال. عقارات، إذ يستوجب ضرورة التقييد في السجل الخاص

أو المساهمين  ثالثاً: تبادل حقوق الشركاء 

يترتب عن عملية االندماج اكتساب الشركاء في الشركة المنتهية لصفة شركاء في الشركات  

 .56المستفيدة وذلك وفق الشروط المحددة في عقد االندماج

أ و أنصبة  وتبعاً لذلك، يقتضي أن يمنح الشركاء في الشركة المندمجة عدداً من أسهم 

. وبذلك يتمتعون بكافة حقوق الشركاء 57الشركة الدامجة كمقابل منطقي وعادل عن حصصهم

في الشركة الدامجة كالحق في األرباح، والحق في اقتسام موجودات الشركة بعد التصفية،  

والحق في تفويت األنصبة وتداول األسهم وكذا الرهن والحجز، والحق في اإلعالم وحضور  

 .58عمومية وحق التصويتالجمعيات ال

إال أن عملية تبادل األسهم ال تتم على صعيد الواقع العملي ببساطة، إذ قد تختلف قيمة  

 .59األسهم بين الشركة المندمجة والدامجة مما يحتم إجراء تحديد لنسبة تبادلها

                                                           

 .12"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -55 

 .11.12من قانون  224الفقرة الثانية من المادة   -56 

 .22ع سابق، ص "االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجمحمد سلعوس:  -57 

 .11"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -58 

 سيتم التطرق الحقاً إلى كيفية احتساب نسبة التبادل. -59 
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 الفقرة الثانية: نطاق تطبيق االندماج

شكاليات؛ تتجلى أساساً في مدى إن الحديث عن نطاق االندماج يطرح مجموعة من اإل 

أن النسيج االقتصادي بالمغرب   إمكانية اندماج المقاوالت الفردية )األصول التجارية مثالً(، علماً 

يقوم على هذه األخيرة، ثم هل يمكن لجميع الشركات القيام بعملية االندماج، بمعنى؛ هل يمكن  

هناك حجوزات تمنع عليهما القيام لشركتين مختلفتي الشكل أن تندمجا مع بعضهما، أم أن  

أو   بذلك )أوالً(، وفي األخير يمكن التساؤل حول مدى إمكانية الشركة التي تخضع للتسوية 

التصفية القضائية أن تدخل غمار عملية االندماج، بعبارة أخرى؛ هل يمكن للشركة التي تتخللها 

 صعوبات القيام بعملية االندماج )ثانياً(.

 دماج من حيث نوع المقاولةأوالً: نطاق االن

أ( ثم مدى إمكانية   في هذا اإلطار سيتم الحديث عن مدى إمكانية اندماج المقاوالت الفردية )

 االندماج بين شركات من أشكال مختلفة )ب(.

 مدى إمكانية اندماج المقاوالت الفردية -أ

ى  الية كاملة إليتميز االندماج بكونه يؤدي إلى حل الشركة المندمجة، ثم انتقال ذمتها الم

 الشركة الدامجة، وهذان العنصران مرتبطين أساساً بالشخصية المعنوية للمقاولة.

ورغم كون المقاولة الفردية تشكل وحدة اقتصادية قادرة على تجميع األموال وخلق فرص  

الشغل، إال أنه ومهما بلغ حجمها االقتصادي ال يمكن لها أن تكون طرفاً في عملية االندماج،  

. األكثر من ذلك أن هناك شركات ال يمكنها االندماج  60ك لكونها ال تتمتع بالشخصية المعنويةوذل

 وذلك لعدم توفها على شخصية معنوية كشركة المحاصة والشركات الواقعية.

 مدى إمكانية االندماج بين شركات مختلفة الشكل -ب

نجز عملية االندماج من قانون شركات المساهمة، على أنه يمكن أن ت 223يتضح من المادة 

، إذ ليس هناك ما يمنع من اندماج شركات 61بين شركات من نفس الشكل أو من أشكال مختلفة

                                                           

 .33"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -60 

بذلك االندماج مفتوح في وجه جميع الشركات، فإن هناك استثناءات لهذه القاعدة يستحيل معها اندماج بعض   وإذا كان  -61 

أنواع الشركات؛ كما هو الشأن بالنسبة لشركات االستثمار ذات الرأس مال المتغير التي يمنع عليها أن تندمج إال مع شركات 

"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه   ام فهيم:ابتسذات رأس مال متغير مثلها. راجع بهذا الصدد: 

 .32"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس: . 43والقضاء"، مرجع سابق، ص 
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، وإن كان هذا من شأنه أن يطرح أكثر من إشكال، خاصة بالنسبة  62متباينة األشكال القانونية

أو االبتالع أو بعد تأسيس شركة جديدة تتبنى ش  قانونياً كالً لمدى مسؤولية الشركاء بعد الضم 

. كما هو الشأن في حالة االندماج بين شركة تضامن وشركة مساهمة، فلو تم اعتبار 63مغايراً 

شركة التضامن هي الشركة الدامجة، فإن هذا سيؤدي إلى تغيير صفة الشركاء في الشركة  

المندمجة، من شركاء ذوي مسؤولية محدودة إلى شركاء متضامنين، األمر الذي يتعين معه  

ذ موافقتهم باإلجماع، نظراً لتغيير نوع مسؤوليتهم وتحولها من المسؤولية المحدودة إلى  أخ

المسؤولية الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة الدامجة، هذا فضالً عن اكتسابهم لصفة 

 . 64تاجر

إلى القول بأن االختالف العميق القائم بين شركات األشخاص   65ويذهب جانب من الفقه

األموال يجعل وقوع االندماج بين شركتين إحداهما من الصنف األول واألخرى من  وشركات  

الصنف الثاني إمكانية صعبة، ولتحقيق ذلك ال بد أن يسبق ذلك توحيد شكلي الشركتين، بتغيير  

الشكل القانوني إلحداهما والباسها شكل الشركة األخرى، حتى يكونا معاً من صنف واحد لكي  

 دافه.يحقق االندماج أه

إال أن هذا الرأي يمكن انتقاده، وذلك على أساس أن المشرع جاء بصريح عبارة الفقرة األولى 

آخذاً بعين  11.12من قانون  223من المادة  ، وخول إمكانية االندماج بين شركات مختلفة الشكل 

 االعتبار أن هناك شركات أشخاص وشركات أموال.

ه أن شركة المسؤولية المحدودة ذات الشريك  بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، بقول

 .66الوحيد أن تشارك في عملية االندماج، كشركة ضامة أو مضمومة

                                                           

أو  أنه ليس هناك ما يمنع من أن تضم شركة تجاري  أحمد شكري السباعيبل األكثر من ذلك يرى األستاذ  -62  ة شركة مدنية 

"الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي"، الجزء الثاني،  أحمد شكري السباعي:العكس. راجع في هذا اإلطار: 

 .12مرجع سابق، ص

 .222"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -63 

 .32شركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص "االندماج بين المحمد سلعوس:  -64 

"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه   ابتسام فهيم:أشارت إليه    J. Hemard, F. terré et P. Mabillaرأي   -65 

 .42والقضاء"، مرجع سابق، ص 

 .12االقتصادي"، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  "الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع أحمد شكري السباعي: -66 
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، فتطبق 68أن تكون موضوعاً لعملية االندماج  67كما يجوز كذلك لشركة المساهمة المبسطة

 .69ة بهاعليها أحكام اندماج شركات المساهمة، مع األخذ بعين االعتبار األحكام والقواعد الخاص

 ثانياً: نطاق االندماج من حيث وضعية المقاولة

يمكن أن تتعرض الشركات التجارية خالل ممارسة نشاطها لصعوبات مالية قد تؤدي إلى 

تصفيتها، مما يستوجب البحث عن عالج لها للخالص من وضعيتها المتعثرة، فهل يمكن اعتبار  

 والتصفية؟  االندماج سبيالً إلنقاذ هذه الشركات من االنهيار

 مدى إمكانية اندماج الشركات الموجودة في حالة التصفية -أ

أنه "للشركات التي توجد في طور   11.12من قانون  222تنص الفقرة الثانية من المادة  على 

التصفية أن تقوم بهذه العمليات )المنصوص عليها في الفقرة األولى ومن بينها االندماج( 

 ي توزيع أصولها بين الشركاء".شريطة أال يكون قد تم الشروع ف

من خالل هذا النص يتضح أن المشرع أقر صراحة إمكانية اندماج الشركات التي تتخللها 

ب ية أو قضائية
.  70صعوبات، أدت بها إلى الدخول في غمار التصفية. سواء كانت هذه األخير حِّ

شروعها في توزيع  وقد اشترط المشرع لقيام هذا النوع من الشركات بعملية االندماج، عدم 

يمكن أن يؤثر على   لتوزيعأصولها على الشركاء، وتكمن فلسفة المشرع في ذلك؛ في أن هذا ا

ذمة الشركة وعلى حقوق الشركاء فيها، كما أن انتهاء عمليات التوزيع يؤثر على انتهاء عمليات  

الذي تدور عليه   ، التي تعد قطب الرحى71التصفية، وبالتالي اندثار الشخصية االعتبارية للشركة

 عملية االندماج.

                                                           

 المتعلق بشركات المساهمة.  11.12من قانون  442إلى المادة  422المنظمة من خالل النصوص القانونية من المادة   -67 

أنه "ال تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهم 11.12من قانون  422تنص الفقرة األخيرة من المادة  -68  ة على على 

شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات إال إذا كانت موافقة لهذه األحكام"، أي األحكام المنصوص عليها في المواد 

 السابق اإلشارة إليها.  442إلى  422من 

 ام األساسيحيث يتخذ قرار االندماج إذا كانت شركة المساهمة المبسطة مندمجة وفقاً لشروط األغلبية المحددة في النظ  -69 

 من نفس القانون(. 432/2(، أما إذا كانت دامجة فيتخذ القرار باإلجماع )المادة 11.12من قانون  432/1)المادة 

 .222"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -70 

 .222المرجع نفسه، ص   -71 
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ر تصفيتها لسبب من أسباب البطالن ، ال يمكنها أن 72وغني عن البيان، أن الشركة التي َتقرَّ

، فهي والعدم 73تستفيد من عملية االندماج، ألن الشركة الباطلة بطالناً مطلقاً لم تقم أصالً 

 سواء.

 يةمدى إمكانية اندماج الشركة الموجودة في حالة التسو  -ب

المتعلق بشركات المساهمة، يبرز    11.12باإلطالع على أحكام االندماج المنظمة في قانون 

أن المشرع لم ينص صراحة على إمكانية اندماج الشركات الخاضعة لمسطرة التسوية  

 ، كعالج لتجاوز األمراض المزمنة التي تتخبط فيها هذه الشركات.74القضائية

آخر، فإن المشرع نص على أن العالج الذي ستخضع له هذه الشركات المتأزمة    وبتعبير 

، سواء أكان مخططاً  –كما هو منصوص عليه في مدونة التجارة   –يكمن في وضع مخطط 

على إدماجها بشركة أخرى قائمة  –هذا األخير   –لالستمرارية أو مخططاً للتفويت، يرتكز أساساً 

 .75من الناحية القانونية

مح باللجوء لالندماج عند دخول الشركة مرحلة التصفية، فإنه وعليه، فإذا كان المشرع يس

أثناء خضوع الشركة لمساطر التسوية القضائية،   من باب أولى يكون مسموحاً باللجوء إليه 

وبالتالي فمتى قررت هذه الشركة االندماج مع شركة أخرى سواء من أجل ابتالعها من طرف هذه  

شاء شركة جديدة، فإنه يتعين في الحالتين معاً، إما على  األخيرة، أو من أجل االتحاد معها إلن

. ووجب التنصيص على  76الشركة الدامجة أو على الشركة الجديدة، تنفيذ مقتضيات المخطط

                                                           

حيث جاء فيها "ال يمكن أن يترتب بطالن   11.12من قانون  331كات في المادة وقد نص المشرع على أسباب بطالن الشر   -72 

شركة أو بطالن عقودها أو مداوالتها المغيرة للنظام األساسي إال عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع  

 أو لمخالفته للنظام العام أو النعدام أهلية جميع المؤسسين.

آمرة من هذا القانون ال يترتب على خرقها بطالن الشركة".يعتبر كأن لم يكن ك  ل شرط نظامي مخالف لقاعدة 

 .31"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -73 

ون  بالقانتجب اإلشارة إلى أن الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة تم نسخه وتعويضه  -74 

(. الجريدة الرسمية عدد 2214أبريل   11) 1431شعبان  2الصادر في   1.14.22الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   13.11رقم 

 .2342(ن ص 2214أبريل   23) 1431شعبان  2بتاريخ  2221

 .41"اندماج الشركات التجارية في طور التسوية القضائية"، مرجع سابق، ص عبد الكريم عباد: -75 

من  222ويترتب على تنفيذ مخطط االستمرارية قفل المسطرة بواسطة حكم قضائي، طبقا للفقرة األخيرة من المادة   -76 

(، ويسترجع المدين كل سلطاته التي كانت قد مستها قيود 13.11بمقتضى قانون  234مدونة التجارة )التي حلت محلها المادة 

 ة التشخيص )أي خالل فترة إعداد الحل(.على عهد سريان المخطط وقبل ذلك خالل فتر 
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هذا االلتزام في عقد االندماج، وأن تتم كذلك الموافقة على هذا االنتقال في تنفيذ مضمون  

 .77تي حصرت هذا المخططالمخطط من طرف المحكمة التجارية المختصة ال

من مدونة التجارة  222)المقابلة للمادة  13.11قانون  من 234وحسب مقتضيات المادة 

، فإنه إذا لم تنفذ الشركة التزاماتها المحددة في المخطط، أو باألحرى الشركة  قبل التعديل(

خ  تقضي بفسالدامجة المكلفة بهذه االلتزامات، بمقتضى عملية االندماج، يمكن للمحكمة أن 

المخطط وتقرر التصفية القضائية للشركة. وهذا طبعاً، إذا لم تعد فرصة التسوية قائمة، اعتمادا 

آخر بمنآى عن عملية االندماج . ويترتب عن فسخ المخطط والنطق بالتصفية  78على مخطط 

القضائية، أن يكون للدائنين الخاضعين للمخطط حق التصريح بكامل ديونهم وضماناتهم بعد  

، كما يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح 79خصم المبالغ التي تم استيفاؤها

 مخطط االستمرارية بما لهم من ديون على المقاولة.

)المقابلة   13.11من قانون  232 أما فيما يتعلق بمخطط التفويت، فإنه طبقاً ألحكام المادة

اء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل ، يهدف إلى اإلبق(المدونة  قبل تعديل 223للمادة 

مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم، وهذا 

ما يتماشى والخصائص المميزة لعملية االندماج، وبذلك فالشركة الخاضعة لمخطط التفويت  

من  224)المقابلة للمادة  1113.من قانون  232 بشرط مراعاة أحكام المادة 80يمكنها أن تندمج

                                                           

"،  41.14"إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون رقم  عبد الرحيم شميعة:للمزيد من التفاصيل راجع: 

 .221، ص 2212مكناس  -الطبعة األولى، مطبعة وراقة سجلماسة، الزيتون

 .222األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص "الشركات التجارية"، الجزء   عالل فالي: -77 

 .23"اندماج الشركات التجارية في طور التسوية القضائية"، مرجع سابق، ص عبد الكريم عباد: -78 

على أن   411/2222في الملف  22/22/2224بتاريخ  112وقد جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بمراكش عدد   -79 

الشركة التي تمت عن طريق تخلي الدائن الرئيسي عن جزء مهم من دينه، ال تعتبر زيادة فعلية حقيقية الزيادة في رأسمال  

بضخ أموال جديدة في رأسمال الشركة لتكون سيولة نقدية يمكن للشركة توظيفها لتطوير نشاطها، وإنما هي زيادة بالتخلي 

لشركة. إن الزيادة في الرأسمال التي ساهم بها عن طريق  عن جزء من الدين من أجل امتصاص الخسائر المسجلة بموازنة ا

التخلي عن جزء من دينه في إطار مخطط االستمرارية تصبح ملغاة في حالة فسخ المخطط بسبب عدم تنفيذ مقتضياته من 

ي  اإللكترونطرف المدينة، ويصبح المبلغ الذي سبق للدائن أن تخلى عنه جزءاً من الدين المصرح به"، قرار منشور بالموقع  

في كتابه "الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، عالل فالي أشار إليه األستاذ   www.cacmarrakech.maللمحكمة 

 .222مرجع سابق، هامش ص 

بقولها "يمكن تفويت كافة أصول الشركة أو حصة  المتعلق بشركات المساهمة   11.12من قانون  321وقد أكدت ذلك المادة   -80 

 أصولها لشركة أخرى وال سيما عن طريق اإلدماج وذلك وفق شرطي النصاب واألغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية".

http://www.cacmarrakech.ma/
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التي تستوجب ضرورة أن تقوم الشركة الدامجة بعرض االندماج قبل التعديل(  مدونة التجارة 

تة مع موافقة هذا األخير  .81على السنديك بضم المقاولة المفوَّ

، فإنه يتعارض مع عملية  82وما يجب التنبيه إليه، هو إذا كان التفويت يمكن أن يكون جزئياً 

دماج التي تتميز باالنتقال الشامل للذمة المالية، وعليه فالتفويت الذي يكون مشموالً االن

 الذي يتطابق مع خصائص االندماج.  83باالندماج هو التفويت الكلي

مجمل القول، إن نطاق ومجال عملية االندماج جد واسع؛ إذ يمكن اندماج الشركات رغم  

المعنوية، كما أن اندماج الشركات الخاضعة  اختالف أشكالها شريطة أن تتمتع بالشخصية  

أو   84لمساطر المعالجة يبقى ممكناً، سواء كانت في مرحلة التسوية )أكان مخطط االستمرارية 

مخطط التفويت الكلي(، أو كانت في مرحلة التصفية القضائية شريطة عدم الشروع في توزيع  

 أصولها، وإال فال مجال لتطبيق عملية االندماج

 لثاني: مراحل تحقيق عملية االندماجالمبحث ا

فإن  –كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقاً   –إذا كان االندماج يعتبر بمثابة زواج بين شركتين 

، عبر إجراء مفاوضات ومباحثات بين الشركات الراغبة في  85ذلك يتطلب خطوبة تسبق الزواج

ية والدراسات االقتصادية  االندماج. والقيام بالعديد من اإلجراءات التحضيرية والتمهيد

                                                           

 .31"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -81 

أو جزئياً.   13.11من قانون  232لفقرة الثانية من المادة وذلك طبقاً لمقتضيات ا  -82  أنه "يكون التفويت إما كلياً  التي تنص على 

."....... 

أنه "تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية    22.12من قانون  14/1تنص المادة  -83  المتعلق بباقي الشركات على 

أنه "تنحل الشركة أيضاً باالندماج    أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل ....."، كما تنص كذلك الفقرة األخيرة من نفس المادة على 

آخر ينص عليه النظام األساسي".  أو ألي سبب 

 للمزيد من التفاصيل في إطار مساطر المعالجة من الصعوبات التي تعترض المقاولة بصفة عامة يرجى اإلطالع على مايلي:  -84 

 وما يليها.  41ماج الشركات التجارية في طور التسوية القضائية"، مرجع سابق، ص"اند عبد الكريم عباد: -

 وما يليها.  222"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -

وما    114سابق، ص  "، مرجع41.14"إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون رقم  عبد الرحيم شميعة: -

 يليها.

، منشورات المركز المغربي للتحكيم  13.11مساطر صعوبات المقاولة وفقاً للقانون رقم  مصطفى بونجة ونهال اللواح: -

 .2214ومنازعات األعمال، الطبعة األولى 

-  

 .143الشركات في القانون المغربي"، مرجع سابق، ص  عز الدين بنستي: -85 
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والمحاسبية والتقنية الدقيقة والمعقدة، للوضعيات االقتصادية واالجتماعية والمالية والجبائية  

 .86للشركات المعنية

وتظهر أهمية المرحلة التمهيدية فيما تتضمنه من حلول لكثير من اإلشكاالت، التي يتوقف 

ها. وقد جرى العمل على إفراغ المسائل محل  عليها إلى حد كبير نجاح عملية االندماج أو فشل

)المطلب األول(. والتي تخضع للعديد من   87االتفاق في شكل وثيقة تسمى بروتوكول االندماج

وسائل الشهر قبل أن تتوج بقرار من الجمعية العامة للشركاء في جميع هذه الشركات، 

 .88بالموافقة على مشروع االندماج

ره، يمكن للشركات المرور إلى تحقيق عملية االندماج من  وبعد توقيع هذا المشروع ونش

 خالل القيام ببعض اإلجراءات )المطلب الثاني(.

 المطلب األول: المرحلة التمهيدية لالندماج

تتطلب عملية االندماج القيام بالعديد من جوالت المفاوضات والتحضيرات األولية  

أو بين المؤسسات المختصة  والتمهيدية، التي تتم مباشرة بين مسؤولي الشركا ت المعنية 

التي تنوب عنها في هذا اإلطار. وذلك من أجل تقريب وجهات النظر واالتفاق من حيث المبدأ 

 .89على العملية وعلى أهميتها والموافقة على إجرائها

وبذلك تتميز هذه المرحلة باعتبارها الحجر األساس لعملية االندماج بمجموعة من  

)الفقرة األولى(، كما أن الدراسات والجوانب المحاسبية والتقنية التي يقوم  الخصائص والمزايا

كبير من األهمية في مدى   دربها المفاوضين عند تقييم الشركات الداخلة في االندماج، لها ق

 نجاح أو فشل هذه العملية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: مميزات مرحلة المفاوضات

 اج بمجموعة من الخصائص تتجلى أهمها في:تتميز مفاوضات االندم

                                                           

 .221شركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص "ال عالل فالي: -86 

 .42"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -87 

 .221"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -88 

 .224المرجع نفسه، ص   -89 
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 أوالً: الفراغ التشريعي

بالرغم من أهمية المرحلة التمهيدية لالندماج، إال أن المشرع لم يقم بتنظيمها، وإنما 

 .90تركها لحرية األفراد، خالفاً لمشروع االندماج المنظم قانوناً 

 اسمة له إيجابياته وسلبياته؛وفي حقيقة األمر أن عدم تدخل المشرع في هذه المرحلة الح

لهذا الفراغ التشريعي في كون عمليات التفاوض تختلف باختالف    الجانب اإليجابييتمثل 

أنواع وأحجام الشركات الراغبة في االندماج ذاتها، كما أن كل حالة من حاالت االندماج ال تشبه 

ة المشاكل والعقبات التي مثيالتها، لذلك يبقى المجال مفتوحاً في وجه المفاوضين لطرح كاف

 .91قد تعترض عملية االندماج ومحاولة اقتراح حلول تتالءم مع مصالح األطراف وتطلعاتهم

النعدام اإلطار القانوني لهذه المرحلة يطرح العديد من اإلشكاالت،    الجانب السلبيإال أن 

ية عن عدم إتمام  خاصة فيما يتعلق بجزاء إخالل المفاوضين بالتزاماتهم، ومدى قيام المسؤول

هذه المفاوضات وإمكانية التعويض عن األضرار المادية والمعنوية والمصاريف والتكاليف  

 المترتبة عن ذلك؟

أنه بالرغم من انعدام تأطير تشريعي   كجواب عن هذه اإلشكاالت، ذهب بعض الفقه إلى 

ي وقف  الطرف الذي كان السبب ف 92لهذه المرحلة، فذلك ال يمنع من تقرير مسؤولية

المفاوضات، خاصة في الحالة التي تكون فيها هذه األخيرة قد قطعت أشواطاً طويلة ووصلت  

 94وفي هذا اإلطار صرحت محكمة النقض الفرنسية في قرار  .93لعلم المتعاملين مع األطراف

لها بأن "... وقف مفاوضات اإلدماج بعد أن قطعت أشواطاً مهمة دون مبرر مشروع، فجائياً،  

 ة منفردة يتعارض مع مبدأ التعاقد بحسن نية المفترض في العالقات التجارية".وبإراد

                                                           

 المتعلق بشركات المساهمة.  11.12من قانون  221و  222تين راجع الماد  -90 

 .42"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -91 

  اتوبخصوص طبيعة المسؤولية عن وقف مفاوضات االندماج فاألمر ال يخرج عن المسؤولية التقصيرية طالما أن مفاوض  -92 

شركات  "إدماج البوشرى تكني: االندماج تفرغ في بروتوكول يشكل اتفاقاً تمهيدياً ال يرقى إلى مرتبة العقد. راجع في هذا الصدد 

التجارية وآثاره على حقوق األجراء في ضوء القانون المغربي" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي 

 .11، ص 2212-2221نونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش، السنة الجامعية عياض، كلية العلوم القا

 .221"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -93 
94- Cass. Com 20 mars 1972 rev, trim .dr civ.1972 n° 1 p : 779. 

كات التجارية وآثاره على حقوق األجراء في ضوء القانون المغربي"، مرجع سابق، "إدماج الشر بوشرى تكني: أشارت إلى هذا القرار 

 .11ص 
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 ثانياً: سرية المفاوضات

تتميز هذه المرحلة على العموم بالسرية المطلقة، على اعتبار أن كل خرق لهذه السرية 

بل أحد األطراف المشاركة في المفاوضات واالجتماعات األولية، سواء تم ذلك بحسن أو  من قِّ

آثاراً سلبية على تقدم المفاوضات والتحضيرات على نجاحها ، إذ 95بسوء نية، من شأنه أن يرتب 

قد يؤدي انتشار أخبار االندماج إلى قلق المساهمين ومؤسسات االئتمان، بل قد يحدث في  

.لكل هذه العوامل 96كثير من األحيان نزاعات عمالية داخل الشركة لعلمهم بعملية االندماج

 ورة أن تتسم عملية المفاوضات بالسرية الكاملة.تقتضي ضر 

 ثالثاً: اإلعالم والتعيين

تتجسد أهمية اإلعالم في تحقيق صورة متكاملة وشفافة عن الشركات الراغبة في االندماج،  

وتعميق معرفة الشركتين ببعضهما، إذ يقوم المتفاوضين بتبادل جميع المعلومات التي تمكن  

الراغبة في االندماج، من تكوين فكرة واضحة ومعرفة دقيقة عن الطرف   –أي الشركات   –األطراف 

المفاوض، ومن بين هذه المعلومات نجد البيانات المضمنة في السجل التجاري والحساب  

 .97الختامي للشركات

أما بالنسبة للتعيين فإنه يتم تعيين مدقق للحسابات من األغيار، بحيث ال تكون له عالقة 

راغبة في االندماج لضمان حياده، يسند له دور تقييم هذه الشركات، وتحديد بأحد الشركات ال

 .98نسبة تبادل عادلة لألسهم كما سيتم التطرق إليه الحقاً 

 الفقرة الثانية: الصعوبات المحاسبية المتعلقة بتقييم الشركات موضوع االندماج

ملية االندماج، حيث  إن تحديد أسس ومناهج تقييم الشركات يعتبر من أصعب األمور في ع

يجب تحديد وزن كل شركة مما يتطلب تقييمها جيداً حتى يتم التوصل إلى قيمة تعبر فعالً 

                                                           

 .224"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -95 

  Dé lagrongeة وشرك  Synthéta boففي إحدى عمليات االندماج التي عرفتها صناعة الصيدلة بفرنسا، التي تمت بين شركة  -96 

أدى علم األجراء بالمفاوضات الجارية بشأن إدماج الشركتين إلى شن إضراب لعرقلة العملية، مما أدى إلى توقيف المفاوضات  

ولم تستأنف إال بعد وضع حد لإلضراب، عن طريق إقناع العمال بأن إعادة الهيكلة الناتجة عن االندماج لن تنقص من الحقوق  

 المكتسبة للشغيلة.

 .43"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس: انظر: 

 .12"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -97 

 .12المرجع نفسه، ص   -98 
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، وكذا يجب اختيار أفضل طرق التقييم المناسبة لظروف كل 99عن الحقيقة االقتصادية للشركة

شركة على حدة وطبيعة األصول والخصوم المنتقلة من الشركة المندمجة إلى الشركة  

 .100الدامجة

وعلى أساس ذلك فقد عمل الفقه ومع رجال االقتصاد على وضع وسائل وأسس لتقييم  

الشركات من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض التقييم )أوالً(، كما أن الهدف األساسي من  

القيام بهذا األخير هو الوصول إلى نسبة تبادل عادلة لألسهم )ثانياً(، ومن المشاكل المحاسبية  

ي قد تعترض عملية التقييم والتي من شأنها أن تفضي إلى إفشال عملية االندماج تتمثل  الت

أساساً في االختالف والتباين بين القيمة االسمية لألسهم وقيمتها الحقيقية )ثالثاً(، باإلضافة 

 إلى وجود مساهمات تملكها كل شركة موضوع االندماج في الشركة األخرى )رابعاً(.

 ييم الشركات الراغبة في االندماجأوالً: أسس تق

لم يحدد المشرع المغربي الطرق واإلجراءات الالزمة للقيام بعملية التقييم، وإنما تطلب 

فقط أن يتضمن التقرير الذي يعده مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة الجماعية اإلشارة إلى طرق  

معنية، وكذا التطرق إلى  التقييم المعتمدة التي يجب أن تكون مطابقة بالنسبة للشركات ال

 .101الصعوبات الخاصة بالتقييم

أنه وحسب المذكرة التفسيرية المتعلقة بقانون الضريبة على الشركات، فقد استلزمت   إال 

أن يكون تقييم الشركات الراغبة في االندماج شمولياً، بحيث يشترط في عملية التقييم أال ترِّد 

منفردة، بل ال بد أن يشمل التقييم الشركة  على كل عنصر من عناصر أصول الشركة بصورة

 .102بمجموع أصولها وخصومها ككل

وقد عمل بعض الفقه على تحديد ووضع أسس للتقييم بشكل يجعله يؤدي إلى نتائج 

الذي اقترح تقييم الشركة بناء على    Michellعادلة وحقيقية، كما هو الشأن بالنسبة لألستاذ 

فقد أضاف إليها القيمة الناتجة عن   Retailأما األستاذ   القيمة المحاسبية وقيمة الرسملة،

                                                           

 .14األجراء في ضوء القانون المغربي"، مرجع سابق، ص   "إدماج الشركات التجارية وآثاره على حقوقبوشرى تكني:  -99 

 .13"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -100 

 .11.12من قانون  232المادة   -101 

. أشارت 142الصادرة عن وزارة المالية، ص   المتعلقة بقانون الضريبة على الشركات  1141المذكرة التفسيرية العامة لسنة   -102 

 .14"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم:إليها 
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. ومن جهة أخرى فقد عملت المذكرة التفسيرية المشار 103التصفية والقيمة السوقية بالبورصة

 إليها أعاله على تحديد األسس المعتمدة في تقييم الشركات. والتي تتجلى فيما يلي:

 من قانون  14فقرة التاسعة من المادة القيمة المحاسبية الصافية: ويقصد بها طبقاً لل

، إما قيمتها في تاريخ 104المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها  1.44

أو  دخولها للمنشأة، أو قيمتها صافية من االستهالكات إذا كانت قيمتها الحالية تفوقها 

ة دخولها للمنشأة أو تساويها وإما قيمتها الحالية إذا كانت هذه القيمة تقل عن قيم

 قيمتها صافية من االستهالكات.

   القيمة الناتجة عن التصفية: وتتحدد بقيمة موجودات الشركة بعد خصم كافة المصاريف

 والتكاليف والضرائب.

 .أو األنصبة من عوائد وأرباح  القيمة اإليرادية: ويتم احتسابها بالنظر لما تذره األسهم 

 نظر إلى متوسط أسعار األسهم ببورصة القيم خالل فترة القيمة بالبورصة: وتحتسب بال

معينة، وفي الحالة التي ال تكون أسهم الشركة المعنية مسعرة ببورصة القيم، فيمكن  

االعتداد في هذا الشأن بالشركات المماثلة لها من حيث الحجم والنشاط التي تكون  

 أسهمها مسعرة بالبورصة.

التقييم ال يتم االكتفاء باعتماد قيمة واحدة، بل يتم الجمع وفي غالب األحيان، وأثناء عملية  

أنواع القيم للحصول على قيمة  ، وذلك بغية التوصل إلى تقييم عادل  "نموذجية"بين العديد من 

أو المساهمين  .105وحقيقي للشركة ضماناً لحقوق الشركاء 

 :106ويمكن حساب القيمة النموذجية من خالل الشكل اآلتي

 

                                                           

 .41"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -103 

 1.12.134بية الواجب على التجار العمل بها، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالقواعد المحاس  1.44قانون  -104 

ديسمبر  32) 1413رجب   2بتاريخ  4143(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1112ديسمبر  22) 1413من جمادى اآلخرة  32بتاريخ 

 1421من محرم  12بتاريخ  1.22.211الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير    44.23. كما تم تعديله بالقانون رقم 1421(، ص 1112

 .222(، ص2222فبراير  21) 1421محرم  24بتاريخ  2311(، الجريدة الرسمية عدد 2222فبراير  4)

 .12"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -105 

"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، محمد سلعوس: ، أشار إليها Retailرحها األستاذ هذه الصيغة الحسابية اقت  -106 

 .44مرجع سابق، ص 
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القيمة السوقية بالبورصة +
القيمة اإليرادية + قيمة التصفية

𝟐
𝟐

=  القيمة النموذجية

وبعد تحديد معايير وأسس تقييم الشركات الراغبة في االندماج، فإن السؤال الذي يطرح 

نفسه في هذا اإلطار؛ هل يمكن للمساهمين المنازعة في عملية التقييم؟ وبالتالي هل يمكن  

 بيق معايير التقييم؟للقاضي مراقبة مدى مالءمة تط

وهي مرحلة تتم فيها   إذا كانت عملية التقييم تتم في المرحلة التمهيدية لالندماج

المفاوضات بنوع من السرية، فإن معايير التقييم وعملية التقييم ذاتها ال يتم الوقوف عليها 

اد الجمعية  من طرف المساهمين إال بعد إعالمهم بمشروع االندماج أو لربما بعد دعوتهم النعق

العامة غير العادية للتداول والمصادقة عليه، لذلك فإن من حق المساهمين اللجوء إلى القضاء  

للمنازعة في شأن عملية التقييم إذا بدا لهم أنها معيبة. وقد صدر في هذا اإلطار األمر  

يه  اء فاالستعجالي الصادر عن قاضي المستعجالت بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي ج

أن "... التقرير المذكور ليست له قوة إلزامية وقابل للنقاش والمنازعة فيه وال يمكن أن يقدم  

 .107تأجيل الجمع العام االستثنائي..." –فقضى ب  –كأساس لتحديد قيمة األسهم المتبادلة، ... 

  نلضمان نجاح عملية التقييم هاته، ال بد أن تتمخض عن تحديد نسبة تبادل عادلة بيو 

أو أنصبة الشركة الدامجة وتلك الخاصة بالشركة المندمجة.  أسهم 

أو الحصص  ثانياً: تحديد نسبة تبادل األسهم 

تقتضي عملية االندماج أن يكتسب شركاء الشركة المندمجة صفة شركاء في الشركة  

اء حيث ج  11.12من قانون  224الدامجة، وذلك طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

أو المنفصلة لصفة شركاء  فيها: " يترتب عن العملية اكتساب الشركاء في الشركات المنتهية 

في الشركة المستفيدة وذلك وفق الشروط المحددة في عقد اإلدماج أو االنفصال". وهذا ما  

أو المساهمون في الشركة المضمومة عن حقوقهم، وحصولهم  يستلزم تعويض الشركاء 

م في الشركة الضامة للحفاظ على صفتهم كمساهمين أو شركاء بعد  مقابل ذلك على أسه

 االندماج.

                                                           

"إدماج الشركات التجارية وآثاره على  بوشرى تكني: أوردته   11/2142في الملف رقم  1111-12-14بتاريخ  11/2122أمر رقم   -107 

 .12رجع سابق، ص حقوق األجراء في ضوء القانون المغربي"، م
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واحتماالً لالختالف الذي قد تعرفه قيمة كل من الشركتين المندمجتين، ال بد من إيجاد  

أساس حسابي، تتم بمقتضاه عملية مبادلة حقوق الشركاء في كل من الشركتين، وهذا األساس  

 .108هو ما يسمى بنسبة التبادل

أو القسط الذي على أساسه يتحدد عدد األسهم أو األنصبة،   ويقصد بنسبة التبادل النسبة 

أو المستفيدة لشركاء أو مساهمي الشركة المندمجة ، وبتعبير  109التي تمنحها الشركة الدامجة 

 .110آخر "مقدار ما يساويه سهم الشركة المندمجة بالنسبة لسهم الشركة الدامجة"

األسهم عبر مرحلتين؛ األولى يتم فيها تحديد قيمة أسهم كل   ويتم تحديد نسبة تبادل

شركة من الشركتين المندمجتين عبر قسمة القيمة اإلجمالية للشركة على عدد األسهم  

المكونة لها، أما المرحلة الثانية فتتم فيها المقارنة بين قيمة أسهم الشركة المندمجة وأسهم  

 .111نسبة التبادلالشركة الدامجة، وبهذه المقارنة تتضح 

أ( قدرت قيمة السهم الواحد  ولتوضيح الصورة أكثر نورد المثال التالي؛ لنفترض أن شركة )

درهم، فوقع ضمها من طرف شركة أخرى )ب( قدرت قيمة السهم الواحد بها  122بها بقيمة 

درهم، فبمقارنة قيمة سهم الشركة الدامجة )ب( بقيمة سهم الشركة المندمجة  322بقيمة 

أن نسبة التبادل تكون كما يلي:  (، يتبين)أ
𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎
= وبالتالي فمن الواضح أن كل سهمين من    𝟐

 أسهم الشركة المندمجة )أ( سيقع استبداله بسهم واحد من أسهم الشركة الدامجة )ب(.

وإذا كان حاصل العالقة بين القيمة الحقيقية لكل من سهم الشركة الدامجة وسهم  

جة يعتبر عدداً صحيحاً يخلو من الكسور، فإن عملية المقارنة قد ال تكون بهذه  الشركة المندم

السهولة والبساطة، فقد يكون الفرق بين قيمة أسهم كل من الشركتين شاسعاً جداً ويتضمن 

، هذا باإلضافة إلى االصطدام 112بعض الكسور، مما تنتج عنه صعوبة في تحديد نسبة التبادل

 .113م للتجزئةبمبدأ عدم قابلية السه

                                                           

 .11"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -108 

 .12"الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي"، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص أحمد شكري السباعي: -109 

 .41"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس: يه أشار إل  كمال حيدةتعريف األستاذ  -110 

 .122"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -111 

 .22"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -112 

 .11.12من قانون  222الفقرة األولى من المادة  -113 
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ولحل هذه الصعوبة اقترح بعض الفقه احتساب نسبة التبادل اعتماداً على قاعدة  

، أي اختيار أقرب وأنسب عدد من قيمة أسهم الشركة المندمجة،  114المضاعف المشترك األصغر

 .115للتوصل إلى نسبة تبادل خالية من الكسور

 :116توضيح هذه الحالةمثاالً تطبيقياً ل Retailولتقريب الصورة يسوق األستاذ 

فرنكاً، وقيمة سهم الشركة   1122لنفترض أن القيمة الحقيقية لسهم الشركة الدامجة هي 

   فرنك. تكون نسبة التبادل هي   122المندمجة هي 
𝟏𝟏𝟓𝟎

𝟕𝟎𝟎
=

𝟏,𝟔𝟒

𝟏
بمعنى أن السهم الواحد في  

 مندمجة.سهم من أسهم الشركة ال 1,64الشركة الدامجة يتم استبداله ب 

الشركة  م  ومن أجل إعطائه أقرب وأنسب عدد ممكن، يتم تقريبه إلى عدد صحيح من أسه

 الدامجة، ويمثل لذلك بالجدول التالي:

 

( إلى العدد الصحيح المقابل له هو العدد 4,92يتضح من الجدول أعاله أن أقرب عدد نسبي )

𝟓ينهما يسير يتحدد فقط في ، بحيث أن الفرق ب2 − 𝟒, 𝟗𝟐 = 𝟎. .وعلى هذا األساس تصير 𝟎𝟖

 أسهم للشركة الدامجة.  3أسهم للشركة المندمجة مقابل   2نسبة تبادل األسهم هي 

                                                           

أثار اندماج الشركات على حقوق المساهمين"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة أحمد لعروصي:  -114  "

 .21، ص2212-2211موالي إسماعيل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 

 .22"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -115 

"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق،  ابتسام فهيم:هذا المثال ذكره كل من   -116 

 .22ع سابق، ص "االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجمحمد سلعوس: . ثم 121ص 

عدد أسهم الشركة  

 الدامجة

مقابل السهم في  

 الشركة المندمجة

النتيجة بعد تقريب كسور  

 األسهم

           1 

           2        

           3   

           4   

           1,64 

3,28            

  4,92            

6,65            

2                

3                

5                

7                
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هو مجرد حل رياضي من شأنه أن يخفض   Retailتم اقترحه األستاذ  الذي  117الحلغير أن هذا  

لذلك يبقى على كل مساهم إما شراء عدد األسهم  من تعقيد احتساب نسبة التبادل ليس إال. و 

 .118،119تعويضالالزمة للحصول على عدد تام أو أن يبيع األسهم التي بقيت دون 

وتجب اإلشارة إلى أن المشرع المغربي اعتمد هذا الحل في إطار تنظيمه الندماجات شركات  

 .120المتغيراالستثمار ذات رأسمال  

 قية والقيمة االسمية لألسهمثالثاً: التباين بين القيمة الحقي

من الصعوبات التي تطرح على صعيد العمل الواقعي، بعض الحاالت التي تتباين فيها  

أو العكس.  القيمة الحقيقية والقيمة االسمية لألسهم؛ فإما أن األولى أعلى من الثانية 

 القيمة الحقيقة أعلى من القيمة االسمية -أ

المندمجة إلى الشركة الدامجة واكتسابهم  إن انتقال حقوق المساهمين في الشركة  

لصفتهم تلك في هذه األخيرة من شأنه أن يلحق ضرراً على المساهمين أو الشركاء في هذه  

                                                           

وقد تم اعتماد هذا الحل عند اندماج كل من البنك التجاري المغربي وبنك الوفاء باعتبارهما شركتين مساهمتين بقصد    -117 

خلق مجموعة التجاري وفابنك، حيث ضم البنك األول البنك االثاني، فبعدما تم االتفاق على معايير تقييم أسهم كال الشركتين  

، كان المبلغ اإلجمالي الذي قيمت به الشركة الدامجة "البنك التجاري  2224غشت  31بات الشركتين في وبعد حصر تاريخ حسا

درهم للسهم الواحد. أما بالنسبة للشركة   122سهم بقيمة  11.222.224درهم المقابل ل  14.322.242.122المغربي" هو 

درهم وقسمة هذا المبلغ على مجموع عدد   2.321.112.122المندمجة "بنك الوفاء" فبعد تقييم مجموع ذمتها المالية ل 

درهم. فبعد تحديد قيمة السهم الواحد  831,25سهم فإن القيمة الحقيقية للسهم الواحد هو  2.421.231أسهمها الذي هو 

 ، بحيث تم ضرب2222بكل شركة يصعب تحديد نسبة التبادل، فتم تحديد المضاعف األصغر المشترك للقيمة األحادية في 

أسهم من البنك التجاري المغربي   1، وبذلك ف 1ثم ضرب قيمة سهم البنك التجاري المغربي في  4قيمة سهم بنك الوفاء في 

 أسهم من بنك الوفاء.  4تقابلها 

  22"أثار اندماج الشركات على حقوق المساهمين"، مرجع سابق، ص أحمد لعروصي: للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد راجع: 

 ها.وما بعد

أسهم في الشركة    4كما لو ظل أحد المساهمين يملك عدد من األسهم ال يمكن مبادلته، كالمساهم الذي يملك مثالً   -118 

أو يقتني سهماً خامسا من أجل مبادلته ب   أسهم للشركة الدامجة.  3المندمجة، فال يملك والحالة هذه إال أن يتخلى عنها 

 .21ت وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص "االندماج بين الشركامحمد سلعوس:  -119 

وذلك من خالل وضع حلين للمساهمين الذين لم يحصلوا على عدد تام من األسهم عند تحديد نسبة التبادل، فإما    -120 

ة  ميسترجعون قيمة األسهم التي ال يساوي مبلغها العدد التام الالزم للمساهمة في العملية، وإما يدفعون نقداً التكملة الالز 

أية عمولة عند القيام بهذه العملية، شريطة أن تستند  للحصول على أسهم تامة. ومنحهم إضافة إلى ذلك امتياز عدم تحمل 

 إلى قيمة التصفية التالية التي تحدد كل يوم جمعة األقل.

، فقه والقضاء"، مرجع سابق"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء ال ابتسام فهيم:للمزيد من التفاصيل راجع: 

 وما بعدها.  122ص 
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الشركة، وذلك في حالة عدم األخذ بعين االعتبار القيمة الحقيقة ألسهمها عند تفعيل عملية  

قررة لشركاء الشركة الدامجة، االندماج. فيعطي لمساهمي الشركة المندمجة نفس الحقوق الم

إذ أن مركز الشريك الجديد ليس كمركز الشريك القديم بالنسبة للشركة، ألن هذا األخير قد 

ساهم بأمواله من قبل في قيام الشركة واستمرارها وتأسيس رأسمالها، ومع دخول الشريك  

 .121بينهماالجديد بنفس حقوق الشريك القديم يقع الضرر وتنعدم المساواة 

ولمعالجة هذا الخلل وتحقيقاً للمساواة بين الشركاء، يتم تخفيض جزء من األصول  

الصافية للشركة المندمجة، ال يدخل في الزيادة في رأس المال، وإنما يسجل في البيان الختامي  

للشركة الدامجة ضمن االحتياطي، ويكون للشركاء القدامى والجدد نفس الحقوق، وهذا ما  

 .122ندماج"اال يسمى ب "عالوة  

الفرق بين القيمة الصافية لألموال المقدمة من طرف الشركة   وتتمثل هذه األخيرة في

 المندمجة، وبين القيمة االسمية التي تصدرها الشركة الدامجة لتعويض تلك األموال.

 : 123التاليوللتوضيح أكثر نورد المثال التطبيقي  

 المعطيات: لنفترض أن؛ 

أ(: رأسمال - سهم، القيمة    122درهم، عدد أسهمها   900,000ها الشركة الدامجة )

درهم، القيمة   1,800,000درهم، القيمة اإلجمالية للشركة    1222االسمية للسهم 

 درهم. 2000الحقيقية للسهم 

سهم، القيمة   222درهم، عدد أسهمها  600,000الشركة المندمجة )ب(: رأسمالها  -

 درهم. 900,000ية للشركة درهم، القيمة اإلجمال 1222االسمية للسهم 

 :طريقة االحتساب 

يجب أوالً معرفة عدد األسهم الجديدة الواجب إصدارها من طرف الشركة الدامجة، والتي 

 تساوي:

                                                           

 .23"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -121 

 .124"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -122 

"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، محمد سلعوس: أورده   تونيعبد الرحمن اللمهذا المثال للباحث   -123 

 . 22ص 



 52د: العد                                                    قيعبد القادر صدي                          واألكاديمية         الجامعية األبحاث سلسلة

 

32 
 

 =
𝟗𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎
=

قيمة الحصة العينية المقدمة من طرف الشركة المندمجة

القيمة الحقيقية لكل سهم من أسهم الشركة(أ)

 𝟒𝟓𝟎 سهماً  جديداً   

 بعد ذلك يتم احتساب القيمة االسمية لألسهم الجديدة فتكون النتيجة كما يلي:

 450,000=  1222×  422 )القيمة االسمية للسهم( =× )عدد األسهم الجديدة(    

 وبذلك يتم احتساب عالوة االندماج على الشكل التالي:

القيمة االسمية    –ف الشركة )ب( عالوة االندماج = )قيمة الحصة العينية المقدمة من طر 

 لألسهم الجديدة.

 درهم. 450,000 =  450,000  - 900,000عالوة االندماج = 

أ( بزيادة رأسمالها بمبلغ إجمالي قدره  درهم   450,000وبناء على ما سبق تقوم الشركة )

 درهم إلى االحتياطي. 450,000وتضم عالوة االندماج أي مبلغ 

 ن القيمة الحقيقيةالقيمة اإلسمية أعلى م -ب

نادراً ما تكون القيمة االسمية أعلى من القيمة الحقيقية، وفي هذه الحالة ال مجال للحديث 

عن عالوة االندماج، كما ال يمكن للشركة الدامجة أن تصدر أسهماً جديدة تقل قيمتها عن  

 .124االسميةالقيمة  

ول العملية، من ذلك ومع غياب حل تشريعي لهذه المشكلة أفرزت الممارسة بعض الحل

تغيير وجهة عملية االندماج لتصبح الشركة الدامجة شركة مندمجة، وتصبح الشركة المندمجة 

آخر وهو قيام الشركة الدامجة قبل دخولها في عملية   دامجة، أو من خالل االعتماد على حل 

ألسهم  االندماج بتخفيض رأسمالها على األقل إلى الحدود التي ستجعل القيمة الحقيقية  

أو تمنح مساهمي الشركة المندمجة أسهماً ذات   الشركة المندمجة مساوياً لقيمتها االسمية، 

 .125لحقت بهمامتياز لتعويضهم عن الخسارة التي  

                                                           

 .122"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -124 

 .21 "االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، صمحمد سلعوس:  -125 
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 رابعاً: الصعوبات المرتبطة بوجود مساهمات إلحدى الشركتين في األخرى

ساهمة في رأس مال  يحصل أحياناً أن يكون إلحدى الشركتين الراغبتين في االندماج م

الشركة األخرى، وبذلك قد تكون الشركة المندمجة تملك مساهمة في الشركة الدامجة، وقد  

 يكون العكس، أي أن الشركة الدامجة تملك أسهما في الشركة المندمجة.

 مساهمة الشركة المندمجة في رأسمال الشركة الدامجة -أ

لمالية للشركة المندمجة إلى الشركة  في هذه الحالة يترتب عن االندماج، انتقال الذمة ا

الدامجة، فتصبح هذه الشركة حائزة لنفس األسهم التي كانت في ملكية الشركة المندمجة 

 قبل عملية االندماج، األمر الذي يقتضي إلغاؤها.

التي وإن    11.12من قانون  211وفي غياب نص تشريعي صريح، يمكن االستئناس بالمادة 

، فإن التعديل الذي 11.12من أسهمها في ظل قانون  12%متلك نسبة كانت تسمح للشركة أن ت

أنه ال يمكن للشركة أن تمتلك    14.12بمقتضى قانون  2212طرأ على هذا األخير سنة  أكد على 

بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص، أكثر من نسبة من رأس  

تؤكد كذلك على أن الشركة ال يمكنها أن  242المال محدد بمقتضى نص تنظيمي. والمادة 

 تشتري أسهمها إال إذا كان الهدف من ذلك هو إلغاؤها من أجل تخفيض الرأسمال.

 إال أن هذه الحلول تبقى جزئية وغير قادرة على استيعاب المشكل ككل.

وقد تم نهج مجموعة من الحلول من الناحية العملية والتي تتجلى في؛ القيام بتفويت 

األسهم إلى أحد األغيار، أو أن تقوم الشركة المندمجة بتقسيم أسهمها التي تمتلكها في    تلك

الشركة الدامجة على مساهميها بمعزل عن عملية االندماج. إال أن هذه الحلول بدورها ال تخلو 

أنه قد يحمل  من مشاكل، فبالنسبة لألول قد يصعب إيجاد من يقتني هذه األسهم باإلضافة إلى 

ياته خطر دخول مساهم قوي يزعزع التوازن القائم بين باقي المساهمين، أما بالنسبة  في ط

 .126الحالةللحل الثاني التكاليف الجبائية قد تكون مرهقة في هذه  

ويبقى الحل الوحيد لهذه الحالة يتمثل في انتقال الذمة المالية من الشركة المندمجة إلى  

أو الم قدار الذي تملكه الشركة األولى في الثانية، وبعد ذلك الشركة الدامجة بما فيها الجزء 

تسلك الشركة الدامجة مسطرة تخفيض نسبة من رأسمالها، تساوي القيمة االسمية للجزء  

                                                           

 .111"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -126 
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أو األنصبة التي تمثل   الذي كانت تمتلكه الشركة المندمجة، وعن طريق ذلك يتم إلغاء األسهم 

من إدراج الفرق بين القيمة االسمية والقيمة  هذا الجزء في رأسمال الشركة الدامجة، وال بد 

 .127االندماجالحقيقية لهذه األسهم أو األنصبة ضمن مبلغ عالوة  

 مساهمة الشركة الدامجة في رأسمال الشركة المندمجة -ب

تتحقق هذه الحالة عندما تكون الشركة الدامجة مالكة لجزء من رأسمال الشركة المندمجة،  

أ ن تصدر لهذا الجزء أسهماً جديدة، وإال أصبح مقدار الجزء صورياً،  ولذلك فإنه من غير المقبول 

 وتقوم هذه الحالة غالباً عندما تقوم الشركة األم بدمج شركة تابعة لها.

  128حلينوعليه، يتم استبدال األسهم دون اعتبار مساهمة الشركة الدامجة، وذلك باتباع  

ن طريق التنازل، واالندماج عن طريق  أفرزتهما التجربة العملية، ويتمثالن في االندماج ع

 ؛التقسيم

  Fusion-renonciationاالندماج عن طريق التنازل. -1

تتم هذه الطريقة من خالل تنازل الشركة الدامجة عن مساهمتها في الشركة المندمجة،  

تلغي إصدار بعض األسهم مقابل نصيبها في موجودات   –أي الشركة الدامجة   –وهي بذلك 

جة، وتكتفي بإصدار عدد من األسهم مقابل أنصبة باقي المساهمين في هذه  الشركة المندم

  .129الموجودات

  Fusion-allotissementاالندماج عن طريق التقسيم.  -2

تقوم هذه الطريقة على تقسيم موجودات الشركة المندمجة في مرحلة أولى، لتحصل  

 130انتقال، ثم بعد ذلك يتم  الشركة الدامجة على مقدار ما يمثله نصيبها في هذه الموجودات

باقي رأسمال الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة. وبذلك يصير األمر أشبه ما يكون من  

 .131االندماجالناحية القانونية بتصفية جزئية للشركة المندمجة تليه عملية  

                                                           

 .112المرجع نفسه، ص   -127 

 .24"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -128 

 .24المرجع نفسه، ص   -129 

أن فائض القيمة الذي ينتقل إلى الشركة الدامجة نتيجة التصفية ال يستفيد من اإلعفاء الضريبي  ما تجب اإلشارة إليه هو   -130 

 المتعلق باالندماج، على عكس االندماج عن طريق التنازل الذي يستفيد من اإلعفاءات الضريبية.

 .112، مرجع سابق، ص "النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء" ابتسام فهيم: -131 
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 المطلب الثاني: مشروع االندماج

ولية وحل جميع الصعوبات  بعد القيام بالعديد من جوالت المفاوضات والتحضيرات األ 

والمشاكل التي يمكن أن تؤثر على العملية، ينبغي وضع هذه األخيرة داخل قالب قانوني أقره  

المشرع وعني ببيان مشتمالته وكيفية إعداده ويتمثل في مشروع االندماج، ونظراً ألهمية 

 الح داخل الشركة.عملية االندماج كان ال بد من وجود أجهزة رقابة محايدة تمثل مختلف المص

 الفقرة األولى: ضوابط إعداد مشروع االندماج

نظراً ألهمية هذا المشروع وكونه بمثابة الحلقة الوسطى بين بروتوكول االندماج والعقد  

 النهائي، فإن المشرع تدخل من أجل تحديد مضمونه، كما أخضعه لمختلف وسائل الشهر.

 أوالً:  مضمون مشروع االندماج

شرع تحديد مضمون هذا المشروع للسلطة التقديرية لألطراف المشاركة في لم يترك الم

ليوجب تضمينه العديد من    11.12من قانون  221عملية االندماج، وإنما تدخل، بمقتضى المادة 

 البيانات اإللزامية، والتي تتجلى في:

 شكل كل الشركات المشتركة وتسميتها أو االسم التجاري ومقرها االجتماعي؛ -1

 ؛ 132وأهدافه وشروطهعي االندماج  دوا -2

أو الشركات الجديدة؛   -3 تعيين وتقييم األصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامة 

وقد سبق التطرق لكيفية تعيين وتقييم أصول وخصوم الشركة المندمجة. إال أن ما  

أنه بمفهوم المخالفة قد ت"المزمع نقلها"يثير االنتباه في هذا البند هو لفظ  ون  ك، أي 

 .133عملية النقلهناك بعض األصول والخصوم التي ال تشملها 

أو   -4 كيفية تسليم األنصبة أو األسهم والتاريخ الدي تعطي ابتداء منه هذه األسهم 

األنصبة الحق في األرباح وكذلك كل الطرق الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي 

                                                           

 تراكم عن الغالب في تخرج ال والتي االندماج لعملية اللجوء لدواعي أوالً  ومفصالً  شارحاً  المشروع يأتي أن يتعين بحيث -132 

 أكثر؛ أو اثنتين بدل واحدة اقتصادية وحدة في معين إنتاجي نشاط تجميع في الرغبة أو المختصة األطر ضعف أو الخسائر

 لتفاصيلا بمختلف تتعلق والتي االندماج لشروط وثالثاً  واالحتكار؛ للسيطرة وإما للتعاون إما تكون والتي االندماج فألهدا وثانياً 

 العقود رومصي التبادل ونسبة الضامة، للشركة المنقولة المالية الذمة لحجم بالنسبة الشأن هو كما العملية، بهذه المتعلقة

 .211الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص " عالل فالي: .الديون وكذا الجارية

 .112"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -133 
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مليات أنجزت من المنظور  سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الشركة المضمومة، ع

أو الشركات المستفيدة من الحصص؛  المحاسباتي من طرف الشركة 

ويعتبر هذا البيان من أهم البيانات الواردة في هذه المادة، خاصة أنه يصب في 

أو المساهمين وطمأنتهم على حقوقهم بعد تمام   توجيه وتوضيح الرؤية أمام الشركاء 

 .134االندماج

فيها حسابات الشركات المعنية باألمر المستعملة إلعداد شروط   التواريخ التي حصرت -2

العملية؛ ويستنتج من هذا البيان إمكانية اعتماد تواريخ مختلفة، ولكن من الناحية  

 .135المعنيةالمنطقية البد من اعتماد تاريخ موحد بالنسبة للشركات  

 التبادل؛نسبة تبادل حقوق الشركة، وإن اقتضى األمر، المبلغ المعدل لفرق   -2

 المبلغ المخصص لعالوة االندماج؛ -1

الحقوق المخولة للشركاء ذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير األسهم، وعند   -4

االقتضاء، كل االمتيازات الخاصة. ويقصد بالشركاء ذوي الحقوق الخاصة أي ذوي  

األولوية في األرباح دون حق    ، وحق136المضاعفالحقوق االمتيازية كحق التصويت  

  138االستثمارحاملي سندات غير األسهم يقصد بهم حملة شهادات    . أما137لتصويتا

 .139وسندات القرض

وبعد جرد هذه البيانات فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار هو؛ ما الجزاء الذي  

 يترتب عن تخلف أحد أو كل هذه البيانات؟

ألزم األجهزة المسيرة  من قانون شركات المسا 221بالرغم من أن المشرع في المادة  همة 

للشركات المعنية بضرورة تضمين المشروع للعديد من البيانات اإللزامية، إال أنه لم يقرر جزاء 

                                                           

ورصة، ة أسهمها في البوبذلك تحرص لجنة مراقبة البورصة بفرنسا على مراقبة مشاريع االندماج الخاصة بالشركات المسجل  -134 

"االندماج بين الشركات وضماناته  محمد سلعوس: فيما يخص دقة هذا البيان وكفايته إلعالم المساهمين بخصوص حقوقهم. 

 .21القانونية"، مرجع سابق، ص 

 .112"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، مرجع سابق، ص  ابتسام فهيم: -135 

 .11.12من قانون  221المادة   -136 

 .11.12وما بعدها من قانون   223المادة   -137 

 .11.12وما بعدها من قانون   242المادة   -138 

 .11.12وما بعدها من قانون   212المادة   -139 
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معيناً عن تخلف هذه البيانات أو بعضها، وبالتالي يعتقد بعض الفقه أن ذلك يخول للمتضررين 

ا بحق اإلعالم الواجب تمتيع  من هذا الخرق الحق في المطالبة بإبطال عملية االندماج لمساسه

 .140الشركاء بهجميع  

 ثانياً: شهر وتبليغ مشروع االندماج

على ضرورة أن يودع مشروع االندماج في كتابة ضبط   11.12من قانون  222أوجبت المادة 

كل محكمة يوجد بدائرتها المقر االجتماعي للشركات الراغبة في االندماج ويكون موضوع إعالن 

من هذه الشركات في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية؛ وفي حالة ما تدرجه كل شركة 

إذا كانت شركة واحدة على األقل من هذه الشركات تدعو الجمهور لالكتتاب، يجب فضالً عن ذلك 

 إدراج إعالن في الجريدة الرسمية.

ل  تاريخ انعقاد أو ويتعين القيام بهذا اإليداع والشهر قبل ثالثين يوماً على األقل من حلول 

. وذلك رغبة من المشرع في مسايرة أجل التعرض  141العمليةجمعية عامة مدعوة للبت في هذه  

يوماً ابتداء من تاريخ اإلشهار األخير لمشروع    الممنوح للدائنين والذي يمتد إلى حدود ثالثين

الدائنين    االندماج، وبهذا سيتاح للمساهمين الوقوف عند كافة التعرضات المقدمة من قبل

 .142بشأنهاومعرفة مقدار الديون المستحقة على الشركة التي تم التعرض 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد أوجب المشرع على مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية  

لكل شركة بأن يعد تقريراً كتابياً يوضع رهن تصرف المساهمين. هذا التقرير يقدم شروحات عن  

 .143ودواعي القيام بهالقانوني واالقتصادي  المشروع من الجانبين  

ألزم كذلك على كل شركة مساهمة تشارك في عملية االندماج أن تضع رهن تصرف   كما 

المساهمين مجموعة من الوثائق من بينها مشروع االندماج، وذلك بمقرها االجتماعي وقبل 

 .144المشروعبت في  ثالثين يوماً على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة لل

                                                           

 .212"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -140 

 .11.12ون من قان 221المادة   -141 

 .11"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -142 

 .11.12من قانون  232المادة   -143 

 .كما مكن المشرع كل مساهم من إمكانية الحصول على نسخة من هذه الوثائق وبدون صائر.11.12من قانون  234المادة   -144 
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 تالفقرة الثانية: مراقبة المشروع من طرف مراقب الحسابا

أنه "يقوم مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية    11.12من قانون  233جاء في المادة 

لكل من الشركات المشاركة في عملية االندماج بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي  

 الحسابات ...".

لم تكن هذه المسطرة إلزامية إال متى كانت الشركات    11.12نون وهكذا، وفي ظل قا

أي قانون   –المشاركة في عملية االندماج شركات مساهمة، إال أنه بمقتضى التعديل األخير 

هذه المسطرة على جميع أنواع    ، تم تعميم145المكررة 222والذي بمقتضاه تمم بالمادة   – 14.12

 .146الشركات

ووعيا منه بإمكانية وجود شركات غير ملزمة بتعيين مراقب    إال أنه المشرع المغربي

الحسابات، فقد أوجب على هذه الشركات طبقاً للفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر تعيين  

خبير من بين الخبراء المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين من أجل القيام 

 .233بالمراجعات المشار إليها في المادة 

لك فإنه، وحسب هذه األخيرة، تقوم أجهزة التسيير في الشركات المشاركة في االندماج، وبذ 

أو الخبراء   بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، أو على الخبير 

المحاسبيين في حالة عدم وجود مراقبي الحسابات، وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً على األقل 

 الجمعية العامة المدعوة للبت في مشروع االندماج.من تاريخ انعقاد  

 ويتولى هؤالء القيام بالعمليات التالية؛

التأكد من القيمة المقدرة ألسهم الشركات المشاركة في العملية، ومن أن نسبة   -

 التبادل منصفة.

أو الطرق المتبعة في تحديد نسبة التبادل المقترحة ومدى  - اإلشارة إلى الطريقة 

 ي هذه الحالة.مالءمتها ف

 الصعوبات التي انطوت عليها عملية التقييم؛ إن وجدت. -

                                                           

أنه "تطبق أحكام المواد   222 تنص الفقرة األولى من المادة -145  أو الشركات    232و  234و  233المكررة على  أدناه على الشركة 

 المشاركة في عملية اإلدماج أو االنفصال والتي لم تتخذ شكل شركة مساهمة".

 .212"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -146 



د: دالع                   اندماج شركات المساهمة كآلية للتركيز االقتصادي     واألكاديمية         الجامعية األبحاث سلسلة

52 

31 
 

التأكد من أن مبلغ صافي األصول الذي جلبته الشركات المضمومة ال يقل عن مبلغ   -

الزيادة في رأسمال الشركة الضامة أو عن مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الناشئة عن 

 عملية االندماج.

أو الخبير المحاسبي ذات أهمية  يبدو أن هذه المهام التي يقو  م بها مراقب الحسابات 

بالرغم من أن دورهم يقتصر في إعطاء   ، إذ أنه147المساهمينكبيرة بالنسبة لحماية حقوق  

رأيهم في مشروع االندماج برمته وفي المعطيات المحاسبية واالقتصادية المضمنة فيه، فإنهم  

أداة جد فعالة بيد الشركاء المتضررين م ن العملية لالستناد على المعطيات المضمنة يعدون 

 .148أمام القضاءفيه للمطالبة ببطالنها  

آثار االندماج على المصالح المرتبطة بالشركة  الفصل الثاني: 

بعد مرور عملية االندماج من المراحل التحضيرية وإنجاز مشروع االندماج ثم عرضه على  

آثارها  المصادقة، تكون العملية قد تحققت على الصعيد ا لعملي لتبدأ بعد ذلك في ترتيب 

 القانونية.

هذه اآلثار يمتد مداها من داخل الشركات المندمجة إلى خارجها، بالنسبة لمجموع  

المتعاملين معها أو لمن ستمس مصالحهم بهذه العملية. ولتحديد أبعاد هذه التأثيرات 

ى مختلف المصالح داخل  سنقوم بدراسة هذه المحاور من خالل التطرق آلثار االندماج عل

آثارها كذلك خارج الشركة )المبحث الثاني(.  الشركة )المبحث األول(، ثم 

آثار االندماج على مختلف المصالح داخل الشركة  المبحث األول: 

تتأثر مجموع المصالح المرتبطة بالشركة من داخلها، سواء تعلق األمر بالشركات نفسها  

أو  أو المساهمين، باإلضافة إلى األجراء المشاركة في عملية االندماج،  ما يتعلق بالشركاء 

 باعتبارهم عصب المقاوالت.

 فما مدى تمكن المشرع من توفير حماية لمجموع هذه الفئات ؟

                                                           

 .12ج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص "االندمامحمد سلعوس:  -147 

 .212"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -148 
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آثار االندماج في مواجهة الشركات   المطلب األول: 

ي  يترتب على عملية االندماج مجموعة من اآلثار، سواء في مواجهة الشركات المشاركة ف

 هذه العملية )الفقرة األولى(، أو في مواجهة أجهزة الشركة )الفقرة الثانية(.

 ثار االندماج في مواجهة الشركات المشاركةآالفقرة األولى:  

يميز في إطار هذه اآلثار بين تلك التي تتعلق بالشركات المندمجة، وبين تلك التي تهم  

أو الدامجة.  الشركات المستفيدة 

 ندماج في مواجهة الشركة المندمجةثار اال آأوالً:  

من القواعد األساسية التي سبق بيانها، أنه يجوز للشركات التي توجد في طور التصفية  

كيفما كان شكلها تقرير االندماج فيما بينها شريطة أال يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها 

 يكون فورياً مادام لم يقع  بين الشركاء، ويستفاد من ذلك، أن اختفاء الشركة المندمجة قد ال

 .149االنتقال الفعلي ألصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة

وبذلك يترتب عن االندماج حل الشركة المندمجة وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة  

المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت اإلنجاز النهائي للعملية، كما يترتب 

خيرة أيضاً اكتساب الشركاء في الشركات المندمجة لصفة شركاء في الشركات  عن هذه األ 

 .150المستفيدة، وذلك وفق الشروط المحددة في عقد االندماج

وهكذا، فإن االندماج يؤدي إلى حل الشركة المندمجة واختفائها، فتحل الشركة المندمجة 

لعينية والشخصية والملكية  محلها في كل األموال المنقولة والعقارية وفي كل الحقوق ا

الفكرية، وكذلك في كل االلتزامات بما في ذلك االلتزام بالعمل وااللتزام باالمتناع عن عمل  

 .151وااللتزام بالتنفيذ

                                                           

"اإلدماج بين الشركات: طبيعته القانونية وآثاره"، المجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت، مطبعة  محمد البعدوي:  -149 

 .34، ص 2224، الدار البيضاء، يناير 4جديدة، عدد النجاح ال

 .211"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -150 

 .142"الشركات في القانون المغربي"، مرجع سابق، ص  عز الدين بنستي: -151 
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آثار االندماج في مواجهة الشركة الدامجة  ثانياً: 

دة،  من أهم اآلثار الناشئة عن االندماج بخصوص الشركة الدامجة سواء كانت قائمة أو جدي

. ويشمل هذا االنتقال  152انتقال مجمل الذمة المالية للشركة المندمجة إليها بقوة القانون

 لهذه الذمة المالية.  –أي الخصوم   –والسلبي   –أي األصول   –الجانب اإليجابي 

تنتقل للشركة الدامجة جميع األصول التي كانت للشركة   الجانب اإليجابي من الذمة المالية:

أو العناصر   المندمجة، سواء تعلق األمر باألصول المادية أو باألصول المعنوية كاألصل التجاري 

. وهكذا، ففي حالة نقل ملكية أصل تجاري الحقة لعملية االندماج، فإن إجراءات  153المكونة له

  بخصوص نقل األصل –أي اإلجراءات   –الشهر القانونية الخاصة بهذه األخيرة تغني عن تطبيقها 

 .154بوجه عامالتجاري كحصة 

باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة الدامجة تصبح مدينة لدائني الشركة المندمجة، ودائنة  

، فتحل محلها في استخالصها، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك في 155لمدينيها بقوة القانون

 عقد االندماج.

أو الشركة الجديدة تصبح أيضاً طرف ون اً بقوة القانوعطفاً على ما سبق، فإن الشركة الدامجة 

أو الشركات المندمجة، وال يمكن   في جميع العقود وااللتزامات المبرمة سابقاً من طرف الشركة 

أو التملص من تنفيذ االلتزامات   للطرف الثاني االستناد على عملية االندماج كسبب لفسخها 

ن والعقود البنكية  الناشئة عنها، ومن هذه العقود مثالً؛ عقد الكراء وعقود الشغل وعقود التأمي

 .156وعقود التزويد والتوريد وغيرها

تلزم الشركة الدامجة كذلك بتحمل خصوم الشركة   الجانب السلبي من الذمة المالية:

المندمجة، دون أن تؤدي هذه اإلنابة إلى أي تجديد لاللتزام تجاه الدائنين، حيث يتخذ هذا  

دماج يذكر عادة أصول الشركة المندمجة، إال أن  التحول طابعاً شمولياً، وبالتأكيد فإن اتفاق االن

                                                           

 .32ره"، مرجع سابق، ص "اإلدماج بين الشركات: طبيعته القانونية وآثامحمد البعدوي:  -152 

 .213"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -153 

 .141"الشركات في القانون المغربي"، مرجع سابق، ص  عز الدين بنستي: -154 

أنه في حالة االندماج فإن  من قانون الشركات الفرنسي على   142/12وقد نص المشرع الفرنسي في هذا الصدد من خالل المادة 

الشركة الدامجة تحل كمستفيدة محل الشركة المندمجة التي كانت مكترية لمحل تجاري وذلك في كل حقوقها والتزاماتها، 

 ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.

 .32"اإلدماج بين الشركات: طبيعته القانونية وآثاره"، مرجع سابق، ص محمد البعدوي:  -155 

 .214"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  فالي:عالل  -156 
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الشركة الدامجة تكون ملزمة أيضاً بتسديد ديون الدائنين غير الواردة أسماؤهم ضمن هذه  

 .157الالئحة

وبذلك يحق لدائني الشركة المندمجة توجيه دعواهم القضائية مباشرة ضد الشركة  

ى أموالها وبيعها بالمزاد العلني، الدامجة من أجل تحصيل ديونهم، كما يحق لهم الحجز عل

ناهيك عن حقهم في المطالبة بفتح مساطر المعالجة القضائية إذا كانت هذه الشركة في حالة 

 .158توقف عن الدفع

آثار االندماج في مواجهة أجهزة الشركة  الفقرة الثانية: 

يكون  فيه، س ال شك أن تغيراً هيكلياً من قبيل االندماج الذي يمس بنية الشركات المشاركة

له تأثير على أجهزة الشركة سواء أجهزة التسيير المشكلة من مجالس اإلدارة والرقابة )أوالً(،  

 )ثانياً(. 159أو األجهزة الرقابية والتي تمثلها مؤسسة مراقب الحسابات

آثار االندماج على مجالس اإلدارة والرقابة  أوالً: 

اإلدارة، حيث عملت النصوص    لم يترك للمساهمين مطلق الحرية في تكوين مجلس

القانونية على تحديد عدد األعضاء في الحد األدنى واألقصى، ولم تسمح للشركة المضمومة أن 

تحتفظ بأعضاء مجلس إدارتها برمته في حظيرة الشركة الضامة المنبثقة عن عملية االندماج، 

ق األمر بشركة المساهمة تحديد عدد أعضاء مجلس اإلدارة سواء تعل 11.12إذ تولى القانون رقم 

 .160ذات مجلس اإلدارة، أو ذات مجلس اإلدارة ومجلس الرقابة

ففيما يخص شركة المساهمة ذات مجلس اإلدارة فقد حدد المشرع عدد أعضاء مجلسها 

في الحالة العادية في ثالثة على األقل وإثني عشر عضواً على األكثر. ويرفع هذا العدد األخير إلى  

 .161إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم خمسة عشر عضواً 

                                                           

إال أن الشركة الدامجة تتمتع في المقابل بمزية المطالبة باالسترداد ضد شركاء الشركة المندمجة، إال أن ممارسة هذه   -157 

أو إذا حرر ه عز  ذا األخير بطريقة غامضة غير واضحة. المطالبة تكون صعبة خاصة إذا لم تكن مدرجة ضمن اتفاق االندماج 

 .141"الشركات في القانون المغربي"، مرجع سابق، ص  الدين بنستي:

 .212"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -158 

 .144اء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص "النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضابتسام فهيم:  -159 

 .32"اإلدماج بين الشركات: طبيعته القانونية وآثاره"، مرجع سابق، ص محمد البعدوي:  -160 

 .11.12من قانون  31الفقرة األولى من المادة   -161 
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إال أنه بإمكانها في حالة االندماج، الزيادة في عدد هؤالء األعضاء االثني عشر والخمسة عشر 

إلى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات  

رين عضواً وعن سبعة وعشرين في حالة  المندمجة، على أال يزيد هذا العدد عن أربعة وعش

اندماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى، وعن ثالثين عضواً في حالة  

 .162اندماج شركتين مسعرة أسهمها في بورصة القيم

وقد منع المشرع في حالة اندماج جديد القيام بأية تسمية لمتصرفين جدد أو تعويض  

أو المستقبلين ما دام أن عدد المتصرفين لم يقع المتصرفين المتوفين أو ال معزولين 

أو إلى خمسة عشر في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في  تخفيضه إلى اثني عشر 

 .163بورصة القيم

أو   إال أن هذا المنع يرد عنه استثناًء، وذلك في حالة وفاة رئيس المجلس اإلداري أو عزله 

أحد أعضائه، فإنه يمكن تعيين متصرف إضافي يتولى مهام  استقالته وتعذر عليه تعويضه ب

 .164رئيس المجلس

وجدير بالبيان، أنه إذا كان تعيين المتصرفين موكوالً للجمعية العامة العادية خالل الحياة  

العادية للشركة، فإنه في حالة االندماج يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا  

 .165التعيين

كة المساهمة ذات مجلس اإلدارة الجماعية ومجلس الرقابة، فإن المشرع وفيما يخص شر 

نص على أن مجلس اإلدارة الجماعية يجب أال يتجاوز خمسة أعضاء، إال أنه يمكن الرفع من  

. أما في حالة  166هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم

 ة الجماعية أحكاماً خاصة.االندماج فإنه لم يفرد لمجلس اإلدار 

                                                           

 .11.12من قانون  31الفقرة الثانية من المادة   -162 

 .11.12من قانون  31الفقرة الثالثة من المادة   -163 

 .11.12من قانون  31الفقرة األخيرة من المادة   -164 

 .11.12من قانون  42الفقرتين األولى والثالثة من المادة   -165 

 .11.12من قانون  14الفقرة األولى من المادة   -166 
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وبخصوص مجلس الرقابة، فإنه يتكون في األحوال العادية من ثالثة أعضاء على األقل ومن  

اثني عشر عضواً على األكثر، ويرفع هذا العدد األخير إلى خمسة عشر عضواً إذا كانت أسهم  

 . 167الشركة مقيدة في بورصة القيم

أنه في حالة االندماج، يمكن أن يزي د هؤالء األعضاء االثني عشر والخمسة عشر إلى  غير 

حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من  

الشركات المندمجة، دون أن يتجاوزوا أربعة وعشرين وسبعة وعشرين في حالة اندماج شركة 

حالة اندماج شركتين مقيدة    مقيدة أسمها في بورصة القيم مع شركة أخرى، وثالثين عضواً في

 .168أسهمهما في بورصة القيم

كما يمنع أيضاً في حالة اندماج جديد، تعيين أعضاء جدد في مجلس الرقابة وال تعويض  

أو المستقيلين، ما دام لم يخفض عدد أعضاء  أو المعزولين  أعضاء مجلس الرقابة المتوفين 

أو إلى خمسة عشر إذا كا نت أسهم الشركة مقيدة في بورصة  ذلك المجلس إلى اثني عشر 

 .169القيم

أنه في حالة اندماج شركة مساهمة ذات مجلس اإلدارة مع  وفي األخير تجب اإلشارة إلى 

شركة مساهمة ذات مجلس اإلدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة، فإنه يمكن أن يزيد عدد  

أو على خمسة عشر  المتصرفين أو عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب األحوال على إثني عشر  

وذلك إلى حدود مجموع المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر 

أربعة وعشرين أو سبعة وعشرين، كما تطبق أحكام   في الشركتين المندمجتين على أال يتجاوز 

 .43170والفقرة الثالثة من المادة   31الفقرة الثالثة من المادة 

آثار االند  ماج على مراقب الحساباتثانياً: 

أو   آثار االندماج في مواجهة مراقب الحسابات بحسب طبيعة الشركة الدامجة  تختلف 

الشركة الجديدة، وبحسب ما إذا تعلق األمر باالندماج عن طريق االبتالع أو باالندماج عن طريق 

 تأسيس شركة جديدة.

                                                           

 .11.12من قانون  43الفقرة األولى من المادة   -167 

 .11.12من قانون  43الفقرة الثانية من المادة   -168 

 .11.12من قانون  43الفقرة الثالثة من المادة   -169 

 .11.12من قانون  122المادة   -170 
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يؤدي إلى إنهاء مهام مراقب  بالنسبة لالندماج عن طريق االبتالع، فإن نظام االندماج  

، وذلك ما لم يتم االتفاق بين الشركات المعنية وبين هذا  171الحسابات في الشركة المندمجة

أداء مهامهم في الشركة الدامجة، سواء ألنها لم تكن  أو المراقبين على استمرارهم في  المراقب 

.  172إلى مراقبي حساباتها تتوفر على مراقب للحسابات أو لكي ينضاف مراقبو الشركات المندمجة

أداء مهامهم بعد تحقيق عملية   أما بالنسبة لمراقبي الشركة الدامجة، فإنهم يستمرون في 

 االندماج.

أما بالنسبة لالندماج عن طريق تأسيس شركة جديدة، فإنه يترتب عنه وضع حد لمهام  

وخاصة متى كانت  جميع مراقبي الحسابات الذين كانوا يزاولون مهامهم بالشركات المندمجة،  

أما إذا كانت هذه الشركة ملزمة  الشركة الجديدة غير ملزمة قانوناً بتعيين مراقب للحسابات. 

بالقيام بهذا التعيين فغالباً ما يتم االتفاق على استمرار مراقبي الحسابات السابقين بالشركات  

 .173المندمجة في أداء مهامهم، أو يتم تعيين مراقب جديد للحسابات بها

غني عن البيان، أن فقدان صفة مراقب للحسابات في الشركات المضمومة ال يعفيه من  و 

 .174المسؤولية المدنية والجنائية عن األفعال التي قد يكونون ارتكبوها قبل االندماج

آثار االندماج على وضعية المساهمين:  المطلب الثاني: 

آثار تجاه المساهمين    خاصة الذين  –شركاء بصفة عامة وال  –يترتب عن عملية االندماج عدة 

ينتمون إلى الشركة المندمجة، حيث يتم انحالل هذه األخيرة وزيادة رأسمال الشركة الدامجة، 

أو مساهمين في الشركة    175فتنتقل حقوق المساهمين في الشركة األولى ويصبحون شركاء

 االندماج.، هذا االنتقال يتم وفق نسبة التبادل التي أسفرت عليها عملية  176الثانية

                                                           

 .31"اإلدماج بين الشركات: طبيعته القانونية وآثاره"، مرجع سابق، ص محمد البعدوي:  -171 

 .211"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -172 

 .211، ص المرجع نفسه  -173 

 .31"اإلدماج بين الشركات: طبيعته القانونية وآثاره"، مرجع سابق، ص محمد البعدوي:  -174 

 .11.12من قانون  224هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة   -175 

أنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة  -176  المستفيدة بحصص    فإنه "ال يتم تبادل حصص أو أسهم الشركة 11.12من قانون  224إال 

 أو أسهم الشركات المنتهية حينما تكون هذه األسهم أو الحصص إما:

 في ملك الشركات المستفيدة أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي. -1

 أو في ملك الشركة المنتهية أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي".  -2
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 الفقرة األولى: حصول مساهمي الشركة المندمجة على مقابل االندماج

إن من أهم الضمانات التي خولها المشرع لمساهمي الشركة المندمجة هي احتفاظهم 

ون منها ديبصفتهم كشركاء في الشركة الدامجة، مع تمتيعهم بجميع الحقوق التي كانوا يستف

الشركة    178. إذ باالندماج يحصل هؤالء على عدد من أسهم177بهذه الصفة في الشركة المندمجة

أو الجديدة ويصبح لهم بذلك الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي تحققها   الدامجة 

الشركة الضامة؛ والمشاركة في إدارة الشركة وحق التصويت، وذلك بما يقابل األصول الصافية  

و األسهم بمقدار حقوقهم في الشركات التي للشركة المضمومة، وتوزع عليهم هذه الحصص أ

 .179تم إدماجها

ولم يحدد المشرع تاريخ تداول األسهم الجديدة التي تصدرها الشركات، إال أنه بالرجوع إلى  

ومن ضمنها األسهم التي   –فقد نص على أن األسهم العينية  11.12من قانون  244المادة 

تظل إسمية لمدة سنتين مواليتين لتقييد   –تصدرها الشركة الدامجة إثر عملية االندماج 

 الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال.

إال أن تطبيق هذه المقتضيات، قد ينتج عنها وضع غير متكافئ بين المساهمين القدامى 

في الشركة الدامجة والمساهمين الجدد فيها بعد االندماج، حيث سيسري هذا المنع المحدد 

نتين على المساهمين الجدد دون المساهمين القدامى، بحيث لن يتمكنوا من تداول  في س

، هذا على عكس المشرع الفرنسي الذي لم يميز بين 180أسهمهم المحصل عليها بعد االندماج

 .181تداول األسهم العينية واألسهم النقدية

                                                           

 .32شركات: طبيعته القانونية وآثاره"، مرجع سابق، ص "اإلدماج بين ال محمد البعدوي: -177 

أو الشركاء الجدد، تكون   -178  ما تجب اإلشارة إليه أن األسهم التي تصدرها الشركة الدامجة والتي يتم توزيعها على المساهمين 

سام ابتلها. انظر أسهما ذات طبيعة عينية لكونها تمثل مقابال ألصول الشركة المندمجة والتي تشكل حصة عينية في مجم

 .123النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  فهيم:

، 2212أبريل/ أكتوبر   – 3و  2"حماية حقوق الشركاء عند تحقيق االندماج"، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج  عائشة بلقاضي: -179 

 وما بعدها.  31، ص 2212دة، الرباط مطبعة المعارف الجدي

 .124النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص   ابتسام فهيم: -180 

 ةقابلة للتداول بمجرد تقييد الشرك –سواء نقدية أو عينية  –من قانون الشركات الفرنسي كل األسهم  211حسب المادة   -181 

في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال. ويستحسن تطبيق هذه المقتضيات رغم وجود فراغ تشريعي في المغرب،  

 ي:عائشة بلقاضألن عملية االندماج في حقيقتها استمرار للمشروع االقتصادي للشركة المندمجة داخل الشركة الدامجة. انظر: 

 .34ندماج"، مرجع سابق، ص "حماية حقوق الشركاء عند تحقيق اال 
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 لخاصة، والتيوقد يمتلك مساهمو الشركة المندمجة بعض القيم المنقولة ذات الطبيعة ا

تضمن حقوقاً خاصة لصالح أصحابها. فهل يحتفظ المساهمون المالكون لهذا النوع من القيم 

بامتيازاتهم داخل الشركة الدامجة بعد تحقق عملية االندماج؟ أم أن مبدأ انتقال حقوق  

 المساهمين بفعل هذه األخيرة ليس مطلقاً ويطرأ عليه بعض القيود؟

 ات التصويت المضاعفأوالً: مالكي األسهم ذ

أنه يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح لألسهم األخرى   182نص المشرع على 

أو قرار جمعية عامة غير عادية الحقة لجميع األسهم المحررة كلياً   بموجب النظام األساسي، 

أنها قيدت تقييداً إسمياً منذ سنتين على األقل باسم نفس المساهم مع اعتبار   والتي ثبت 

 .183النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة

 11.12من قانون  224حسب ما نصت عليه الفقرة األخيرة من المادة   –وفي حالة االندماج 

تحتفظ األسهم ذات التصويت المضاعف بطبيعتها ويمكن أن يمارس حق التصويت المضاعف   –

أو الجديدة، شريطة أن يج  يزها نظامها األساسي.المترتب عنها في إطار الشركة الدامجة 

وإذا لم يكن هذا األخير ينص على هذا المقتضى، تظل إمكانية إقرار مثل هذا االمتياز  

 .184للجمعية العامة غير العادية المنعقدة للمصادقة على عملية االندماج

                                                           

هي األسهم التي تعطي أصحابها الحق في أكثر من صوت واحد في جمعيات المساهمين، خالفاً للمبدأ العام الذي يعطي    -182 

"موسوعة الشركات التجارية"، الجزء الثامن، الشركات المغفلة، األسهم، منشورات  إلياس نصيف: كل سهم صوتا واحداً. انظر: 

 .111، بيروت لبنان، ص 2224وقية، طبعة الحلبي الحق

وقد اعتبر بعض الفقه الحق في التصويت المضاعف بمثابة هدية تمنح للمساهمين األوفياء داخل الشركة، يتحقق من خاللها  

هدفان اثنان، فمن جهة فهو نوع من االعتراف بالجميل ألولئك الذين توفرت فيهم شروط منحها لهم، ومن جهة ثانية فهو  

أو  يضم ن للشركة وباألخص على مستوى التسيير خط سير مستقيم غير مهدد بالمفاجآت من قبل المساهمين الجدد 

آليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة: نحو حكامة جيدة"،  عبد الرحيم شميعة:المساهمين الرحل.  "

 .432مرجع سابق، ص 

 ع:وللمزيد من التفاصيل في هذا اإلطار راج

"مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  عبد الرحمان السباعي: 

 .2213/2214جامعة موالي إسماعيل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمــكناس، السنة الجامعية 

اإلبداع االقتصادي والضوابط القانونية"، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص،  "القيم المنقولة بين   عبد الله سراج الدين:

 .2224-2221الرباط، السنة الجامعية   –جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي 

 .11.12من قانون  221الفقرة الثانية من المادة   -183 

 .122ام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص النظ  ابتسام فهيم: -184 
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 ثانياً: مالكي األسهم ذات األولوية في األرباح دون حق التصويت

ها حق أولوية في األرباح مقابل حرمانه من حق التصويت  تقوم هذه األسهم على إعطاء حامل

. وال يرخص بإنشاء أسهم ذات أولوية في األرباح دون حق  185الذي تفرع عادة من السهم

أرباحاً قابلة للتوزيع186التصويت .  187، إال للشركات التي حققت خالل السنتين الماليتين األخيرتين 

أو بتحويل األسهم العادية التي سبق إصدارها، كما  ويمكن إنشاؤها إما بالزيادة في رأس المال  

 .188يمكن تحويلها إلى أسهم عادية

على أنه يمكن ألصحاب األسهم ذات األولوية في األرباح  222وقد نص المشرع في المادة 

، إذ يجوز لكل مساهم يملك أسهما من  189دون حق التصويت أن يجتمعوا في جمعية خاصة

، كما يمكن  190عية الخاصة، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكنهذا النوع المشاركة في الجم

، وال يصير أي قرار بتغيير حقوق  191لهذه الجمعية إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة ألي قرار

أصحاب األسهم ذات األولوية في األرباح دون حق التصويت، قراراً نهائياً إال بعد موافقة الجمعية  

 .192سهمالخاصة ألصحاب هذه األ 

ولم يتطرق قانون الشركات إلى مآل األسهم ذات األولوية في األرباح دون حق التصويت إثر 

عملية االندماج، ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن أصحاب هذه األسهم سواء تعلق األمر 

أو المندمجة يجتمعون في جمعية خاصة  .193بمساهمين في الشركة الدامجة 

فيها النظام األساسي للشركة الدامجة على إمكانية إنشاء هذا  وإذا كانت الحالة التي ينص 

النوع من األسهم ال يثير أي مشكل، فإن هذا األخير يتبلور في الحالة التي تكون فيها هذه  

الشركة ال تعرف وجود مثل هذا النوع من األسهم. مما يحتم على هذه الشركة تعديل نظامها  

                                                           

 .214شرح القانون التجاري الجديد"، الجزء الثاني، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  فؤاد معالل: -185 

ة األسهم القانونية وفي نفس الوقت ويعتبر البعض أن هذه األسهم، هي أسهم مختلطة تعتمد بعض مقومات طبيع  -186 

"القيم المنقولة بين اإلبداع االقتصادي والضوابط القانونية"، مرجع  عبد الله سراج الدين:بعض مقومات سندات القرض. انظر: 

 .21سابق، ص 

 .11.12من قانون  221الفقرة الثانية من المادة   -187 

 .11.12من قانون  223الفقرة األولى من المادة   -188 

 .222الفقرة األولى من المادة   -189 

 .222الفقرة الثانية من المادة   -190 

 .222الفقرة الثالثة من المادة   -191 

 .222الفقرة الخامسة من المادة   -192 

 .42"حماية حقوق الشركاء عند تحقيق االندماج"، مرجع سابق، ص  عائشة بلقاضي: -193 
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غير العادية على عملية االندماج، والنص على إمكانية  األساسي عند مصادقة الجمعية العامة

إنشاء األسهم ذات األولوية في األرباح دون حق التصويت، وذلك قصد المحافظة على الحقوق  

في فقرتها   223، وذلك تماشياً مع ما جاء في المادة 194الخاصة ألصحاب هذه الفئة من األسهم

 . 195الثالثة

 رثالثاً: مالكي شهادات االستثما

أنواع القيم المنقولة على تجزيئ الحقوق   196تقوم شهادات االستثمار باعتبارها أحد 

المتفرعة عن السهم إلى نوعين من الحقوق، وبالتالي تجزيئ السهم إلى شهادتين: الحقوق  

 .197المالية وتمثلها شهادة االستثمار، والحقوق غير المالية وتمثلها شهادة حق التصويت

كون شهادة حق التصويت إسمية. كما تكون شهادة االستثمار قابلة  ويستلزم المشرع أن ت

للتداول، وتساوي قيمتها اإلسمية قيمة األسهم. وحينما تكون األسهم مقسمة، تكون شهادات  

 .198االستثمار كذلك

وقد أقر المشرع في حالة االندماج، إمكانية استبدال شهادات االستثمار وشهادات حق  

 .200االنتهاء بأسهم الشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية  لشركة في طور  199التصويت

وما تجب اإلشارة إليه، هو أن المشرع لم ينص صراحة على إمكانية مصادقة الجمعية  

الخاصة لحاملي شهادات االستثمار وشهادات الحق في التصويت على عملية االندماج، إال أن  

 .201تفيد ذلك 11.12ها الثانية من قانون في فقرت 231الصياغة التي جاءت بها المادة 

                                                           

 .124ركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص النظام القانوني الندماج الشابتسام فهيم:  -194 

أنه ال يحق أن يترتب عن العمليات المذكورة تغيير في  11.12من قانون  223تنص الفقرة الثالثة من المادة  -195  أنه  "غير  على 

 توزيع حقوق الشركاء أو زيادة في التزاماتهم، ما لم يوافقوا باإلجماع".

أن تقرر، بناء على تقرير لمجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة    11.12من قانون  242تخول المادة  -196  للجمعية العامة غير العادية 

الجماعية وبناء على تقرير مراقبي الحسابات، إنشاء شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات حق في التصويت تمثل  

لصادرة بمناسبة الزيادة في رأس المال أو تجزيء األسهم الموجودة على أال تتجاوز نسبة  الحقوق األخرى المرتبطة باألسهم ا

 هذه الشهادات ربع رأسمال الشركة.

 .32، ص 1111-12"شهادة االستثمار الصادرة عن شركات المساهمة"، مجلة القانون واالقتصاد، العدد فؤاد معالل:  -197 

 .11.12من قانون  242المادة   -198 

أنه يمكن تفويتها كذلك إلى حامل شهادة االستثمار.    ال  -199  يحق تفويت شهادة حق التصويت إال برفقة شهادة االستثمار، إال 

 .11.12من قانون  242وذلك طبقا لما جاء في المادة 

 .11.12من قانون  241المادة   -200 

 .41ص "حماية حقوق الشركاء عند تحقيق االندماج"، مرجع سابق،  عائشة بلقاضي: -201 
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ويالحظ في هذا الصدد، أن المشرع المغربي تطرق فقط إلمكانية استبدال هذه الشهادات 

بأسهم الشركة الدامجة، وهو ما يوحي برغبته في إقصاء شهادات االستثمار وشهادات حق  

مصير االندماج إذا  التصويت من التصويت على عملية االندماج. وهذا ما يطرح التساؤل عن 

 .202رفضت الجمعية الخاصة بهذه الشهادات المصادقة على هذه العملية؟

أقلية المساهمين عند االندماج  الفقرة الثانية: حماية 

تعتبر عملية االندماج عربة ذات مخاطر كبيرة، وهي بهذا المعنى قد تشكل خطرا على الفئة  

الشركة الضامة والمضمومة في خضم عملية  التي ال تستطيع حماية أوضاعها ومراكزها داخل  

. وتتمثل هذه الفئة في  203االندماج التي تعرف تعقيداً ال تواكبه إمكانيتهم ال المادية وال المعرفية

المساهمين التي قد ال يخدم قرار االندماج مصالحها، على الرغم من كونه يهدف إلى   204أقلية

 .205كانت شركة دامجة أم مندمجةتحقيق مصلحة الشركة التي ينتمون إليها سواء أ

وتشكل األقلية داخل الشركة مجموعة من األصوات الضعيفة من الناحية المحاسبية  

والموضوعية، وهذا ما يجعل فعاليتها في التصدي إلى القرارات التي تضر بمصالحها محدودة 

 . 206إال في الحاالت التي يتطلب فيها المشرع اإلجماع

ي هذا الصدد هو؛ ما هي الضمانات التي من شأنها حماية والسؤال الذي يطرح نفسه ف

 مصالح المساهمين خاصة األقلية منهم عند تقرير االندماج؟

 تتمثل الضمانات التي وفرها المشرع لحماية أقلية المساهمين في؛

                                                           

 .41المرجع نفسه، ص   -202 

 .214"مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة"، مرجع سابق، ص عبد الرحمان السباعي:  -203 

أو   -204  ف بعض الفقه األقلية بكونها "مجموعة من المساهمين الذين يحضرون للجمعية العامة إما بصفة شخصية  وقد عرَّ

على مقترحات األغلبية والقرارات المعروضة على التصويت عندما ال يرون فيها فائدة  بوكالة محددة ويرفضون الموافقة 

للمصلحة االجتماعية أو مجموع المساهمين، وفي ذلك الوقت ال يستطيعون منع المصادقة عليها وال فرض تغييرها بسبب 

  "االندماج بين الشركاتمحمد سلعوس: ليه: أشار إعبد الوهاب المريني ضعف قوتهم اتجاه األغلبية الحاضرة". تعريف لألستاذ 

فها 42وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص  آيت موح. كما عرَّ بأنها ناتج طرح األغلبية من المجموع الكلي والحاصل   محمد 

 .41"حماية حقوق الشركاء عند تحقيق االندماج"، مرجع سابق، ص  عائشة بلقاضي:هو الذي يمثل األقلية. 

 .112النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص   فهيم:ابتسام  -205 

 .42"حماية حقوق الشركاء عند تحقيق االندماج"، مرجع سابق، ص  عائشة بلقاضي: -206 
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 أوالً: حق اإلعالم

في   يعتبر حق اإلعالم من أهم الحقوق الممنوحة لألقلية وأولها، والذي يرتبط بحقهم

 .11.12من قانون  141207االطالع، وذلك طبقا لما نص عليه المشرع في المادة 

على مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية إعداد تقرير كتابي   208وقد فرض المشرع

يوضع رهت تصرف المساهمين، تكون فيه توضيحات عن دواعي القيام به، وفي هذا التقرير 

المشروع من الجانبين القانوني واالقتصادي، وال سيما   تكون هناك شروحات وبالتفصيل عن

فيما يخص نسبة تبادل األسهم وطرق التقييم المعتمدة التي يجب أن تكون متطابقة بالنسبة  

 .209للشركات المعنية، كما يتطرق أيضاً إلى الصعوبات الخاصة بالتقييم

ك في عملية االندماج  على كل شركة مساهمة تشتر  11.12من قانون  234كما أوجبت المادة 

أن تضع رهن تصرف المساهمين بمقرها االجتماعي بعض الوثائق وذلك قبل ثالثين يوما على  

األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة؛ ومن بينها مشروع االندماج، والتقارير المعدة من طرف 

من قانون  233و 232مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية المنصوص عليها في المادتين 

11.12. 

                                                           

الصادر   14.12يمها بمقتضى قانون المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييرها وتتم  11.12من قانون  141تنص المادة  -207 

أنه: "يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى األقل خالل الخمسة عشر يوماً   2212سنة  على 

 السابقة لتاريخ االجتماع، االطالع بنفسه في المقر االجتماعي للشركة على ما يلي:

 جدول أعمال الجمعية؛  -1

أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال، نص وبيان   -2

 تلك التي يقدمها المساهمون؛

قائمة المتصرفين في مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وإن اقتضى الحال، معلومات  -3

 س؛تخص المترشحين للعضوية في هذه المجال

الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية، وإن    -4

 اقتضى الحال، مالحظات مجلس الرقابة؛

2- "....... 

 .11.12من قانون  232من خالل المادة  -208 

آثار اندماج الشركات على حقوق المساهمين"، مر  أحمد لعروصي: -209   .11جع سابق، ص "



 52د: العد                                                    قيعبد القادر صدي                          واألكاديمية         الجامعية األبحاث سلسلة

 

22 
 

 ثانياً: الحق في المساعدة من مراقب الحسابات

يعتبر الدور الذي يلعبه مراقب الحسابات في عملية االندماج ضمانة قوية يوفرها المشرع  

أقلية المساهمين على مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة   211، حيث أوجب المشرع210لفئة 

لية االندماج عرض المشروع على مراقب أو مراقبي  الجماعية لكل من الشركات المشاركة في عم

الحسابات قبل خمسة وأربعين يوماً على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت 

 في هذا المشروع.

أنه خول لمراقب أو مراقبي الحسابات الحصول على كافة الوثائق المفيدة من كل  كما 

كما يتعين على هؤالء التأكد من مدى مالءمة القيمة    شركة وإجراء كل المراجعات الالزمة،

ويلزم هؤالء المراقبين كذلك بالتأكد من   دى إنصاف نسبة التبادل المقترحة.المقدرة لألسهم وم

أن مبلغ صافي األصول الذي جلبته الشركات المضمومة ال يقل عن مبلغ الزيادة في رأسمال  

 الجديدة الناشئة عن عملية االندماج.الشركة الضامة أو عن مبلغ رأسمال الشركة  

 ثالثاً: الحق في رفع دعوى تعسف األغلبية

أمام القضاء إللغاء   212يستفيد أقلية المساهمون من الحق في رفع دعوى تعسف األغلبية

، وال تقتصر الحماية التي يمكن أن يوفرها  213عملية االندماج، والحكم بالتعويض إن كان له محل

ة على جبر الضرر بعد وقوعه، وإنما تتميز بكونها حماية وقائية من اآلثار  القضاء في هذه النقط

 .214الوخيمة لعملية االندماج في حالة التعسف في إقراره

ويتمثل تدخل القضاء بوجود بعض المخالفات اإلجرائية الخاصة بعملية االندماج؛ كما هو  

راقبة وفر فيه الشروط المتطلبة لمالشأن في الحالة التي يتم فيها تعيين مراقب للحسابات ال تت

                                                           

 .43"حماية حقوق الشركاء عند تحقيق االندماج"، مرجع سابق، ص  عائشة بلقاضي: -210 

 .11.12من قانون  233من خالل المادة  -211 

ما يالحظ هو أن تعسف األغلبية في حق األقلية هي الصورة الغالبة بخالف تعسف األقلية فهي نادرة، لذلك فالقضاء يتدخل  -212 

التوازن بينهما حماية لعملية االندماج. إال أن ما تجب اإلشارة إليه، أن حماية األقلية ال ينبغي أن يكون هدفاً في    دائما إلعادة

حد ذاتها، ألن السعي لتحقيق مصالح األقلية دون مراعاة المصلحة االجتماعية للشركة، قد يضع هذه الفئة ذاتها في موقف  

ية"، ويقع هذا األخير بتحقق شرطين: األول يكمن في ضرورة كون العملية المرتقبة  المتعسف في إطار ما يعرف "بتعسف األقل

آث أحمد لعروصي:هامة بالنسبة للشركة، والثاني يتجلى في معارضة أي عملية تكون مهمة بالنظر إلى مصلحة الشركة.  ار  "

 .44اندماج الشركات على حقوق المساهمين"، مرجع سابق، ص 

 .43ماية حقوق الشركاء عند تحقيق االندماج"، مرجع سابق، ص "ح عائشة بلقاضي: -213 

 .44"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -214 



د: دالع                   اندماج شركات المساهمة كآلية للتركيز االقتصادي     واألكاديمية         الجامعية األبحاث سلسلة

52 

23 
 

مشروع االندماج، أو عرض هذا األخير على الجمعية العامة للمصادقة عليه دون اتباع إجراءات  

 .216، مما يترتب عنها بطالن مداولتها، وبالتالي بطالن عملية االندماج215اإلعالم

األقلية  عملية االندماج ضمانة هامة خولها المشرع لمساهمي   217وتعتبر دعوى بطالن

وسيلة احتياطية لتدارك   218لصون حقوقهم بعد صدور قرار االندماج، بحيث تمثل هذه الدعوى

 .219ما لم تتمكن األقلية من تحقيقه خالل مداوالت الجمعية العامة نتيجة ضغط األغلبية

آثار االندماج على وضعية األجراء  المطلب الثالث: 

الغة في حياة العامل االقتصادية  إن لمبدأ استقرار الشغل واستمراريته أهمية ب

واالجتماعية، ولكن هذا المبدأ غالبا ما يصطدم بالتقلبات االقتصادية التي تعرفها المؤسسات،  

ومن هذه التقلبات االندماج بين الشركات، الذي يعتبر سببا من أسباب تغيير المركز القانوني  

 .220لرب العمل

                                                           

 .44المرجع نفسه، ص   -215 

أو 11.12من قانون  344تنص الفقرة األولى من المادة  -216  أنه: " ال يمكن أن يترتب بطالن عملية اإلدماج  االنفصال إال عن   على 

 بطالن مداولة إحدى الجمعيات التي قررت تلك العملية".

ومع أن دعوى بطالن االندماج ال تعتبر من الدعاوى االستعجالية، فإن ذلك ال يمنع أي مساهم مهما كانت مساهمته، في   -217 

يمة مساهمة كل واحد منهم. كما  تقديم دعوى بطالن االندماج، وهي بذلك مفتوحة في وجه جميع المساهمين، مهما كانت ق

أن البطالن يعتبر من النظام العام ويمكن ألي كان أن يثيره بما في ذلك المحكمة من تلقاء نفسها. باإلضافة إلى ذلك فصفة 

إقامة دعوى بطالن االندماج تمنح لبعض المساهمين رغم كون أسهمهم ال تتوفر على حق التصويت في الجمعيات العامة،  

"االندماج بين الشركات  محمد سلعوس: شأن بالنسبة لمالكي األسهم ذات األولوية في األرباح دون حق التصويت. كما هو ال

 .12وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص 

ويجب التنبيه إلى أن الشركة المندمجة ال يمكن أن تكون مدعى عليها ألنها فقدت الشخصية المعنوية، أما إذا كانت    -218 

صفية الممهدة لالندماج قد تمت وظلت هذه الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية، فإنه ليس هناك ما يمنع من أعمال الت

 توجيه دعوى البطالن إليها.

آن واحد، شخصيتها المعنوية التي فقدتها إثر  وفي حالة ما إذا تم الحكم ببطالن االندماج، استعادت الشركة المندمجة، في 

أو الجديدة، الشيء الذي يعيد إلى الشركة المندمجة استقاللها    عملية االندماج، وذمتها المالية التي انتقلت إلى الشركة الدامجة 

كشخص قانوني متميز، وال تعتبر عودة هذه الشركة مرة أخرى إلى مسرح الحياة القانونية بعثاً جديداً لها، بل تعتبر مواصلة  

د  أحمتعديال لنظامها األساسي، كان بطالن االندماج يعني بطالن هذا التعديل. لحياتها القانونية األولى، فإذا كان االندماج 

آثار اندماج الشركات على حقوق المساهمين"، مرجع سابق، ص  لعروصي:  .123وما بعدها و  11"

 .44"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -219 

 .14المرجع نفسه، ص   -220 
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آثاراً جد هامة على وضعيتهم،  كما أن االندماج باعتباره عملية هيكلية من شأنه أن يرتب 

)الفقرة األولى(، أو على مستوى   – 221عقود الشغل –سواء على مستوى عالقات الشغل الفردية 

أو الدامجة طرفاً فيها )الفقرة الثانية(.  االتفاقيات الجماعية التي تكون الشركة المندمجة 

آثار عملية االندماج على عقود ال  شغل الفرديةالفقرة األولى: 

لقد عمل الفقه القانوني على تأكيد مبدأ راسخ في إطار عالقات الشغل الفردية، مفاده ضمان  

استمرار عقد العمل أثناء تغيير المركز القانوني للمشغل، ليصبح ارتباط العامل بالمؤسسة  

من اإلغراء  )أوالً(، إال أن هذا المبدأ ال يعدو أن يكون نوعاً  222أكثر من ارتباطه بشخص مشغله

 القانوني للطبقة العاملة، وذلك لما ترد عليه بعض القيود تحول دون تطبيق هذا المبدأ )ثانياً(.

 أوالً: استمرار عقود الشغل مع الشركة الدامجة

أنه "إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية  223من مدونة الشغل 11تنص المادة  ، على 

أو  للمشغل، أو على الطبيعة القانونية لل أو البيع أو اإلدماج  مقاولة، وعلى األخص بسبب اإلرث 

الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين  

األجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في االلتزامات الواجبة لألجراء،  

ات عن الفصل من الشغل، والعطلة المؤدى عنها".  وخاصة فيما يتعلق بمبلغ األجور، والتعويض

 .225في فقرته السابعة 124من خالل الفصل  224كما تم التأكيد كذلك على هذا المبدأ في ق.ل.ع

ومن خالل النصوص القانونية أعاله، يتضح أن تغير المشغل نتيجة االندماج ال يؤثر على 

ة، حيث تستمر هذه العقود وتنتقل مبدأ استمرارية عقود الشغل المبرمة مع الشركة الدامج

بقوة القانون إليها، وذلك بنفس األجور واألقدمية والعطل المؤدى عنها والتعويضات عن الفصل  

                                                           

بأن يشتغل في خدمة المتعاقد اآلخر،  –وهو األجير   –يعرف عقد الشغل بكونه ذلك العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين   -221 

أدائه.  الوسيط " عبد اللطيف خالفي: تحت إدارته وإشرافه ومراقابته، نظير أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر أيا كانت صورته وطريقة 

. وقد 224، ص 2224ل، عالقات الشغل الفردية، الطبعة األولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش في مدونة الشغل"، الجزء األو 

أو الصنعة. 123عرف المشرع عقد الشغل من خالل الفصل   من ق.ل.ع وأطلق عليه إجارة الخدمة 

 .222راسة مقارنة، مرجع سابق، ص "النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دابتسام فهيم:  -222 

المتعلق بمدونة الشغل،   22.11( بتنفيذ القانون رقم 2223سبتمبر  11من رجب ) 14صادر في  1.23.114ظهير شريف رقم  -223 

 .3121(، ص 2223ديسمبر  24) 2121منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 مات والعقود.( بمثابة قانون االلتزا1113أغسطس   12) 1331رمضان   1ظهير  -224 

أنه "إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل، وعلى األخص  124تنص الفقرة السابعة من الفصل  -225  من ق.ل.ع على 

أو البيع أو اإلدماج أو تحويل المشروع، أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول   بسبب اإلرث 

 لمالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه".هذا التغيير تستمر بين ا
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والمعاشات وباقي الحقوق األخرى التي كان معترفاً بها لهؤالء األجراء كالتسجيل بالصندوق  

أو الحصول على منافع عينية كانوا  .226يتلقونها  الوطني للضمان االجتماعي 

وفيما يتعلق ببعض التشريعات العربية؛ كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفلسطيني  

والمشرع األردني، فقد نصت صراحة على استمرارية عقد العمل مع الشركة الدامجة، فتصبح  

كل من هذه األخيرة والشركة المندمجة مسؤولتين بالتضامن من أجل تنفيذ االلتزامات الناشئة 

د العمل الذي يسبق تاريخ االندماج. إال أن المسؤولية التضامنية ليست مطلقة، وإنما عن عق

 .227مقيدة بمدة ستة أشهر، فتصبح الشركة الدامجة مسؤولة لوحدها

وتجب اإلشارة إلى أن تطبيق قاعدة استقرار الشغل في حالة حدوث تغير في المركز  

 –كما تقول األستاذة دنيا مباركة   –صها القانوني للمشغل رهين بتوافر شروط، يمكن استخال 

 :228من روح النص أو يرجع الفضل في بلورتها إلى العمل القضائي وهي كالتالي

 حدوث تغير في المركز القانوني لرب العمل )الشركة المندمجة(. -

سارية وقت تغير   –سواء محددة المدة أو غير محددة المدة  –أن تكون عقود العمل  -

 المشغل.

 لمشروع ويقاء إمكانات فرص العمل.استمرار ا -

وعلى أي حال فإن قاعدة استمرارية عقود الشغل بعد االندماج ليست مطلقة، وإنما قد ترد 

 عليها بعض االستثناءات.

 ثانياً: الخروج عن قاعدة استمرار عقود الشغل مع الشركة الدامجة

ر عقود الشغل مع الشركة  لتطبيق قاعدة استمرا  –المشار إليها أعاله   –إن من بين الشروط 

الدامجة، نجد ضرورة استمرار مشروع أو نشاط الشركة المندمجة، وبمفهوم المخالفة فإن 

                                                           

 .223"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -226 

"اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة"، دراسة مقارنة، رسالة ماجيستر في القانون،  آالء محمد فارس حماد:  -227 

 .141، ص 2213، كلية الحقوق واإلدارة العامة، فلسطين، السنة جامعة بيرزيت

 .14"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -228 
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، يخول للمشغل الجديد إمكانية فصل بعض األجراء، ويعتبر اإلعفاء في  229تغير نشاط الشركة

 هذه الحالة مبرراً يَمك ن األجير المعفي من المطالبة بالتعويض.

في حالة االندماج بين شركات تمارس نفس النشاط، فإنه بعد تحقيق العملية، إال أنه حتى 

أو إعادة  تجد الشركة الدامجة نفسها مضطرة إلنهاء بعض عقود العمل بسبب ازدواج األعمال، 

تنظيم شروط العمل وفق وجهة نظر المشغل الجديدة من منطلق صالحيته في إدارة وتنظيم 

وما يالحظ أن إنهاء  .231إلنهاء على أسباب اقتصادية أو هيكلية، فيتم تأسيس هذا ا230مقاولته

عقود الشغل ألسباب اقتصادية ال يمكن تطبيقها في عملية االندماج، ألن الشركة في هذه  

آخر، اللهم  أو النشاط لمالك  العملية ليست في حالة صعوبات وإنما تم انتقال ملكية المشروع 

. فعندئذ يمكن تأسيس إنهاء 232طر التسوية القضائيةإذا كانت الشركة المندمجة تخضع لمسا

أما بالنسبة لألسباب الهيكلية فيمكن اعتبارها مبرراً إلنهاء  عقود الشغل على أسباب اقتصادية.

القيام بإجراءات خاصة ومعقدة    –الشركة الدامجة   –عقود الشغل، مما يلزم المشغل الجديد 

أو  وكذا اإلدالء باإلثباتات الضرورية قصد ال حصول على إذن السلطة ممثلة في عامل العمالة 

 من مدونة الشغل. 21اإلقليم طبقا لما نصت عليه المادة 

                                                           

 وذلك بفعل اندماج شركات تمارس أنشطة مختلفة.  -229 

 .222لقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص "النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه واابتسام فهيم:  -230 

أنه يمكن تعريف    -231   األسباب االقتصاديةلم يعرف المشرع المغربي األسباب االقتصادية والهيكلية في مدونة الشغل. إال 

أو المقاولة المشغلة، بكيفية طارئة فتؤث على  ربكونها تلك الصعوبات المالية أو االقتصادية، التي قد تمر منها المؤسسة 

نشاطها العادي، وتجعلها غير قادرة على مواجهة وضعها إال بالتقليص من نفقاتها، ومن ذلك إعفاء كل أو جزء من أجرائها،  

 حتى تتمكن من تقويم وضعها المالي واالقتصادي، وتجاوز أزمتها، وبالتالي مواجهة نشاطها.

توى هيكلة المؤسسة وذلك بهدف تطوير مردوديتها، وذلك فتتمثل في إحداث تطورات عميقة على مس األسباب الهيكليةأما  

عبد  من خالل إدخال تغييرات جذرية في مختلف مرافقها لدرجة أن بعض المرافق قد تضيق عن استيعاب جانب من األجراء. 

 .442"الوسيط في مدونة الشغل"، الجزء األول، مرجع سابق، ص اللطيف خالفي: 

بد  عية األجراء عند اندماج شركة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، يمكن اإلطالع على: للمزيد من التفاصيل حول وضع  -232 

 وما بعدها.  24"اندماج الشركات التجارية في طور التسوية القضائية"، مرجع سابق، ص الكريم عباد: 
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آثار عملية االندماج على االتفاقيات الجماعية  الفقرة الثانية: 

ف األستاذ موسى عبود االتفاقية الجماعية يعر 
بكونها تنظيما تعاقدياً للشغل داخل  233

من المؤسسات، تكون نتيجة المفاوضات الحرة بين المؤاجر  مؤسسة أو داخل مجموعة 

 .234واألجراء

فإن هذا   –الشركة الدامجة   –وإذا كانت عقود الشغل الفردية تستمر مع المشغل الجديد 

 131المبدأ تم تكريسه كذلك فيما يخص االتفاقيات الجماعية، وذلك من خالل مقتضيات المادة 

أن ه: "إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على  من مدونة الشغل التي تنص على 

، فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل 11الطبيعة القانونية للمقاولة، كما نصت على ذلك المادة 

 قائمة بين أجراء المقاولة والمشغل الجديد". 

آثار االتفاقية الجماعية التي كانت مبرمة بين الشركة المندمجة   نقابة   وبينوبذلك تنتقل 

أو نقابات أجرائها كحق مكتسب لهؤالء إلى الشركة الدامجة التي تصبح ملزمة باحترام 

أو النقابات، وسواء أكانت   مقتضياتها ومضامينها، كما لو كانت هي التي أبرمتها مع هذه النقابة 

أو الجديدة مرتبطة بأجرائها باتفاقية جماعية أو ال  . 235هذه الشركة الدامجة 

على ذلك، يستطيع أجراء الشركة المندمجة، ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك،  وعالوة 

  236التمسك باالمتيازات التي تكفلها االتفاقية الجماعية التي تكون الشركة الدامجة طرفاً فيها،

 من مدونة الشغل. 112237وذلك طبقا لما جاء في المادة 

                                                           

ف المشرع االتفاقية الجماعية من خالل المادة  -233  ي ينظم عالقات الشغل، ويبرم من مدونة الشغل بكونها "عقد جماع 124عر 

أو اتحاداتها من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية   بين ممثلي منظمة نقابية لألجراء األكثر تمثيالً 

 أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى"

، ص س ندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، م"النظام القانوني ال ابتسام فهيم: أشارت إليه   -234 

221. 

 .224"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -235 

 .231سابق، ص "النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع ابتسام فهيم:  -236 

 من مدونة الشغل على أنه: "يخضع لاللتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية: 112تنص المادة  -237 

أو الذين    - المنظمات النقابية لألجراء التي وقعتها أو انضمت إليها، واألشخاص المنتمون إلى تلك المنظمات النقابية، 

 يصبحون أعضاء فيها؛

أو ا  -  لمشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية؛المشغل 

 المنظمات المهنية للمشغلين التي وقعتها أو انضمت إليها".  -
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الندماج، يساهم بشكل كبير ومن الجدير بالذكر، أن إشراك األجراء خالل مرحلة مفاوضات ا

في تفادي الكثير من النزاعات واألزمات االجتماعية، ويعول بهذا الخصوص على النقابات  

ومندوبي األجراء، الذين يحتلون مكانة هامة وأساسية في الحوار االجتماعي بين األجراء  

 .238والمشغلين داخل المؤسسة

 تبطة خارج الشركةالمبحث الثاني: أثار االندماج على المصالح المر 

ن صالح المرتبطة بالشركة ممباإلضافة إلى اآلثار التي ترتبها عملية االندماج على مختلف ال

لف المصالح المرتبطة تداخلها، فإن هذه العملية ترتب كذلك مجموعة من اآلثار على مخ

ض  سندات القر بالشركة من خارجها، ويتعلق األمر بالدائنين )المطلب األول(، سواء كانوا حاملي ل

أو غيرهم. كما أن اآلثار تطال كذلك حتى الشركات من خالل مبدأ المنافسة المشروعة )المطلب  

 الثاني(.

آثار االندماج في مواجهة الدائنين  المطلب األول: 

تتأثر حقوق دائني الشركة المندمجة تأثراً بالغاً باالندماج، نظراً لالرتباط الوثيق بين هذه  

شركة. ولما كان االندماج يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة، وحلول  الحقوق ونشاط ال

أو الجديدة محلها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مما يؤدي  الشركة الدامجة 

بطبيعة الحال إلى انتقال عبء المسؤولية عن التزامات وديون الشركة المندمجة إلى الشركة  

أو الجديدة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تتأثر حقوق الدائنين نتيجة لذلك  الدامجة 

بالسلب أو اإليجاب، حيث يمكن أن يزيد االندماج من ضمانهم العام، ويمكن أن يكون األمر 

 .239عكس ذلك فيعرضهم للمخاطر

ولكون هؤالء الدائنين يعتبرون أول من قد يتضرر بعملية االندماج، فإنه يمكن التساؤل عن  

ية التي يوفرها المشرع المغربي لهذه الفئة، على اعتبار أن هذه الحماية ال تتخذ مظهراً  الحما

ة  الفقر واحداً، من منطلق أن دائني الشركة ليسوا من صنف واحد، فقد يكونوا دائنين عاديين ) 

 .240(الفقرة الثانية(، أو قد يكونوا من صفة حاملي سندات القرض ) االولى

                                                           

 .123"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -238 

 .121ة، مرجع سابق، ص "اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة"، دراسة مقارنآالء محمد فارس حماد:  -239 

 .122"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -240 
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أثناء عملية االندماجالفقرة األولى: حماية ح  قوق الدائنين العاديين 

إن المبدأ العام في القانون المدني يقضي بأن العقد ال يضر وال ينفع إال عاقديه وذلك  

أنه وضماناً لحقوق الدائنين فقد أفرد المشرع مقتضيات   آثار العقد. إال  استناداً لمبدأ نسبية 

خلة في االندماج، وخاصة الشركة المندمجة  خاصة بالدائنين الذين تعاملوا مع الشركات الدا

التي تنتهي بحلها دون تصفيتها ونقل ذمتها المالية بما فيها حقوق الدائنين بقوة القانون إلى  

الشركة الدامجة )أوالً(، ومن ناحية أخرى، فقد خول المشرع لهؤالء الدائنين حق التعرض على 

 عملية االندماج )ثانياً(.

 الدائنين بقوة القانونأوالً: انتقال حقوق  

إن من اآلثار التي تترتب عن عملية االندماج، أن الشركة الضامة تعتبر مدينة بدل الشركة  

المضمومة لدائني هذه األخيرة من غير حاملي سندات القرض، دون أن يؤدي هذا االستبدال 

 . 241إلى تجديد الدين تجاه الدائنين

اجهة الشركة الضامة دون أي تعديل في طبيعته  وبذلك يبقى االلتزام األصلي قائما في مو 

وال في سببه وال في أوصافه وال في الضمانات التي يتمتع بها الدائن إزاء الشركة المضمومة 

،  –كالرهون واالمتيازات وطرق اقتضائها وأسعار الفوائد المتفق عليها   –قبل إجراءات االندماج 

عتبر تجديداً، وإنما يعد انتقاالً شامالً للذمة المالية وذلك ألن تغيير المدين نتيجة االندماج ال ي

ومع ذلك فقد تتهدد حقوق الدائنين في الحالة   .242من الشركة المضمومة إلى الشركة الضامة

التي تكون فيها الشركة الدامجة مسعرة أو تعاني من صعوبات، فما هو الحل الذي أوجده  

 .243مصالحهم المهددة بفعل عملية االندماجالمشرع المغربي لحماية الدائنين والدفاع عن 

 ثانياً: حق الدائنين في التعرض على عملية االندماج

أنه يمكن لكل دائن إحدى هذه   يترتب عن حلول الشركة الضامة محل الشركة المضمومة، 

الشركات، من غير حاملي سندات القرض، إذا كان دينه سابقاً لشهر مشروع االندماج، أن يتقدم 

                                                           

 المتعلق بشركات المساهمة.  11.12من قانون  234الفقرة األولى من المادة   -241 

 .31"اإلدماج بين الشركات: طبيعته القانونية وآثاره"، مرجع سابق، ص محمد البعدوي:  -242 

 .124"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -243 
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بالسجل التجاري   244ل ثالثين يوماً ابتداء من تاريخ الشهر األخير لهذا المشروعبتعرض خال 

أو بالجريدة الرسمية حسب األحوال  .245وبجريدة لإلعالنات القانونية 

إال أن ما يالحظ أن المشرع، لألسف، لم يعمم مسطرة التعرض على جميع االندماجات  

ل أنه أوردها ضمن األحكام الخاصة بشركات  التي تخضع لها باقي أنواع الشركات األخرى، بدلي

المساهمة وليس ضمن األحكام العامة، وهو ما يجعلها قاصرة على االندماجات التي تتم بين 

شركات المساهمة فقط، وبالتالي ال يكون من حق دائني الشركات األخرى سوى مطالبة الشركة  

 .246هم تقديم تعرض على هذه العمليةالدامجة بها مباشرة بجانب دائني هذه األخيرة، وال يحق ل

وعموماً، يحال التعرض على أنظار المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المقر االجتماعي  

للشركة المدينة، وال يوقف هذا التعرض متابعة عمليات االندماج. وإذا أقرت المحكمة ارتكاز  

ما بتقديمها ضمانات  التعرض على أساس صحيح أمرت الشركة الضامة إما بإرجاع الدين وإ

 .247لفائدة الدائن إذا منحتها الشركة واعتبرت كافية

وفي حالة عدم إرجاع الدين أو تقديم الضمانات المأمور بها، ال يحق االحتجاج باالندماج على  

. ومتى كان هذا األخير دائنا للشركة المندمجة فإنه ليس هناك ما يمنعه 248الدائن المتعرض

ذه الشركة ولو انتقلت إلى ملكية الشركة الدامجة بدون مزاحمة من من أن ينفذ على أصول ه

دائني هذه األخيرة، أما متى كان المتعرض دائناً للشركة الدامجة فإنه يحق له التنفيذ على  

 .249أصول هذه األخيرة بدون مزاحمة من دائني الشركة المندمجة

يها في قانون شركات  وفي األخير تجدر اإلشارة إلى أن أحكام التعرض المنصوص عل

المساهمة لها ارتباط وثيق مع أحكام أخرى منصوص عليها في مدونة التجارة، سواء فيما  

أو بالنسبة لألوراق التجارية أو فيما يخص نظام  يتعلق بتقديم األصل التجاري حصة في شركة، 

 صعوبات المقاولة.

                                                           

 .11.12من قانون  231الفقرة الثانية من المادة   -244 

 .11.12من قانون  222الفقرة الثانية من المادة   -245 

 .211"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -246 

 .11.12من قانون  231الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة  -247 

 .11.12من قانون  231الفقرة الخامسة من المادة   -248 

 .211"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -249 
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أنه من  122وهكذا، فبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة  مدونة التجارة، نجدها تنص على 

أو   "في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى السيما على إثر دمج شركتين 

إال إذا روعيت المقتضيات المتعلقة  250انفصالهما، ال تطبق األحكام الواردة في الفقرة السابقة

أو انفصال الشركات".  بدمج 

جاري المقدم كحصة في الشركة الدامجة االستفادة من وبذلك فال يمكن لدائني األصل الت

من مدونة التجارة إال بعد قيام هؤالء الدائنون بالتعرض  122مقتضيات الفقرة األولى من المادة 

 .11.12من قانون  231على مشروع االندماج طبقا ألحكام المادة 

باعتبارهما من أدوات   –وبالنسبة لألوراق التجارية؛ فإن كل من الكمبيالة والسند ألمر 

أداة وفاء   –دون الشيك  –االئتمان  تنتقل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة  –الذي يعتبر 

دون حاجة التباع عملية التظهير، وذلك إعماالً لمبدأ االنتقال الشامل للذمة المالية، والذي  

  دمجة مدينة بها، لتدخل ضمنيقتضي بدوره أن تنتقل األوراق التجارية التي كانت الشركة المن

 .251الجانب السلبي أو جانب الخصوم في الذمة المالية الخاصة بالشركة الدامجة

أثناء عملية االندماج  الفقرة الثانية: حماية حقوق الدائنين حاملي سندات القرض 

تقتصر هذه اآلثار على الحالة التي تكون فيها الشركات المشاركة في عملية االندماج قد  

. فهي تعتبر أوراق مالية قابلة للتداول تصدرها شركة المساهمة  252رت سندات القرضأصد

 .253وتطرحها لالكتتاب العام للحصول على قرض طويل األجل في الغالب

                                                           

أنه "إذا لم يق 122تنص الفقرة األولى من المادة  -250  أو أحدهم داخل الثالثين يوماً الموالية  من مدونة التجارة على  دم الشركاء 

أو إذا لم يقع التصريح باإلبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين   للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركة أو الحصة 

 الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في األجل المذكور".

 .111ات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص "االندماج بين الشركمحمد سلعوس:  -251 

 212، وقد عرفتها الفقرة األولى من المادة 11.12من قانون  322إلى  212نظم المشرع سندات القرض بمقتضى المواد من  -252 

 بأنها "سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس اإلصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة االسمية".

ت القرض بعدة خصائص تجعل منها ديناً لحاملها، مما يجعل عالقة حامل السند بالشركة هي عالقة مديونية وتتميز سندا  -253 

على خالف حامل السهم الذي يعتبر مساهماً في الشركة. كما أن القرض الذي تمثله السندات هو قرض جماعي، بمعنى أن  

مجموع المكتتبين عن طريق إصدار قرض واحد لالكتتاب  الشركة لم تتعاقد بشكل فردي مع كل حامل على حدة، وإنما مع 

العام، ومن ثم يقسم ذلك القرض إلى أجزاء متساوية يضمن كل واحد منها في سند، هذا باإلضافة إلى أن هذا األخير هو  

ة، وإذا  الشرككالسهم قابل للتداول بالطرق التجارية، فإذا كان اسمياً وجب قيد انتقال ملكيته في السجالت الخاصة بذلك في  

 .211"شرح القانون التجاري الجديد"، الجزء األول، مرجع سابق، ص فؤاد معالل:كان للحامل ينتقل بمجرد التسليم. 
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وقد تم التمييز فيما يتعلق باآلثار التي ترتبها عملية االندماج بين حاملي سندات القرض  

 .254بين حاملي تلك التي أصدرتها الشركة الدامجةالذي سبق أن أصدرتها الشركة المندمجة، و 

 أوالً: بالنسبة لحاملي سندات القرض في الشركة المندمجة

والتي تقضي في هذا اإلطار بأنه إما أن يعرض   11.12من قانون  232بالعودة إلى المادة 

مشروع االندماج على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركات المضمومة، أو أن تعرض 

 هم إرجاع قيمة سنداتهم بناء على طلبهم.علي

ففي هذه الحالة األخيرة ينشر عرض إرجاع قيمة السندات في الجريدة الرسمية ولمرتين 

في جريدتين مخول لهما نشر اإلعالنات القانونية، على أال يقل بين النشر األول والثاني عن 

أيام، وزيادة على ذلك يتم إعالم حاملي سندات القرض ا إلسمية بهذا العرض برسالة عشرة 

 مضمونة. وإذا كانت سندات القرض إسمية في مجموعها أصبح النشر المذكور اختيارياً.

وفي حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب، تصبح الشركة الضامة مدينة لحاملي 

 سندات القرض التي أصدرتها الشركة المضمومة.

اع قيمة سنداته داخل أجل ثالثة أشهر ابتداء من وكل حامل لسندات القرض لم يطلب إرج

آخر إجراء للنشر من تاريخ توجيه الرسالة المضمومة، يحتفظ بصفته في الشركة الضامة   تاريخ 

 وفق الشروط المحددة في عقد االندماج.

والمتعلقة بعرض مشروع االندماج على جمعيات حاملي   –أما بالنسبة للحالة األولى 

، إذا لم توافق على مشروع  241ن هذه األخيرة، وطبقاً لمقتضيات المادة فإ –سندات القرض 

أو إذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب،   االندماج، 

يمكن لمجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية االستغناء عن هذه الموافقة. كما يتم نشر 

جريدة المخول لها نشر اإلعالنات القانونية التي تم فيها اإلعالم بتوجيه  قرار االستغناء في ال

الدعوة لعقد الجمعية، وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور لالكتتاب ينشر القرار المذكور في  

 الجريدة الرسمية. وعندئذ يحتفظ حاملو سندات القرض بصفتهم في الشركة الضامة.

                                                           

 .222"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -254 
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أنه يمكن لجمعية حاملي سندات القرض أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض   غير 

والمتعلقة   231على هذه العملية وذلك وفق الشروط واآلثار المنصوص عليها في المادة 

 بالتعرضات التي يتقدم بها الدائنون العاديون.

 ثانياً: بالنسبة لحاملي سندات القرض في الشركة الدامجة

ركة الدامجة، فلم يمنحهم المشرع الحق رغم وضعية حاملي سندات القرض كدائنين للش

التي   234، وذلك طبقاً لما جاء في المادة 255في عرض مشروع االندماج على أنظار جمعياتهم

تنص على أنه "ال يعرض مشروع اإلدماج أو االنفصال على أنظار جمعيات حاملي سندات القرض 

ية"، وذلك خالفاً لما قرره المشرع في كل من الشركة الضامة والشركات المحولة إليها الذمة المال

 بالنسبة لحاملي سندات القرض في الشركة المضمومة.

إال أنه وبالنظر للمخاطر التي يمكن أن تنتج عن ضم مدينتهم األصلية من طرف شركة ال  

يعرفون عنها الكثير، وكذا بالنظر للمزاحمة المحتملة لمصالحهم التي يمكن أن تترتب عن 

، فقد خول  256ن حاملي سندات القرض بالشركة المندمجة إلى جمعيتهمإضافة عدد معين م

المشرع للجمعية العامة العادية لهؤالء إمكانية توكيل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض على  

والمتعلقة بالتعرضات التي    231االندماج وذلك وفق الشروط واآلثار المنصوص عليها في المادة 

 .257لشركة المندمجةيتقدم بها الدائنون العاديون ل

وبهذا ال يمكن للدائنين حاملي سندات القرض في الشركة الدامجة ممارسة حق التعرض 

التي عملت على استثنائهم   11.12من قانون  231مطلقاً بشكل فردي، وذلك بصريح نص المادة 

من ممارسة ذلك الحق، حيث جاء فيها ما يلي "يمكن لكل دائن إحدى الشركات المشاركة في  

 إلدماج، من غير حاملي سندات القرض،...، أن يتقدم بتعرض...".ا

                                                           

 .212على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص "النظام القانوني الندماج الشركات التجارية ابتسام فهيم:  -255 

 .222"الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، مرجع سابق، ص  عالل فالي: -256 

 .11.12من قانون  234الفقرة الثانية من المادة   -257 
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آثار االندماج على مستوى العالقات التنافسية  المطلب الثاني: 

يشكل مبدأ حرية المنافسة عماد االقتصاديات الليبرالية، وتأكيداً للتوجه االقتصادي  

،  258رجة اعتباره مبدأ دستورياً الليبرالي المغربي، فقد ارتقى المشرع المغربي بهذا المبدأ إلى د

 . 32260من خالل الفصل  2211259ينص عليه دستور 

أنه لما كان من شأن إقرار ة المنافسة بدون ضوابط، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة   إال 

أن الممارسة تثبت أنه كثيراً ما يلجأ التجار إلى استعمال وسائل غير مشروعة لمنافسة 

 .261مزاحميهم في السوق

أ حد ينكر أن االندماج هو بمثابة العملية النموذجية لوسائل التركيز االقتصادي، وذلك  وال 

لِّما ينتج عنه من تركيز لألنشطة في عدد قليل من الشركات التي تصبح لها السيطرة داخل  

السوق، إال أنه وحفاظاً على توفير جو تنافسي داخل السوق الوطنية، تبقى مسألة فرض  

 .262االندماج أمراً الزماً، خوفاً من خرق قواعد المنافسة الشريفة  المراقبة على عملية

المتعلق بحرية األسعار والمنافسة، والذي تم تعديله   22.11263وفي هذا اإلطار صدر قانون 

، وذلك من أجل تقنين مجال المنافسة ومحاربة كل  2214الصادر سنة   124.12بالقانون رقم 

 ا.الظواهر واإلخالالت التي قد تمس به

ولكل ذلك سيتم تحديد موقع عملية اندماج الشركات في قانون حرية األسعار والمنافسة 

آليات حماية حقوق الشركات المنافسة من مخاطر هذه   )الفقرة األولى(، إضافة إلى دراسة 

 العملية )الفقرة الثانية(.

                                                           

 .233ه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص "النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقابتسام فهيم:  -258 

( بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية 2211يوليو   21) 1432من شعبان  21صادر في  1.11.11ظهير شريف رقم  -259 

 .3222(، ص 2211يوليو   32) 1432شعبان  24مكرر الصادرة بتاريخ  2124عدد 

 أنه "تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر...".على   2211من دستور  32ينص الفصل   -260 

"شرح القانون التجاري الجديد"، الجزء األول، نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة   فؤاد معالل: -261 

 .231، ص 2212الخامسة، الدار البيضاء 

 .111اناته القانونية"، مرجع سابق، ص "االندماج بين الشركات وضممحمد سلعوس:  -262 

المتعلق   22.11، بتنفيذ القانون رقم 2222يونيو   2موافق ل  1421ربيع األول   2الصادر بتاريخ   1.22.222ظهير شريف رقم  -263 

، وقد تم 1142، ص 2222يوليوز   2ربيع اآلخر موافق ل   3بتاريخ  4412بحرية األسعار والمنافسة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

(، منشور بالجريدة  2214يونيو   32) 1432رمضان   2الصادر في   1.14.112بتنفيذ الظهير الشريف رقم  124.12تعديله بالقانون رقم 

 .2211(، ص 2214يوليو   24) 1432رمضان   22الصادرة بتاريخ   2212الرسمية عدد 
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 الفقرة األولى: موقع االندماج في قانون حرية األسعار والمنافسة

ع، وتشجيعاً منه لقيام منافسة حرة وشريفة بين مختلف الفاعلين االقتصاديين، إن المشر

  264قد منع مجموعة من التصرفات التي من شأنها عرقلة المنافسة، ومن بينها االتفاقات

  124.12من قانون  2265واالتفاقيات والتحالفات الصريحة أو الضمنية، وذلك من خالل المادة 

منافسة، والتي قد تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة  المتعلق بحرية األسعار وال

الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين األسعار عن طريق اآلليات الحرة للسوق 

أو الصفقات   أو انخفاضها، أو تهدف إلى تقسيم األسواق أو مصادر التموين  بافتعال ارتفاعها 

 العمومية.

كيفما كان   –المخلة بالمنافسة   –أن األمر يتعلق بكل االتفاقات   ومن خالل ذلك، يتبين

أو اتفاقيات جماعية، والتي تعقد بين   شكلها؛ سواء عقود، شركات، مجموعات ذات نفع اقتصادي 

المنتجين، أو بين هؤالء والموزعين، أو فيما بين هؤالء األخيرين، والتي إما أن تهدف مباشرة إلى 

منافسة حرة في السوق، أو يكون من شأنها أن تؤدي إلى شيء من  منع أو عرقلة أو قيام

 .266ذلك

مت المادة  من نفس القانون على كل منشأة أو مجموعة منشآت القيام  1267وقد حرَّ

باالستغالل التعسفي لوضع مهيمن؛ ويقصد بهذا األخير اتخاذ موقع قوة اقتصادية في قطاع  

جه معين على باقي المنافسين على مستوى  أو سوق بأكمله، يسمح بالتحكم فيه وفرض تو 

األثمان، أو كميات اإلنتاج، أو شروط التعاقد، أو غير ذلك من الممارسات التي تجسد المقدرة 

 .268على اإلفالت من ضغوط السوق

                                                           

أو تآزر بين اإل   -264  "االندماج بين  محمد سلعوس: رادات قصد تقييد المنافسة. وفي هذا الصدد تعرف االتفاقات بأنها تعاون 

 .121الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص 

أو    124.12من قانون  2تنص المادة  -265  أو االتفاقيات  أنه " تحظر األعمال المدبرة  المتعلق بحرية األسعار والمنافسة على 

أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كي أو يمكن أن يترتب االتفاقات  فما كان شكلها وأياً كان سببها، عندما يكون الغرض منها 

أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما،....".  عنها عرقلة المنافسة 

 .222"شرح القانون التجاري الجديد"، الجزء األول، مرجع سابق، ص  فؤاد معالل: -266 

أنه " يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت من قانون ح 1تنص الفقرة األولى من المادة  -267  رية األسعار والمنافسة على 

 باالستغالل التعسفي:

 لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق؛  -1

 لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواٍز."  -2

 .221د"، الجزء األول، مرجع سابق، ص "شرح القانون التجاري الجدي فؤاد معالل: -268 
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ويكمن الفرق بين االستغالل التعسفي لوضع مهيمن واالتفاقات المخلة بالمنافسة، في  

ال تقوم على استغالل موقع قوة اقتصادية، بل تسعى إلى    –ات أي االتفاق  –كون هذه األخيرة 

أنها ال تعتبر استغالالً تعسفياً لوضع مهيمن،   خلق موقع قوة، األمر الذي يمكن معه القول 

 .269وإنما هي وسيلة لخلق وضع مهيمن

المتعلق بحرية    124.12وعالوة على ذلك، فقد تطرق المشرع في القسم الرابع من قانون 

 حددت معالمها وعملياتها.   270ر والمنافسة لظاهرة التركيز االقتصادي، وجاء بمقتضياتاألسعا

صفة أو المنشآت ب  –وطبقاً لهذه المقتضيات يقصد بالتركيز االقتصادي، أن تقوم المقاوالت 

باالرتباط فيما بينها، من أجل تحقيق أهداف التعاون والتكامل االقتصادي بين   –عامة 

كة، والزيادة في حجم االستثمارات االقتصادية، وتحولها من وحدات صغيرة المشروعات المشتر 

إلى وحدات كبيرة، وبذلك فهو يشمل كل العمليات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حجم  

 .271الوحدات االقتصادية، وصوالً إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين المشروعات الداخلة فيه

كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة وقد نص المشرع على ضرورة تبليغ  

أنه ال يمكن تطبيق هذه القاعدة إال بتحقق أحد   من طرف المنشآت واألطراف المعنية، إال 

 .272الشروط المنصوص عليها قانوناً 

                                                           

 .121"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -269 

أنه: " تنجز عملية   124.12من قانون  11تنص الفقرتين األولى والثانية من المادة  -270  المتعلق بحرية األسعار والمنافسة على 

 تركيز:

 ن أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقاً؛حينما تندمج منشأتا  -1

حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على األقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر،   -2

على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال  

 صول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛أو شراء األ 

عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء  -3

منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء األصول أو بواسطة عقد  

 من الوسائل. أو غيرها

 يشكل تركيزاً في مفهوم هذه المادة، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل".

 .2"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -271 

أنه " وتطبق   124.12من قانون  12تنص الفقرة الثانية من المادة  -272   هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثالثة التالية:على 

عندما يفوق رقم المعامالت اإلجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات األشخاص   -

من  في بندها األول  4الذاتيين أو االعتباريين األطراف في عملية التركيز المبلغ المحدد بنص تنظيمي؛ )وقد حددت المادة 

 مليون درهم(. 122هذا المبلغ في   2214الصادر في فاتح ديسمبر   2.14.222المرسوم رقم 
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ومن خالل ما سبق بيانه من المفاهيم التي تناولها قانون حرية األسعار والمنافسة، فإن  

آخر، ما هو  السؤال الذي يطرح ن فسه هو؛ ما موقع عملية االندماج في هذا القانون؟ وبتعبير 

التكييف الذي يمكن إسقاطه على عملية االندماج، هل تدخل في نطاق االتفاقات المخلة 

ن بلون االستغالل التعسفي للوضع المهيمن، أم أن االندماج مولود من   بالمنافسة، أم تَتَلوَّ

 رحم التركيز االقتصادي؟

أو أكثر فيما بدا أو تكتل شركتين  ية يمكن القول، وكما هو معلوم أن االندماج هو اتحاد 

بينها سواء عن طريق الضم أو من خالل تأسيس شركة جديدة يترتب عنه انتقال الذمم المالية  

أو الجديدة.  للشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة 

يق اتفاق الشركات الداخلة فيه لتحقيق  وتطبيقاً لذلك، فإنه ال يمكن تصور االندماج عن طر 

أو   أهداف تؤدي إلى اإلخالل بالمنافسة وعرقلتها، ألن االندماج ينتج عنه حتما فناء الشركة 

الشركات المندمجة وبقاء الشركة الدامجة أو ظهور الشركة الجديدة. وبالتالي فاالندماج ال يدخل 

 في نطاق االتفاقات المخلة بالمنافسة.

أو  باإلضافة إ لى ذلك فاالندماج في حد ذاته ال يمكن أن يشكل وضعاً مهيمناً داخل السوق 

يخلق حالة تبعية اقتصادية لكي تطاله مقتضيات االستغالل التعسفي لوضع مهيمن، وإن كان  

 .273هذا الوضع قد ينتج ما بعد تحقيق االندماج

أن المتعلق بحرية األسعار وا  124.12من قانون  11وبإلقاء الضوء على  لمنافسة، يتضح جلياً 

عملية االندماج تعتبر من عمليات التركيز االقتصادي، حيث جاء فيها ما يلي؛ " تنجز عملية 

 حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة مسبقاً؛ ....".  -1تركيز: 

                                                           

عندما يفوق رقم المعامالت اإلجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنين على األقل من المنشآت   -

في بندها الثاني  4تنظيمي؛ )وقد حددت المادة  أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو االعتباريين المعنيين المبلغ المحدد بنص

 مليون درهم(. 222هذا المبلغ في   2214الصادر في فاتح ديسمبر   2.14.222من المرسوم رقم 

عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفاً في العقد أو موضوعاً له أو مرتبطة به اقتصادياً خالل السنة المدنية   -

أو الخدمات من من   %40السابقة أكثر من  أو المنتوجات  أو المعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع  أو الشراءات  البيوع 

أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة".  نفس النوع 

 .232 ، ص"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابقابتسام فهيم:  -273 



 52د: العد                                                    قيعبد القادر صدي                          واألكاديمية         الجامعية األبحاث سلسلة

 

24 
 

ولكن ال يسمح القول بأن كل عملية اندماج هي عملية تركيز من شأنها المساس 

، وذلك لكون المشرع قصد كل مشروع تركيز أو كل تركيز من شأنه أن يمس بالمنافسة

 .274بالمنافسة بخلق أو تعزيز وضع مهيمن، واشترط لقيام هذه الحالة ثالثة شروط السابق ذكرها

وفي األخير يمكن القول، أن إخضاع عملية االندماج لمقتضيات التركيز االقتصادي، بدل 

لمخلة بالمنافسة، وتلك الخاصة باالستغالل التعسفي لوضع إخضاعه لمقتضيات االتفاقات ا

 .275مهيمن، فيه حماية للشركات المنافسة والشركات المندمجة ولعملية االندماج بصفة عامة

آليات حماية حقوق الشركات المنافسة  الفقرة الثانية: 

رصودة،  نية المإن االندماج باعتباره من عمليات التركيز االقتصادي فهو يخضع لآلليات القانو 

لمراقبة عمليات التركيز، حتى ال تشكل إضراراً بمبدأ حرية المنافسة الذي يكفله القانون للشركات  

. وفي حالة خرق المقتضيات المتعلقة بمراقبة مشروع  276المندمجة ولغيرها على السواء

  لمنافسةاالندماج تطبق الجزاءات والتدابير كمظهر من مظاهر حماية الشركات المنافسة في ا

 الحرة.

ألزم المشرع المنشآت واألطراف المعنية بالتبليغ عن كل عملية تركيز  وتحقيقاً لذلك، فقد 

،  278، وذلك في حالة تحقق أحد الشروط المشار إليها سابقاً 277قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة

ق بمجلس  المتعل  22.13280من قانون  2279كما مكَّن المنشآت والهيئات المشار إليها في المادة 

                                                           

 .234المرجع نفسه، ص   -274 

 .122"االندماج بين الشركات وضماناته القانونية"، مرجع سابق، ص محمد سلعوس:  -275 

 .242"النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء"، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ابتسام فهيم:  -276 

المتعلق بمجلس المنافسة، بكونه "هيأة مستقلة   22.13ق المادة األولى من قانون يعرف مجلس المنافسة وفق منطو   -277 

مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية واإلنصاف في العالقات االقتصادية، خاصة من خالل تحليل  

لتجارية غير المشروعة وعمليات التركيز  وضبط وضعية المنافسة في األسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات ا

 االقتصادي واالحتكار.

 يتمتع المجلس بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي".

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة.  124.12من قانون  12المادة   -278 

وغرف التجارة والصناعة  هذه الهيئات في كل من مجالس الجماعات الترابية    22.13من قانون  2وقد حددت المادة   -279 

والخدمات، وغرف الفالحة وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، وكذا المنظمات النقابية والمهنية، وهيئات التقنين  

 القطاعية باإلضافة إلى جمعيات المستهلكين المعترف لها بصبغة المنفعة العامة.

المتعلق بمجلس    22.13(، بتنفيذ القانون رقم 2214يونيو   32) 2143رمضان   2صادر في  1.14.111ظهير شريف رقم  -280 

 .2212(، ص 2214يوليو   24) 1432رمضان   22بتاريخ  2212المنافسة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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من  12المنافسة، أن تخبر مجلس المنافسة بكل عملية تركيز أنجزت خالفاً لمقتضيات المادة 

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة.  124.12قانون 

وما تجب اإلشارة إليه في هذا اإلطار، أن التبليغ عن عملية التركيز كانت توجه للسلطة  

قوم الوزير بإحالة مشروع التركيز على مجلس  العمومية، ممثلة في الوزير األول، حيث ي

 .124.12وقبل تعديله بقانون   22.11المنافسة، وذلك في ظل قانون 

ابتداء من تاريخ    281( يوماً 22وهكذا يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين )

 استالم التبليغ كامالً.

هادفة على الخصوص إلى معالجة، كما يمكن ألطراف العملية أن تتعهد باتخاذ التدابير ال

آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة إما عند تبليغ هذه العملية، أو في أي وقت  عند االقتضاء 

( يوماً ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ كامالً، ما دام لم يتم اتخاذ 22قبل انصرام أجل ستين )

 .282قرار البت من طرف مجلس المنافسة

المتعلق بحرية األسعار والمنافسة   124.12من قانون  12ة الخامسة من المادة وطبقاً للفقر 

 فإن مجلس المنافسة يمكن أن يتخذ أحد القرارات الثالثة:

إما أن يعتبر، بقرار معلل، أن العملية التي تم تبليغها إليه ال تندرج في مجال المادتين  -1

 من نفس القانون المشار إليهما أعاله. 12و  11

يرخص بالعملية ويشترط، عند االقتضاء، بقرار معلل، أن يقترن هذا الترخيص   أو أن -2

 باإلنجاز الفعلي للتعهدات التي اتخذتها األطراف؛

أو إذا اعتبر أنه الزال هناك احتمال جدي للمساس بالمنافسة، أن يقوم بدراسة  -3

 من نفس القانون. 12وفق الشروط المنصوص عليها في المادة   283معمقة

 لك توجه نسخة من القرار فوراً إلى اإلدارة.وبعد ذ 

                                                           

 وفي حالة ما إذا توصل مجلس المنافسة بتعهدات، يمدد هذا األجل بعشرين يوماً.  -281 

أنه في حالة الضرورة الخاص -282  آجال إال  ة مثل استكمال التعهدات، يمكن لألطراف أن تطلب من مجلس المنافسة توقيف 

 دراسة العملية في حدود عشرين يوماً.

  124.12من قانون  14إلى  12للمزيد من التفاصيل حول الدراسة المعمقة لعملية التركيز يمكن اإلطالع على المواد من   -283 

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة.
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أيا من القرارات الثالثة داخل األجل    –وفي الحالة التي لم يتخذ فيها مجلس المنافسة 

أخبر اإلدارة بذلك. وتعد العملية كما لو صدر في شأنها قرار بالترخيص   –السابق اإلشارة إليه 

، والمتمثل في عشرين 14ألولى من المادة بعد انصرام األجل المحدد لإلدارة بموجب الفقرة ا

أو إخبارها به.22)  ( يوماً من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة 

وإذا تخلفت المنشآت عن التبليغ على مشروع االندماج، أو لم تف بااللتزامات التي تعهدت 

من  رة، أو تضبها في ذلك التبليغ، أو لم تستجب للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة أو اإلدا

التبليغ إغفاالت أو تصريحات غير صحيحة، جاز لمجلس المنافسة توقيع عقوبات مالية على  

 . 11284األطراف نصت عليها المادة 

دون احتساب   %2ويحدد المبلغ األقصى لهذه العقوبات بالنسبة لألشخاص االعتباريين في 

آخر سنة  محاسبية مختتمة، دون  الرسوم من رقم معامالتهم المنجز في المغرب خالل 

احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعامالت الذي أنجزته في المغرب خالل 

 نفس الفترة الجهة التي تم تمليكها.

 .285كما يمكن أن تصحب هذه العقوبة بسحب القرار الذي رخص بإنجاز العملية

 خاتمة

التركيز  القتصادي" يتضح جلياً أن  من خالل دراسة موضوع "االندماج كآلية للتركيز ا

باالرتباط فيما بينها، من   –أو المنشآت بصفة عامة   –المقاوالت يتمظهر في قيام    االقتصادي

أجل تحقيق أهداف التعاون والتكامل االقتصادي بين المشروعات المشتركة، والزيادة في حجم  

آلية كبيرة،    االستثمارات االقتصادية، وتحولها من وحدات صغيرة إلى وحدات االندماج باعتباره 

آليات التركيز االقتصادي يعتبر من أهم مالمح ومظاهر التحوالت السريعة والتطورات   من 

المتداخلة التي عرفتها والزالت تعرفها الساحة االقتصادية العالمية، إذ يشكل الوسيلة األنجع  

 قتصادية بما فيها الرائدة.للحفاظ على المكانة السوقية، والميزة التنافسية للمؤسسات اال 

أو أكثر بل يتعدى ذلك  وبذلك فإن االندماج ال يشكل مجرد عقد قانوني يجمع بين طرفين 

إلى كونه قرار استراتيجي، يصنف ضمن استراتيجيات النمو والتوسع، مع األخذ بعين االعتبار  

                                                           

 .212"شرح القانون التجاري الجديد"، الجزء األول، مرجع سابق، ص  فؤاد معالل: -284 

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة.  124.12من قانون  11للمزيد من التفاصيل راجع المادة   -285 
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وأجراء وغيرهم، جميع المصالح المرتبطة بالشركات موضوع االندماج، من مساهمين ودائنين  

 دون أن ننسى المصالح الجبائية التي قد تستفيد منها الدولة من عملية االندماج.
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 الئحة المراجع

 لمراجع باللغة العربيةأوالً: ا

 الكتب -1

 كتب العامة؛ال -أ

 :الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي"، الجزء الثاني، دار نشر   أحمد شكري السباعي"

 . 2221، الطبعة الثانية، الرباط المعرفة

 :موسوعة الشركات التجارية"، الجزء الثامن، الشركات المغفلة، األسهم، منشورات الحلبي   إلياس نصيف"

 ، بيروت لبنان.2224الحقوقية، طبعة 

 :الطبعة  41.14"إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون رقم  عبد الرحيم شميعة ،"

 .2212مكناس  -ألولى، مطبعة وراقة سجلماسة، الزيتونا

 :الوسيط في مدونة الشغل"، الجزء األول، عالقات الشغل الفردية، الطبعة األولى،   عبد اللطيف خالفي"

 . 2224المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 

 :2214"الشركات في القانون المغربي"، الطبعة األولى  عز الدين بنستي ، 

 الشركات التجارية"، الجزء األول، مقتضيات عامة، دون ذكر الطبعة، مطبعة المعرف الجديدة،   ي:عالل فال"

 .2212الرباط 

 :شرح القانون التجاري الجديد"، الجزء األول، نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة النجاح   فؤاد معالل"

 .2212الجديدة، الطبعة الخامسة، الدار البيضاء 

 :شرح القانون التجاري الجديد"، الجزء الثاني، الشركات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة،   فؤاد معالل"

 .2212الطبعة الخامسة، الدار البيضاء 

 الكتب الخاصة؛ -ب

 :النظام القانوني الندماج الشركات التجارية على ضوء الفقه والقضاء" دراسة مقارنة، مكتبة   ابتسام فهيم"

 ، سطات.2213الرشاد، الطبعة األولى 

 روحات والرسائل:األط -2

 األطروحات: -أ

 :مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة"، أطروحة لنيل الدكتوراه  عبد الرحمان السباعي"

في القانون الخاص، جامعة موالي إسماعيل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمــكناس،  

 .2213/2214السنة الجامعية 

 آليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة: نحو حكامة جيدة"،   الرحيم شميعة:  عبد "

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق )القانون الخاص(. جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم  

 ، 2211-2212اس، السنة الجامعية اعية بفالقانونية واالقتصادية واالجتم
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 الجامعية:  ئلالرسا  -ب

 :أثار اندماج الشركات على حقوق المساهمين"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون   أحمد لعروصي"

الخاص، جامعة موالي إسماعيل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمكناس، السنة  

 .2212-2211الجامعية 

 :دراسة مقارنة رسالة - ى عقود الشركة المندمجةوأثره علاندماج الشركات    آالء محمد فارس حماد

 .2213ماجيستر في القانون، جامعة بيرزيت، كلية الحقوق واإلدارة العامة، فلسطين، السنة 

 :إدماج الشركات التجارية وآثاره على حقوق األجراء في ضوء القانون المغربي"، رسالة لنيل  بوشرى تكني"

معة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية دبلوم الماستر في القانون الخاص، جا

 .2212-2221مراكش، السنة الجامعية 

 :أساليب وطرق اندماج الشركات، دراسة مالية ومحاسبية"، مذكرة ضمن متطلبات نيل  رشيد عريوة"

العلوم    شهادة الماجيستر في علوم التسيير، تخصص محاسبة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية

 .2221/2212االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 

  :القيم المنقولة بين اإلبداع االقتصادي والضوابط القانونية"، رسالة لنيل الماستر عبد الله سراج الدين"

ية، السويسي في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماع

 .2224-2221الرباط، السنة الجامعية   –

 :رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة "االندماج بين الشركات وضماناته القانونية محمد سلعوس ،"

في القانون الخاص، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بـــوجدة، السنة  

 .2224/2222الجامعية 

 المقاالت -3

 :3و  2"حماية حقوق الشركاء عند تحقيق االندماج"، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج  عائشة بلقاضي –  

 .2212، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2212أبريل/ أكتوبر 

 :د عد"اندماج الشركات التجارية في طور التسوية القضائية"، مجلة المحاكم المغربية،  عبد الكريم عباد

 .2212، يوليوز / غشت 141

 :1111-12"شهادة االستثمار الصادرة عن شركات المساهمة"، مجلة القانون واالقتصاد، العدد  فؤاد معالل. 

 :اإلدماج بين الشركات: طبيعته القانونية وآثاره"، المجلة المغربية لقانون األعمال   محمد البعدوي"

 .2224، الدار البيضاء، يناير 4والمقاوالت، مطبعة النجاح الجديدة، عدد 

 المراجع باللغة الفرنسيةثانياً:   

 Fusion des sociétés : Aspects juridique, Fiscal & Comptable. Site : 
http://www.bm.com.tn/ckeditor/files/fusion_des_societes1.pdf   
 Mercadal. (p) janin : « Memento pratique des sociétés commerciales française lefebre, Paris 1994. 
 Salah Dhibi : « La fusion des sociétés ».Site: 
http://www.expertjud.ssd.sitew.com/fs/Root/brbcicour_fusion.pdf  

  

http://www.bm.com.tn/ckeditor/files/fusion_des_societes1.pdf
http://www.expertjud.ssd.sitew.com/fs/Root/brbcicour_fusion.pdf
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