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ان   كر وعرف 
 ش 

ىل الشكر جبزيل أ تقدم الوفاء متام من       تكتو  ال س تاذ ادل والعرفان ا 

رشاف عىلمن  عاية  اهملا أ بد ،املرشف عىل هذا العمل شهيدة قادة  وا 

  من خالل مالحظاته القمية وتوجهياته السديدة.، لك مراحل هذه الرساةل

 ملناقشةا جلنة أ عضاء املوقرين أ ساتذيتللك  اجلزيل بشكري أ تقدم    

 وأ خص ابذلكر: الرساةل، هذه مناقشة قبول عىل لتفضلهم

   ده املبذول لمثني وهجبسعيد مراد  ئيس اللجنة عىل وقته ا ادلتكتو

 يف سبيل تقيمي هذا العمل.

 ت القاوون.أ جبداي أ وىليل توفيق اذلي علمين  االعميد ادلتكتو  ش ند  

 .العميد ادلتكتو  جمايج منصو  اذلي هنلت من أ خالقه قبل علمه 

 



ه   دإءــ إ 

لـــ          دي الــــــــــاهرة، ـــــي   هلل موواه.ى  وح والــــا 

لــــــى         ـــــــال  هلل يف معرهــا ا   .والــــــــديت العـــــــــزيزة أـ 

لــــــى           يل اشجيعهوت  امبساعدهت عىل بخلاليت مل ت زوجيت العزيزة  ا 

 .الرساةل اجناز فرتة ـوال                      

ىل                          سوا  و شا بنيتاا 

 

 هذا العملأ هدي                                           
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   مقدمة عامة:  

وتوفر وسائل االتصال والتواصل،  اليوم إن التطور التكنولوجي الذي يشهده العامل     
ابإلضافة إىل الرخاء االقتصادي وحرية حركة رؤوس األموال داخل الدولة وخارجها، 

، قد أثر بشكل مباشر على شكل ونوعية العالقات السيما بعد احلرب العاملية الثانية
التجارية، حيث ختلت هذه األخرية يف الكثري من االحيان عن صورهتا البسيطة، وابتت 

ساهم ذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف  تتسم ابلتعقيد والرتكيب الشديدين، وقد
 ابتكار أطر جديدة للعمل التجاري على الصعيدين الوظيفي والعملي.

هذا التعقيد والرتكيب يف العالقات التجارية، ميكن معاينته من خالل القوالب     
 التجاريةالقانونية اليت أصبحت تتخذها أطراف هذه العالقات، على رأسها الشركات 

احلياة االقتصادية،  وتشكل عصباحلياة االجتماعية  مظاهرمن أهم  أضحت اليت
 (1) .لداخلي أو حىت اخلارجيالتجارية واملالية سواء على الصعيد ا

ولعل أهم االسباب اليت سامهت يف ترسيم هذا الدور املتميز للشركات التجارية هو     
وما خلفته من انعكاسات ابلغة األمهية على مبدأي احلرية  ،طفو الفلسفة الفردية

االقتصادية ومبدأ سلطان اإلرادة، اللذان يشكالن أهم الركائز اليت يقوم عليها النظام 
ظهرت مبعناها احلديث كنظام التجارية فالشركة  واحلديثة،التقليدية  يهالرأمسايل بصورت

 (2) .يتعلق ابلرأمسالية احلرة

                                                           

 ،د.د.ن، 0202عزيز العكيلي، الوسيط يف الشركات التجارية، مطبعة دار الثقافة، عمان، األردن سنة  أنظر: (1)
 .9ص 

 .20، ص 0991 سنة أنظر: حممد فريد العريين، القانون التجاري: شركات األشخاص واألموال، القاهرة (2)
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ت أمهية الشركات التجارية تتزايد بشكل مستمر يف خمتلف صور احلياة وقد أخذ    
وبرز دورها الذي ال ميكن االستغناء عنه يف أي جمتمع من اجملتمعات املعاصرة،  العامة،
الوعاء القانوين  ابعتبارهاتشكل جزء من النسيج االقتصادي للدول، أصبحت حبيث 
وتوظيفها يف أضخم املشاريع نظرا لتمتعها خبصائص  رؤوس األموالالستقطاب  األمثل

 قانونية ال تتوفر عادة لدى األشخاص الطبيعية.

قد أثبتت التجارب االنسانية يف جمال املعامالت التجارية أن جتمع أكثر من ف    
فردا، فاملشروع اجلماعي نشخص يؤدي إىل حتقيق نتائج ال ميكن للشخص حتقيقها م

فردي على مضاعفة األرابح، من خالل قدرته على جتميع رؤوس أقدر من املشروع ال
االموال الالزمة للنهوض ابملشاريع الضخمة من جهة، ومن جهة أخرى ختفيف حجم 

 املخاطر اليت يعرفها عامل التجارة واألعمال. 

أينع مثرة  ، إذ تعدشركات املسامهة هيرواجا التجارية هم أنواع الشركات أولعل     
 ،الداخلي والدويل ينيالرأمسايل متكن بفضلها من التغلغل والتوسع على املستو للنظام 

( 1)،ذلك أهنا االقدر بني كل أنواع الشركات األخرى على جتميع رؤوس األموال وتركيزها

س املال اجتماعيا أتشكل األداة القانونية املثلى لتحقيق سيطرة ر كانت والزالت  كما
 (2)وسياسيا.

                                                           
ص  ،0991دار النهضة العربية، القاهرة  أنظر: حممود مسري الشرقاوي، الشركات التجارية يف القانون املصري، (1)

21. 
التابعة عن الشركة القابضة: دراسة مقارنة بني القانونني أنظر: معتصم حسني أمحد الغوشة، مدى استقالل الشركة  (2)

للدراسات  األردين واإلجنليزي، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية
 .02 ص ،0221العليا، األردن 
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شكال بني ابقي األشركة املسامهة  من املركز املتميز الذي حتتلهغري انه وابلرغم     
زها وحمدوديتها يف بوادر عج بدأان نلمسالقانونية االخرى للشركات التجارية، إال أننا 

التطور الكبري الذي عرفه عامل األعمال السيما يف النصف الثاين من  ةمسايرة وجمارا
 هياكلها خالل من واحدة، شركة على مبكان الصعوبة من أصبح حبيثالقرن املاضي، 

 مشاريع وحتقق تنجز أن والتكنولوجية، الفنية وحىت واملالية االقتصادية ومكناهتا اإلدارية
 خاصة يف ظل، ضخمة تتجاوز يف كثري من األحيان حدود الدولة الواحدة اقتصادية

إىل  وسعيها الدؤوبالعاملي، و احتدام املنافسة بني املشروعات على املستوى احمللي 
 .واحتكارهالسيطرة على السوق 

فكرة التوسع واالمتداد الذي تتميز به  بوجهه اجلديد يقوم على النظام الرأمسايلف     
التقدم  املشروع الكبري يعترب احملرك الرئيسي والفعال لتحقيقأين ابت املشروعات، 

ظهور منشآت اقتصادية عمالقة تتكون عرب تركز ومتركز  هذا ما أدى إىل (1)االقتصادي
  (2).الرؤوس األمو 

ستبقى شركة  هل«… قال فيها وقد عرب عن ذلك العميد هامل بعبارات مشهورة     
املسامهة اليت تشكل اليوم اخللية القاعدية يف عامل االعمال يف نفس مكانتها، أعتقد أن 
مكانتها قد اهتزت بصورة جدية، ال سيما بظهور جمموعات اقتصادية كبرية مكونة من 

 .  (3) …»احتادات شركات مسامهة عديدة

                                                           
، 0: دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون املصري، ط وانقسامهاحسين املصري، اندماج الشركات أنظر:  (1)

 . 21، ص 0991مطبعة حسان، القاهرة 
يف  حبث منشورأنظر: صائب حسن مهدي، العوملة ودور الشركات متعددة اجلنسيات يف النظام العاملي اجلديد،  (2)

 .99ص ، 0202، سنة 20ط  ،17جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، ع 
 : 20/20/0990بتاريخ  وقد جاء يف النص األصلي (3)
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التحوالت،  هذه مواجهة تتمكن الشركات التجارية منحىت وعلى هذا األساس و      
وجتعلها تعزز قدرهتا على النمو وتدعم إمكانياهتا على التنافس، وتضمن استمراريتها و 

تكون أمام  ،(1)االقتصادية املبتكرةبصورة مستمرة مع التطورات والتغريات  تتكيف
فيما لتكتل اىل ا بلجوئهاوذلك  ،(2)هياكلهاتنظيم  وإعادة وأدائها عملياهتا تطويرحتمية 

مبصطلح الرتكيز  ورجال القانون، يف إطار ما أصبح يعرف لدى االقتصاديني بينها
   (3) االقتصادي.

 ساليباألمن تركيز مشروعاهتا جمموعة  وجند أن الشركات التجارية تنتهج يف سبيل     
، رواجا يف عصران احلاضر ما يعرف مبجمع الشركات أكثرهالعل ، قانونيةال والتقنيات

مشروع اقتصادي متكامل افقيا أو عموداي تكونه جمموعة من  يظهر يف شكلالذي 
إلدارة اقتصادية خاضعة تكون الشركات ذات شخصية معنوية مستقلة، غري أهنا 

، القابضة يت على رأس اجملمع تسمى عادة ابلشركة أتاحدى الشركات متارسها  موحدة
، من خالل ابلشركات التابعةواليت تدعى الشركات ابقي تباشر سيطرهتا على  اليت

  السيطرة على ملكية أسهم هذه الشركات.

                                                                                                                                                                     
... » à savoir si la société par actions, jusqu’à présent cellule de base de la vie des 

affaires, va le demeurer. Je crois que cette position est sérieusement ébranlée, et par 

la création de grands groupes économiques constitués par des fédérations de 

plusieurs sociétés par actions....» 
Voir : Christophe BOUILLOT, Le centre des intérêts principaux l’épreuve du groupe 

transnational de sociétés, Thèse de doctorat en droit Des Affaires, Faculté de droit, 

Université Jean Moulin Lyon 3, juillet 2010, p 07.    
(1) Voir : Ch. Masquefa, La restructuration, Edition LGDJ, Paris 2000, p 03. 

 اإلسالمية اجلامعة وأرابحها، حبث منشور يف جملة الشركات أداء على االندماج أثر، الدابس حممد معتصمأنظر:  (2)
 .900، ص 0200 جوان ،20ع  ،02 مج ،واإلدارية االقتصادية للدراسات

(3) Voir : Jenny Frédéric, Weber André-Paul. Concentration économique et 

fonctionnement des marchés. In: Economie et statistique, N°65, Mars 1975, p 18. 
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واضيع قانون األعمال، خاصة يف مجممع الشركات من أهم  موضوعتعترب دراسة      
الدور االقتصادي اليت يعيشها عاملنا اليوم، أين أصبح  االقتصادية التحوالتل ظ

معات اجملبعض أن جند  إذ ،والدويلالوطين  ينللمجمع يف تزايد مستمر على الصعيد
اقتحمت هذه الوحدات العمالقة كل وقد  ،(1)تّضم آالف الشركات خاضعة لسيطرهتا

تلعب دورا متميزا يف كل القطاعات،  وابتت، مبختلف فروعها النشاطات االقتصادية
 (2).واملالية والبنكية والتجاريةالصناعية 

االهتمام بظاهرة اجملمعات ليس وليد الساعة، إذ أاثرت الكثري من اجلدل يف ارواب و      
ظهور هذا املصطلح بشكل يومي يف  حيث كانبداية من سنوات السبعينات، 

 (3)والقانونية.الصحف واجملالت األوربية املهتمة ابلقضااي االقتصادية واملالية 

اهرة ذات أصول اقتصادية أتخذ يف كثري ظجممع الشركات هو عبارة عن وملا كان      
جعل من حماولة االملام مبختلف من األحيان وضعيات متشعبة ومعقدة، فإن ذلك قد 

بل جند أن هذه الظاهرة كانت والزالت تثري الكثري  جوانبها وضبط ابعادها أمرا صعبا،
 (4).من التساؤالت وحمل حتفظات الكثري من رجال القانون

تطورات احلياة االقتصادية غالبا ما تفرض أشكال وقوالب جديدة ومبتكرة لتنظيم ف     
وأتطري العمليات االقتصادية، كثريا ما يعجز التشريع عن احصائها وجماراهتا، بل أنه  

                                                           
(1) Voir : Paul le Canau et Bruno Dondero, Droit des societies, 3éme

 éd, Lextenso 

édition, Paris 2009, p 959. 
(2)  Voir : Vanessa Desoutter, La responsabilité civile de la société mère vis-à-vis de 

sa filiale, Peter Lang internationaler Verlag der Wissenschaften, P 24. 
(3) Voir : Dollé Michel, 3 essais sur les groupes industriels, In : Economie et 

statistique, N°87, Mars 1977, P 3. 
(4) Voir : Isabelle le Gallais-Fatout, La Définition Juridique Des Groupes De 

Sociétés, thèse de doctorat, Faculté de droit et des Science politique, Université de 

Rennes 1, France 1993, P 20. 
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كثريا ما يعمد إىل جتاهلها، وعليه فإن دراسة جممعات الشركات هلا أمهية كبرية يف 
 (1) .وانني متكاملة حتكم وتنظم هذه الظاهرةاملساعدة على صياغة وإعداد ق

ارتباط القانون ابالقتصاد أصبح من احلتميات اليت ال ميكن جتاهلها وذلك من ف      
 االقتصاديةاألنظمة  تغري وتطور يرتتب علىحبيث خالل التأثري املتبادل بينهما، 

 هلا حىت تتمكن من مواكبتها ومسايرهتا، ةاملؤطر  القانونية تغري يف األنظمةابلضرورة 
وعلى هذا األساس فإن دراسة ظاهرة جممعات الشركات قد أصبحت ضرورية، سواء 

، وذلك من أجل (2)ابلنسبة لرجال القانون أو حىت املختصني يف اجملال االقتصادي
على  ومدى قدرهتا البحث يف خمتلف القوالب واالطر اليت تستوعب هذه الظاهرة،

  ة كل االنعكاسات اليت ميكن أن ختلفها. معاجل

 جممع الشركات ولعل أهم شيء يدفعنا كرجال قانون لتسليط الضوء على ظاهرة     
جمموعة من التناقضات، السيما بني االستقالل  طياتهبني  هو نظامه املتميز الذي حيمل

كيان اقتصادي ه  من وما بني التبعية االقتصادية اليت جتعل لهالقانوين للشركات املكونة 
واحد، وهذا ما يسبب يف الكثري من األحيان أزمة داخلية يف األنظمة القانونية 

  (3)املستقرة.

فاالستقالل القانوين لشركات اجملمع يفرتض ان لكل شركة من شركات اجملمع       
كياهنا القانوين اخلاص هبا بكل ما يرتتب عن ذلك من نتائج، السيما استقالل الذمة 

ننا جند أن هذه الكياانت املستقلة قانوان تشكل كيان اقتصادي واحد، أاملالية، يف حني 
                                                           

(1) Voir : Maggy Pariente, Les groupes de sociétés : aspects juridique, social, 

comptable et fiscal, édition Litec, Paris 1993, P 01. 
(2)  Voir : Vanessa Desoutter, Op. cit, P 24. 
(3)  Voir : Charley Hannoun, le droit et les groupe de sociétés, LGDJ, Paris 1991. P 

153 .  
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للشركة اليت أت يت على رأس اجملمع، واليت تفرض على  خاضع للسيطرة املالية واإلدارية
  ابقي الشركات توحيد جمهوداهتا من حيث املنهج واهلدف.

انطالقا من هذا الواقع جند أنفسنا أمام عالقة جدلية بني هذين الوضعني      
املتناقضني، ولعل هذه العالقة اجلدلية هي اليت شكلت والزالت تشكل اللبنة األوىل 

اوالت التشريعية والفقهية والقضائية اليت تناولت ظاهرة جممع الشركات، كما لكل احمل
  .(1)هنا تشكل حجر الزاوية لكل حماولة لتنظيم اجملمعأ

وابلرغم من أن اجملمع حيقق عدة فوائد على كل األصعدة، إال  ابإلضافة إىل ذلك     
أنه وابملقابل يشكل عدة خماطر وحتدايت ال ميكن إمهاهلا، فاحلجم والوزن االقتصادي 
الذي ميكن أن يصل إليه اجملمع ميكن أن يشكل نوع من التعسف يف مواجهة املتعاملني 

روعة من خالل احتكاره لألسواق، كما االقتصاديني اآلخرين ويضرب مبدأ املنافسة املش
ميكن أن يضر مبصاحل األطراف املتعاملة مع الشركات املنضوية حتت لوائه على غرار 

الشيء الذي يستدعي الباحثني  ،(2)الشركاء املسامهني، املستخدمني والدائنني....إخل
لناحية العملية إىل ضرورة معاجلة هذه الظاهرة من الناحية العلمية األكادميية وكذا من ا

للكشف عن جوهرها واهدافها وانعكاساهتا على خمتلف األصعدة، من خالل اإلحاطة 
 بكل أبعادها وجوانبها. 

                                                           
أنظر: حيىي عبد الرمحن رضا، اجلوانب القانونية جملموعة الشركات عرب الوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة  (1)

 .029 ، ص0991
(2) Voir : M. HU Xinyu, le groupe de sociétés en droit français et en droit chinois, 

Thèse de doctorat en Droit privé soutenue à l’Université d'Angers, Paris 2010, pp 3 

et 4. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi9uP2Am9TLAhXrO5oKHe6AC2sQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fhalshs.archives-ouvertes.fr%2Ftel-00967978%2Fdocument&usg=AFQjCNHhKmEsg0MP8a24hqlKiyLTjpeWNQ&cad=rja
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اجلزائري قد تضمن ومنذ صدور القانون  التشريعويف اجلزائر، وابلرغم من أن      
بتكوين جممعات الشركات، كما أن بعض النصوص اليت تسمح  0919التجاري سنة 

بعض  تافضموجة التعديالت اليت عرفتها اجلزائر مع بداية سنوات التسعينات قد أ
إال أننا مل نلمس ، النصوص التشريعية اليت تنظم جممع الشركات ولو بصورة بسيطة

 األخرية،إال يف السنوات انتشارا واسعا هلذه الظاهرة يف األوساط االقتصادية اجلزائرية 
 .صبعة للقطاع اخلاالتابعض اجملمعات أين ظهرت 

جممعات شركات أنشأهتا الدولة  وقد سجلنا خالل سنوات التسعينات ظهور     
، وذلك (1)املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة 99/09مبوجب األمر 

قامت برتكيز املؤسسات عمليات إعادة هيكلة االقتصاد الوطين، حبيث  مبناسبة
رأمساهلا كليا للدولة ضمن جممعات، غري أن هذه اجملمعات مت إلغاؤها العمومية اململوك 
الذي ، (2)املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية 20/21مبوجب األمر 

 (.S.G.Pاستبدل اجملمع بشركة تسيري مسامهات الدولة )

ات، هذا الواقع انعكس بصورة مباشرة على اجلوانب النظرية لفكرة جممع الشرك     
سواء من الناحية التشريعية أو حىت الفقهية والقضائية، فمن الناحية التشريعية مل يتناول 
التشريع التجاري اجلزائري فكرة جممع الشركات إال من خالل نصوص معدودة سواء 

أما من الناحية القضائية فإن أحكام ضمن القانون التجاري أو القانون اجلبائي، 
 القضائية مبختلف درجاهتا منعدمة يف هذا الشأن.وقرارات اهليئات 

                                                           
 01/29/0999بتاريخ  99، الصادر ابجلريدة الرمسية عدد 09/29/0999املؤرخ يف  99/09األمر رقم  (1)

 املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة.
 00/29/0220بتاريخ  11، الصادر ابجلريدة الرمسية عدد 02/29/0220املؤرخ يف  20/21األمر رقم  (2)

 .العمومية وتسيريها وخصخصتهابتنظيم املؤسسات املتعلق 
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وابلرجوع إىل اجلانب الفقهي، فإننا سجلنا نقصا فادحا يف الرتاكمات العلمية من      
حبوث ودراسات أكادميية تدور حول هذا املوضوع، ابستثناء بعض رسائل املاجستري 

جلبائية جملمع الشركات، املتخصصة يف ميدان العلوم االقتصادية واليت تناولت اجلوانب ا
أما يف ميدان العلوم القانونية فإننا مل جند سوى رسالة دكتوراه واحدة تناولت فكرة 

 اجملمع حتت عنوان " النظام اجلبائي جملمع الشركات ".

أننا مل جند أي دراسة متكاملة تناولت جممع الشركات يف الدول العربية، حيث كما       
يني الذين تناولوا هذه الفكرة تطرقوا إليها بصورة عرضية سواء أن كل املؤلفني واألكادمي

مبناسبة دراسة الشركة القابضة ابعتبارها إحدى مكوانت اجملمع، أو عند البحث يف 
 موضوع الشركات متعددة اجلنسيات ابعتبار أن اجملمع يشكل إحدى وسائل قيامها.   

جعلت منه إىل وقت غري  قتصاديةاهو عبارة عن حقيقة وملا كان جممع الشركات      
فإن ذلك يضيفه إىل قائمة الفكر القانوين،  بعيد غريبا عن املفاهيم اليت استقر عليها

الظواهر اليت شكلت والزالت تشكل تفاوات كبريا بني الواقع والقانون، هذا ما جيعلنا 
ضرورة وإمكانية وضع نظام قانوين متكامل قادر على أن يستجيب نتساءل عن 

وتإلطار تلنظري وتلعيملي يتضيمن حتديد مفهوم  تلقانوين  ،يمياته  وصوويياه مل
 ويبني طبيعة وحدود تلعالقات فييما بينها.وحدتت تالقتوادية تملكونة ل  لل

دراستنا هلذا املوضوع املعنون ابلنظام  سنحاول من خاللبناء على كل ما ذكرانه      
تسليط الضوء على الوعاء القانوين الذي يستوعب هذه  ،القانوين جملمع الشركات

الظاهرة املبتكرة مبا حتمله من تناقضات يف معاملها وركائزها، خاصة تلك املتعلقة 
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ابحلقيقة القانونية للمجمع واملتمثلة يف غياب الشخصية القانونية له، واحلقيقة 
 .سلطة قرار واحدةاالقتصادية اليت جتعل من اجملمع كيان اقتصادي واحد خاضع ل

ما بني املفاهيم القانونية املستقرة حماولة اجياد مقارابت علمية كل هذا من خالل        
 ،وفكرة جممع الشركات، ومدى قدرهتا على استيعاب هذه الظاهرة بكل أبعادها

وفعاليتها يف تسوية كل املشاكل الناشئة عنها، كما سنعاجل مدى ضرورة استحداث 
مبادئ قانونية وآليات تشريعية قادرة على أتطري االنعكاسات اليت خيلفها اجملمع على 

 مستوى كل األصعدة.

وقد استعملنا يف دراستنا هذه منهجا وصفيا وذلك مبناسبة احلديث عن خلفيات      
الشركات والبيئة اليت نشأ فيها وخمتلف العوامل اليت سامهت يف تطوره  ظاهرة جممع

وجعلت منه حيتل املكانة اليت هو عليها يف عامل األعمال اليوم، وكذا عند التطرق إىل 
استخراج خمتلف اخلصائص اليت يتصف هبا واليت جتعل منه يتميز عن الكثري من املفاهيم 

 يت ترمي إىل تركيز املشروعات وتكتلها.االقتصادية والقانونية السيما ال
كما جلأان من خالل دراستنا إىل استعمال تقنيات وأساليب املنهج       

وذلك عند حماولتنا الوصول إىل حتديد املفهوم القانوين للمجمع وضبط  التحليلي،
خمتلف أبعاده والوقوف على أسسه ومقوماته وكذا البحث يف اإلطار القانوين للشركات 

  تكونه.اليت
أما املنهج املقارن فإنه رافقنا طيلة مراحل الدراسة حىت نتمكن من الوقوف على      

األمناط املختلفة اليت متت من خالهلا معاجلة هذه الظاهرة وحماولة استخالص أجنع احللول 
وأقرهبا لواقع الظاهرة حمل الدراسة، السيما عند البحث يف اإلطار التشريعي الذي حيكم 

م بعض اجلوانب القانونية للمجمع. حبيث اعتمدان على أغلبية التشريعات العربية وينظ
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ابإلضافة إىل أهم تشريعات الدول الغربية كالتشريع الفرنسي والتشريع اإلجنليزي 
  واألمريكي واألملاين ابعتبار جتارهبا الرائدة يف هذا اجملال.

وحىت تتمكن هذه الدراسة من حتقيق غاايهتا ونتوصل إىل اإلجابة على كل      
 اإلشكاليات اليت تضمنتها ارأتينا تقسيمها إىل اببني:

جممع الشركات قصد وضعها ضمن أتصيل ظاهرة حناول من خالل الباب األول      
أصوهلا يتوافق مع خصوصياهتا وذلك عن طريق البحث يف  ،إطار قانوين متكامل

وموقعها يف النظام االقتصادي املعاصر وهذا ما سيتم دراسته يف الفصل  ماهيتهاو 
 األول.

وبعد متكننا من حتديد مفهوم هذه الظاهرة وضبط خمتلف أبعادها، نقوم     
 ابستخالص مقوماهتا والتدقيق فيها خالل الفصل الثاين.

ف عن البنية الداخلية جملمع أما الباب الثاين من هذه الدراسة فسنخصصه للكش     
من خالل البحث املعمق يف اإلطار القانوين الذي ينظم الوحدات  ،الشركات

وذلك ابلغوص يف أعماق املفهوم القانوين لكل من الشركة  ،االقتصادية املكونة له
 . يف الفصل الثاين التابعةخالل الفصل األول مث الشركة القابضة 
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 األول الباب

التأصيل القانوين لفكرة جممع 
 الشركات
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      متهيـــــــد: 

من أهم الظواهر االقتصادية احلديثة، وذلك من  االقتصاديز يرتكالتعترب ظاهرة      
خمتلفة، وتقنية قانونية  طرائق وأتساليب تستعاالاب تكتل الوحدات االقتصادية خالل

رواجا يف عصران احلاضر هو ما يعرف مبجاع الشركات  وأكثرهاولعل أهم هذه الوتسائل 
 .الذي أصبح يشكل الناوذج األمثل لتنظيم النشاط االقتصادي

ويتاثل ذلك يف خضوع جماوعة من الشركات متارس نشاطا اقتصاداي متطابقا،      
متكامال أو متشاهبا إلدارة اقتصادية موحدة، ورقابة على ذممها املالية بواتسطة احدى 

 متارس حبيث، القابضةأتيت على رأس اجملاع تساى عادة ابلشركة اليت شركات ال
من خالل السيطرة على ملكية  كل الشركات املكونة للاجاععلى  ورقابتها تسيطرهتا 

 وحدة اقتصادية واحدة. اجتعل منهحىت  أتسهم هذه الشركات

عترب شكاًل قانونياً يال  ، إذ أنهإن جماع الشركات ليس من ابتكار الفكر القانوين     
وإمنا هو عبارة عن حقيقة خلفتها الظروف االقتصادية اليت متايزًا للشركات التجارية، 

، تقوم على وجود وحدة اقتصادية هلا  خاصة بعد اهاية احلر  العاملية الثانيةملعاشها العا
ا  نفس االتسرتاتيجية وهتدف إىل حتقيق غاايت مشرتكة مكونة من عدة شركات لكل منه

 كيااها القانوين اخلاص هبا.

وقد جعل ذلك من جماع الشركات عبارة عن مظهر من مظاهر التفاوت بني      
، هذا ما يستدعي حماولة أتصيل هذه الظاهرة هبدف ردها إىل نظام الواقع والقانون

 قانوين متكامل يستجيب ملايزاهتا وخصوصياهتا. 
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هذه الظاهرة ومكانتها يف عامل  ماهيةيف ولعل حتقيق ذلك ال يتأتى إال ابلبحث      
ميكن هلا أن تقوم إال األول( مث اتستخالص مقوماهتا القانونية اليت ال  )الفصلاألعاال 
 الفصل الثاين(.بتوافرها )
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 :الفصل األول
 وماهية جماع الشركات ةضرور 
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 متهيـــــــد: 

قتصادية اليت يعرفها االقتصاد العاملي يعترب جماع الشركات من أهم الظواهر اال     
ة تسواء داخل املعاصر، وذلك ملا له من أتثريات هامة على خمتلف اجلوانب االقتصادي

، ويرجع السبب يف ذلك إىل اخلصوصية االقتصادية والقانونية خارجه وأإقليم الدولة 
 اليت يتايز هبا واليت جعلت منه حيتل مكانة مرموقة يف عامل األعاال.

وجماع الشركات هو عبارة عن صورة متطورة من صور الرتكيز االقتصادي أفرزها     
الذي يقوم على فكرة تكتل املشاريع وتوحدها من الوجه اجلديد للنظام الرأمسايل، 

خالل تركيز الوتسائل املادية والبشرية قصد القيام أبعباء املشاريع االقتصادية الضخاة 
  ة عن القيام هبا منفردة.اليت تعجز الوحدات االقتصادي

ايز يف عامل االقتصاد، البد له من إطار قانوين يستوعبه وملا كان للاجاع دور مت     
وحيدد معامله، وعليه فإننا تسنتطرق خالل هذا الفصل إىل املرافعة على ضرورة وأمهية 
جماع الشركات )مبحث أول( مث نعرج على حبث ودراتسة خمتلف جهود القانونيني 

 يد مفهومه القانوين )مبحث اثن(.لتحد
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 مرافعة يف ضرورة وأمهية جممع الشركاتاملبحث األول: 

يعترب جماع الشركات صورة من صور الرتكيز االقتصادي، وذلك من خالل تكتل      
املستقلة قانوان عن بعضها، غري أاها ابملقابل تشكل وحدة  جماوعة من الشركات

أهداف ومشاريع يف إطار اتسرتاتيجية واحدة حتددها الشركة اقتصادية هتدف إىل حتقيق 
 .اليت أتيت على رأس اجملاع )املطلب األول(

أتساليب وتقنيات خاصة هبا، كاا لكل منها  صور،والرتكيز االقتصادي يتخذ عدة      
أن لكل منها حماتسن وعيو ، ولعل النظام القانوين املتايز الذي خيتص به جماع 

ه حيتل املكانة األفضل بني ابقي صور وأشكال الرتكيز االقتصادي الشركات جعل من
  .األخرى )املطلب الثاين(

 املطلب األول: جممع الشركات آلية للرتكيز االقتصادي

إن أهم ما أصبح مييز االقتصاد املعاصر هو ظاهرة تركز املشروعات، فالتطورات      
وحىت  النواحي االقتصادية والسياتسية األخرية يف خمتلف الفرتة العامل يف شهدها اليت

 إىل االقتصادية مبختلف أنواعها وأحجامها وختصصاهتا دفع ابملؤتسسات االجتااعية،
(1) .هياكلهاوإعادة تنظيم  وأدائها عالياهتا تطوير طريق عن التحوالت هذه مواجهة

                                                           
 .215ص  ،املرجع السابق، الدابس حماد معتصمأنظر:  (1)
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ري وأصبحنا نسجل تراجع دور وفعالية الوحدات االقتصادية ذات احلجم الصغ     
واملتوتسط، وأصبح االقتصاد اليوم يوصف بعصر رأمسالية الوحدات الضخاة أو ما 

، أين تراجعت فكرة الرأمسالية التنافسية، وأصبح املشروع (1)يساى برأمسالية االحتكارات
 .الكبري يعترب احملرك الرئيسي والفعال لتحقيق التقدم االقتصادي

صادية هو تنوع طبيعة نشاطاهتا، ولعل أهم ما اصبح مييز هذه الوحدات االقت     
وقدرهتا على االنتشار والتغلغل يف أتسواق املنتجات واخلدمات، ويف اقامة التحالفات 

، يف إطار يف النشاط أو املكالة هلااالتسرتاتيجية بينها وبني غريها من الوحدات املااثلة 
           (2).اديما يعرف لدى االقتصاديني و رجال القانون مبصطلح الرتكيز االقتص

                                                           
أدى إىل ظهور  للاشروعاتيث وما رافق هذا النظام من تركيز ن التحوالت اليت عرفها النظام االقتصادي احلدإ (1)

مشاريع عاالقة، حيث أخذت هذه املشاريع تسيطر على قطاعات واتسعة من التجارة عن طريق عقد اتفاقات بني 
 .عدة شركات هدفها احتكار إنتاج تسلع معينة وتسويقها، ووضع تسياتسة موحدة لألتسعار

عة العالقة القانونية بني كل من الشركة القابضة والشركة املتعددة اجلنسيات من جهة أنظر: مروان بدري اإلبراهيم، طبي
 . 22. ص 5002، 9 ع، 11 مجوالشركات التابعة لكل منها من جهة أخرى، حبث منشور يف جملة املنارة، 

املرجع ، املصريانون : دراتسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقنقسامهااو اندماج الشركات حسين املصري،  أنظر: (2)
 . 02 ، صالسابق
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لظاهرة الرتكيز  القانونية اجلوانب عن تسنحاول الكشفانطالقا من ذلك      
 .اثين( )فرعوصورها  امث نبني أمهيته ،أول( )فرع االقتصادي

    مفهوم الرتكيز االقتصاديالفرع األول: 

يعد الرتكيز االقتصادي من اآلليات االقتصادية اليت متخضت عن الفكر      
هدفه الرئيسي حشد الطاقات وتوفري وجتايع  ،صادي والقانوين يف العصر احلديثاالقت

االمكانيات املالية والبشرية والعلاية والتكنولوجية قصد انشاء وحدات اقتصادية قادرة 
على التكيف مع املعطيات احلديثة اليت تعرفها احلياة االقتصادية املعاصرة، وقد نتج عن 

والتشعب وابلتايل صعوبة يف الكثري من االحيان إلعطاء  ذلك وجود نوع من التعقيد
 تكييف قانوين متكامل هلذه الظاهرة، وفهم الطبيعة القانونية هلا.

، مث قتصادياالتسنحاول خالل هذا الفرع التطرق للتطور التارخيي لعاليات الرتكيز      
  .نتوقف عند اجملهودات التشريعية والفقهية اليت حاولت تعريفها

 ال: التطور التارخيي لعمليات الرتكيز االقتصاديأو 

ن املظاهر االوىل لعاليات الرتكيز االقتصادي بدأت يف أواخر القرن التاتسع عشر إ     
التسياا يف الوالايت املتحدة األمريكية، أين ظهرت بعض املبادرات الطاحمة للسيطرة 

ة انشاء وحدات اقتصادية على األتسواق التجارية الداخلية واخلارجية من خالل حماول
ضخاة عن طريق ابرام اتفاقات بني عدة شركات هدفها احتكار انتاج تسلع معينة أو 

  (1) لألتسعار.تسويقها أو وضع تسياتسة موحدة 

                                                           
، عاان 2ط أنظر: فوزي حماد تسامي، الشركات التجارية: األحكام العامة واخلاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (1)

 .261 ، ص5012
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إال أن اآلاثر السلبية اليت صاحبت هذه التكتالت، ال تسياا هتديد مصاحل      
االحتكار واهليانة على املستهلك وضر  مبدأ املنافسة عن طريق خلق نوع من 

متثل ، دفعت العديد من التشريعات إىل تقييد هذه املاارتسات، ولعل أمهها (1) األتسواق
القوانني اليت أصدرهتا الوالايت املتحدة األمريكية، نذكر منها على تسبيل املثال قانون  يف

يتضان منع الوحدات  ، الذي1090لسنة ( Cherman Actشريمان )
حتديد األتسعار أو اقتسام األتسواق على  علىاالتفاق النشاط من  االقتصادية املتااثلة

  (2).اإلنتاجأتساس جغرايف أو انتاجي، أو تسقيف 

، حبيث متنع املادة األوىل منه 1912( تسنة Claytonوقانون كاليتون )     
ما املادة أأو الشراء للانتجات املتااثلة،  أتسعار البيعاالحتكار املبين على التاييز يف 

فإاها حتضر املاارتسات التجارية القائاة على التاييز بني األشخاص يف عالية الثانية 
من هذا القانون، حتضر عالية اكتسا  شركات  02البيع أو اإلجيار، كاا أن املادة 

 .(3)املسامهة بطريق مباشر أو غري مباشر هبدف االحتكار واهليانة على السوق

                                                           
 .215، ص املرجع السابقالدابس،  حماد معتصم أنظر: (1)
ري مشروع كل عقد أو اتفاق احتكاري، وكل اتفاق على يعترب غ»تنص املادة األوىل من قانون شريمان على:  (2)

 .«أجنبيةذلك، من شأنه أن يقيد التجارة بني خمتلف الوالايت أو مع أماكن 
يعترب خمالفا هلذه املادة كل فعل يقوم به أي شخص من شأنه أن » أنه: تنص علىفأما املادة الثانية من هذا القانون 
 .«التجارةمع شخص أو أشخاص آخرين على احتكار أي جزء أو قسم من حيتكر أو حياول أن حيتكر أو يتفق 

حماد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين، حبث منشور يف جملة مؤتة للبحوث  اعيلأنظر: إمس
 .126، ص1906، األردن تسنة 01 ع، 01 مجوالدراتسات، 

تستعاال غري املشروع للاركز املتحكم يف السوق: دراتسة أنظر: صفاء تقي عبد العيساوي، املفهوم القانوين لال (3)
 .61، ص 5012، العراق تسنة 51 ع، 09 مجمقارنة، حبث منشور يف جملة واتسط للعلوم اإلنسانية، 
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لسنة  (Robinson-Patman) نسون ابمتانكاا جند كذلك قانون روب      
، وأهم ما تضانه هذا القانون، هو منع التاييز والتفرقة بني الزابئن يف األتسعار 1916

 . (1)حول تسلعة واحدة مامل ختتلف النوعية أو شروط البيع

هم األتسبا  اليت تسامهت يف تطور أويرى الدكتور معتصم أمحد حسني الغوشة أن      
ما أدت إليه احلر  العاملية الثانية، من تداعي الوضع »رتكيز االقتصادي ومنو ظاهرة ال

االقتصادي العاملي، وخصوصًا يف أورواب، حيث عجزت الشركات األوروبية عن تسّد 
حاجات السوق احمللي، وعن منافسة الشركات األمريكية اليت أفادت من ظروف 

ك تسعت الشركات األوروبية حنو احلر ، واتستثارت أمواهلا يف األتسواق العاملية، لذل
التعاون فياا بينها، لتطوير أدائها ونشاطاهتا، للحد من منافسة الشركات األمريكية 
والياابنية، ولعب الرتكيز االقتصادي بني الشركات األوروبية دوراً مهااً يف حتقيق التكامل 

 .(2)«بينها

ليات الرتكيز االقتصادي، ان يرى املختصني االقتصاديني واملتتبعني لتطور عاكاا      
هذه األخرية قد مرت منذ ظهورها خباسة مراحل، لكل مرحلة ظروفها وأتسباهبا 

، حبيث 1902إىل غاية تسنة  1092وخملفاهتا، فكانت املرحلة األوىل بني تسنة 
وأمريكا حينها، وكانت شركة كوداك  أوروابتزامنت مع الثورة الصناعية اليت عاشتها 

(KODAKاألمري )كية أهم الوحدات االقتصادية اليت ظهرت خالل هذه الفرتة. 

                                                           
، رتسالة ماجستري،  تبعية الشركة التابعة للشركة القابضة يف قانون الشركات األردين، القرشي حماد أمحد مفلحأنظر:  (1)

 .09، ص 5000لدراتسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، األردن تسنة كلية ا
 .12الغوشة، املرجع السابق، ص  أمحدأنظر: معتصم حسني  (2)

http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
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، هذه الفرتة متيزت 1959و 1916ما املرحلة الثانية فكانت ما بني تسنيت أ     
بظروف اقتصادية وتسياتسية متايزة عاش خالهلا العامل احلر  العاملية األوىل وما رافقها 

زمة العاملية إىل ظهور مؤشرات األ من تغريات يف اخلريطة اجليوتسياتسية الدولية ابإلضافة
هم الكياانت االقتصادية اليت أ، ومن بني 1959اليت عاشها العامل بداية من تسنة 

 GENERALظهرت خالل هذه الفرتة نذكر شركة جنرال موتورز )
MOTORS)  وشركة( ايبيامI.B.M).(1) 

ف االقتصادية كانت خالل تسنوات الستينات، حيث واكبت الظرو   املرحلة الثالثة     
والسياتسية اليت عاشها العامل بعد انتهاء احلر  العاملية الثانية وظهور الثنائية القطبية، وقد 

عادة اهليكلة نذكر منها: إجماوعة من عاليات سنوات هذه العرفت أرواب خالل 
( ، Gervaisوشركة جاريف ) (Danone) االندماج الذي حصل بني شركة دانون 

ملصلحة جماع  (Citroën) عن شركة تسيرتوان  (Michelin)يشالن تنازل شركة م
، هذه الشركات اليت كانت والزالت تعترب إىل يومنا هذا من (Peugeot)بيجو 

 .(2)أضخم الشركات يف العامل

واملرحلة الرابعة بدأت من النصف الثاين لثاانينات القرن املاضي، وكانت نتيجة      
، وقد (3)عرفتها أمريكا خالل فرتة حكم الرئيس ريغان لإلصالحات االقتصادية اليت

 .(1)عالية 1222بلغت عاليات االندماج خالل هذه الفرتة 

                                                           
، مصر 01 عاالندماج بني الشركات، حبث منشور يف اجمللة العلاية لالقتصاد التجارة، أنظر: أمحد علي إبراهيم،  (1)

 .220، ص 5011تسنة 
(2) Voir : Dollé Michel, Op. cit, P 4. 

 .229، ص املرجع السابقأنظر: أمحد علي إبراهيم،  (3)
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، (2)أما املرحلة اليت نعيشها حاليا هي خامس مرحلة من موجات تركز املشروعات     
 ، السنة اليت ااهار فيها املعسكر الشيوعي واجته العامل1990وكانت بدايتها من تسنة 

ابألحادية القطبية بزعامة الوالايت املتحدة األمريكية، وبسط  يعرفإىل ما أصبح 
االحتاد األوريب نفوذه االقتصادي وهيانته على األتسواق اإلقلياية والعاملية، وظهور 
العوملة االقتصادية، وتعترب هذه املرحلة األهم من بني كل املراحل اليت تسبقتها، حبيث 

اليت أصبح يطلق عليها ابندماج العاالقة أو  ،ندماجشهدت أكرب عاليات اال
 . (3)ندماجات األتسطورية وذلك نظرا لضخامتها واتساع نطاقهااال

قد أثرت أتثريا مباشرا  5000غري أن األزمة االقتصادية اليت يعيشها العامل منذ تسنة     
تسواء من على عاليات الرتكيز االقتصادي، فبيناا اخنفض حجاها يف الدول املتقدمة 

حيث العدد أو من حيث القياة، إذ بلغ عدد عاليات االتستحواذ واالندماج تسنة 
                                                                                                                                                                     

بيومي زكراي حماد، االندماج كوتسيلة من وتسائل الرتكيز االقتصادي: دراتسة اقتصادية وقانونية وضريبية، حبث أنظر:  (1)
 .22، ص 5000، مصر تسنة 122 عمنشور يف جملة املال والتجارة، 

 .229، ص املرجع السابقد علي إبراهيم، أنظر: أمح (2)
شهدت هذه الفرتة اندماج واكتسا  العديد من الشركات واملؤتسسات املصرفية األمريكية نذكر منها: اندماج بنك  (3)

( لصندوق االتستثاار دري فوز Mellon Bankميلون بنك ) اكتسا ، 1992أمريكا مع بنك كونتيننتال تسنة 
(Dreyfus Corp تسنة )الذي يعترب تسادس شركة لصناديق االتستثاار يف الوالايت املتحدة األمريكية. 1991 
 Montgomery( وشركة منغومري وورد )Mobil Oilكاا مت خالل هذه املرحلة اندماج شركة موبيل وايل )  

Word( اندماج شركة ،)( )أتييتA.T.Tأن.تسي.أر( ) ة( وشرك(N.C.R)،  :املرجع بيومي زكراي حماد، أنظر
 .22، ص سابقال
( على بنك األعاال األمريكي تسنة JP Morgan chaseاتستحواذ بنك جي يب مورجان شايس )كذلك نذكر  و 

( تسنة Merrill lynch( لبنك مرييل لينش )Bank of Americaواكتسا  البنك األمريكي ) 5000
5009. 

حبثية مقدمة خالل املؤمتر السنوي الرابع  أنظر: عايدة تسيد خطا ، االندماج واالتستحواذ كادخل ملعاجلة األزمة، ورقة
 11و 15عشر بعنوان " األزمة املالية االقتصادية العاملية وآاثرها على قطاعات االقتصاد القومي، املنظم خالل يومي 

 .211، من طرف كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة، ص 5009ديسارب تسنة 
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عالية  119مليار دوالر بعدما كانت تقدر بـ  051عالية بقياة  521 ،5000
 .5002مليار دوالر تسنة  1192بقياة 

الية ع 21تسجلنا منوا معتربا هلذه العاليات يف الدول النامية، فقد  الحظناإال أننا      
، كاا أنه على مستوى الوطن العريب (1)5002صفقة تسنة  11مقارنة بـ  5000تسنة 

جند أن عاليات االندماج واالكتسا  شهدت منوا كبريا خالل السنوات األخرية، 
صفقة اندماج واكتسا ، مث تلتها  26حبيث تصدرت مصر املرتبة األوىل عربيا إببرامها 

 15مارات العربية املتحدة والبحريين على التوايل بـ صفقة والسعودية واال 52الكويت بـ 
 .(2)صفقات 02و 11و

 اثنيا: تعريف الرتكيز االقتصادي

إن الرتكيز االقتصادي هو مصطلح يصعب حصر مفهومه وضبط أبعاده، وذلك      
نظرا ألنه حيال عدة دالالت لوضعيات قانونية واقتصادية خمتلفة ومتشعبة، من الصعب 

 . (3)عريف شاملحصرها يف ت

                                                           
 .211ص ، املرجع نفسهأنظر: عايدة تسيد خطا ،  (1)
غري أننا جند أن هذه الصفقات قد تراجع عددها وذلك نظرا للبيئة السياتسية غري املستقرة واالضطراابت اليت  (2)

 .5011عاشتها العديد من الدول العربية بداية من تسنة 
ليلية، حبث أنظر: العبادي إبراهيم يوتسف جويفل، االتستحواذ يف تسوق عاان لألوراق املالية: دراتسة حماتسبية قانونية حت
 ع 01 مجمنشور يف جملة العلوم القانونية والسياتسية تصدر عن اجلاعية العلاية للبحوث والدراتسات االتسرتاتيجية، 

 .510، ص 5011، العراق تسنة 06
(3) Voir : M.Abdoulaye Sakho, Les groupes de sociétés et le droit, thése de Doctorat 

d'état, Université de Cheikh Anta Diop, Dakar 1993, P 01.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJuImin9TLAhVCMZoKHYJTBWYQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Feditionslarcier.larciergroup.com%2Fresource%2Fextra%2F9782804448066%2FIntroduction.pdf&usg=AFQjCNGGNCWRUzQyE45-7klC_uz4nqADUA&bvm=bv.117218890,d.bGs
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 ابعتباره االقتصادي الرتكيز التصدي ملفهوم احلديثة التشريعات وقد حاولت     
 املنظومةاليت عرفتها  أفرزته التطورات القانونية، احلياة يف حديث النشأة مفهوما

 (1)االقتصادية.

عية أن أول إشارة تشري (2)يرى الدكتور تسامي بن محلةابلنسبة للتشريع اجلزائري      
ملفهوم الرتكيز االقتصادي كانت مبوجب التعديل الذي أدخله املشرع على نص املادة 

 ،(3)من القانون املدين 216

مل يعد الغرض من إنشائها املسامهة يف حبيث واليت جاءت مبفهوم جديد لعقد الشركة،  
تصادية مشروع قصد حتقيق الربح فحسب، وإمنا توتسع ليشال حتقيق أغراض اق

 (4).ةمشرتك

                                                           
حبث منشور يف جملة العلوم االنسانية، االقتصادي يف قانون املنافسة،  للرتكيزالقانوين  املفهومتسامي بن محلة، أنظر:  (1)

 . 162ص  ،5011 ديسارب، 16 عجامعة قسنطينة، 
 . 166، ص املرجع نفسهمحلة، تسامي بن أنظر:  (2)
 10 الرمسية: عالصادر يف اجلريدة  01/02/1900املؤرخ يف  00/12جاء هذا التعديل مبوجب القانون رقم  (3)

 . 02/02/1900بتاريخ 
الشركة عقد يلتزم مبقتضاه شخصان طبيعيان أو اعتباراين »أن على اجلزائري من القانون املدين  216تنص املادة  (4)

ر على املسامهة يف نشاط مشرتك بتقدمي حصة من عال أو مال أو نقد، هبدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو او أكث
 .« ذي منفعة مشرتكة.... اقتصاديحتقيق اقتصاد أو بلوغ هدف 

عقد مبقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر أبن يساهم كل منهم يف  الشركة»يلي:  وقد حررت هذه املادة قبل تعديلها كاا
 .«......روع مايل بتقدمي حصة من مال أو عالمش
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ابلرغم من أن التشريع اجلزائري قد تناول أشكال الرتكيز االقتصادي ضان  ذلك     
على غرار جماع الشركات واالندماج  1922نصوص القانون التجاري منذ صدوره تسنة 

 (1)بني الشركات ابإلضافة إىل التجاع ذي املنفعة االقتصادية.

حظته هو أن املفهوم الذي جاء به املشرع اجلزائري للرتكيز أهم ما ميكن مال     
االقتصادي من خالل القانون املدين كان تسطحيا، حبيث مل يتناول األتسس اليت يقوم 

 نطاقه وصوره واشكاله، وإمنا أشار إلمكانية إنشاء نييبإلضافة إىل أنه مل عليها، اب
 الشركات بغرض التكتل والرتكز. 

ول الذي حاول من خالله املشرع اجلزائري أن يعطي تعريفا للرتكيز أما النص األ     
منه،  11من خالل نص املادة  (2) 1992االقتصادي تضانه قانون املنافسة لسنة 

حبيث جعل الرتكيز االقتصادي عبارة عن عقد يتم من خالله حتويل ملكية أصول أو 
اقبته أو ممارتسة نفوذ حقوق وتسندات من عون اقتصادي إىل آخر قصد متكينه من مر 

 . (3) السوقعليه، ويؤدي ذلك إىل املساس ابملنافسة، واحلصول على وضعية اهليانة يف 

                                                           
 اندماجنص املشرع اجلزائري على أشكال الرتكيز االقتصادي يف نصوص متفرقة من القانون التجاري على غرار  (1)

وما بعدها، ابإلضافة إىل التجاع ذي  259يليها، جماع الشركات من خالل املواد  وما 222الشركات مبوجب املواد: 
 يليها. وما 296قتصادية ضان املواد املنفعة اال

 55/05/1992بتاريخ  09 عالصادر يف اجلريدة الرمسية  52/01/1992املؤرخ يف  92/06القانون رقم  (2)
 املنافسة.  املتضان قانون

كل مشروع جتايع او جتايع انتج عن أي عقد » املشار إليه تسابقا على انه 92/06من القانون  11تنص املادة  (3)
ا كان شكله يتضان حتويل امللكية لكل او جزء من ممتلكات أو حقوق وتسندات عون اقتصادي قصد متكني مها

عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصادي آخر او ممارتسة النفوذ األكيد عليه والذي من شأنه املساس ابملنافسة وتعزيز 
  .« وضعية اهليانة على السوق خاصة.....
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يظهر جليا من خالل اتستقراء هذا النص أن املشرع اجلزائري قد حاول تعريف     
الرتكيز االقتصادي من خالل تبيان األتسس اليت يقوم عليها واملتاثلة يف ملكية األتسهم 

و السندات من جهة، وممارتسة النفوذ األكيد والرقابة احلامسة من جهة أحلصص و اأ
  (1) .أخرى واليت تتاثل يف اتستئثار صاحب النفوذ ابلقرارات املالية واالقتصادية للاشروع

للرتكيز  اجديد اغري أن املشرع اجلزائري قد هجر هذا التعريف ليتبىن تعريف    
، من خالل نص (2) 5001افسة اجلديد تسنة االقتصادي وذلك بصدور قانون املن

منه اليت ورد فيها أن الرتكيز االقتصادي يكون يف حالة اندماج شركات  12املادة 
مستقلة عن بعضها البعض أو حصول شخص أو عدة أشخاص طبيعيني هلم نفوذ على 
 مؤتسسة على األقل، أو حصلت مؤتسسة أو عدة مؤتسسات على مراقبة مؤتسسة أو

بصفة مباشرة أو غري مباشرة عن طريق أخذ أتسهم يف رأس املال أو عن عدة مؤتسسات 
طريق شراء عناصر من أصول املؤتسسة أو مبوجب عقد أو أبي وتسيلة أخرى، كاا 

نشاء مؤتسسة مشرتكة تؤدي بصفة إعالية للرتكيز االقتصادي عندما يتم  بصددنكون 
 .(3)دائاة مجيع وظائف املؤتسسة االقتصادية املستقلة

                                                           
، املرجع السابق: تسامي بن محلة، املفهوم القانوين للرتكيز االقتصادي يف قانون املنافسة، جعراملزيد من التفصيل  (1)

 . 166ص 
 50/02/5001بتاريخ  21 عالصادر يف اجلريدة الرمسية  19/02/5001املؤرخ يف  01/01األمر رقم  (2)

 املنافسة.  املتضان قانون
املنافسة، السابق ذكره. وهي مادة مطابقة للاادة  قانون املتضان 01/01من األمر رقم  12نظر: املادة أ (3)

 من القانون التجاري الفرنسي، اليت تنص:  210/01
 » I. - Une opération de concentration est réalisée : 1° Lorsque deux ou plusieurs 

entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ; 2° Lorsqu'une ou plusieurs 

personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou 

plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise 

de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, 

le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.  
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إن هذا التعريف يستوقفنا إلبداء جماوعة من املالحظات تسواء ذات طبيعة شكلية      
أو كانت متعلقة ابملوضوع، فأول ما يشد انتباهنا من الناحية الشكلية هو املصطلح 
الذي اتستعاله املشرع للتعبري عن الرتكيز االقتصادي هو مصطلح "التجايع" بدل 

ف الرتكيز االقتصادي يف ظل القانون مصطلح الرتكيز الذي اتستعاله عند تعري
92/06. 

ونرى يف هذا الصدد أنه كان من األجدر ابملشرع أن يستعال مصطلح "الرتكيز"      
ابعتباره أقر  للداللة على املعىن تسواء من الناحية اللغوية أو االصطالحية، ويربر قولنا 

 Concentration) هذا أن املشرع قد قابل هذه التساية مبصطلح
Economique يف نص القانون ابللغة الفرنسية وهذا املصطلح يعين الرتكيز وليس )

 التجايع.

أما من الناحية املوضوعية، فأهم ما نالحظه هو تغري موقف املشرع يف تعريفه      
للرتكيز االقتصادي إذا ما قارانه ابلتعريف الذي جاء به ضان نصوص قانون املنافسة 

يتايز ابلشاولية والدقة، ويرجع السبب يف ذلك إىل ، حبيث أصبح 1992لسنة 
 اتستعاال املشرع ألتسلو  التعداد يف التعريف.

ما فعل املشرع، حبيث توتسع يف مفهوم الرتكيز االقتصادي ليشال كل  حسناو      
وضعيات التكتل والتكامل بني املؤتسسات تسواء بصورهتا الكالتسيكية أو احلديثة، 

وصية هذه الظاهرة االقتصادية اليت تتايز أتساتسا الشيء الذي يتااشى مع خص
ابلتشعب والتطور املستار، وذلك من خالل تعداد احلاالت اليت تشكل عالية تركيز، 
                                                                                                                                                                     
II. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes 

les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens 

du présent article.  .«.....  
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ابإلضافة إىل حتديد الوتسائل اليت تتحقق هبا واملتاثلة أتساتسا يف السيطرة احلامسة أو 
 النفوذ األكيد.

تتباين وختتلف يف تعريفها للرتكيز االقتصادي الفقهية جندها  للاواقفأما ابلنسبة      
يعرفه البعض أبنه عبارة عن إنشاء جملاعات اقتصادية ابختالف أشكاهلا وصيغها ف

و املايل، ميتد أالقانونية، تستعال لتحقيق أغراض اقتصادية، تسواء يف اجملال الصناعي 
يها هذه ىل خارج حدود الدولة اليت نشأت فإنشاطها يف الكثري من األحيان 

 . (1)اجملاعات

ويرى البعض اآلخر أن الرتكيز االقتصادي قوامه تركيز املشروعات وإخضاعها      
 .(2)إلدارة واحدة هبدف حتقيق املصلحة االقتصادية لألعضاء املشرتكني فيه

اقتصادي بني وحدات اقتصادية  جتاع» ويذهب بعض الفقهاء إىل أنه عبارة عن     
  (3) «االقتصاديةين حسب العالقة القانونية اليت تربط هذه الوحدات نظامه القانو  خيتلف

جتايع عدد من املشروعات املشتغلة »ويعرفه الدكتور بيومي زكراي حماد أبنه:      
بصناعة معينة يف مشروع واحد أو مشروعات قليلة بدال من تشتتها بني مشروعات  

داد حجم املشروعات املوجودة، ومن كثرية، حبيث يزداد عدد املشروعات الكبرية أو يز 
نه مييز بينه وبني تركيز الثروة، أ، كاا (4) «الصغريمث يزداد اإلنتاج الكبري ويقل اإلنتاج 

                                                           
(1) Voir : M.Abdoulaye Sakho, Op. cit, P 01.  

، 292 ع 100 مج، حبث منشور يف جملة مصر املعاصرة، االتستحواذ على الشركة، مؤمن طاهر شوقي أنظر: (2)
  192، ص 5010مصر تسنة 

نشر، ، دار الثقافة للطباعة وال1حسام الدين عبد الغين الصغري، النظام القانوين الندماج الشركات، ط أنظر: (3)
 .10، ص1902القاهرة، 

 .10، ص املرجع السابقبيومي زكراي حماد،  أنظر: (4)

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Record/83630
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Record/83630
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حيث أن هذه األخرية يقصد هبا االتستئثار ابمللكية من طرف قلة من األفراد، وقد 
 . (1)صحيح حيصل تركز يف الثروة دون أن يصحبه تركيز اقتصادي للاشروعات والعكس

 وحدات بني اقتصادي جتاع» ويعرفه الدكتور معتصم حسني أمحد الغوشة أبنه     
تربط الوحدات  اليت القانونية العالقات حسب القانوين نظامه خيتلف اقتصادية،
عدد  زايدة شأاها من اليت العاليات كل املفهوم هذا ويشال املتجاعة، االقتصادية
 االقتصادية، الوحدات من جماوعة بني شال التعاوني كاا االقتصادية، الوحدات
 (2) «.بينها حتقيق التكامل هبدف

 الرتكيز االقتصادي وصوربواعث  الفرع الثاين:

مبعناه  الربح حتقيق الشركات التجارية يقتصر على إنشاء من الغرض يعد مل     
 يف اخصوص اقتصادية تتاثل لتحقيق أهداف تعداه بل التقليدي البسيط فحسب،

تساح  الرتكيز االقتصادي ابختالف أنواعها فعالية ،(3) االقتصادية املشروعات تركيز
وجتعلها تتكيف بصورة مستارة مع التطورات  ،(4) نفسهاللشركات التجارية من فرض 

 (1) .والتغريات االقتصادية

                                                           
ومثال ذلك اندماج شركتني مع بعضهاا لكل شركة مخسون مساهم، فينتج عن ذلك شركة جديدة يبلغ عدد  (1)

اقتصادي وليس بصدد مسامهيها املائة، فعدد املسامهني واألتسهم اليت ميلكواها بقي واحد، وابلتايل فإننا بصدد تركز 
 تركز يف الثروة.

 .10، ص املرجع نفسهأنظر: بيومي زكراي حماد، 
 .12، ص املرجع السابقمعتصم حسني أمحد الغوشة،  أنظر: (2)
 . 166ص  ،املرجع السابقتسامي بن محلة، املفهوم القانوين للرتكيز االقتصادي يف قانون املنافسة،  أنظر: (3)
ة لألزمة املالية جعلت من الضروري التفكري يف إجياد آليات وميكانيزمات جديدة ومبتكرة إن التداعيات السلبي (4)

تبقي الشركات التجارية ابختالف أحجامها واشكاهلا القانونية بعيدة عن التعثر واإلفالس. أنظر: م. اتساور حامد عبد 
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حناول وعليه تسنتطرق إىل البواعث واألتسبا  اليت تدفع الشركات إىل الرتكيز مث      
 عرض خمتلف األتساليب واألشكال القانونية اليت تستعالها يف تسبيل حتقيق ذلك.

  أوال: بواعث الرتكيز االقتصادي
 الرئيسي الذي حيفز الشركات التجارية على التكتل والرتكز السابق الدافع كان يف     
ظم مع مبوجبحمظورا اليوم  أصبح الدافع هذا لكن السوق، يف احتكار الرغبة هو

 (2) .املال رأس على السيطرة ومنع حلااية املستهلكني، وذلك الوطنية،التشريعات 

 حيث دوافع ميكن أن تصنف على أاها إجيابية، ظهرت إال أنه يف الوقت الراهن     
تتكتل فياا بينها لتحقيق األهداف اليت تعجز عن حتقيقها مبفردها  الشركات أصبحت

 يف اقتصادية مفضلة وضعيات ، من أجل احتالل(3) االنتاجعن طريق توحيد جهود 
التجاعات  ابقي تفرضها اليت املنافسة من مواجهة متكنها واخلدمات املنتجات أتسواق

 (4) .االقتصادية

 (5)الناوعلى  القدرة ضاان أجل من الصحية املظاهر فالتكتل اليوم ابت من     

 (2) .ر يف األتسواق التجاريةوحتقيق نوع من التوازن واالتستقرا، (1)واالتستارارية

                                                                                                                                                                     

، تسنة 05 مج 06 عة جبامعة كركوك، الرمحن، اتفاق االتستحواذ على الشركات، جملة العلوم القانونية والسياتسي
 . 51ص  ،5011

(1) Voir : Ch. Masquefa, Op. cit, p 03 
 .215، ص املرجع السابقالدابس،  حماد معتصم أنظر: (2)
 .121، صاملرجع السابقإمساعيل حماد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين،  أنظر: (3)
  .162ص  ،املرجع السابقم القانوين للرتكيز االقتصادي يف قانون املنافسة، تسامي بن محلة، املفهو  أنظر: (4)
جند نوعني من منو الشركات: منو داخلي ويتاثل يف توتسيع عالية انتاج قائاة، ومنو خارجي ويكون بسيطرة شركة  (5)

 على شركة أخرى قائاة، ويعترب الناو اخلارجي أحسن خيارات الناو.
 .201، ص املرجع السابقيم، أنظر: أمحد علي إبراه
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ووضع حد للانافسة  (3) الكبريإىل حتقيق اقتصادايت احلجم ويهدف التكتل غالبا      
و خدمات معينة، أو أبني الشركات العاملة يف نفس النشاط، أو بقصد احتكار منتوج 

، ويساح ذلك للشركات (4) اإلنتاجهبدف خفض تكاليف النشاط وتوحيد تسياتسة 
أنه يزود  ، كاا(6) إضافيةواتستقطا  رؤوس أموال  (5) جديدةابقتحام أتسواق املتكتلة 

  (7) متطورة.الشركة بوتسائل تكنولوجية 

فالقدرة على مقاومة املنافسة تكاد تنعدم لدى الشركات اليت تنشط منعزلة غري      
ا ، وذلك ألن التكتل خيفف حجم املنافسة بني الوحدات االقتصادية التسيا(8)متكتلة

املتااثلة الغرض، فالتنافس بني الشركات قد يكون يف الكثري من األحيان انتحاراي، 
خاصة إذا كان النشاط ميارس يف تسوق ضيقة تكون فيها الشركات املتنافسة عاجزة عن 
االنتقال بنشاطها خارج حدود الدولة، فبالرغم من امليزات اليت حيققها مبدأ املنافسة إال 

                                                                                                                                                                     
 .215ص  ،املرجع السابقالدابس،  حماد أنظر: معتصم (1)
حسني فتحي، األتساليب الدفاعية املضادة للسيطرة على إدارات الشركات: دراتسة للناوذج األمريكي، ورقة أنظر:  (2)

ل العالية الناشئة عن تطبيق قانون حبثية مقدمة خالل املؤمتر العلاي الثاين للقانونيني املصريني حتت عنوان املشاك
 .02، ص 5000جوان تسنة  05و 01التجارة اجلديد املنعقد ابلقاهرة بتاريخ 

 .200ص  املرجع السابق،أنظر: أمحد علي إبراهيم،  (3)
أمحد عبد الفضيل حماد، أثر اندماج الشركات على عقود العال: دراتسة نظرية تطبيقية، حبث منشور يف  أنظر: (4)

 .122، ص 5009، مصر تسنة 22 عالبحوث القانونية واالقتصادية كلية احلقوق جامعة املنصورة، جملة 
العزيز خلف الواديه، اإلدارة املالية يف املؤتسسات متعددة اجلنسيات: مقارنة بني االدارة املالية يف  عبد أنظر: (5)

، ص 1999، مصر 126 عة املدير العريب،املؤتسسات املتعددة اجلنسيات واملؤتسسات الوطنية، حبث منشور يف جمل
25. 
 .10، ص املرجع السابقمعتصم حسني أمحد الغوشة،  أنظر: (6)
 . 15، ص املرجع السابقم. اتساور حامد عبد الرمحن،  أنظر: (7)
ع املرج املصري،: دراتسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون وانقسامهااندماج الشركات  ،حسين املصري أنظر: (8)

 . 11ص  ،السابق
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ياهتا جماوعة من املخاطر ميكن أن تلحق أضرارا ابملتنافسني وحىت أاها قد حتال بني ط
   (1).على االقتصاد الوطين

وجند أن عاليات الرتكيز االقتصادي تعترب من أهم مقومات النهوض ابالقتصاد      
الوطين، وذلك ألن التكتل يعترب وتسيلة من وتسائل اتستقطا  رأس املال األجنيب، كون 

الدخول يف شراكة مع الوحدات االقتصادية احمللية تسواء ذات  أن هذا األخري يفضل
 من جهة،رؤوس األموال العاومية أو اخلاصة، بدل املغامرة ابالتستثاار يف بلدان غريبة 

تساح عاليات الرتكيز االقتصادي خبلق كياانت اقتصادية عاالقة  ومن جهة أخرى
فسة األجنبية تسواء على الصعيد ذات طابع حملي قادرة على التصدي لتحدايت املنا

 (2) .و حىت العامليأاإلقلياي 

الئاة ن كل الدول حترص وتراهن على خلق بيئة مأوعلى هذا األتساس جند      
قتصادية، وذلك من خالل توفري كل الضااانت القانونية لتشجيع مثل هذه الظواهر اإل

ياة مضافة لالقتصاد واالقتصادية لتطوير هذه املشروعات وتنايتها قصد اعطاء ق
 الوطين.

                                                           
 .122، صاملرجع السابقإمساعيل حماد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين،  أنظر: (1)
إن السعي لتشجيع عاليات التكتل وتركيز رؤوس األموال هبدف محاية االقتصاد الوطين من املنافسة األجنبية دفع  (2)

ن بعض قوانني منع االحتكار، ولعل أكرب ما شجعها للقيام مبثل هذه ابلدول األوربية للتخفيف أو حىت االتستغناء ع
املبادرات هو املد األمريكي املتاثل يف الشركات األمريكية املتعددة اجلنسيات بداية من تسنوات الستينات للقرن 

ل دولة عضو ك  » :من اتفاقية روما اليت تنص 550املاضي، وقد وجدت الدول األوربية تسندها القانوين يف املادة 
تدخل يف مفاوضات مع األعضاء اآلخرين بقصد أتمني مصاحل مواطنيها....، وإمكانية حتقيق االندماج بني 

حماد حسني، االندماج يف مشروع قانون  . أنظر: إمساعيل«املشروعات والشركات اليت ختضع لقوانني حملية خمتلفة
 .122و 122ص  ، صاملرجع السابقالشركات األردين، 
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 : صور الرتكيز االقتصادياثنيا

غالبا ما مييز الفقه بني ثالثة صور للرتكيز االقتصادي، ختتلف ابختالف األهداف      
اليت تسعى الشركة من ورائها للتكتل والرتكيز مع غريها من الوحدات االقتصادية، 

 (1) ز املتنوع.فيوجد الرتكيز األفقي والرتكيز العاودي والرتكي

 الرتكيز األفقي:  -1
البعض اجلذور التارخيية هلذه الظاهرة إىل اهاية القرن التاتسع عشر وبداية  يرجع     

القرن العشرين من خالل ظهور وحدات اقتصادية عاالقة خمتصة يف صناعة املطاط 
 (2) .والفوالذ والسجائر

ركات يكون نشاطها الرئيسي الرتكيز األفقي يف حالة جتاع عدة ش فكرة وتتجسد     
ويكون ذلك تسواء يف جمال اإلنتاج أو اجملال اخلدمايت، ومثال ذلك التكتل  (3) ،متشاهبا

الذي قد حيدث بني شركتني تعاالن يف صناعة األاثث املنزيل، أو تكتل مؤتسستني 
 مصرفيتني. 

كن أن حتصل بني واملعيار املعتاد للقول هبذا النوع من الرتكيز هو املنافسة اليت مي     
الوحدات االقتصادية قبل تكتلها، ويعين ذلك أن الرتكيز االفقي ال يشرتط وجود تطابق 
ومتاثل يف نوعية املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها هذه الوحدات وإمنا يكفي وجود 

  (4) .املختلفةنوع من التشابه والتقار  جيعل املستهلك ال يفرق بني منتجات الشركات 

                                                           
(1) Voir : Jenny Frédéric, Weber André-Paul, Op. cit, p 18.  

 .116، ص املرجع السابقحماد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين،  إمساعيل أنظر: (2)
(3) Voir : Jenny Frédéric, Weber André-Paul, Op. cit, p 18.  

 .112، ص املرجع السابقع قانون الشركات األردين، حماد حسني، االندماج يف مشرو  إمساعيل أنظر: (4)
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وغالبا ما يشكل هذا النوع من الرتكيز هتديدا ملبدأ حرية املنافسة وذلك ألنه يقلل      
التنافس بني الوحدات املتكتلة ابعتبارها تتقار  يف نوعية النشاط الذي متارتسه وميّكنها 

 (1) .السوقمن خلق قوى احتكارية يف 

 الرتكيز العمودي:  -2
 ز الرأتسي أو التكاملي أو اهلرميويطلق عليه يف بعض األحيان تساية الرتكي     

مبرحلة من  منها كل واحدة ختتصأو عدة شركات  شركتني ويتحقق عند انضاام
تربطها مع بعضها عالقة تبادلية يف أو تكون الشركات املتكتلة  (2) اإلنتاجمراحل 

   (3).والشراءعالية البيع 

كامل بني نشاط الشركات هم الركائز اليت يقوم عليها الرتكيز العاودي هو التأو      
وذلك من خالل التنسيق بني الوحدات املشكلة للتكتل وإخضاعها  (4) املتكتلة

 .التسرتاتيجية انتاجية موحدة

وأحسن مثال على التنسيق بني الوحدات املتكتلة رأتسيا هو جماع جنرال موتورز      
(General Motorsاملختص يف صناعة السيارات، إذ حيتوي على جماوع ) ة

من الشركات التابعة ختتص كل واحدة منها مبرحلة إنتاجية معينة، وتكون خاضعة 
التسرتاتيجية موحدة حتددها الشركة القابضة ابلوالايت املتحدة االمريكية، حبيث 

                                                           
 .201 ص ،املرجع السابق إبراهيم، علي أمحد أنظر: (1)
 .112 ، صاملرجع السابقأمحد حماود املساعدة،  أنظر: (2)
 .201 ص ،املرجع السابق إبراهيم، علي أمحد أنظر: (3)

(4) Voir : Jenny Frédéric, Weber André-Paul, Op. cit, p 18.  

ومثال التكتل التكاملي عند متلك شركة خمتصة يف صناعة األتسالك شركة أخرى تنتج املعادن املخصصة لصنع 
 .األتسالك، كاا أاها متلك شركة تسري منجم التستخراج املعادن املوجهة لصناعة االتسالك

 .159و 156ص  ، صبقاملرجع الساحماد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين،  إمساعيلأنظر: 
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تفرض على الشركات التابعة هلا املتوزعة على دول عديدة من العامل مثل كندا، 
نتاج خمتلف األجزاء اليت تدخل يف صناعة إيف  املانيا، أتسرتاليا وبريطانيا واملختصة

السيارات، بتزويد الشركة املختصة يف تركيب السيارات الكائن مقرها جبنو  إفريقيا، 
  (1) .وذلك يف اآلجال احملددة وابلكايات املطلوبة

وذلك عند  )أماميا(والرتكيز العاودي أيخذ عدة مظاهر، فقد يكون علواي      
لتكتل مع شركة أخرى ختتص بعاليات إنتاجية تسابقة للعاليات توجه الشركة إىل ا

اليت تقوم هبا الشركة األوىل، وحيقق هذا النوع من التكامل العاودي جماوعة من 
املزااي للشركات املتكتلة تتجلى أمهها يف ختفيض تكلفة اإلنتاج وذلك ابالتستغناء عن 

كاا يضان وفرة وجودة هذه  ،التكتلاقتناء املواد األولية من أطراف خارجني عن 
 (2) .ومالءمتهااملواد 

يكون الرتكيز العاودي تسفليا )خلفيا( ابجتاه املستهلك ويتحقق ذلك  وقد     
عندما تتجه املؤتسسة االقتصادية إىل اتستكاال صناعة بعض املنتجات كانت 
تسوقها تسابقا نصف مصنعة، أو يقوم بتسويق املنتجات اليت كان يكتفي تسابقا 

هم ميزة حيققها الرتكيز السفلي أنيعها فقط دون نقلها مباشرة حنو املستهلك، و بتص
هو زايدة األرابح وذلك من خالل التكفل بتسويق املنتجات بطريقة مباشرة دون 

 (3) آخرين. أطرافتدخل 

                                                           
: علــي ضاري خليــل، التنظيـم القانوين للشركة القابضـة، رتسالة دكتوراه مناقشة جبامعة بغداد، راجعألكثر تفصيل  (1)

 .522و 521ص  ، ص5006 تسنة العراق
نية، حبث ، التكامل العاودي واألداء االقتصادي يف الصناعة التحويلية الفلسطيونصر عطياينابتسم مكحول  أنظر: (2)

 .02 ، ص5002، جوان 15 ع، 05 مججملة اجلامعة اإلتسالمية )تسلسلة الدراتسات اإلنسانية(، منشور يف 
 .19، ص املرجع السابقأنظر: بيومي زكراي حماد،  (3)
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 الرتكيز املتنوع: -3
نضاام جماوعة من الشركات يكون النشاط إويكون هذا النوع من الرتكيز عند      

، ومثال (1)التجاري أو الصناعي لكل منها خيتلف ويتباين عن نشاط الشركة األخرى
ذلك جماع أوراتسكوم تيليكوم الذي يضم جماوعة من الشركات ينشط البعض منها 

 يف اخلدمات اهلاتفية، كاا جند البعض اآلخر ينشط يف جمال البناء....إخل. 

إلنتاج قصد تعويض اخلسائر اليت قد ويهدف هذا النوع من الرتكيز إىل تنويع ا     
تنجم عن كساد يشهده أحد القطاعات اإلنتاجية أو اخلدماتية أبرابح حتققها 

 (2) .أخرىشركات تنشط يف جماالت 

 املطلب الثاين: جممع الشركات أهم صور الرتكيز االقتصادي

قانونية تتخذ عاليات الرتكيز االقتصادي عدة صور ختتلف ابختالف التقنيات ال      
ويعترب جماع الشركات أفضل هذه الصور نظرا للنظام  ،إنشائها )فرع أول( املعتادة يف

  .القانوين املتايز الذي خيتص به )فرع اثن(

 األشكال القانونية األخرى لعمليات الرتكيز االقتصاديالفرع األول: 

ة وابلتايل ليس القانوني الوضعيات من العديد إن ظاهرة الرتكيز االقتصادي تشال     
منا خيتلف ذلك ابختالف إو  ،هلا شكل قانوين معني خيضع لنظام قانوين خاص به

                                                           
 ص .، صاملرجع السابقحماد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين،  إمساعيل أنظر: (1)

 .159 و150
 .20ص  ،املرجع السابق: بيومي زكراي حماد، أنظر (2)
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العالقة القانونية اليت تربط هذه الوحدات االقتصادية مع بعضها من جهة، واختالف 
 (1) .أخرىنشائها من جهة إاملتبع يف  األتسلو  القانوين

أمهها يف جماع الشركات، اندماج  ويتخذ الرتكيز العديد من األشكال، تتاثل     
، وفياا يلي تسنحاول (2) والكارتلالشركات، التجاع ذي املنفعة االقتصادية، الرتتست 
 التطرق إىل أهم خصائص هذه األشكال اليت ذكرانها. 

 أوال: اندماج الشركات
ات يعترب االندماج من بني أهم الوتسائل القانونية للرتكيز االقتصادي وتكامل الوحد     

  (3) .عاودايو أفقيا أاالقتصادية 

مبقتضاه تتحد شركتان قائاتان على  تفاقا»جند البعض يعرف االندماج على أنه      
إجراءات التأتسيس،  ختاذااألقل يف شركة واحدة تكون هلا شخصية معنوية جديدة بعد 

لفقه على أو أن تبتلع شركة تساى الشركة الداجمة شركة أخرى تساى املندجمة، ويطلق ا
الصورة األوىل االندماج بطريق املزج وعلى الصورة الثانية االندماج بطريق الضم، 
واالندماج بصورتيه يتم من خالل عقد بني الشركات املشرتكة فيه يتم عرضه على 

 (4) .«اجلاعية العامة غري العادية هلاا ألخذ املوافقة عليه

                                                           
 .10، صاملرجع السابقحسام الدين عبد الغين الصغري،  أنظر: (1)
املرجع  ،املصري: دراتسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون وانقسامهااندماج الشركات  ،حسين املصري أنظر: (2)

 . 52و 52ص  .، صالسابق
 .بعدهاوما  250، ص املرجع السابق، واألموالالقانون التجاري: شركات األشخاص  أنظر: حماد فريد العريين، (3)
 .192، صاملرجع السابق، يمؤمن طاهر شوق أنظر: (4)

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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اتفاق شركتان أو أكثر أن تقوم احدامها »ويعرفه الدكتور أمحد علي إبراهيم أبنه      
أو ابقي  –بشراء أصول األخرى مقابل أتسهم أو دفعها نقدا أو قد تقوم الشركتان 

حبل األصول املالوكة هلاا واخلصوم املستحقة عليهاا وينتج عن ذلك كيان  –الشركات 
 (1) .«جديد

ستويف للشروط اتفاق م»إمساعيل حماد حسني على أنه  يعرفه الدكتوركاا      
القانونية يتم بني شركتني أو أكثر متااثلتني أو متكاملتني يف الغرض على االحتاد فياا 
بينهاا، إما ابلّضم: فتزول املندجمة وتبقى الداجمة، أو ابملزج فتختفي الشركات مجيعا 
وتنشأ شركة جديدة بدال منها، مقابل أتسهم عينية تعطيها الشركة القائاة ملسامهي 

  (2).«ات املنقضيةالشرك

من خالل اتستقراء هذه التعاريف يتبني لنا أنه ابلرغم من اختالفها حول بعض      
على األتسس اليت يقوم عليها االندماج، فهذا عاوما اجلزئيات إال ااها تتفق كلها 

برام إاملصطلح يعرب عن وتسيلة من الوتسائل القانونية لرتكيز املشروعات، يتم عن طريق 
لشركات املتكتلة بعد اتستيفاء شروط وإجراءات حددها القانون، هدفه حتقيق عقد بني ا

 للشركات املندجمة.  -قد ختتلف دوافعها من شركة ألخرى-مصاحل اقتصادية 

كاا أن هذه التعاريف مل ختتلف حول اآلليات والصور اليت يتحقق من خالهلا       
لضم وذلك يف حالة اندماج االندماج بني الشركات، والذي يكون تسواء عن طريق ا

شركة بشركة أخرى، حبيث تنقضي الشخصية املعنوية للشركة املندجمة وتبتلعها الشركة 

                                                           
 .220، ص املرجع السابقعلي إبراهيم،  دأمح أنظر: (1)
ص  االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين، املرجع السابق، ص ،حسنيحماد  إمساعيل أنظر: (2)

 .151 و150
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الداجمة، فاالندماج يف هذه احلالة يتحقق بفناء إحدى الشركتني ملصلحة األخرى اليت 
نية انقضاء الشخصية القانو  أما الصورة الثانية لالندماج فإنه ينتج عنها يزداد حجاها،

 (1) .حملهالكل الشركات املندجمة وميالد شركة جديدة حتل 

 التجمع ذي الغاية االقتصاديةاثنيا: 
أحد صور املشروع اجلااعي وهو عقد بني »الغاية االقتصادية  ييعترب التجاع ذ     

شخصني أو أكثر من األشخاص الطبيعية أو املعنوية بقصد االتستغالل ألجل معني 
شأاها تيسري أو تناية النشاط االقتصادي لألعضاء وزايدة عائد هذا الوتسائل اليت من 

النشاط، كاا يعد التجاع شخص معنوي له ذاتية خاصة ختتلف عن الشركة وهي أداة 
قانونية لتنظيم التعاون االقتصادي بني املشروعات التجارية، كاا أن نشاطه دائاًا اتبع 

  (2) .«ألنشطة األعضاء ومكال هلا

التجاع ذي الغاية االقتصادية فكرة من ابتداع املشرع الفرنسي، جاء هبا ألول إن      
، وذلك ملسايرة ظاهرة 51/09/1962الصادر بتاريخ  62/051مرة مبوجب األمر 

الرتكيز االقتصادي اليت كانت يف أوىل مراحل ازدهارها خالل هذه الفرتة، ونظرا 
ملبتكرة، تبنتها العديد من الدول وجسدهتا للايزات والفوائد اليت حتققها هذه الوتسيلة ا

 1991يف تشريعاهتا الداخلية على غرار التشريع اجلزائري الذي نظاها ألول مرة تسنة 
 (3) .مبوجب القانون التجاري

                                                           
 .120أمحد عبد الفضيل حماد، املرجع السابق، ص  أنظر: (1)
 .191، املرجع السابق، صمؤمن طاهر شوقي أنظر: (2)
الصادر  52/02/1991ؤرخ يف امل 91/00اجملاع ذي الغاية االقتصادية مبوجب املرتسوم التشريعي رقم  تنظيممت  (3)

 املعدل واملتام للقانون التجاري.  52/02/1991بتاريخ  52 عيف اجلريدة الرمسية 

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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من خالل اتستقراء املواد املتعلقة ابلتجاع نستنتج أن املشرع اجلزائري مل يعط تعريفا      
ن خصائصه القانونية وموضوعه ابإلضافة إىل اإلجراءات دقيقا له، وإمنا اكتفى بتبيا

املتبعة يف انشائه، وعلى أتساس ذلك ميكننا أن نعرف التجاع أبنه تكتل من شخصني 
يربم بينهم وفق إجراءات (1)معنويني على األقل من خالل عقد مكتو  حمدد املدة

وإمنا يهدف إىل (3)، وال يكون غرضه حتقيق الربح بطريقة مباشرة(2) حددها القانون
تكاتف اجلهود املادية والبشرية للشركات املنضوية حتت لوائه وتركيز رؤوس األموال قصد 

ن التجاع يكتسب الشخصية أ، كاا (4)حتقيق مصاحل اقتصادية مشرتكة هلذه الشركات
أن األعضاء املشرتكني يف التجاع و ، (5)املعنوية منذ اتريخ قيده يف السجل التجاري

 (6) .لتضامن عن ديونهيسألون اب

 الرتستاثلثا: 
يعترب الرتتست من أقدم أشكال الرتكيز االقتصادي حبيث ظهر يف أواخر القرن      

التاتسع عشر ابلوالايت املتحدة االمريكية، وأصل هذا املصطلح هو الفقه القانوين 

                                                                                                                                                                     

(، أدرجه يف البا  groupement)وقد اتستحدث هذا املرتسوم فصل جديدا حيال رقم مخسة بعنوان "التجاعات" 
مواد من املادة  9تجارية، وقد تضان هذا الفصل األول من الكتا  اخلامس من القانون التجاري واملتعلق ابلشركات ال

 .02مكرر  299إىل  296
  من القانون التجاري اجلزائري. 296أنظر: املادة:  (1)
  من القانون التجاري اجلزائري. 290و 292أنظر: املادة:  (2)
  من القانون التجاري اجلزائري. 299أنظر: املادة:  (3)
  ون التجاري اجلزائري.من القان 296أنظر: املادة:  (4)
  مكرر من القانون التجاري اجلزائري. 299أنظر: املادة:  (5)
  من القانون التجاري اجلزائري. 01مكرر  299أنظر: املادة:  (6)
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 االجنلوتسكسوين وهو عبارة عن نظام يقوم على حيازة شخص موضع ثقة يساى احلائز
 (1) .ألموال شخص آخر هبدف تسيريها وإدارهتا

وقد ظهرت فكرة الرتتست يف جمال القانون املدين اإلجنليزي، وكانت تشكل أتساتسا      
لبعض النظم املدنية كنظام قساة الشركات ونظام املؤتسسات اخلريية والنظم اخلاصة 

جنيب القصر وعدميي ببعض التصرفات العقارية، ابإلضافة إىل اتستعااهلا كوتسيلة فنية لت
االهلية عيو  النيابة القانونية واختالط أموال الزوجني، وقد تبنت الوالايت املتحدة 
االمريكية هذا النظام وطبقته على اجملاالت املذكورة، بل مت اتستخدام نظام الرتتست حىت 

صعيد يف جمال القانون العام وذلك نظرا للازااي الضريبية والسياتسية اليت يوفرها على ال
 (2) .والدويلالوطين 

واتستخدم هذا النظام فياا بعد يف جمال الشركات التجارية وتطور مفهومه يف بيئتها،     
احتاد احتكاري يبدو يف اندماج مشروعات هبدف تكوين مشروع »عن  وأصبح يعرب

واحد كبري وذلك بغرض حتقيق حالة احتكارية أو شبه احتكارية أو بغرض ختفيض 
ع معدالت األرابح، وأيخذ الرتتست صورتني حبيث جند الرتتست األفقي النفقات ورف

ويكون يف حالة احتاد شركات فرع صناعي واحد والرتتست العاودي وهو الشكل الذي 

                                                           
مثلة الرتتست خالل تلك الفرتة هو الذي أنشأه رجل األعاال األمريكي الشهري "روك فيلر" صاحب أمن بني أهم  (1)

نشاء هيئة الرتتست مجع فيها عدد كبري إمن خالل ويل" وذلك بقصد اهليانة على الصناعة البرتولية، أشركة "تستاندرد 
من الشركات حتت إدارة مركزية موحدة، حبيث تنازل مسامهو هذه الشركات أبتسهاهم للرتتست مقابل شهادات إيداع 

 ملشروع.ختوهلم احلصول على األرابح دون أن يكون هلم احلق يف التدخل يف إدارة ا
 .25و 21ص  ، صاملرجع السابق: بيومي زكراي حماد، أنظرألكثر تفصيل 

 األجنلو الشركات قانون يف الرتتست نظم حول دراتسة املصري، حسينملزيد من التفاصيل حول نظام الرتتست راجع:  (2)
 كلية واالقتصادية، القانونية ومالعل جملة يف منشور حبث املصري، ابلقانون املقارنة مع الدولية التجارة وقانون أمريكي
   .96 ص ،1902 تسنة مصر ،05و 01ع  ،52 مج مشس، عني جامعة احلقوق،
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و أيقوم بني مشروعات تؤلف تسلسلة متكاملة ويكون منتج كل واحدة منها مادة أولية 
 (1) .«مسامهة رئيسية يف منتج املشروع الذي يليه

أهم ما مييز نظام الرتتست هو األهداف االحتكارية اليت يرمي إىل حتقيقها، وهو ما      
دفع احلكومة األمريكية إلصدار جماوعة من القوانني من أجل التصدي لالنعكاتسات 
السلبية اليت خيلفها الرتتست وغريه من األنظاة املشاهبة له واليت هتدد يف كثري من 

  (2) .ر  مببدأ املنافسة احلرةاألحيان مصلحة املستهلك وتض

ولكن ابلرغم من اآلاثر السلبية للرتتست إال أن له العديد من املايزات ميكن      
ثراء نظم الرتتست » تور حسين املصري يف هذا الشأن أنوصفها ابإلجيابية، فريى الدك

( بفضل وبساطتها ومرونتها وقدرهتا ابلتايل على حل الكثري من املشاكل القانونية )....
بساطة ومرونة نظام الرتتست اتستطاع حمركو رؤوس األموال التخلص من الشكليات اليت  
كثريا ما يفرضها قانون الشركات، وأن الرتتست قد اختذ صورا خمتلفة تنسجم مع البيئة 

 (3) «.التجارية، مما فتح أمامه اب  العبور إىل نطاق قانون التجارة الدولية

 رابعا: الكارتل
يف أملانيا، حبيث كان الغرض منه يف  1060البعض ظهور الكارتل إىل تسنة  يرجع     

البداية إجياد نوع من التنسيق والتعاون بني املنتجني قصد تفادي املنافسة واملزامحة 
بينهم، وكان يتم بطريقة شفاهية لذا كان يطلق عليه حينها ابتفاق الشرفاء، ومع مرور 

                                                           
 .02ص  السابق،املرجع مسري تسعد مرقص، أنظر:  (1)
   الرتسالة.من هذه  52و 52ص  ص ،راجع ما ذكرانه عن التشريعات األمريكية املناهضة لالحتكار (2)
راتسة حول نظم الرتتست يف قانون الشركات األجنلو أمريكي وقانون التجارة الدولية مع أنظر: حسين املصري، د (3)

 .  52املقارنة ابلقانون املصري، املرجع السابق، ص 
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وهي   شكل مكتو  فأطلق عليه اتسم "كارتل" الوقت أصبح هذا االتفاق يعقد يف
هذا املصطلح يف أغلب اللغات  تستعاالا"وثيقة"، وقد تعام  كلاة أملانية تعين

  (1).العاملية

والكارتل هو عبارة عن اتفاق احتكاري بقصد اهليانة على السوق والسيطرة عليها      
تقسيم مناطق تسويق  ، وذلك عن طريق حتديد األتسعار، أو(2) معنييف شأن اقتصادي 

وتوزيع املنتجات جغرافيا، وهو يعقد بني عدد من الوحدات االقتصادية املتااثلة النشاط 
 (3) واملستقلة قانوان عن بعضها البعض.

ن أهم ما مييز الكارتل هو طابعه االحتكاري، وذلك أمن خالل ما تقدم يظهر لنا      
اء على املنافسة بينها أو على األقل ألن اهلدف الرئيسي للشركات املتحدة هو القض

ضبطها وتوجيهها مبا خيدم مصاحلها ككل، ابإلضافة إىل بقاء الشخصية القانونية 
للشركات املكونة له، فالكارتل خيتلف عن االندماج الذي ينتج عنه ذوابن الشخصية 

 القانونية للشركات املندجمة يف شخص قانوين واحد.

 ميكن أن يتحقق إال بتوافر مجلة من الشروط منها ضرورة كاا ان جناح الكارتل ال      
االلتزام الصارم ببنود االتفاق من طرف كل الوحدات املكونة للكارتل، ابإلضافة إىل 
ضرورة انضاام أغلبية الشركات املتنافسة إىل االتفاق حىت تعطيه وزان معتربا جيعله حيقق 

    (4) .نشائهإاألهداف املرجوة من 

                                                           
 .25و 21ص  ، صاملرجع السابقأنظر: بيومي زكراي حماد،  (1)
 .159رجع السابق، صإمساعيل حماد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين، امل أنظر: (2)
 .22أنظر: علــي ضاري خليــل، املرجع السابق، ص  (3)
 .02ص املرجع السابق، مسري تسعد مرقص، أنظر:  (4)



49 
 

غلب أأن هذه الشروط يصعب حتقيقها من الناحية الواقعية، حبيث جند  إال     
الكارتل وذلك ألن هذه  تفاقاعليها الشركات ال تستطيع التقيد ابلشروط اليت ينص 

الشروط تصطدم يف كثري من األحيان بعقبات قانونية وحىت فنية انجتة عن االتستقالل 
ن الشركات تتفادى أتسلو  الكارتل القانوين للشركات املتعاقدة، وهذا ما جعل الكثري م
 (1) .وتلجأ إىل ابقي وتسائل الرتكيز االقتصادي األخرى

بني ابقي وسائل الرتكيز االقتصادي  جممع الشركاتمكانة الثاين:  الفرع
 األخرى

إذ أصبحت تشكل يف وقتنا  ،(2) انتشارهاوج أتعترب جماعات الشركات ظاهرة يف      
ومتثل الناوذج األمثل للرتكيز والتكامل  (3) االقتصاديةطات الراهن شعارا لتنظيم النشا

لتحقيق االتستقرار والتوازن االقتصادي بني خمتلف الوحدات  ، وآلية(4) االقتصادي
  (5) .االقتصادية املتكتلة

ودورها يف  ،وقد اثر جدل كبري حول أمهية هذه الوحدات االقتصادية وفعاليتها     
  (6) .واخلارجيةتسواق الداخلية وهيانتها على األ االقتصاد الوطين والدويل

 
                                                           

 .111أمحد حماود املساعدة، املرجع السابق، ص أنظر:  (1)
(2) Voir : Vanessa Desoutter, Op.cit, P 24. 
(3) Voir : M. HU Xinyu, Op.cit, p 1. 
(4) Voir : A. Raouya, La fiscalité levier économique pour l’Émergence des groupes de 

sociétés, in Revue La Lettre de la DGI, N° 39, Alger Mars 2009, P 01. 

، ص املرجع السابقأنظر كذلك: حماود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوتسيلة لقيامه، 
120. 

 .110، ص املرجع السابقأمحد حماود املساعدة،  أنظر: (5)
(6) Voir : Dollé Michel, Op.cit, P 3. 
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 : األمهية االقتصادية جملمع الشركاتأوال
ظاهرة جماعات الشركات »يذهب بعض املختصني يف اجملال االقتصادي إىل أن      

، ملا هلذه الظاهرة من أتثريات مهاة على العاملية االقتصاديةتعد من أهم الظواهر 
يل على حد تسواء، بل إن أمهية هذه الظاهرة تتجاوز حدود القومي والدو  االقتصاد
التأثري العايق يف اجملاالت السياتسية واالجتااعية، لقدرة هذه الى  االقتصادي اجملال

الشركات على تركيز رؤوس األموال والقيام أبعباء املشاريع االقتصادية الضخاة اليت 
 .(1) «تعجز بعض الدول عن القيام هبا

، وأصبحت (2) االقتصاديةن ظاهرة اجملاعات اقتحات كل النشاطات فنجد أ     
 العقاريتلعب دورا متايزا يف كل القطاعات: الصناعي، املايل، التجاري وحىت اجملال 

مهية االقتصادية للاجاع ختتلف من كيان آلخر، بداية من املشاريع ن األكاا أ،  (3)
ت متعددة اجلنسيات اليت يفوق رقم العائلية الصغرية إىل غاية أن نصل إىل الشركا
 (4) .( لبعض الدولPIB) أعااهلا يف كثري من األحيان انتج الدخل اإلمجايل

ل التحوالت االقتصادية اليت يعيشها عاملنا اليوم أصبح اجملاع حيتل مركزا ظيف      
لنامية متايزا يف عالية إعادة هيكلة املؤتسسات الصناعية والتجارية يف الدول املتقدمة وا

على حد تسواء، أين جند أن غالبية املؤتسسات االقتصادية حتولت إىل جماعات صناعية، 

                                                           
 .01، ص املرجع السابقأنظر: معتصم حسني أمحد الغوشة،  (1)
جند يف الكثري من الدول، التسياا األوربية منها أن أكثر من نصف الشركات املقيدة يف السجل التجاري تعال يف  (2)

 اعات شركات.إطار جم
 Voir : Paul le Canau et Bruno Dondero, Op.cit, p 959. 
(3) Voir : Vanessa Desoutter, Op.cit, P 52. 
(4) Voir : M. HU Xinyu, Op.cit, p 05. 

Voir aussi : Maggy Pariente, Op.cit, P 25. 
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وهذا ما تسارت عليه اجلزائر حبيث أصبح مفهوم اجملاع مرتبطا بعالية إنعاش املؤتسسات 
العاومية االقتصادية وإعادة هيكلتها اليت ابشرهتا بداية من تسنوات التسعينات وامتدت 

 (1) إىل يومنا هذا.

حتفز الشركات التجارية لالنضاام للاجاع، أتيت على رأتسها  متعددة بواعث هناك     
وحتقيق التكامل والتنسيق بني نشاط الشركة القابضة ونشاط بقية  (2) الرغبة يف التوتسع

كل   اتستفادةالشركات التابعة مبا خيدم التخطيط التوتسعي الكلي للاجاع، من خالل 
من االمتيازات واملكنات اليت متلكها بقية الشركات املنتاية شركة من شركات اجملاع 

والتقنية وأتساليب التسويق واملهارات  (3) التكنولوجيةلنفس اجملاع، التسياا املؤهالت 
الذي ميكنها من تعزيز قدراهتا التنافسية والتسويقية وبسط نفوذها  ، الشيء(4)يةدارإلا

  (5) واخلدمات.يف تسوق السلع 

د أن النظام القانوين املتايز الذي خيضع له جماع الشركات، ميكنه من كاا جن      
، فاالتستقالل (6) تكريس تسياتسة اقتصادية تقوم على مبدأ تنوع األنشطة وتعدد األتسواق

ميكن من تعويض وتوزيع اخلسائر اليت قد متىن هبا إحدى  (7) اجملاعالقانوين لشركات 
                                                           

اد السوق: حتدايت ورهاانت، حبث منشور يف جملة كرمي جنادي، إدارة اجملاعات الصناعية اجلزائرية يف اقتصانظر:   (1)
 .21 ، ص5002، جوان 02 عالعلوم التجارية، 

 .211، ص املرجع السابق، الدابس حماد معتصم نظر:أ (2)
 .522، ص املرجع السابق، مؤمن طاهر شوقينظر: أ (3)
العزيز وزكراي جاتسم وفراس عبد اجلليل الطحان، الشركات املتعددة اجلنسيات وأثرها على الدول  نظر: أمحد عبدأ (4)

 .152 ، ص5010، تسنة 02 عالنامية، حبث منشور يف جملة اإلدارة واالقتصاد، 
 . 15، ص املرجع السابقأنظر: م. اتساور حامد عبد الرمحن،  (5)
 .151، ص املرجع السابقالعزيز وزكراي جاتسم وفراس عبد اجلليل الطحان،  أنظر: محد عبد (6)
، 56 مج، 5ع فاروق أمحد زنكل، مفهوم الشركات القابضة وتنظياها، حبث منشور يف جملة االدارة، أنظر:  (7)

 .12، ص 1991أكتوبر 

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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، كاا يساح بتعويض (1) النشاطف عنها يف شركات اجملاع أبرابح شركات أخرى ختتل
التعثر الذي قد تواجهه إحدى الشركات يف تسوق معني أبرابح شركة من الشركات 

  (2) أخرى.املنتاية للاجاع تنشط يف أتسواق 

وحيقق العال يف إطار اجملاع تكريس مبدأ مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ، فغالبا      
ة تستأثر مبهاة التخطيط والتوجيه تسواء على الصعيد ما جند أن الشركة القابض

 (3).التنفيذياالقتصادي أو املايل، بيناا تضطلع الشركات التابعة ابملهام ذات الطابع 

 : األمهية القانونية جملمع الشركاتاثنيا

، الوتسيلة القانونية قتصادياالعلى غرار ابقي أشكال الرتكيز  ميثل جماع الشركات،     
، ويعترب يف الواقع إطــارا قانونيًا للرتكيز (4) القانوينتسواء يف جانبها االقتصادي أم  للعوملة

نه يشكل الوتسيلة القانونية أ كاا ،(5) اإلدارةقوامه املشاركة يف رأس املال والرقابة يف 
وذلك من خالل توحيد القرارات الداخلية للوحدات  (6) األموالالبسيطة الحتاد رؤوس 

اجاع ابلسيطرة على قرارات جملس ادارة الشركات التابعة، وجعلها تتالءم املكونة لل
  (7) .للاجاعوتتااشى مع السياتسة العامة 

                                                           
(1) Voir : Laure Nurit-Pontier, Les groupes de sociétés, édition ellipses, Paris 1998, P 

07. 
 .192، ص املرجع السابق، مؤمن طاهر شوقينظر: أ (2)
 .00، ص املرجع السابق، القرشي حماد أمحد مفلحأنظر:  (3)
ر حماود البيايت، النظام القانوين للشركة القابضة، رتسالة ماجستري، كلية القانون جامعة اببل، رتسول شاك أنظر: (4)

 .11، ص 5002العراق 
 .01، ص 5012، ماي 15 عنظر: الشركة القابضة، حبث منشور يف جملة شؤون قانونية، أ (5)
 .09، ص املرجع السابق، القرشي حماد أمحد مفلح: أنظر (6)
 . 15، ص املرجع السابق: م. اتساور حامد عبد الرمحن، أنظر (7)

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
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إن من بني أهم مميزات جلوء الشركات للعال يف إطار اجملاع، هو بقاء الشخصية      
من املعنوية للشركات، فعضوية الشركة للاجاع ال يعدم شخصيتها املعنوية وال ينقص 

التجاري وموطنها وجنسيتها  مسهاابحتتفظ كل شركة  ، حبيث(1)القانويناتستقالهلا 
 (2) .وممثلها القانوين وذمتها املالية املستقلة

،  واالدارية هذا ما يضفي ليونة كبرية يف عالية التسيري خاصة من الناحية القانونية     
هبا كل شركة من شركات  األمثل لكل اخلصائص اليت تتايز تستغاللابالكاا يساح 
للشركة ال تسياا إذا كان  التجاري تسمالاأحسن مثال على ذلك هو اتستغالل اجملاع، و 
  (3) .وتساط التجاريةشهرة كبرية يف األ االتسمهلذا 

ومن بني أهم الفوائد اليت يرتبها مبدأ اتستقالل الشخصية املعنوية للشركات املشكلة      
بضة املسؤولية القانونية عن األفعال والتصرفات الصادرة للاجاع، هو جتنيب الشركة القا

عن شركاهتا التابعة، فحاجز الشخصية املعنوية جيعل الشركة التابعة وحدها املسؤولة عن  
كل تصرفاهتا مع الغري، ابلرغم من أن هذه الشركات متارس نشاطاهتا خلدمة اجملاع 

  (4) .الشركة القابضة ابعتباره وحدة اقتصادية واحدة، وحتت اشراف وختطيط

جماع الشركات مقارنة ابالندماج أو وتسائل  إطاروتظهر كذلك فائدة العال يف      
الرتكيز األخرى خاصة عند تكتل جماوعة من الشركات ذات احلجم الكبري، فاالندماج 
مثال يتالءم مع حالة انضاام الوحدات االقتصادية ذات احلجم املتوتسط والصغري حبيث 

                                                           
 .150، ص املرجع السابق: إمساعيل حماد حسني، أنظر (1)
 .243، ص املرجع السابق، مؤمن طاهر شوقي: أنظر (2)
 .12، ص املرجع السابقفاروق أمحد زنكل، : أنظر (3)

(4) Voir : Christophe BOUILLOT, Op.cit, p 30.    

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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ك من خالل مركزية اإلدارة، الشيء الذي ينتج عنه توحيد يف إدارات يظهر ذل
املنتجات واملبيعات وامليزانية وجمالس اإلدارة، أما إذا كنا بصدد تكتل وحدات اقتصادية 
 .ذات حجم كبري فإن اعتااد آلية االندماج يؤدي إىل خلق نوع من الفوضى اإلدارية

اع الشركات يكون أكثر مالءمة وفعالية، وذلك نظام جم إطاروعليه فإن العال يف      
ألن هذا النظام يقوم أتساتسا على فكرة الالمركزية اإلدارية، حبيث تستقل كل شركة 
مبجلس ادارهتا وتتكفل بتسيري مصاحلها ووحداهتا، ويقتصر تدخل الشركة القابضة اليت 

 . (1)أتيت على رأس اجملاع على األمور اهلامة واالتسرتاتيجية فقط 

وتتجلى فائدة اجملاع يف وجود نوع من املرونة يف اصدار األتسهم والسندات      
وطرحها يف البورصة بغرض متويل الشركات التابعة، كاا يضفي نوع من املرونة كذلك 
يف عالية التسيري اإلداري واملايل ملختلف الوحدات التابعة له من خالل تعدد مستوايت 

   (2) .اإلدارية بني الشركة القابضة والشركات التابعة اختاذ القرار وتوزيع الوظائف

على الصعيد الدويل، يعترب جماع الشركات مقارنة بباقي صور الرتكيز االقتصادي      
 اجلنسياتاألخرى، الوتسيلة األيسر تصورا واألكثر اتستعااال لقيام الشركات متعددة 

ول بشرط أن يكون القانون ، حيث ميكن انشاء شركات اتبعة يف أي دولة من الد(3)
الوطين للشركة القابضة يساح بتالك هذه األخرية ألتسهم شركات أجنبية، ابإلضافة 

                                                           
 .12، ص املرجع السابقفاروق أمحد زنكل، : أنظر (1)
 .22 ، صاملرجع السابقكرمي جنادي، : أنظر (2)

(3) Voir : de Sola Canizares Felipe. Les sociétés financières en droit comparé. In : 

Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°3, Juillet-septembre 1955. P 607. 
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إىل ان يكون قانون الدولة املضيفة جييز متلك الشركات األجنبية ألتسهم الشركات 
 (1) .الوطنية بنسب تساح ابلسيطرة عليها

حدود الدولة ال يواجه يف كثري من فامتداد النشاط االقتصادي للاجاع إىل خارج      
األحيان صعوابت تسواء ذات طبيعة فنية أو حىت قانونية، كاا أننا جند بعض الشركات 
التجارية قد تلجأ إلنشاء شركات اتبعة هلا يف دول أخرى وذلك قصد ختطي بعض 

 .العراقيل القانونية واالقتصادية وحىت السياتسة

ات السيارات الياابنية شركات اتبعة هلا يف وأحسن مثال على ذلك إنشاء شرك     
الوالايت املتحدة األمريكية وذلك من أجل تفادي النصوص القانونية اليت حتدد نسبة 
اتسترياد السيارات الياابنية اىل األراضي األمريكية، كاا جند أن الشركات االمريكية تلجأ 

ل األوربية، حىت تتفادى يف كثري من األحيان إلنشاء شركات خاضعة لسيطرهتا يف الدو 
 (2) .أوراباحلظر املطبق على اتسترياد بعض املنتجات من خارج 

إن تكتل الوحدات االقتصادية على املستوى الدويل ابتستعاال آليات االندماج أو      
خمتلف القوالب القانونية األخرى للرتكيز االقتصادي تعد اندرة الوقوع، وذلك ألن 

يكتنفه العديد من التحدايت والعراقيل ذات الطبيعة القانونية اللجوء اىل هذه اآلليات 
ال إأو حىت االقتصادية والسياتسية، فبالرغم من األمهية القانونية واالقتصادية لالندماج 

ال يعترب األداة القانونية املثلى لتكوين الشركات متعددة اجلنسية، وهذا مرجعه اىل  أنه

                                                           
 .156، ص املرجع السابقالعزيز وزكراي جاتسم وفراس عبد اجلليل الطحان،  : أمحد عبدأنظر (1)
 .21، ص املرجع السابق أنظر: عبد العزيز خلف الواديه، (2)
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خر من جهة، وعدم وجود آضارهبا بني تشريع و حكام املنظاة لالندماج وتتعدد األ
 (1)قواعد دولية حتكم عالية االندماج بني الشركات من جهة أخرى.

على الصعيد  تسواء-كاا أن النفقات اليت قد تتحالها الشركات اليت تريد التكتل      
ابتستعاال بعض أتساليب الرتكيز االقتصادي األخرى كاالندماج  –احمللي أو الدويل 

رتتست مثال، تكون ابهظة ومكلفة مقارنة من التكاليف اليت يتطلبها انشاء جماع وال
   (2). نشاء شركة اتبعة جديدة أو عند السيطرة على شركة قائاةإللشركات تسواء عند 

أما من الناحية اجلبائية، فإن العال يف إطار جماع الشركات من شأنه أن يوفر      
، وذلك ألن اجملاع خيضع لنظام (3)يازات ضريبية هامةللشركات املنضوية حتت لوائه امت

جبائي متايز يقوم على مبدأ جتايع النتائج احملققة من طرف أعضائه على مستوى 
الشركة القابضة، اليت ختضع لوحدها للضريبة على جمال األرابح احملققة من قبل اجملاع، 

ما من رأس مال وهو بذلك يشكل حافزا للاؤتسسات الكربى اليت متتلك جزءا ها
الشركات التابعة هلا، فضال عن املزااي اليت ال جند هلا مثيال عند تطبيق القواعد الضريبية 

  (1) .، وال تسياا على مستوى الضرائب على رقـم األعاال وجتايع الربح(4) العامة

                                                           
، 5ع ادية، أنظر: حسام الدين عيسى، الشركات متعددة القوميات، حبث منشور يف جملة العلوم القانونية واالقتص (1)

 .161، ص1926، 10السنة 
طلعت جياد جلي احلديدي، املركز القانوين الدويل للشركات متعددة اجلنسية، رتسالة دكتوراه يف القانون، أنظر كذلك: 

 .19، ص 5002مناقشة بكلية القانون يف جامعة املوصل، العراق 
 .02ص مسري تسعد مرقص، املرجع السابق، أنظر:  (2)

(3) Laure Nurit-Pontier, Op.cit, P 07. 
ملزيد من التفصيل راجع: رابح بن زارع، شروط تطبيق النظام اجلبائي اخلاص مبجاع الشركات يف التشريع اجلزائري،  (4)

 .520، ص 5012، اجلزائر جوان 10 عحبث منشور يف جملة التواصل يف االقتصاد واإلدارة والقانون، 
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 املبحث الثاين: مفهوم جممع الشركات

جديد لكل الظواهر االقتصادية احلديثة، ففي ال يعد ضروراي إعطاء مفهوم قانوين      
الغالب ما تستغرق من قبل املفاهيم القانونية املستقرة، غري أننا نصادف يف بعض 

، ويرجع الظواهرذه هاألحيان ضرورة التصدي حلتاية حتديد اجلانب املفاهياي لبعض 
 وأبعادها. السبب يف ذلك أتساتسا لعجز تلك املفاهيم عن اتستيعا  كل خصائصها

ولعل جماع الشركات يدخل ضان هذا النوع من الظواهر، إذ أن حتديد مفهومه      
تكوينه أو من حيث ضروري نظرا للاايزات اليت خيتص هبا تسواء من حيث أتساليب 

 العالقات اليت تربط الوحدات املكونة له، ابإلضافة إىل اجلانب الوظيفي له.

مث نسلط  ،أول( )مطلبحث إىل حماولة تعريفه وعليه تسنتطرق خالل هذا املب     
     .اثن( )مطلبالضوء على أنواعه وحناول متييزه عن خمتلف املفاهيم املشاهبة له 

 املطلب األول: احلاجة إىل تعريف جممع الشركات

تسنتطرق خالل هذا املطلب إىل تبيان مدى االهتاام التشريعي بتنظيم هذه      
توقف عند خمتلف الصعوابت اليت تعيق عالية تعريفه )فرع مث ن ،الظاهرة )فرع أول(

ومن مث نستعرض خمتلف اجلهود الفقهية والتشريعية والقضائية اليت حاولت تعريفه  ،اثن(
 ويف األخري تسنحاول إعطاء تعريفنا الشخصي للاجاع )فرع رابع(. ،)فرع اثلث(

 

                                                                                                                                                                     
بية على اجملاع قد يؤدي إىل ضر  بعض املبادئ اليت يقوم عليها النظام الضرييب إن تطبيق القواعد العامة الضري (1)

 التسياا مبدأ احلياد الضرييب، مبدأ اتستقاللية األشخاص املعنوية ومبدأ ازدواجية اإلخضاع اجلبائي.
 .520، ص املرجع نفسهأنظر: رابح بن زارع، 
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 الفرع األول: التعاطي التشريعي مع فكرة جممعات الشركات

إن ظاهرة جماعات الشركات كانت وال زالت تشكل أبرز احملاور اليت تشد اهتاام      
اثرت اجلدل يف أاليت  النقاطأهم  ولعلرجال القانون منذ بداية ظهور أوىل بوادرها، 

تنظيم قانوين ظاهرة هو مدى ضرورة وضع هذه ال املهتاة بدراتسةاألوتساط القانونية 
  (1) .هاحيكا مستقل

كن القول يف هذا الشأن أن هذه املسالة ال ختص ظاهرة اجملاعات فحسب، ومي     
بل ختص كل الظواهر االجتااعية واالقتصادية اليت تتسم ابلتطور املستار، حبيث جند 

التشريعي أنفسنا غالبا أمام ثالث فرضيات، أوىل هذه الفرضيات تتاثل يف التجاهل 
بعض  لتشاجزئية اثل يف وجود معاجلة تشريعية املطلق هلذه الظواهر، الفرضية الثانية تت

جوانب هذه الظواهر، ويف األخري فإن القانون قد يتدخل لتنظيم هذه الظواهر بصورة 
 .تفصيلية حبيث خيصص هلا تنظياا قانونيا خاصا هبا

 ابلرجوع إىل خمتلف التشريعات املقارنة جندها ختتلف يف تعاطيها مع ظاهرةو      
جل وضع قواعد قانونية تفصيلية أنها إىل التدخل من ، فبيناا ذهب البعض ماجملاع

حتكم هذه الظاهرة، اجته البعض اآلخر إىل االكتفاء بتبيان معاملها وإعطاء مواصفاهتا 
ويرجع السبب يف ذلك  كاا اننا نالحظ أن بعض التشريعات تتجاهلها متام،  فقط،

  (2) .الظاهرةالختالف نظرة وتصور كل تشريع هلذه 

                                                           
(1) Voir : Charley Hannoun, le droit et les groupe de sociétés, Op.cit, P 03. 
(2) Voir : Caprasse Olivier mailto, L'arbitrage dans la vie des sociétés : L'arbitrage et 

les groupes de sociétés, édition Bruylant, Bruxelles1999, P 171. 
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الكثري من الفقهاء هذا االختالف يف وجهات النظر التشريعية إىل  ويرجع     
التحدايت اليت تواجه التدخل التشريعي الذي ينظم جماعات الشركات، حبيث يصعب 
التوفيق واملوازنة بني ضرورة املعاجلة التشريعية قصد توفري احلااية القانونية ملختلف املراكز 

، واليت غالبا ما تكون (1)ختلفها جماعات الشركات القانونية الداخلية واخلارجية اليت
مهددة بسبب وضعية السيطرة واهليانة اليت يقوم عليها اجملاع، وبني مبدأ احلرية 

عاال املعاصر، والذي قد يتأثر تسلبا أبي بقيود س عامل األالقتصادية ابعتباره أتساا
 (2)تشريعية حمتالة ويقضي على فكرة املشروع االقتصادي.

هذا االختالف انعكس بدوره على فقهاء القانون التجاري الذين انقساوا بني      
حكام القانونية اخلاصة لى أتساس أن األالتشريعي للاجاع ع رافض لفكرة التنظيم

ابلشركة قادرة على تغطية خمتلف املشاكل اليت قد يثريها جماع الشركات، وبني من يرى 
ايرة هذه الظاهرة، بيناا ذهب آخرون إىل أن تعديل طفيف لقانون الشركات كاف ملس

 (3) ضرورة وضع قانون خاص حيكم جماع الشركات.

 ظمت جممع الشركات تنظيما متكامالالتشريعات اليت نأوال: 
أن السري احلسن للاجاعات التسياا محاية  تؤتسس هذه التشريعات توجهها على     

أن يتجسد إال بوضع قانون  األشخاص املتعاملني معه كالدائنني والشركاء ال ميكن
غيا  ف ،ينظم خمتلف جوانب اجملاع ويغطي كل اإلشكاالت اليت ميكن أن يثريها خاص

                                                           
ت اجملاع، دائين شركات اجملاع، ونقصد بذلك الشركاء الذين يشكلون األقلية يف شركات اجملاع، مستخدمي شركا (1)

 .الشركات املنافسة لشركات اجملاع...إخل
(2)  Voir : M. Abdoulaye Sakho, Op.cit, P 189.  
(3) Voir : Isabelle le Gallais-Fatout, Op.cit, PP 07 et 08.  
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ثغرة قانونية جيب تغطيتها بصورة  يشكل-هذا االجتاه  حسب-مثل هذا التنظيم 
 (1).فورية

ز ويرى بعض الفقهاء الذين تسايروا هذا الطرح أن القول حبتاية التوقف عند حاج     
الصعوابت اليت تثريها الوضعيات املتشعبة اليت ميكن أن يتخذها اجملاع من الناحية 
الواقعية وصعوبة حصر وضبط الطبيعة القانونية لعالقة التبعية بني شركاته واليت تشكل 
أتساتسا لقيامه كسبب لالمتناع عن وضع قانون ينظاه، يعد عجزا ليس يف جمال 

عجز يف القانون ككل، وهو قول جيانبه الكثري من جماعات الشركات فحسب وإمنا هو 
الصوا ، إذ أن القانون قد توصل إىل معاجلة عالقة التبعية يف العديد من فروع القانون  

 (2)كقانون األتسرة وقانون العال والقانون املدين ابلرغم من تشعبها وتفاوهتا.

أنه حاول تقدمي إطار  إن أول تشريع تبىن هذا التوجه هو التشريع األملاين، إذ     
قانوين متكامل جملاع الشركات وذلك ضان مقتضيات قانون شركات املسامهة الصادر 

    .1962تسبتارب  06بتاريخ 

 1926التشريع األملاين، حبيث أضاف تسنة املشرع الربازيلي نفس مسار  اجتهوقد      
هذه النصوص نصوص تشريعية خاصة تعىن بتنظيم وأتطري جماع الشركات، وقد أورد 

واملتضان تنظيم  12/15/1926املؤرخ يف  06/202ضان مقتضيات القانون رقم 
 . (3)شركات املسامهة

                                                           
(1) Voir : Isabelle Urbain-Parleani, Regards Croisés français et allemands sur le droit 

applicable aux groupe des sociétés, in : Actualité et évolutions comparées du droit 

allemand et français des sociétés, DALLOZ, Paris 2010, P 95. 
(2) Voir : M. Abdoulaye Sakho, Op.cit, P 189.  
(3) Voir : Konder Comparato Fabio. Les groupes de sociétés dans la nouvelle loi 

brésilienne des sociétés par actions. In : Revue internationale de droit comparé. Vol. 

30 N°3, Juillet-septembre 1978. P 793. 
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 :مبوجب املرتسوم رقم 1906التشريع الربتغايل تسنة  مث يف مرحلة الحقة تبىن ذلك     
، ابإلضافة إىل كل من اجملر وتسلوفانيا وكرواتيا 05/09/1906املؤرخ يف  06/565

  (3) .ومؤخرا التشريع التونسي (2) السنغالو  (1) واتيوان

 عن التنظيم الشامل جملمع الشركاتالتشريعات اليت استغنت اثنيا: 
إن جتاهل املشرع لألشكال والقوالب اجلديدة لتنظيم العاليات االقتصادية اليت      

ملشرع يف يعرفها عاملنا اليوم وعلى رأتسها جماع الشركات، غالبا ما يكون تسببه رغبة ا
قصى درجات االبتكار والبحث أفسح اجملال أمام املتعاملني االقتصاديني للذها  إىل 

 .عن خمتلف احللول االقتصادية اليت جتسد جناح مشاريعهم وتطورها

فالتدخل التشريعي قد يكبح عجلة التناية االقتصادية وحيول دون حتقيق األهداف      
كاا أن احجام املشرع عن التدخل يف   ،وع اقتصادياالقتصادية اليت يصبو إليها املشر 

مثل هذه الوضعيات ميكن رده كذلك إىل نيته يف فسح اجملال أمام الفقه القانوين 
للتفكري والتدقيق والبحث يف حيثيات هذه الظواهر املبتكرة بكل حرية، دون أي قيود 

    (4).أو عقبات تشريعية

                                                           
(1) Voir : Michael Bode, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, 

édition scientifique international, Bern 2010, P 19. 
املتضان تعديل وإمتام قانون االلتزامات املدنية والتجارية  59/02/1902املؤرخ يف  02/20 :القانون رقم (2)

 السنغايل.
ة ي، يتعلق إبمتام جملة الشركات التجارية، الصادر ابجلريدة الرمس06/15/5001املؤرخ يف  01/112 :رقم القانون (3)
 . 02/15/5001بتاريخ  190 ع

(4) Voir : Maggy Pariente, Op.cit, P 01. 
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، مييل إىل رفض وضع تنظيم خاص (1) سيالفرنوجند أن اغلب الفقه التسياا      
للاجاع على أتساس أن هذا األخري هو عبارة عن حقيقة اقتصادية متاردة تشال 

، وابلتايل فإن اإلخراج (2)وضعيات متباينة ومتفاوتة ال ميكن إخضاعها لتنظيم معني
ركات القانوين لذلك يتاثل يف إعاال القواعد العامة، تسواء تلك اليت حيددها قانون الش

أو تلك القواعد املوجودة يف خمتلف فروع القانون، كاا أن ذلك يؤدي إىل إعطاء 
القاضي تسلطة تقديرية أكثر واتستقاللية أكرب يف التعامل مع خمتلف املنازعات اليت تثريها 

  (3) .جماعات الشركات

كونة فطبيعة جماع الشركات تفرتض وجود ليونة كبرية يف العالقات بني الشركات امل     
له، ابإلضافة إىل التطور املستار الذي تتصف به هذه العالقات، فقد جند بعض 

م للاجاع وأخرى تنفصل عنه يف فرتات وجيزة وذلك حسب ما تفرضه ضالشركات تن
الضرورة االقتصادية والقانونية هلذه الوحدات، وهذا ما جيعل إخضاع اجملاع إلطار 

 (4) .العالية وحىت النظرية يف كثري من األحيان قانوين شامل صعب التطبيق من الناحية

ولعل هذا التوجه تسايرته أغلبية التشريعات حىت ابلنسبة لتشريعات الدول األكثر      
تصنيعا يف العامل واليت تشهد منوا متزايدا لظاهرة اجملاعات كفرنسا وإجنلرتا والوالايت 

ص اجملاع بتنظيم شامل وإمنا ، حبيث مل خت(5) وبلجيكااملتحدة االمريكية وتسويسرا 

                                                           
(1) Voir : Isabelle le Gallais-Fatout, Op.cit, P 20. 
(2) Voir : Benoit Grimonprez, pour une responsabilité des sociétés mère du fait de 

leurs filiales. Revue des sociétés. Dalloz N°04. 2009 P 711. 
(3) Voir : Isabelle Urbain-Parleani, Op.cit, P 95. 
(4) Voir : Jacques Barthélémy et al, le Droit des groupes de sociétés, édition Dalloz, 

Paris 1991, P 03. 
(5) Voir : RUEDIN Roland, Droit des sociétés, 2ème éd., Berne 2007, p 174. 
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اكتفت ابإلشارة إىل بعض جوانبه القانونية يف خمتلف فروع القانون كقانون الشركات، 
 القانون اجلبائي، قانون العال، القانون البنكي...إخل.

فبالرجوع إىل التجربة التشريعية الفرنسية مثال، جند أن اجلدل كان والزال قائاا      
التشريعي لتنظيم اجملاع، وقد كانت البوادر األوىل هلذا اجلدل التدخل ضرورة حول 

، حيث مت 52/02/1966خالل التصويت على تعديل قانون الشركات بتاريخ 
على غرار -تقدمي العديد من االقرتاحات تتضان قواعد قانونية حتكم جماعات الشركات

 مل تتم املصادقة عليها.  إال أنه-التنظيم الذي تبناه املشرع األملاين يف مرحلة تسابقة 

 projet)وبعد فرتة وجيزة مت إعادة تقدمي اقرتاح آخر عرف مبشروع كوتسيت )     
cousté  (1)1920إىل مكتب اجمللس الوطين الفرنسي وذلك تسنوات ،
إال أن هذه االقرتاحات مل تعرض حىت  ،(4)1920مث تسنة  (3)1922،(2)1921
  (5) .للاناقشة

قرتاح على ضرورة تنظيم جماع الشركات من خالل وضع قواعد وقد ركز هذا اال     
تشريعية تشال خمتلف جوانبه وتلم بكل اإلشكاالت القانونية والعالية اليت يثريها، 

 فحسب هذا االقرتاح فإن اجملاع يقوم على ثالثة عناصر:

وجود عالقة تبعية تساح للشركة املسيطرة ابالتستئثار بطريقة مباشرة أو غري  -
رة على تسلطة القرار داخل الشركات اخلاضعة لسيطرهتا وذلك ابتستعاال مباش

 وتسائل يكون مصدرها الواقع أو القانون.
                                                           

(1)  La proposition N° 1055 du 19/02/1970.  
(2)  La proposition N° 52 du 02/04/1973.  
(3)  La proposition N° 1511 du 21/20/1974.  
(4)  La proposition N° 522 du 28/06/1978. 
(5) Voir : Isabelle Urbain-Parleani, Op.cit, P 95. 
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 جتسيد تسلطة القرار يف وجود تسلطة إدارية موحدة داخل اجملاع. -
وجود روابط قانونية بني شركات اجملاع تكرس وجود اجملاع بصورة رمسية، تتاثل  -

عية بني الشركة املسيطرة والشركات اخلاضعة هذه الروابط يف ابرام عقد تب
للسيطرة، يتم املصادقة عليه من قبل اجلاعيات العامة غري العادية هلذه الشركات 

 (1)وال يكون انفذا إال بعد اتستكاال إجراءات النشر.
وقد كانت هناك حماولة أخرى لوضع قانون خاص ابجملاعات، وذلك مبناتسبة       

يف  (Mariniعضو جملس األمة الفرنسي السيد: ماريين ) التقرير الذي تقدم به
واخلاص بتطوير وحتديث قانون الشركات الفرنسي وتضاينه  1996أكتوبر من تسنة 

 (2) قواعد قانونية تفصيلية حتكم ظاهرة اجملاعات.

أما ابلنسبة للتشريع اجلزائري، فإنه مل يضع قانون خاص حيكم جماعات الشركات      
رة تفصيلية، وامنا جند العديد من القواعد القانونية املستقلة واملتناثرة يف خمتلف فروع بصو 

القانون اليت ميكن أن نطبقها على اجملاع كالقانون التجاري والقانون اجلبائي والقانون 
 البنكي، وعلى حد علانا مل يتم اقرتاح أي قانون خاص ينظم اجملاعات إىل غاية اليوم.

 الشركات : صعوبة تعريف جممعالفرع الثاين

من الناحية االصطالحية جند اختالفا الفتا حول املصطلحات املستعالة يف التعبري      
عن جماع الشركات، فبالرجوع للتشريع والفقه املقارن نالحظ أن اجملاع يف الدول 

(، Gruppo( أو )Group( أو )Groupeالالتينية وإجنلرتا يطلق عليه تساية )

                                                           
(1) Voir : Jacques Barthélémy et al, Op.cit, P 03. 
(2) Voir : Rapport Marini sur la modernisation du droit des sociétés, collection des 

rapports officiels de la documentation française; BERTREL (J.-P.), «Modernisation 

du droit des sociétés : le rapport Marini» Droit et patrimoine, Octobre 1996, p. 10. 
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 Affiliatedالوالايت املتحدة األمريكية فإن املصطلح املستخدم هو ) أما يف
Corporate( أو عبارة )Parents and Subsidiaries أما املصطلح ،)

( Konzernالذي يتم التعبري به عن اجملاع يف أملانيا وهولندا والناسا وتسويسرا هو )
ية الدول العربية هو (، أما التعبري الذي يطلق على اجملاع يف غالبConcernأو )

   (1)عبارة جماوعة الشركات، كاا أننا جند تعبري التجاع بنسبة أقل.

فإننا نالحظ ومهاا كانت التساية اليت يعرب هبا عن هذه الكياانت االقتصادية،      
أنه ابلرغم من االنتشار املتزايد ملصطلح جماع الشركات يف عامل األعاال املعاصر، 

دامات املتكررة له من قبل الفقه والقضاء التجاريني، إال أن مفهومه وابلرغم من االتستخ
، فاحاولة إعطاء تعريف قانوين دقيق وشامل له (2) الغاوضالزال يشهد الكثري من 

يصادفه العديد من الصعوابت العلاية والعالية ولعل ذلك راجع لعديد األتسبا  تتاثل 
 يف: 

ظم القوانني الوضعية املعاصرة ابلرغم فكرة جماع الشركات الزالت غريبة عن مع -
من الدور املتايز الذي يلعبه اجملاع يف احلياة االقتصادية، فكاا أشران إليه 
تسابقا، فإن التنظيم التشريعي املتكامل للاجاع يكاد يكون منعدما، فباتستثناء 
أن تشريعات الدول اليت أشران إليها تسابقا، جند أن غالبية التشريعات املقارنة إما 

تتجاهل ظاهرة اجملاعات متاما أو أاها تعىن بتنظيم بعض جوانبها ويف حدود 
ضيقة جدا، فاجاع الشركات الزال يشكل يف كثري من األحيان مفهوما واقعيا 

                                                           
اد غنام، اإلفالس الدويل جملاوعة الشركات متعددة اجلنسيات: مسؤولية الشركة األم األجنبية عن أنظر: شريف حم (1)

 .02 ، ص5006ديون شركاهتا الوليدة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االتسكندرية 
(2) Voir : Isabelle le Gallais-Fatout, Op.cit, P 25.  
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دون املفهوم القانوين، إذ أن الكثري من جوانبه ال زالت خارج إطار القانون 
 .  (1)ةالوضعي الذي ال يعرتف إال ابلشركة كوحدة قانوني

جماع الشركات ليست فكرة ابتدعها الفكر القانوين وإمنا هو واقع وحقيقة  -
تتايز ابلتطور والتغري السريع، كاا أن األهداف  (2)فرضتها البيئة االقتصادية

املتوخاة منها ختتلف وتتباين، الشيء الذي جيعل من حماولة االملام مبختلف 
مل أمرا صعبا، تسواء ابلنسبة بعادها يف تعريف دقيق وشاأجوانبها وضبط 

 . (3)للقانونيني أو حىت املختصني يف اجملال االقتصادي
فصعوبة حتديد تعريف اجملاع يرجع أتساتسا إىل صعوبة التوفيق بني احلقيقة   

االقتصادية للاجاع واليت تقوم على الوحدة االقتصادية اليت تشكلها الشركات 
الذي الزال يكرس مبدأ االتستقالل القانوين  املنضوية حتت لوائه والفكر القانوين

هلذه الشركات، ولعل هذه الوحدة االقتصادية اليت يشكلها اجملاع كانت 
 (4) .والزالت تعترب السبب الرئيسي وراء الغاوض الذي ينتا  مفهومه القانوين

  (5).تعدد األدوات واألتساليب القانونية املعتادة يف تكوين جماع الشركات وتنوعها -

 

 

 
                                                           

 .222 و 222ص  .حسام عيسى، املرجع السابق، ص (1)
(2) Voir : Maggy Pariente, Op.cit, P 07. 
(3) Voir : Dollé Michel, Op.cit, P 3. 

 .20و 19ص  .، صاملرجع السابقأنظر: انجي عبد املؤمن،  (4)
 .226، ص املرجع السابقحسام عيسى،  أنظر: (5)
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 الشركات لفرع الثالث: جهود يف تعريف جممعا

ابلرغم من هذه الصعوابت اليت تواجهها عالية تعريف اجملاع إال أننا جند عددا ال       
أبس به من احملاوالت الفقهية والقضائية، بل وحىت التشريعية ولو بدرجة أقل، اليت 

وقد تنوعت هذه ، حاولت ضبط مفهوم اجملاع وحصر أبعاده من الناحية القانونية
ومرد ذلك هو اختالف العناصر اليت حاول كل تعريف ابرازها  ،احملاوالت واختلفت
   والرتكيز عليها.

فانهم من حاول ابراز صفة الكيان والوحدة االقتصادية اليت تشكلها شركات      
اجملاع، ومنهم من حاول الرتكيز على النطاق اإلقلياي لنشاط الشركات املنضوية حتت 

اء اجملاع حبيث فرق بني جماعات الشركات دولية النشاط أو ما يعرف مبجاع لو 
الشركات متعددة اجلنسيات واجملاعات اليت يقتصر نشاطها على املستوى احمللي واليت 

 يطلق عليها غالبا تساية جماعات الشركات الداخلية.    
قد حاولوا الرتكيز على كاا أننا جند الكثري من التعريفات اليت نلاس أن أصحاهبا       

ابراز املقومات الداخلية للاجاع التسياا عنصر السيطرة والرقابة اليت متارتسها الشركة 
 (1)القابضة على الشركات التابعة داخل اجملاع من خالل تبيان خمتلف صورها وحاالهتا.

اتستقالل الشخصية املعنوية فكرة على وجند كذلك من ركز يف تعريفه للاجاع      
املكونة للاجاع وعلى اتستئثار الشركة القابضة ابلقرارات االتسرتاتيجية داخله  اتشركلل

 (2) ويتزعم هذا التيار الفقه الفرنسي.

                                                           
(1) Voir : Isabelle le Gallais-Fatout, Op.cit, P 24. 

 .22اإلبراهيم، املرجع السابق، ص مروان بدري أنظر:  (2)
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أوال: التعريفات اليت حاولت ابراز الكيان االقتصادي اليت تشكله شركات 
 اجملمع 
كبري احلجم، كيان اقتصادي   جند أن جانبا من الفقه يرى أن اجملاع هو عبارة عن     

واتسع االنتشار ومتعدد األنشطة يظهر يف شكل جماوعة من الشركات ذات النشاط 
املتااثل أو املتكامل هتيان عليها شركة تساى ابلشركة القابضة، حبيث ختضع لرقابتها 

 (1) وتوجيهها ابقي الشركات وتفرض عليها االلتزام خبطة اقتصادية موحدة.

ـد ختتلف عن بعضها البعض من ق، تـشركاالوعة من جما»وعرفه البعض أبنه:      
كة القابضة مع شركاهتا شرـالأاها تتايز مبيزة التكامل، حبيث تشكل غير حيث الغرض، 

 .(2) «كة القابضةالشرالتابعة مشروعا اقتصاداي كبريا ترعاه 

ويعرفه األتستاذ شامبو أبن جماع الشركات هو عبارة عن وحدة رقابة وتسيطرة      
  (3) ها حتقيق وحدة القرار االقتصادي.هدف

ويرى البعض أن جماع الشركات هو عبارة عن شركة أم ترتبط مبجاوعة من      
الشركات التابعة بعالقة تدرجية وتسلسلية وتبعية حبيث جتعلها جماوعا واحدا متكامال، 
رد ويتحقق ذلك من خالل وحدة اختاذ القرار ووحدة التصرف واالتسرتاتيجية واملوا

 (4)  .والفنيةاإلنسانية واملادية 

                                                           
 مجدريد حماود على، الشركة القابضة: املفهوم القانوين وآلية التكوين، حبث منشور يف جملة اجلامعة األمسرية،  أنظر: (1)

 .121، ص 5000، تسنة 10 ع، 02
 .05، ص املرجع السابق: معتصم حسني أمحد الغوشة، أنظر (2)

(3) Voir : Laure Nurit-Pontier, Op.cit, P 09. 
 . 150و  119 ص .، صاملرجع السابقالعزيز وزكراي جاتسم وفراس عبد اجلليل الطحان،  نظر: أمحد عبدأ (4)
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ويرى بعض الفقهاء أن جماع الشركات قوامه وجود شركة قابضة وجماوعة من      
الشركات التابعة هلا، وهي شركات متارس نشاطاً جتارايً معيناً، ختتص كل منها بشخصية 

ة بروابط إال أن هذه اجملاوعة من الشركات ترتبط مع الشركة القابض ،قانونية مستقلة
قانونية واقتصادية حبيث تبدو وكأاها شركة واحدة فهذه الشركات وإن كانت مستقلة 
قانواًن إال أاها ختضع من الناحية االقتصادية لسيطرة مباشرة أو شبه مباشرة متارتسها 
الشركة القابضة فهذه األخرية هي اليت حتدد لشركاهتا التابعة منهجية العال وبرامج 

 (1)املشاريع االتستثاارية اليت تزمع القيام هبا.التشغيل فيها و 

جماوعة من الشركات متارس »ويف نفس الصدد يعرفه الدكتور دريد حماود علي:      
نشاطا جتاراي معينا، كال منها يتاتع بشخصية قانونية مستقلة، بيد أن هذه اجملاوعة من 

ة حبيث تبدو وكأاها شركة الشركات ترتبط مع الشركة القابضة بروابط قانونية واقتصادي
واحدة، فهذه الشركات وإن كانت مستقلة قانوان إال أاها ختضع من الناحية االقتصادية 
لسيطرة مباشرة أو غري مباشرة متارتسها الشركة القابضة. فهذه األخرية هي اليت حتدد 
ام لشركاهتا التابعة حجم االتستثاار، وكاية اإلنتاج، ومناطق التوزيع، وكيفية اتستخد

  (2)«. األرابح إىل غري ذلك من املسائل اجلوهرية

ومن وجهة النظر االقتصادية جند أن غالبية املختصني يف اجملال االقتصادي يركزون      
يف تعريفهم على أن جماع هو عبارة عن مشروع اقتصادي متكامل افقيا أو عاوداي 

                                                           
منشور يف  حبثماجد بن عبد هللا اهلداين، الشركة القابضة والذمة املالية الصورية للشركات التابعة هلا،  أنظر: (1)

 .11/10/5009يخ ، الصادر بتار 2022 عجريدة االقتصادية،
 .126، ص املرجع السابقدريد حماود على، الشركة القابضة: املفهوم القانوين وآلية التكوين، : أنظر (2)
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 ةأاها خاضعة لسيطر تكونه جماوعة من الشركات ذات شخصية معنوية مستقلة، غري 
 (1) .شركة واحدة تساى الشركة القابضة

ومن جهتها اجتهت غرفة التجارة الدولية بباريس نفس االجتاه يف تعريفها جملاع      
والذي جاء  5122حتت رقم  1922الشركات يف قرار التحكيم الذي أصدرته تسنة 

ة االتستقاللية الشكلية إن املفهوم القانوين جملاع الشركات جيب أن يتجاوز فكر »فيه 
للشركات املنضوية حتت لوائه، حبيث ميكن وصفه على أنه كيان له نفس التوجه 

 .(2) «االقتصادي وخيضع لسلطة موحدة

 اثنيا: التعريفات اليت حاولت ابراز النطاق اإلقليمي لنشاط شركات اجملمع

شركات املتعددة عرف الدكتور شريف حماد غنام اجملاع مبناتسبة تعريفه جماع ال     
جماوعة من الشركات مستقلة قانوان عن بعضها تساى »اجلنسيات، فاعتربه أبنه 

الشركات الوليدة ولكنها مرتبطة ببعضها بروابط اقتصادية وختضع يف ذلك لسيطرة 
وهيانة شركة أخرى تساى الشركة األم، ومتارس هذه الشركات نشاطها يف مناطق 

 (3).«إىل حتقيق اتسرتاتيجية واحدة تضعها الشركة األم جغرافية متعددة، وتسعى مجيعها

ويعرف الدكتور حماود مسري الشرقاوي جماع الشركات متعدد اجلنسيات أبنه      
جتاع اقتصادي بني عدة شركات تتاتع جبنسيات دول خمتلفة وترتبط فياا بينها عن »

                                                           
 .112، ص املرجع السابقأمحد حماود املساعدة،  أنظر: (1)
 وقد جاء يف قرار التحكيم: (2)

« Le concept de groupe se définit au-delà de l’indépendance formelle née de la 

création de personnes morales distinctes, par l’unité d’orientation économique 

dépendant d’un pouvoir commun »    
 .10و 09ص  .، صاملرجع السابقأنظر: شريف حماد غنام،  (3)
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تحقق وحدة طريق املسامهة يف راس املال، هبدف حتقيق هدف اقتصادي معني، وت
اهلدف بوحدة السيطرة على إدارة الشركات أعضاء اجملاوعة، حبيث تكون كياان 

 (1) «.اقتصاداي واحدا

 اثلثا: التعريفات اليت حاولت ابراز االستقالل القانوين لشركات اجملمع

مكونة من عدة  جماوعة»البعض إىل أن جماع الشركات هو:  حبيث يذهب     
وجودها القانوين املستقل ولكنها مرتبطة فياا بينها بروابط شركات، لكل واحدة منها 

خمتلفة، حبيث تساى إحدى هذه الشركات ابلشركة األم، ختضع لسيطرهتا بقية 
 .(2) «اجملاعالشركات ومتارس عليها رقابتها ومتثل تسلطة القرار داخل 

اع الشركات ولعل أكثر تعريف تساقه أغلب شراح القانون التجاري الذين تناولوا جم     
ابلدراتسة، تسواء يف الدول األوربية أو العربية هو تعريف الدكتور فيليب مارل 

(Philippe Merle الذي اعترب أن عبارة جماع الشركات ذات مدلول اقتصادي )
وال تعرب عن كيان قانوين قائم بذاته وذلك ألن اجملاع ال يتاتع ابلشخصية املعنوية، وهو 

شركات لكل منها كيااها القانوين اخلاص هبا، إال أاها مرتبطة عبارة عن جماوعة من ال
فياا بينها، حبيث ختضع أحد هذه الشركات اليت يطلق عليها تساية الشركة األم ابقي 
شركات اجملاع لتبعيتها حبكم القانون أو حبكم الواقع، ومتارس الشركة األم رقابتها على 

 . (3)اعابقي الشركات وتشكل وحدة القرار داخل اجمل

                                                           
 .150، صاملرجع السابقوتسيلة لقيامه، أنظر: حماود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة ك (1)

(2) Voir : Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis 

Lefebvre, Paris 2009, p 17.   
(3) Voir : Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial : Sociétés 

commerciales, 17e ed, édition dalloz, Paris 2014, P 827. 
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ويف نفس التوجه يعرفه البعض أبنه جتاع مكون من جماوعة من الشركات املستقلة      
 .(1) القابضةقانوان وتكون خاضعة للتبعية االقتصادية للشركة 

ويعرفه البعض أبنه جماوعة من الشركات، لكل منها كيااها القانوين اخلاص هبا،      
هذه الشركات واليت تساى الشركة األم او مرتبطة فياا بينها، حبيث ختضع إحدى 

الشركة القابضة، ابقي الشركات األخرى إىل تسيطرهتا حبكم القانون أو حبكم الواقع، 
  (2) .وجتعل منها تشكل وحدة القرار داخل اجملاع

جماع الشركات أبنه جماوعة من  Y. Guyon)ويعرف الدكتور إيف قيون )     
الناحية القانونية إال ااها تشكل من الناحية الواقعية  الشركات املستقلة عن بعضها من

 وحدة قرار اقتصادية.

رابعا: التعريفات اليت حاولت ابراز سيطرة الشركة القابضة على الشركات 
 التابعة
جتاع الشركات الذي تسيطر »يف هذا الصدد يعرفه الدكتور حسن حماد هند أبنه      

دة حبيث حتوز الشركة األم هذه السيطرة بصورة دائاة فيه الشركة األم على شركاهتا الولي
حبيازهتا جزء من رأمساهلا أو عن طريق عقود البنوة مما يتيح هلا تسلطة اختاذ القرار 
االقتصادي يف جماوعة الشركات أبتساليب عديدة كاتفاقات التصويت أو التفويض على 

                                                           
(1) Voir : Jasmin schmeidler, La responsabilité de la société mère pour les actes de sa 

filiale, in Receuil Dalloz, N° 09/7546, Mars 2013, P 584.  
(2) Voir : Laure Nurit-Pontier, Op.cit, P 09. 
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يؤدي إىل ظهور جماوعة  بياض أو أن يكون مديرو الشركة األم والوليدة مشرتكني مما
   (1).«الشركات كوحدة واحدة

 قانوين نظام أن جماع الشركات عبارة عن حسني حمادامساعيل ويرى الدكتور      
الشركات  وفقا ملقتضيات قانون موحدة لسيطرة أكثر خاضعة أو شركتني جتايع غرضه
  (2).التجارية

جماوعة تتكون من »ركات أبنه القاضي جماع الش صاحل بن ويعرف الدكتور انيس     
عدة شركات تساى ابلشركات اتبعة، واليت ختضع بشكل مباشر أو غري مباشر للسيطرة 
املالية لشركة أخرى منفصلة عنها تساى "الشركة القابضة" اليت تتوىل إدارة هذه 

    (3) «.الشركات مركزاي يف إطار اتسرتاتيجية اقتصادية موحدة

عبارة عن جماوعة شركات منفصلة قانواًن عن بعضها »أبنه  الفقهاءوعرفه بعض      
وترتبط يف الوقت ذاته كل منها ابألخرى وتعترب أحدها الشركة األم أو الشركة املسيطرة، 
هلا القدرة يف الواقع أو يف القانون على فرض وحدة القرار على الشركات أن تستخدم 

  (4).«يهاأمواهلا يف شراء أتسهم شركات أخرى أو االكتتا  ف

                                                           
األم عن ديون شركاهتا الوليدة يف جماوعة الشركات مع إشارة  أنظر: حسن حماد هند، مدى مسؤولية الشركة (1)

، 1992خاصة للشركات متعددة القوميات، رتسالة دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق جامعة عني مشس، القاهرة تسنة 
 .10ص 
ألردين والقانون أنظر: امساعيل حماد حسني، الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات ا (2)

 .12، ص 1990، األردن تسنة 1املقارن، ط 
راجع: انيس بن صاحل القاضي، النظام القانوين للشركة القابضة: دراتسة مقارنة، رتسالة ماجستري يف القانون اخلاص،   (3)

 .56، ص 5002كلية احلقوق جامعة عدن، اليان تسنة 
د، مفهوم ومسات الشركة القابضة، حبث منشور يف جملة أنظر: منذر عبد حسب هللا و م.م. رتسول شاكر حماو  (4)

 .26، ص 5009، تسنة 21 عالفتح، 
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وقد تعرض القضاء الفرنسي لتعريف جماع الشركات مربزا عنصر الرقابة اليت      
متارتسها الشركة القابضة على ابقي شركات اجملاع يف قرار حمكاة النقض الفرنسية تسنة 

والذي جاء فيه أن اجملاع هو جتاع جملاوعة من الشركات يضم شركة مسيطرة  1925
هبا ارتباطا وثيقا بغرض حتقيق املصلحة املشرتكة وجماوعة من الشركات التابعة ترتبط 

هلذه الشركات، أاي كان الشكل القانوين الذي تتخذه الشركة املسيطرة أو الشركات 
 (1)اخلاضعة للسيطرة.

ونالحظ أن الدكتور حماود مسري الشرقاوي حياول كذلك ابراز أمهية السيطرة       
اجملاع يكون يف حالة خضوع  كعنصر أتساتسي يف تعريفه للاجاع، حبيث يرى أن

مكاال أو متشاهبا، إلدارة  واحدا أومن الشركات متارس نشاطا اقتصاداي  جماوعة»
أتيت على اليت احدى الشركات  عن طريقاقتصادية موحدة، ورقابة على ذممها املالية 

 أعضاءعلى الشركات  وتباشر تسيطرهتا األمجاع وتساى عادة ابلشركة ترأس ال
    (2).«الشركاتهذه يف تسهم األيطرة على ملكية لساباع، لتجا

أما التشريعات اليت حاولت تعريف اجملاع جندها قليلة جدا ويرجع ذلك حسب      
رأينا إىل نفس األتسبا  اليت أشران إليها تسابقا مبناتسبة املعاجلة التشريعية للاجاع ككل، 

بالرجوع ريف قانوين للاجاع فوجند أن التشريع األملاين كان السباق يف حماولة إعطاء تع
واملتعلق بشركات  1912جانفي  10من القانون األملاين املؤرخ يف  12إىل نص املادة 

                                                           
(1)  Cass. Crim, 27 juin 1972, II, 117337. 

» Un groupe de sociétés est formé par une société dominante et par des sociétés qui 

dépendent étroitement d’elle, dans un intérêt commun, quelles que soient les formes 

juridiques extérieures de la société dominante et des sociétés dominées.  «   
 .122 ص املرجع السابق، أنظر: حماود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوتسيلة لقيامه، (2)

120. 
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جندها حتاول إعطاء تعريف  (Konzernاملسامهة، واليت أطلقت على اجملاع تساية )
رتبط له، وتعتربه عبارة عن جماوعة من الشركات املستقلة من الناحية القانونية إال أاها ت

فياا بينها بروابط اقتصادية وتكون خاضعة إلدارة موحدة إلحدى الشركات حبيث 
متارس هذه األخرية هيانتها على ابقي الشركات تسواء عن طريق املسامهة املالية أو أبية 

  (1)وتسيلة أخرى.

 06وقد جاء تعريف للاجاع ضان قانون شركات املسامهة األملاين املؤرخ يف      
يف حالة وجود شركة » اليت جاء فيها 10من خالل نص املادة  1962تسبتارب 

مسيطرة ووجود شركة أو أكثر خاضعة للقيادة الوحيدة للشركة املسيطرة، فإاها تشكل 
 (2).«جماع للشركات

وحسب هذه املادة فإن تعريف جماع الشركات يقوم على ثالثة مفاهيم أتساتسية،      
هوم القيادة املوحدة اليت تعترب أهم عنصر يقوم عليه مفهوم املشروع ومفهوم التبعية ومف
 اجملاع حسب التشريع األملاين.

وقد ميز التشريع األملاين بني جماعات الشركات ذات التبعية األفقية وجماعات      
الشركات ذات التبعية العاودية، حبيث تكون األوىل يف حالة وجود وحدات اقتصادية 

                                                           
(1) Art 15 de la loi allemande du 30 janvier 1937 sur les sociétés par actions « Si des 

sociétés juridiquement indépendantes sont réunies à des fins économiques sous une 

direction unique, elles forment le Konzern ; chaque entreprise particulière est une 

entreprise du konzern. Si, par suite de participation ou d'une autre manière, une 

entreprise juridiquement indépendante se trouve directement ou indirectement sous 

l'influence dominante d'une autre entreprise, l'ensemble de l'entreprise dominante et 

de l'entreprise dépendante forme un konzern. Individuellement elles sont des 

entreprises de konzern ». 

Voir : de Sola Canizares Felipe, Op.cit, P 605. 
(2) « Lorsqu’une entreprise dominante et une ou plusieurs entreprises indépendantes 

sont réunies sous la direction unique de l’entreprise dominante, elles forment un 

groupe »   

Voir : Isabelle Urbain-Parleani, Op.cit, P 00. 
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عليا جتعل من نفسها خاضعة إلدارة موحدة، أما العاودية مستقلة عن بعضها قانوان وف
فتكون يف حالة تسيطرة إحدى الوحدات االقتصادية على اإلدارة العامة لباقي 

 (1)الوحدات.

وجند كذلك حماولة لتعريف اجملاع يف التشريع االتسباين ابلرغم من أنه مل يتناول      
من املرتسوم  02ت نص املادة اجملاع بتنظيم تشريعي متكامل وذلك ضان مقتضيا

حبيث اعترب جماع الشركات وحدة اقتصادية تضم جتاع  1922جويلية  12املؤرخ يف 
لشركات مهاا كانت جنسياهتا تكون اتبعة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة لشركة اتسبانية 
تضطلع مبهاة اإلدارة العليا للاجاع، وهذا حبصوهلا على تسلطة الرقابة والسيطرة عن 

  (2)يق اكتساهبا ألغلبية أتسهم هذه الشركات.طر 

ولعل التشريع العريب الوحيد الذي تناول اجملاع ابلتعريف بصورة صرحية هو التشريع      
املشرع التونسي تعريف جماع حاول التونسي، الذي أطلق عليه تساية التجاع، وقد 

اعتربت اجملاع  واليت من جملة الشركات التونسي 261الشركات من خالل نص املادة 
 غري أاهاالقانونية  مستقلة عن بعضها البعض من الناحيةجماوعة من الشركات  أبنه

التابعة هلا الشركات  األم ابقيالشركة  ختضع ، حيثمبصاحل مشرتكةفياا بينها مرتبطة 
داخل  وحدة القرار إىلالفعلي ومتارس عليها رقابتها بشكل يؤدي  أونفوذها القانوين ل

يتاتع ابلشخصية ال  يس له كيان قانوين قائم بذاته، إذ أنهلغري أن هذا التجاع اجملاع، 
 القانونية.

                                                           
 .122، ص املرجع السابقحيىي عبد الرمحن رضا، أنظر:  (1)

(2) Voir : de Sola Canizares Felipe, Op.cit, PP 605 et 606. 
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وقد اعتاد املشرع التونسي يف تعريفه للاجاع على تبيان خمتلف اآلليات القانونية      
 اليت تنشأ عالقة التبعية بني الشركة األم والشركات التابعة هلا واملتاثلة يف:

متنحها أغلبية حقوق التابعة حبيث  مال الشركةلنسبة من رأس م األشركة ال ملكية     
 أومبفردها  التابعة الشركة غلبية حقوق االقرتاع يفاألم أبشركة ال اتستئثارأو ، االقرتاع فيها

متحكاة فعليا يف اختاذ  األمشركة التكون عندما أو ، مبقتضى اتفاق مع شركاء آخرين
 مبقتضى حقوق االقرتاع اليت تتاتع هبا بصفة فعلية. جلساهتا العامة إطار القرارات يف

ماتسكة بصفة  األمشركة الوجود النفوذ مىت كانت  وقد افرتض املشرع التونسي     
 التابعة الشركةمباشرة أو غري مباشرة ألربعني يف املائة على األقل من حقوق االقرتاع يف 

 يكون هناك شريك آخر ماتسك لنسبة أكرب منها. أالعلى 
وجند تعريفا للاجاع يف القانون املوحد للشركات التجارية والتجاعات ذات الغاية      

 قانون األعاال املوحد يف إفريقيا االقتصادية الصادر عن امانة منظاة
(O.H.A.D.A بتاريخ )من  173، حبيث اعتربت املادة (1)30/01/2014

لشركات مرتبطة فياا بينها هذا القانون أن اجملاع هو عبارة عن جتاع جملاوعة من ا
بروابط خمتلفة، حبيث تساح إلحدى هذه الشركات من فرض رقابتها على ابقي 

 (2)الشركات.

                                                           
(1) ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS 

COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE, de 

30/01/2014, Publié dans le Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014 
(2) Art 197 : »Un groupe de sociétés est l’ensemble formé par une société unie entre 

elle par des liens divers qui permettent à l’une d’elle de contrôler les autres.  « . 
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دقيق هذا ونشري إىل أننا مل جند يف التشريع الفرنسي إىل حد اليوم تعريف تشريعي      
يل حماولة لتحديد واقعه االقتصادي من خالل حتل هناك، وإمنا (1) جملاع الشركات

    (2).الروابط املالية املباشرة وغري املباشرة بني الشركات املتجاعة

، جند أن املشرع مل (3)ابلرجوع إىل القانون التجاري أما ابلنسبة للتشريع اجلزائري و      
يعط تعريفا للاجاع وإمنا اكتفى بتبيان األتسس اليت يقوم عليها واملتاثلة يف االتستقالل 

ابإلضافة إىل خضوعها إىل رقابة الشركة القابضة تسواء حبكم  اع،القانوين لشركات اجمل
 .(4)القانون أو حبكم الواقع أو عن طريق االتفاق

وعلى عكس القانون التجاري، جند أن التشريع اجلبائي قد حاول تعريف اجملاع      
ليت من قانون الضرائب املباشرة والرتسوم املااثلة، وا(5)مكرر 110من خالل نص املادة 

تعرف اجملاع على أنه جتاع لشركيت مسامهة فأكثر، لكل منها اتستقالهلا القانوين إال أاها 
تشكل كياان اقتصاداي واحدا. تساى الشركة اليت أتيت على رأس اجملاع ابلشركة األم، 

 %90ختضع ابقي الشركات التابعة لسيطرهتا وذلك بتالكها املباشر لنسبة ال تقل عن 
                                                           

(1) Voir : Jacques Barthélémy et al, Op.cit, P 03. 
(2) Voir : Citoleux Y, Encaoua David, Franck B, Héon M. Les groupes de sociétés en 

1974: une méthode d'analyse. In: Economie et statistique, N°87, Mars 1977, P 53. 
املتضان القانون التجاري، املعدل واملتام، الصادر ابجلريدة الرمسية  1922تسبتارب  56 الصادر يف 22/29األمر  (3)
 .59/09/1922بتاريخ  20ع 
 من القانون التجاري اجلزائري. 211واملادة  259أنظر: املادة  (4)
تضان امل 10/15/1996املؤرخ يف  96/11من األمر  12مكرر مت اتستحداثها مبوجب املادة  110املادة  (5)

. وقد مت تعدليها مبوجب 11/15/1996بتاريخ  02والصادر يف اجلريدة الرمسية عدد  1992قانون املالية لسنة 
والصادر يف اجلريدة  5000املتضان قانون املالية لسنة  10/15/5002املؤرخ يف  02/15القانون من  2املواد: 
املتضان قانون  55/02/5009املؤرخ يف  09/01من األمر  6. واملادة 11/15/5002بتاريخ  05 عالرمسية 

من القانون رقم  06واملادة  56/02/5009بتاريخ  22 عوالصادر يف اجلريدة الرمسية  5009املالية التكايلي لسنة 
بتاريخ  25 عوالصادر يف اجلريدة الرمسية  5015املتضان قانون املالية لسنة  50/15/5011املؤرخ يف  11/16
59/15/5011. 
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جتااعي، والذي ال ميكن أن يكون مملوكا كليا أو جزئيا من طرف شركة من رأمساهلا اال
والشركات  (2)، ابتستثناء الشركات البرتولية(1)أخرى ميكنها أن أتخذ طابع الشركة األم

 (3) اليت تنظم عالقاهتا بقوانني أخرى إىل جانب القانون التجاري.

الشركات يف القانون التجاري  هم ما ميكن مالحظته أن املفهوم التشريعي جملاعأو      
خيتلف عن مفهوم اجملاع من وجهة نظر القانون اجلبائي، فإذا كان املفهوم األول جيعل 
اجملاع عبارة عن تكتل شركتني أو أكثر مهاا كان شكلها القانوين، وخضوعها لرقابة 

اشر، الشركة القابضة عن طريق متلك هذه األخرية لنسبة من رأمساهلا ولو بشكل غري مب
فإن مصطلح اجملاع من خالل نصوص التشريعات اجلبائية يقصد به جتاع شركتني أو 
أكثر، تساى األوىل الشركة األم وهي ابلضرورة شركة ذات أتسهم ختضع ابقي الشركات 

من رأمساهلا، واليت فرض عليها القانون أن  %90األخرى لرقابتها ابمتالكها مباشرة 
 .(4)همتكون هي األخرى شركات ذات أتس

 

                                                           
مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرتسوم املااثلة "...جتاع الشركات يعين به كل كيان  110/2نص املادة ت (1)

اقتصادي، مكون من شركتني أو أكثر ذات أتسهم مستقلة قانونيا، تدعى الواحدة منها "الشركة األم" حتكم األخرى 
رأس أكثر من رأس املال االجتااعي، والذي ال يكون  أو ٪90املسااة "األعضاء" حتت تبعيتها ابمتالكها املباشر لـ: 

طابع أخد ميكنها أخرى شركة طرف من أكثر أو  ٪90نسبة أو الشركات هذه طرف من جزئيا أو كليا ممتلكا املال 
  األم...."الشركة 

هي مثلاا الشركات ضرائب املباشرة والرتسوم املااثلة "... ميكن لتجاعات مكرر من قانون ال 110/1تنص املادة  (2)
 ...."الشركات البرتوليةابتستثناء املوحدة امليزانية لنظام اخلضوع ختتار أن املادة هذه يف حمددة 

بني لعالقات ن تكون امكرر من قانون الضرائب املباشرة والرتسوم املااثلة "... جيب أ 110/06تنص املادة  (3)
 ...."التجاري. القانون أبحكام أتساتسا مسرية اجلبائي املفهوم يف التجاع يف األعضاء الشركات 

 .526، ص املرجع السابقنظر: رابح بن زارع، أ (4)
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     الشركات جممع لتعريف حماولة: الرابع الفرع

مل يسعنا اجملال  أخرىمن خالل اتستقرائنا ملختلف التعاريف اليت اتستعرضناها و      
وحىت التشريعات ، نالحظ أن هناك شبه إمجاع من قبل الفقهاء يف هذا املقام لتناوهلا

جملاع الشركات أن يقوم إال  حول العناصر اليت ال ميكناليت حاولت تعريف اجملاع، 
 بتوافرها، وتتاثل هذه العناصر يف:

 وجود جماوعة من الشركات تتاتع كل واحدة منها ابالتستقالل القانوين واملايل. -
خضوع الشركات املستقلة قانوان لسيطرة ورقابة اقتصادية موحدة تستأثر هبا  -

 الشركة اليت أتيت على رأس اجملاع.
تستعاال أدوات وأتساليب فنية مستادة من قانون ممارتسة هذه السيطرة اب  -

الشركات، يكون مصدرها أتساتسا املسامهة يف رأمسال الشركات التابعة بقدر 
 . (1)ميكن الشركة اليت أتيت على رأس اجملاع من فرض تسيطرهتا عليها

 اقتصادية وحدة عن عبارة أبنه الشركات جماع تعريف ميكننا ذلك من وانطالقا     
 بينما القابضة ابلشركة الشركات هذه إحدى تدعى أكثر، أو شركتني من مكونة
 من شركة كل تكون حبيث التابعة، الشركة تسمية الشركات هذه ابقي على يطلق
 وحدة بينها فيما تشكل اهنا غري األخرى، عن قانوان مستقلة الشركات هذه

 على القابضة الشركة تفرضها اليت التبيعة عالقة طريق عن وذلك واحدة اقتصادية
 يكون واليت الشركات قانون من مستمدة أساليب ابستعمال التابعة الشركات
 سواء التابعة الشركات رأمسال يف القابضة الشركة مسامهة هو األساسي مصدرها

                                                           
 .222، ص املرجع السابقحسام عيسى، أنظر:  (1)
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 هذه على رقابتها فرض من ذلك ميكنها إذ مباشرة، غري او مباشرة بطريقة
 .اقاالتف أو الواقع أو القانون حبكم الشركات

 له املشاهبة املفاهيم عن ومتييزه الشركات جممع صور: الثاين املطلب

إن اإلحاطة مبفهوم اجملاع تستدعي التطرق إىل خمتلف الصور واألشكال اليت ميكن      
كاا يقتضي منا ذلك التاييز بينه وبني خمتلف املفاهيم املشاهبة   ،أن يتخذها )فرع أول(

 ن(.له واليت قد ختتلط به )فرع اث

    الشركات الفرع األول: صور جممع

يذهب الكثري من الفقهاء إىل أن عبارة جماع الشركات ابملعىن احلقيقي والضيق      
تستخدم للداللة على جماعات الشركات الصناعية واملالية، واليت تتكون من شركة اتبعة 

ابضة اليت تتوىل مهاة أو أكثر تكون خاضعة للسيطرة املباشرة أو غري املباشرة للشركة الق
  (1) .اتسرتاتيجية اقتصادية موحدة إطاراالشراف والتسيري املركزي هلذه الشركات يف 

ويتم غالبا التاييز بني هذين النوعني من اجملاعات ابعتااد معيار موضوع نشاط      
الشركة القابضة، فيكون اجملاع صناعيا يف حالة ممارتسة الشركة القابضة للنشاط 

والتجاري إىل جانب شركاهتا التابعة، تسواء كان موضع نشاطهم متطابقا أو  الصناعي
 .حىت متكامال ومتشاهبا

وجند هذا النوع من اجملاعات خاصة عندما يكون هدف التجايع هو حتقيق      
التكامل العاودي بني الشركات املشكلة للاجاع، حبيث تسعى الشركة القابضة 

                                                           
 .221، ص املرجع السابقحسام عيسى،  أنظر: (1)
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ل خدمة مصاحلها التجارية والصناعية، ومثال ذلك لتسخري الشركات التابعة من أج
جماع صناعة السيارات، حبيث جند الشركة القابضة تتوىل مهام الرتكيب والشركات 
التابعة ختتص كل منها بتصنيع جزء معني من أجزاء السيارة، كاحملرك، املقاعد، 

زااي أمهها ختفيض  اإلطارات الزجاج....إخل، وحيقق هذا النوع من اجملاعات الكثري من امل
      (1) .كلفة اإلنتاج

أما اجملاعات املالية فتكون يف حالة اجملاعات اليت تكون الشركة القابضة فيها شركة      
 مالية أو بنك، حبيث يقتصر نشاطها على مسك املسامهات املالية وإدارة وتسيري

نشاط جتاري أو صناعي، ن يكون هلا أن متارس أي أاحملفظة املالية لشركاهتا التابعة دون 
دون أن ميتد إىل ممارتسة  فتقتصر على النشاط الذهين من دراتسة وختطيط وتوجيه

 (2)التجاري.النشاط الصناعي أو 

أنه ميكن تقسيم جماعات  (3)ويرى بعض الفقهاء وعلى رأتسهم األتستاذ شامبو     
ة الروابط املالية الشركات إىل جماعات عاودية وجماعات أفقية ابعتااد معيار شكل وبني

بني الشركة القابضة والشركات التابعة، وعلى هذا األتساس توجد ثالث فئات من 
اجملاعات، اجملاعات ذات املسامهة االشعاعية، اجملاعات ذات املسامهة اهلرمية 

 واجملاعات ذات املسامهة املختلطة أو الدائرية.

                                                           
 الكوفة الشركة القابضة: دراتسة على ضوء القوانني املقارنة، حبث منشور يف جملةأنظر: م.م براق عبد هللا مطر،  (1)

 .525 و 521ص ص ،5015 تسنة ،01 ط ،12ع  والسياتسية، القانونية للعلوم
(2) Voir : Caprasse Olivier, Droit des groupes de sociétés questions pratiques : 

L'organisation du pouvoir dans les groupes de sociétés, édition Larcier, Bruxelles 

2013, P 171. 
 .111 و 110ص  .، صاملرجع السابقحيىي عبد الرمحن رضا،  أنظر: (3)
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ر اجملاعات من حيث تعترب من أبسط صو  :اجملمعات ذات املسامهة االشعاعية -
بساطة العالقات املالية بني الشركات املكونة للاجاع، حبيث حتوز الشركة القابضة 
مسامهات مالية يف الشركات التابعة هلا ختوهلا ممارتسة الرقابة املباشرة عليها، مع 

 (1)غيا  أي روابط مالية مباشرة بني الشركات التابعة فياا بينها.
 
 

 

 

 
 

ويكون يف حالة حيازة الشركة القابضة على  اجملمعات ذات املسامهة اهلرمية: -
مسامهات مالية يف شركة أخرى متكنها من السيطرة عليها، وتكون هلذه األخرية 
السيطرة على شركة أخرى مبوجب مسامهتها املالية فيها، ويف هذه احلالة تكون 

نية قابضة للثالثة، وينتج عن ذلك أن تصبح الشركة األوىل قابضة للثانية، وتكون الثا
 (2)الشركة األوىل قابضة للثالثة عن طريق ما يساى ابلسيطرة أو الرقابة غري املباشرة.

 

 

                                                           
(1) Voir : Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010, P 

336. 
(2) Voir : Caprasse Olivier, Droit des groupes de sociétés questions pratiques : 

L'organisation du pouvoir dans les groupes de sociétés, Op.cit, P 171. 
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 الدائرية:اجملمعات ذات املسامهة  -
ويكون يف حالة وجود عالقات مالية متعددة بني شركات اجملاع حبيث حتوز      
القابضة مسامهات مالية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف الشركات التابعة  الشركة

متكنها من السيطرة عليها، كاا أن بعض هذه الشركات التابعة حتوز على 
إلحدى هذه الشركات التابعة  قد تكونمسامهات مالية يف شركات اتبعة أخرى، و 

 .مسامهات مالية يف الشركة القابضة

يز هذا النوع من اجملاعات هو وجود ما يعرف ابملسامهات ولعل أهم ما مي    
بني الشركات التابعة فياا بينها أو بني  لة بني الشركات املكونة له، تسواءاملتباد

  (1) الشركة القابضة وبعض أو كل شركاهتا التابعة.

 

 
                                                           

(1) Voir : Paul le Canau et Bruno Dondero, Op.cit, P 971. 
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يضيف بعض الفقهاء نوع آخر من اجملاعات  اليت ذكرانها ابإلضافة إىل الصور     
ويكون يف  groupe personnel)واليت يطلق عليه تساية اجملاع الشخصي )

حالة وجود جماوعة من الشركات غري مرتبطة مع بعضها بروابط مالية، وال متتلك أي 
كون هذه شركة يف األخرى حصصا متكنها من السيطرة عليها، غري أاها يف املقابل ت

الشركات خاضعة للسيطرة املالية لنفس الشخص الطبيعي، ويعترب هذا النوع من 
 (1).اجملاعات اندر يف احلياة االقتصادية املعاصرة

                                                           
     .121 و 120ص  .، صاملرجع السابقحيىي عبد الرمحن رضا،  أنظر: (1)
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كاا جند جماعات الشركات العائلية، حبيث تكون كل شركة من شركات اجملاع      
لشركة القابضة حتت تسيطرة أحد أعضاء العائلة، وختضع كل هذه الشركات لسيطرة ا

جند كذلك ما يساى مبجاع الشركات التجايعي الذي يضم جماوعة من ، و العائلية
  (1) .الشركات متارس نشاطات متقاربة إال ااها تعال يف ميادين اقتصادية متباينة

لكن ابلرغم من هذه احملاوالت الفقهية لتحديد خمتلف األنواع والصور اليت ميكن      
ال أن جانبا كبريا من فقهاء القانون التجاري يرى انعدام جدوى للاجاع أن يتخذها إ

 هذا التقسيم والتاييز من الناحية القانونية وحجتهم يف ذلك تتاثل يف:

اإلشكاالت والقضااي القانونية اليت تثريها جماعات الشركات متشاهبة يف كل أنواع  -
 جماعات الشركات.

دو أن تكون تقسياات نظرية فقط، أما إن التقسياات السابق اإلشارة إليها ال تع -
من الناحية العالية فإنه من النادر جدا أن جند جماع للشركات ميكن أن يوصف 
أبنه صناعي أو مايل أو ذو مسامهة اشعاعية أو هرمية....إخل، فاجاع الشركات 
اليوم أصبح يتصف ابلرتكيب والتعديد والتداخل تسواء من حيث طبيعة النشاط 

رف الشركات املكونة له، أو من حيث طبيعة وبنية العالقات املالية املاارس من ط
 بني شركاته.

كادميية، حيث أنه يضع بقى له أمهية خاصة من الناحية األغري أن هذا التقسيم ت     
بني أيدينا قوالب جمردة تساعد على تدقيق وحتليل البنية الداخلية جملاع الشركات، 

ابط بني الشركات املكونة له، كاا يساح لنا مبتابعة وتفسري خمتلف العالقات والرو 

                                                           
 .525، ص السابقأنظر: م.م براق عبد هللا مطر، املرجع   (1)



87 
 

االنعكاتسات واآلاثر اليت خيلفها اجملاع تسواء تلك املرتتبة عن العالقات القانونية 
 الداخلية أو اخلارجية.

كاا له أمهية اترخيية تتجلى يف املساعدة على التدقيق يف خمتلف املراحل اليت مر        
ذي ظهر يف بدايته يف شكل جماعات صناعية، مث حتول هبا تطور جماع الشركات، ال

شيئا فشيئا ليتخذ الشكل املايل، ولعل ذلك راجع للتحوالت اليت عرفها النظام الرأمسايل 
 (1) .نفسه، إذ انتقل من تسيطرة رأس املال الصناعي إىل تسيطرة رأس املال املايل

 لهالشركات عن املفاهيم املشاهبة  الفرع الثاين: متييز جممع

قد خيتلط مفهوم جماع الشركات ابلعديد من التكتالت االقتصادية التسياا تلك      
اليت تضم عدة وحدات تكون خاضعة لسلطة مركزية واحدة، هلذا نرى أنه من الضروري 

 التاييز بني مفهوم اجملاع وبني ما شاهبه من هذه املفاهيم.

 قتصاديةأوال: متييز جممع الشركات عن التجمع ذي الغاية اال

جند أن الكثري من الباحثني خيلط ما بني التجاع ذي الغاية االقتصادية وجماع      
الشركات، ولعل السبب الرئيسي يف ذلك راجع للتقار  اللغوي بني التسايتني، 
ابإلضافة إىل االتستعاال املتعدد الدالالت هلذين املصطلحني من طرف التشريع 

 .اجلزائري

                                                           
 .221، ص املرجع السابقحسام عيسى، أنظر:  (1)
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ر جيعلهاا يتقارابن على األقل من الناحية املذهبية، إذ أن كل وهناك تسبب آخ     
منهاا يشكل صورة من الصور احلديثة للرتكيز االقتصادي، وهذا ما جيعل حماولة تسليط 

 الضوء على خمتلف النقاط اليت جتاع أو تفرق بينهاا أمرا ضروراي.

 أوجه الشبه بني اجملمع والتجمع:  -10
ع يتكون من جماوعة من الشركات تشكل فياا بينها جند أن كل من اجملاع والتجا -

وحدة اقتصادية غرضها حتقيق مصلحة كل شركة من هذه الشركات، مع احتفاظ  
 املالية املستقلة. االقانونية وذمته اكل منها بشخصيته

القدرات  دعم الذي ينشأ عن اجملاع والتجاع إىلاالقتصادي التكتل  يهدف -
تصادية املشكلة له من خالل تكاملها رأتسيا أو ملختلف الوحدات االق التنافسية
 (1)بينها. مالية عاليات تظافر جهودها إببرام وكذا أفقيا،

إن األعاال اليت ميارتسها كل من جماع الشركات والتجاع ذي املنفعة االقتصادية  -
 (2)تكون ذات طبيعة جتارية، كاا أن كالمها خيضع ألحكام القانون التجاري.

 :والتجمع اجملمع نيب االختالف أوجه -12
التجاع يشكل كيان قانوين قائم بذاته ومستقل شكليا عن الوحدات االقتصادية  -

املكونة له، ويرجع تسبب ذلك يف متتعه ابلشخصية املعنوية اليت يكتسبها من اتريخ 

                                                           
نفعة االقتصادية يف القانونني اجلزائري والفرنسي، مذكرة ماجستري يف شويطر إميان رتيبة، التجاعات ذات املأنظر:  (1)

 .10، ص 5002احلقوق، كلية احلقوق جامعة قسنطينة، اجلزائر تسنة 
 مكرر 299 إىل 296 من املواد التجاري القانون ألحكام وفقا للتجاع القانوين النظام تسعديت، أكيريأنظر:  (2)
 ،5015 تسنة اجلزائر، جامعة احلقوق كلية االعاال، قانون يف ماجستري مذكرة ،91/00 رقم التشريعي املرتسوم من
 .10 ص
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، ويرتتب على ذلك متتعه بكل املزااي اليت ترتتب عن (1) قيده يف السجل التجاري
عنوية، فله ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركات املكونة له، اكتسا  الشخصية امل

وله أهلية كاملة يف التعاقد والتقاضي، كاا أن له موطنا مستقال وممثال قانونيا يتوىل 
 (2)إدارته والذي قد يكون من األشخاص الطبيعية أو املعنوية.

   
عن وحدة  أما جماع الشركات فليس له أي كيان قانوين، وإمنا هو عبارة     

اقتصادية كونتها جماوعة من الشركات املستقلة قانوان عن بعضها، إال أاها ختضع 
خلطة اتسرتاتيجية مركزية واحدة حتددها الشركة اليت أتيت على رأس اجملاع واليت يطلق 
عليها تساية الشركة القابضة، وعلى هذا األتساس فإن كل وحدة من هذه الوحدات 

قلة عن الشركة القابضة وعن ابقي الشركات التابعة والعكس هلا ذمتها املالية املست
 صحيح، كاا أنه لكل شركة موطنها وجنسيتها اخلاصة هبا.

يوجد فرق جوهري آخر يتاثل يف اختالف اآلليات القانونية إلنشاء كل واحد  -
و  يربم ما بني الوحدات عقد مكتمنهاا، فبيناا ينشأ التجاع عن طريق 

ره وقيده يف السجل التجاري ويتضان جماوعة من البياانت يتم نش (3)املتكتلة
ينشأ جماع الشركات بوتسيلة خمتلفة  ،(4)اإللزامية احملددة مبوجب القوانني والتنظياات

متاما تتاثل يف تسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة ابتستعاال وتسائل 
 (5)وأدوات مستادة من قانون الشركات.

                                                           
  مكرر من القانون التجاري اجلزائري. 299أنظر: املادة:  (1)
  من القانون التجاري اجلزائري. 05مكرر  299أنظر: املادة:  (2)
  من القانون التجاري اجلزائري. 296أنظر: املادة:  (3)
  من القانون التجاري اجلزائري. 292ملادة: أنظر: ا (4)
  .وما بعدها من القانون التجاري اجلزائري 259أنظر: املادة:  (5)
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فالتجاع ال يكون غرضه حتقيق الربح بطريقة  ،ن من حيث الغرضوجند أاهاا خيتلفا -
وإمنا يهدف إىل تكاتف اجلهود املادية والبشرية للشركات املنضوية حتت  (1)مباشرة

، (2) لوائه وتركيز رؤوس األموال قصد حتقيق مصاحل اقتصادية مشرتكة هلذه الشركات
خالل اتستثاار الشركة  أما جماع الشركات فهو يهدف إىل حتقيق الربح وذلك من

القابضة ألمواهلا تسواء عن طريق شركاهتا التابعة فقط، أو من خالل مشاركتها هلذه 
 الشركات النشاط االقتصادي.

خيتلف نظام املسؤولية للاجاع عن نظام املسؤولية داخل التجاع، فهذا األخري  -
وغري  تكون الشركات املكونة له مسؤولة عن ديونه مسؤولية شخصية، تضامنية

، بيناا جند أن (3) حمدودة مامل يوجد اتفاق تسابق بينهم يقضي بعكس ذلك
الشركات املكونة للاجاع ال تكون مسؤولة عن ديون والتزامات بعضها البعض، 
فلكل واحدة منها حقوقها والتزاماهتا، فدائين احدى الشركات التابعة ال يعتربون 

شركات اجملاع ال يستتبعه افالس  حدىإفالس إن أدائنني للشركة القابضة، كاا 
ابقي الشركات، إال يف بعض احلاالت االتستثنائية اليت أقر فيها التشريع والقضاء 
امتداد مسؤولية احدى الشركات لشركات أخرى داخل اجملاع، واليت تسنأيت لذكرها 

 يف هذه الرتسالة.

                                                           
  من القانون التجاري اجلزائري. 299أنظر: املادة:  (1)
  من القانون التجاري اجلزائري. 296أنظر: املادة:  (2)
  من القانون التجاري اجلزائري. 01مكرر  299أنظر: املادة:  (3)
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ضرييب، وجند يف األخري أن هذين النظامني خيتلفان أيضا من حيث االخضاع ال -
فبيناا خيضع جماع الشركات لنظام جبائي خاص، جند أن التجاع ال خيضع 

 (1) ابلضرورة للضريبة وذلك ألنه ال يسعى لتحقيق الربح بطريقة مباشرة.
 اثنيا: متييز جممع الشركات عن اندماج الشركات

على االندماج كاا أشران إليه تسابقا هو من أهم وتسائل الرتكيز االقتصادي يقوم      
جتايع موارد شركتني أو أكثر يكون نشاطهاا متكامال او متااثال قصد حتقيق مصاحل 

ويتم بدمج شركة أو أكثر بشركة قائاة قانوان أو دمج   ،(2)اقتصادية للشركات املتكتلة
 (3)شركتني أو أكثر لتكوين شركة جديدة.

كيز االقتصادي وكثريا ما خيتلط مفهوم االندماج ويتداخل مع بعض آليات الرت      
األخرى، بل جند أن مفهومه خيتلف حىت لدى األكادمييني واملختصني، فبيناا يطلق 
رجال االقتصاد مصطلح االندماج على كل عالية هتدف إىل تكتل الوحدات 

، جند أن املختصني يف (4) االقتصادية مهاا كانت الوتسيلة القانونية املتبعة يف إنشائه
نه تلك العالية القانونية اليت تنتقل خالهلا ينظرون إىل االندماج أبجمال العلوم القانونية 

                                                           
 .19أنظر: أكيري تسعديت، املرجع السابق، ص  (1)
 552أنظر: العبادي إبراهيم يوتسف جويفل، املرجع السابق، ص  (2)
، حبث منشور يف جملة آدا  الرافدين، يع العراقيدمج وحتويل الشركات: دراتسة يف التشر عبد احلسني، كامل أنظر:   (3)
 512، ص 1909، العراق تسنة 19 ع
، حبث منشور يف جملة مؤتة للبحوث طالب حسن موتسى، اندماج الشركات مبوجب قانون الشركات األردين أنظر: (4)

  .16، ص 1992، األردن 01 ع، 15 مجوالدراتسات يف العلوم اإلنسانية واالجتااعية، 

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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الذمة املالية لشركة أو عدة شركات هلا كيااها القانوين اخلاص هبا إىل شركة أخرى قائاة 
  (1)أو إىل شركة جديدة يتم إنشاؤها.

ع الشركات ولعل هذا ما يفرض علينا ضرورة التفرقة بينه وبني املفهوم القانوين جملا     
الذي يشكل بدوره آلية من آليات الرتكيز االقتصادي، بل أمهها، وذلك من خالل 

 التطرق إىل أوجه التباين بني هذين النظامني القانونيني.

ن األول أإن أهم خاصية لالندماج جتعله خيتلف عن النظام القانوين للاجاع هو      
ندجمة وقيام شركة جديدة كاا هو احلال يقوم على ضرورة اختفاء الشركة أو الشركات امل

 (2).يف املزج أو زايدة رأمسال الشركة الداجمة كاا هو الشأن يف عالية الّضم

أما انشاء جماع للشركات فإنه ال يؤدي إىل قيام شخص معنوي له كيان قائم بذاته       
تكتل كاا أنه ال يؤثر على الشخصية القانونية للشركات املتكتلة، وإمنا يكون ال

اقتصاداي فقط وذلك ابتستعاال وتسيلة الرقابة اليت ختول الشركة القابضة السيطرة على 
 الشركات التابعة داخل اجملاع.

وعليه فإننا خنرج من نطاق االندماج اكتفاء احدى الشركات ابملسامهة املالية يف      
شركة ألتسهم  رأمسال شركة أخرى عن طريق اكتتا  األوىل يف رأمسال الثانية أو شراء

شركة أخرى هبدف السيطرة عليها، حىت ولو متلكت األوىل أغلبية رأمسال الشركة 
، وذلك لعدم توافر الشروط القانونية لالندماج واملتاثلة يف وجود اتفاق مربم (3)الثانية

                                                           
، حبث منشور يف جملة العلوم مفهوم اندماج الشركات التجارية يف القانون التجاري، تسامي بن محلةظر: أن (1)

  .520، ص 5002ديسارب  اجلزائر، 50 ع،   مج اإلنسانية،
 .150، ص املرجع السابقإمساعيل حماد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين، أنظر:  (2)
 . 251، ص املرجع السابق، واألموالالعريين، القانون التجاري: شركات األشخاص  أنظر: حماد فريد (3)
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بني الشركات املندجمة يقضي ابندماجها، فعالية شراء األتسهم ال خيول الشركة اليت 
متثيلها يف اجلاعية العامة بنسبة ما متلكه من أتسهاها مع تسهم تسوى اكتسبت هذه األ

 (1) .احتفاظ كل من الشركتني بشخصيتها مستقلة عن األخرى

  بعض أصوهلانقل دخول الشركة كشريك يف شركة أخرى ب كاا ال يعد اندماجا    
هي  تبقىقائاة، إذ  املعنويةشخصيتها  مادامت الشركة الثانية كحصة عينية يف رأمسال

ولة وحدها عن الديون اليت ترتبت يف ذمتها قبل الغري ولو تعلقت ابلنشاط الذي ؤ املس
 (2).انتقل إىل الشركة األخرى

كاا خيتلف االندماج عن جماع الشركات يف اآلليات القانونية لقيام كل منهاا،       
ون املدين ففي حني يعتاد األول على تقنيات قانونية مستادة أصال من قواعد القان

وذلك ألنه ينشأ مبوجب عقد يربم بني خمتلف الوحدات االقتصادية املندجمة، جند أن 
التكتل االقتصادي الذي يرتبه جماع الشركات قوامه عالقة التبعية اليت تكون بني الشركة 
القابضة والشركات التابعة واليت تستاد مصدرها من قانون الشركات، وال يشكل 

 واحدة من صور قيام هذه العالقة.   التعاقد إال صورة 

وجند أن االندماج يكون غالبا بني شركات هلا نشاط متكامل أو متااثل وإال أصبح     
، أما التكتل االقتصادي الذي ينشئه جماع الشركات ميكن أن يضم (3) عدمي اجلدوى

 (1).شركات ختتلف أغراضها ونشاطاهتا

                                                           
، 1922نوفارب  10كاة االبتدائية ابلقاهرة، الدائرة السابعة ضرائب، بتاريخ وهذا ما يؤكده احلكم الصادر عن احمل (1)

 .10، ص املرجع السابقأنظر: بيومي زكراي حماد،  ،22ص  2جملة التشريع والقضاء، السنة 
 . 505أنظر: مؤمن طاهر شوقي، املرجع السابق، ص  (2)
  .521، املرجع السابق، ص تسامي بن محلة، مفهوم اندماج الشركات التجارية يف القانون التجاريأنظر:  (3)
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 اثلثا: متييز جممع الشركات عن الكارتل

بني جماع الشركات والكارتل  من الناحية االقتصاديةتقار  كبري هناك  أنجند      
هو كاا رأينا عبارة احتاد جماوعة من الشركات يكون نشاطها الصناعي متااثال،  الذي

وتظل حمتفظة بشخصيتها املستقلة، ويكون اهلدف منه اهليانة على السوق خبلق وضعية 
يلة من وتسائل تركز جماوعة من الوحدات االقتصادية احتكارية، فكالمها يشكل وتس

 .هداف مشرتكة هلاأاملستقلة قصد حتقيق 

ومن هذا املنطلق يرى كثري من الفقهاء أن الوحدة االقتصادية اليت تشكلها الشركة      
خاصة عند تكتل جماوعة من الشركات  (2)القابضة وشركاهتا التابعة تعترب كارتل حقيقي

القتصادية متااثال، حبيث ميكن أن تشكل وضعية احتكارية لقطاع يكون نشاطها ا
    اقتصادي معني.

ن هناك عدة فروق قانونية واقتصادية جتعل أولكن ابلرغم من هذا التقار ، إال      
اجملاع خيتلف عن الكارتل، أييت على رأتسها تباين الوتسائل القانونية لقيام كل واحد 

و السيطرة اليت متارتسها الشركة القابضة على الشركات منهاا، فأتساس وجود اجملاع ه
التابعة واليت تتم وفق أدوات وأتساليب مستادة من قانون الشركات، بعكس الكارتل 

  (3)الذي يقوم على أتساس عقدي مصدره القانون املدين.

                                                                                                                                                                     
 الرتسالة. هذه من 21راجع ما ذكرانه حول مزااي الرتكيز االقتصادي املتنوع، ص (1)
 دي تسوال كانيزار يف مقاله حول الشركات املالية: وهذا ما ذكره الفقيه  (2)

 « …la société de contrôle forme avec les filiales un véritable cartel… » 

Voir : de Sola Canizares Felipe, Op.cit, P 605. 
 .55أنظر: انيس بن صاحل القاضي، املرجع السابق، ص  (3)
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كاا أننا جند فارقا جوهراي آخر يتاثل يف اختالف قوة ومتانة عالقة التبعية       
ادية اليت تربط الشركات املستقلة ابلشركة القابضة يف اجملاع والشركات املشكلة االقتص

للكارتل ابلعقد الذي أنشأه، حبيث نالحظ أن عالقة التبعية داخل اجملاع هي عالقة 
متينة ومستقرة نسبيا التسياا يف احلالة اليت يكون فيها مصدر السيطرة هو ملكية الشركة 

ركاهتا التابعة، حبيث تتاكن األوىل من السيطرة الفعلية على القابضة ألغلبية رأمسال ش
 .كل قرارات هذه الشركات

ويرجع السبب يف  ،(1) ابالضطرا أما التبعية االقتصادية يف الكارتل فهي تتايز      
ذلك إىل أن الكارتل يضم شركات متساوية يف املراكز القانونية، وال ميكن لواحدة منها 

 (2)لشركات ابتباع اتسرتاتيجية معينة.أن تلزم غريها من ا

 رابعا: متييز جممع الشركات عن الرتست

يرى الكثري من رجال االقتصاد أن الوحدة االقتصادية اليت يشكلها اجملاع تعترب      
التسياا عندما يكون النشاط الذي تقوم به الشركة القابضة صورة من صور الرتتست، 

لك إىل خلق وضعية احتكارية لنشاط اقتصادي وشركاهتا التابعة متااثال، فيؤدي ذ
قطاع أمرين ال ات االقتصادية العاملة يف هذا المعني، إذ حيتم ذلك على ابقي الوحد

اثلث هلاا، تسواء االنضاام إىل شركات اجملاع واخلضوع لالتسرتاتيجية اليت تفرضها 
إذا اختارت الشركة القابضة اليت أتيت على رأتسه، أو تغيري موضوع نشاطها، أما 

                                                           
 الرتسالة. هذه من 29و 20ص  ص  يواجهها نظام الكارتل،الصعوابت اليتراجع ما ذكرانه حول  (1)
الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون  حسني،أنظر: امساعيل حماد  (2)

 .19، ص املرجع السابقاملقارن، 
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االتستارار فإاها تسوف حتكم على نفسها ابلفناء وذلك خلضوعها لبيئة تنافسية غري 
  (1)متكافئة.

ولعل ما يدعم قولنا هذا هو أن فكرة الرتتست كانت السبب يف ظهور وتسائل      
را لطبيعته االحتكارية، حبيث الرتكيز االقتصادي احلديثة تفاداي للقوانني اليت حظرته نظ

تنصهر الشركات  إذالوحدات االقتصادية أتسلوهبا ابتستعاال وتسيلة االندماج،  غريت
اليت ترغب يف االحتاد يف شكل الرتتست يف شكل شركة جديدة تضم موجودات 
ومسامهي شركات الرتتست، أو اتستعاال أتسلو  جماع الشركات وذلك إبنشاء شركة 

تست وهو ما خيوهلا السيطرة قابضة جديدة تكتسب أغلبية رأمسال الشركات املكونة للرت 
على هذه الشركات وإخضاعها إلدارة مركزية واحدة ابلرغم من اتستارار شخصيتها 

  (2)القانونية.

غري أننا جند انه وابلرغم من التقار  املوجود بني اجملاع والرتتست من الناحية      
هم هذه الفوارق هو نه يوجد ما يفرق بينهاا من الناحية القانونية ولعل أأاالقتصادية إال 

النظام التعاقدي الذي خيضع له الرتتست، ابإلضافة إىل أنه ينشأ خالل مدة الزمنية 
  (3)حمدودة، بعكس اجملاع الذي يبقى قائاا إىل غاية انتهاء غرضه.

 

                                                           
 .212، ص املرجع السابقكوتسيلة لقيامه، أنظر: حماود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة   (1)
 .21و 25ص .، ص املرجع السابقبيومي زكراي حماد، أنظر:  (2)
الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون  حسني،أنظر: امساعيل حماد  (3)

 .20، ص املرجع السابقاملقارن، 
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 مقومات جممع الشركات
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 متهيـــــــد: 

إن أهم ما خلصنا إليه خالل دراستنا للفصل األول من هذه الرسالة هو أنه ابلرغم      
من االختالف الذي دار حول مفهوم اجملمع إال أننا وجدان إمجاعا على بعض العناصر 

إال بتوافرها، وتتمثل هذه املقومات يف ضرورة واملقومات اليت ال ميكن للمجمع أن يقوم 
وجود جمموعة من الشركات تتمتع كل منها بشخصية قانونية منفصلة ومستقلة عن 

، ابإلضافة إىل خضوع هذه الشركات لسيطرة )املبحث األول( ابقي الشركات األخرى
بتسمية تستأثر هبا الشركة اليت أتيت على رأس اجملمع واليت تعرف  اقتصاديةوهيمنة 

الوسيلة األساسية اليت جتعل من تلك  الشركة القابضة، حبيث تعترب هذه السيطرة
 الوحدات املستقلة كتلة اقتصادية واحدة ) املبحث الثاين(.
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 املبحث األول: االستقالل القانوين للشركات املكونة للمجمع

ين للشركات املكونة له، أهم ما مييز جممع الشركات هو فكرة االستقالل القانو إن      
ما ينتج عن ذلك من لكل واحدة منها شخصيتها القانونية املستقلة بكل  تثبتحبيث 

  ،آاثر كاستقالل الذمة املالية واألهلية القانونية واجلنسية واملوطن )املطلب األول(

ل غري أن األهداف االقتصادية اليت يرمي إىل حتقيقها اجملمع السيما فكرة التكام     
والتناغم بني كل الوحدات املكونة له قد جيعلها تتصرف يف بعض األحيان وكأهنا 

، أين تفقد كل شركة شخصيتها املعنوية املستقلة، ويف هذه احلالة شخص قانوين واحد
جند أن كل من الفقه والقضاء قد أمجع على إقرار مبدأ شفافية الشخصية املعنوية لكل 

 () املطلب الثاين شركات اجملمع

 املطلب األول: مبدأ االستقالل القانوين للشركات املكونة للمجمع

سنتطرق خالل هذا املطلب إىل التفصيل يف مبدأ االستقالل القانوين للشركات      
ومدى إمكانية حتققه من الناحية النظرية والعملية من خالل تسليط  املكونة للمجمع

مث نتناول  ،حول ذلك )الفرع األول(الضوء على اجلدل الفقهي والقضائي الذي دار 
ابلدراسة خمتلف اآلاثر القانونية اليت تنتج عن ثبوت الشخصية املعنوية للشركات املكونة 
للمجمع ومقارنتها ابلنتائج املرتتبة عن ثبوت الشخصية املعنوية املعروفة يف القواعد 

    (.العامة )الفرع الثاين
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 ل القانوين لشركات اجملمعالفرع األول: مضمون مبدأ االستقال

إن أهم ميزة خيتص هبا جممع الشركات هو االستقالل القانوين للشركات املكونة      
فالشخصية القانونية للشركات التابعة تظل قائمة ومستقلة عن الشخصية القانونية  له،

ال  وكل شركة من شركات اجملمع هلا كياهنا القانوين اخلاص هبا، حبيث للشركة القابضة،
يتأثر أبي شكل من األشكال ابلقواعد املوضوعية أو اإلجرائية اليت ختضع هلا شركة 
أخرى من شركات اجملمع، سواء من حيث إنشائها أو كيفية سريها أو حىت طرق 

 (1)انقضائها.

غري أن القول ابالستقالل القانوين املطلق للشركات املكونة للمجمع، قد أاثر ومنذ      
رة جممعات الشركات وولوجها عامل القانون الكثري من اجلدل يف بداية ظهور فك

، ويرجع ذلك إىل خصوصية نظامه القانوين من خالل (2) والقضائيةاألوساط القانونية 
وجود نوع من التناقض بني االستقالل القانوين لشركات اجملمع واحلقيقة االقتصادية 

 (3)للمجمع.املشرتكة املتمثلة يف تركيز القرار بغية حتقيق األهداف 

فاالستقالل القانوين يفرتض أن لكل شركة من شركات اجملمع شخصية قانونية      
منفصلة وذمة مالية مستقلة، بيد أن التبعية والوحدة االقتصادية اليت يرمي إىل حتقيقها 
اجملمع تفرتض أن هذه الذمة املالية تكون خاضعة لشخص قانوين آخر، ويف هذا 

أن هناك عالقة جدلية بني هذين املتناقضني داخل «لدكتور حسام عيسى الصدد يرى ا

                                                           
(1) Voir : Alexis Constantin, Op.cit, P 337. 

 يقول الدكتور شاريل هنون اخلبري القانوين يف جمال جممعات الشركات يف هذا الصدد: (2)
« La question de droit posée est toujours la même : doit-on affirmer ou nier 

l’indépendance juridique des sociétés membres du groupe». 

Voir : Charley Hannoun, le droit et les groupe de sociétés, Op.cit, P 06. 
(3)  Voir : Isabelle Urbain-Parleani, Op.cit, P 93. 
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إطار جمموعة الشركات، بل أننا ال نغايل إذ قلنا إن هذه العالقة اجلدلية هي احملور 
األساسي الذي يدور حوله تنظيم جمموعة الشركات عمليا وقانونيا، وابلتايل فهي اليت 

 (1). »ة حول هذا املوضوعتشكل ابلضرورة العصب الرئيسي ألي دراس

وقد حاول الفقه والقضاء التصدي هلذا التناقض أو على األقل التقليص منه من      
 sujet de»خالل اعتبار اجملمع كظاهرة تدخل ضمن مقتضيات القانون الواقعي 

droit réel»  الشكلي وإخراجه من دائرة القانون«sujets de droit 
formel»ف املقومات اليت يقوم عليها جممع الشركات مع ، حىت نتمكن من تكيي

  (2)تلك املبادئ القانونية املستقرة يف العلوم القانونية.

وحتقيقا لذلك انقسم الفقه والقضاء بني مؤيد لضرورة االعرتاف بثبوت الشخصية      
القانونية للشركات املكونة للمجمع واستقالهلا استقالال مطلقا عن ابقي الشركات وأن 

لسيطرة والرقابة اليت متارسها الشركة القابضة غري كافية إلهدار هذه الشخصية ا
القانونية، وبني رافض ملبدأ االستقالل القانوين حبجة أن ذلك ال يتوافق مع الوحدة 
االقتصادية اليت يشكلها اجملمع ويذهب إىل القول بضرورة معاملة اجملمع ابعتباره كيان 

 .قانوين واحد

ذهب اجتاه اثلث إىل اختاذ موقف وسط بني األول والثاين معتربا أن بينما      
االستقالل القانوين للشركات املكونة للمجمع هو استقالل نسيب، حبيث يعرتف هلذه 

                                                           
 .444 ، صاملرجع السابقأنظر: حسام عيسى،  (1)

(2) Voir : Hannoun Charley, « La réalité juridique de l'entreprise » Réflexions sur la 

perception par le droit de la réalité matérielle de l'entreprise, Revue Entreprises et 

histoire, 2009/4 n° 57, p 188. 
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الشركات ابلشخصية املعنوية إال أن هذا االستقالل ميكن جتاوزه استثناء عند توافر 
 شروط معينة.

 كات املكونة للمجمعأوال: االستقاللية الفعلية للشر 

أن عضوية الشركة للمجمع ال يعدم شخصيتها املعنوية وال ينقص يرى هذا االجتاه      
من طرف شركة  %99حىت ولو كان رأس ماهلا مملوكا بنسبة  (1)من استقالهلا القانوين

أخرى، بل تظل حمتفظة بشخصيتها القانونية بكل ما يرتتب عن ذلك من آاثر، وهذا 
 (2) .زال يؤكده القضاء منذ بداية ظهور أوىل بوادر جممعات الشركاتما أكده وال

 8941جويلية  30وجند يف هذا الصدد حكم حمكمة النقض الفرنسية الصادر يف       
إن الذمة املالية لكل شركة ال تتأثر يف أن الشركتني اليت يديرمها نفس »الذي جاء فيه: 

ابة وتوجيهًا على الشركة األخرى لكوهنا األشخاص أو أن إحدى الشركتني متارس رق
مسامهة فيها كما أن الرقابة من قبل الشركة القابضة ال تعد غشًا يف مواجهة الغري طاملا 

 (3)«.أن الشركة ذات منشًأ صحيح من الناحية القانونية وهلا استقالهلا القانوين

وابط املختلفة بني كما أن الوحدة االقتصادية اليت يشكلها اجملمع من خالل الر      
الشركات املكونة له ليس هلا أي وجود قانوين، إذ أن القانون ال يعرتف هلا ابلشخصية 

، وإمنا يعرتف فقط ابلشخصية القانونية لكل شركة من الشركات املكونة (4)املعنوية

                                                           
 .821، ص املرجع السابق، إمساعيل، حممد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين (1)
 هذا ما تؤكده العديد من االحكام القضائية حملكمة النقض الفرنسية نذكر منها: (2)

- Cass. Com, 19/04/2005, N° 866, RJDA 01/06 N° 43. 

- Cass. Com, 10/01/2006, N° 38, RJDA 01/06 N° 43. 

Voir : Anne Charveriat et al, Op.cit, p 21. 
 .10ص املرجع السابق، حسب هللا، ومنذر عبدرسول شاكر حممود  م.م.أنظر:  (3)

(4) Voir : M. Abdoulaye Sakho, Op.cit, P 09. 
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للمجمع ابعتبارها شخص قانوين مستقل عن اآلخر، وابلتايل فإنه ال ميلك االهلية 
 (1) .االلتزاماتالكتساب احلقوق وحتمل  القانونية

ويرى أنصار هذا االجتاه أن الرقابة اليت متارسها الشركة القابضة على شركاهتا التابعة      
واليت ختوهلا اختاذ القرارات فيها وتوجيه اسرتاتيجيتها ليست مطلقة وغري حمدودة، حبيث 

بيا، لعل أهم هذه العوامل توجد عدة عناصر وعوامل جتعل من هذه السيطرة أمرا نس
الشخصية القانونية املستقلة للشركة التابعة واليت ينتج عنها أساسا استقالل الذمة املالية 
للشركتني، ابإلضافة إىل وجود الشركاء الذين ميثلون األقلية يف الشركة التابعة والذين ال 

جند كذلك عنصرا تتقاطع مصاحلهم يف كثري من األحيان مع مصلحة الشركة القابضة، و 
آخر يؤكد ذلك يتمثل يف جمموع مستخدمي الشركات التابعة الذين ال تربطهم أي 
عالقة قانونية ابلشركة القابضة ابعتبارها طرفا أجنبيا عن عقد العمل الذي أبرمته الشركة 

   (2)التابعة معهم ابمسها وحلساهبا.

ل أحدثها قرار الغرفة التجارية وهذا ما أكده القضاء الفرنسي يف عديد القضااي لع     
الكثري ، كما أننا جند (3) 2388نوفمرب  81حملكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

من قرارات التحكيم هليئات دولية تؤكد مبدأ االستقالل القانوين للشركات املكونة 
 للمجمع، وترفض معاملتها كوحدة قانونية واحدة فقط على أساس الروابط االقتصادية

 .اليت جتمعها وعالقة التبعية اليت تربط الشركات التابعة ابلشركة القابضة

                                                           
(1) Cass. Com, 02/04/1996, JCP 1997 02, 22803. 

Voir : Paul le Cannu et Bruno Dondero, Op.cit, P 963. 
(2) Voir : Jacques Barthélémy et al, Op.cit, P 39. 
(3) Cass. Com, 51/55/1155, N° 10-21. 701. 

» … La haute juridiction confirme sa jurisprudence habituelle aux termes de 

laquelle un groupe de sociétés est dépourvu de personnalité morale et ne constitue 

donc pas un sujet de droit…  « . 
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 قضى أبنعن غرفة التجارة الدولية  8993الصادر سنة  1428ففي القرار رقم      
االنتماء للمجمع ووجود عالقة التبعية بني الشركة التابعة والشركة القابضة غري كاف يف 

نوين، غري أن حاجز الشخصية القانونية ميكن استبعاده حد ذاته إلهدار استقالهلما القا
للمجموعة على سبيل االستثناء يف حالة ثبوت خلط يف الذمم املالية للشركات املكونة 

 (1)املساهم املالك ألغلبية األسهم. أو

ويف هذا الصدد يرى الدكتور شاريل هنون اخلبري يف جمال جممعات الشركات أن      
فأكثر إىل احرتام مبدأ االستقالل القانوين لألشخاص املعنوية، ومن  القضاء يتجه أكثر

املفارقة أن نظرية جممع الشركات قد عملت على تقوية هذا املبدأ عوض أن تضعفه، 
ابلرغم من أن التشريع والقضاء أيخذ بعني االعتبار يف وضعيات معينة الوحدة 

 (2)االقتصادية اليت يشكلها اجملمع.

من أننا جند أن بعض فروع القانون كقانون العمل، القانون اجلبائي، بالرغم ف     
القانون الضرييب والقانون اجلنائي أتخذ يف بعض األحيان بعني االعتبار وحدة اجملمع إال 
أن ذلك ال يصل إىل ضرب مبدأ االستقالل القانوين لشركات اجملمع أو حىت االنتقاص 

 (3)منه.

                                                           
(1) Sentence Arbitral de la C.C.I N° 5721/1990. 
(2)  »…Au contraire, la jurisprudence s’est de plus en plus attachée à faire respecter le 

principe d’autonomie des personnes morales, au point que, paradoxalement, la 

théorie des groupes a renforcé la force juridique de ce principe au lieu de l’affaiblir. 

Et pourtant, dans le même temps, la loi et la jurisprudence, selon les objectifs 

privilégiés, ont su tenir compte de l’unité économique des groupes pour les 

réglementer au besoin, mais de façon spéciale et variable«. 

Voir : Hannoun Charley, « La réalité juridique de l'entreprise » Réflexions sur la 

perception par le droit de la réalité matérielle de l'entreprise, Op.cit, p 188. 
(3) Voir : Isabelle Urbain-Parleani, Op.cit, P 93. 
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وليس  (1)لشركات املكونة للمجمع هو ركن من أركان قيامهواالستقالل القانوين ل     
فقط خصيصة خيتص هبا كما ذهب إليه بعض الفقهاء، وذلك ألن انعدام االستقالل 
القانوين للشركات التابعة مثال جيعل منها جمرد فروع اتبعة للشركة القابضة تكون 

، ويف هذه ة القابضةشخصيتها القانونية عبارة عن امتداد للشخصية القانونية للشرك
 (2)احلالة نكون بصدد شركة واحدة وليس أمام جممع للشركات.

، (3)مدلوال اقتصاداي أكثر منه قانوين –كما أشران سابقا   –هذا ما جيعل للمجمع      
الذي تذوب فيه الشخصية املعنوية وجيعله خيتلف عن املفهوم القانوين لالندماج 

ة املعنوية للشركة الداجمة ونكون امام شركة واحدة حتل للشركات املدجمة حتت الشخصي
 (4)حمل الشركات املندجمة.

ولعل هذه امليزة اليت يتميز هبا جممع الشركات كان هلا أثر كبري يف تصدره املكانة      
وذلك من خالل مبدأ  ،(5)األفضل بني ابقي وسائل الرتكيز االقتصادي األخرى

رها استقالل الذمم املالية للشركات املكونة للمجمع واليت تعد املسؤولية احملدودة اليت يوف
   (6) .السبب الرئيسي يف استقطاب رؤوس األموال

                                                           
 :22/30/8999قرار هلا بتاريخ  وهذا ما أكدته الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض الفرنسية يف (1)

Voir : Cass. Crim, 22 juin 1999, N° 98-13. 611. 
 .09 ، صاملرجع السابقأنظر: علــي ضاري خليــل،  (2)

(3) Voir : Anne Charveriat et al, Op.cit, p 21.  

 . 40م. اساور حامد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص أنظر:  (4) 
 راجع تفاصيل ما أشران إليه مبناسبة احلديث عن مكانة اجملمع بني ابقي وسائل الرتكيز االقتصادي األخرى، ص (5)

 من هذه الرسالة. وما بعدها 49
 .204، ص املرجع السابقم.م براق عبد هللا مطر،  أنظر: (6)
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كما أن االستقالل القانوين من شأنه إضفاء ليونة كبرية تظهر سواء يف تكريس      
الفائقة مبدأ المركزية التسيري اإلداري ملختلف وحداته االقتصادية، ابإلضافة إىل القدرة 

على مسايرة ومواكبة كل التحوالت اليت قد تفرضها الظروف االقتصادية يف أي وقت 
، كما حيقق مبدأ توزيع اخلسائر ما بني الشركات املنضوية حتت لواء (1)من األوقات

 (2)اجملمع ويتيح الفرصة هلذه الشركات من االقرتاض من بعضها البعض.

 املكونة للمجمع اثنيا: االستقاللية الشكلية للشركات

إن االستقالل القانوين حسب هذا االجتاه قوامه االستقاللية واحلرية والسيادة اليت      
هلا مكان يف قاموس جممعات  يوجدتتمتع هبا الشركة، كل هذه املصطلحات ال 

الشركات الذي يقوم على فكرة الروابط املالية والقيادة املوحدة ابإلضافة إىل املصلحة 
ومن جهة أخرى فإن تركيز السيطرة يف يد الشركة القابضة  ،هذا من جهة(3)املشرتكة

اليت أتيت على رأس اجملمع يؤدي ابلضرورة إىل اضمحالل الشخصية القانونية املستقلة 
 (4) .واملتميزة لكل شركة من شركات اجملمع

هناك تناقض واضح بني »ويرى الدكتور دريد حممود علي يف هذا الشأن أن      
الستقالل القانوين لكل شركة من الشركات ضمن اجملموعة وبني تبعيتها االقتصادية ا

إذ إن االستقالل  ،للشركة القابضة، بيد أن واقع احلال يشري إىل خالف ذلك متاما
                                                           

.روبلو، املطول يف القانون التجاري: الشركات التجارية، ترمجة: منصور القاضي وسليم حداد، ر وج. ريبيري  أنظر: (1)
 .988و 983ص  ، ص2331، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع جمد، بريوت 32 مج، 38ج 
 .81، ص املرجع السابقفاروق أمحد زنكل،  أنظر: (2)

(3) « L'autonomie se conjugue avec indépendance, liberté, souveraineté. Ces termes 

semblent contraires à la notion de groupe qui se caractérise par l'existence de liens 

financiers, d'unité de direction, d'intérêts communs ». 

Voir : Maggy Pariente, Op.cit, p. 505. 
(4) M. HU Xinyu, Op.cit, p 4. 
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أما  ،القانوين للشركات التابعة ال يعدو أن يكون ومهًا خادعًا ومظهرًا خارجيًا فقط
ليست يف الواقع سوى وحدات يكمل بعضها بعضا من حقيقة األمر أن هذه الشركات 

الناحية االقتصادية، حبيث تشكل مع الشركة القابضة شركة واحدة من الناحية 
 (1).«االقتصادية، فكأن الشركات التابعة أطراف جلسد واحد متثله الشركة القابضة

ويف نفس االجتاه ذهب العديد من الفقهاء على غرار الفقيه روسو      
(Rousseau الذي أكد على ضرورة التسليم حبقيقة جممع الشركات واعتباره )

شخص قانوين واحد، وحجته يف ذلك هو استحالة الفصل بني استقالل الشخصية 
القانونية للشركات املكونة للمجمع وفكرة الرقابة اليت متارسها الشركة القابضة على 

جممع الشركات هو شخص قانوين  شركاهتا التابعة، وذهب الفقيهني فاهنوك وبيجو أن
واحد يف نظر القانون احلقيقي عكس ما جنده يف القانون الشكلي من تعدد يف 

 (2)األشخاص القانونية واستقالهلا.

الذي اعترب أن جممع الشركات  وليس بعيدا عن هذا الرأي ذهب الفقيه ديسباكس     
نشاطا يزامن الشركة القابضة، هو وحدة اقتصادية متكاملة، متثل فيه الشركات التابعة 

بل ذهب هذا الفقيه إىل أبعد من هذا معتربا الشركات التابعة جمرد أمساء مستعارة 
للشركة القابضة، أما الفقهاء شامبو وابسيو وميشيو يرون أن هناك تعارضا صارخا يف 

                                                           
 .040، ص املرجع السابقدريد حممود على، الشركة القابضة: املفهوم القانوين وآلية التكوين،  أنظر: (1)
 ، ص2339أنظر: حسن حممد هند، النظام القانوين للشركات متعددة اجلنسيات، دار الكتب القانونية، مصر،  (2)

42.  
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بني مفهوم اجملمع بني ما هو ظاهر واملتمثل يف تعدد األشخاص املعنوية داخل اجملمع و 
 (1)الواقع اخلفي املتمثل يف الوحدة القانونية اليت يشكلها اجملمع.

فاألخذ ابالستقاللية املطلقة للشخصية املعنوية واالنفصال التام للذمم املالية وكذا      
التطبيق الصارم ملبدأ نسبية أثر العقد، قد يؤدي يف الكثري من األحيان إىل إعفاء 

مل العديد من تبعات األضرار اليت تتسبب فيها شركاهتا ومتلص الشركة القابضة من حت
 (2)التابعة واليت تقوم هبا هذه األخرية تنفيذا لقرارات الشركة القابضة.

 القانوين واالستقالل املعنوية ويرى بعض الفقهاء يف هذا الشأن أن الشخصية     
 غري األخرى الشركات مع الشركات تلك تظهر يف عالقة التابعة ميكن أن للشركات
 يف الواقعية الناحية من االستقالل القانوين يكاد يكون منعدما أن أي القابضة، الشركة
 (3)القابضة. التابعة ابلشركة الشركات عالقة

ويف هذا الصدد جند الفقهاء الذين يدافعون على ضرورة جتاوز مبدأ استقالل      
وية للشركات املكونة للمجمع يف الشخصية املعنوية أو ابألحرى شفافية الشخصية املعن

 مواجهة الغري يستندون يف رأيهم على أربعة حجج أساسية هي:

الشركة التابعة ليست هلا مصاحل خاصة هبا وإمنا تسخر دائما خلدمة مصلحة  -
 (4)الشركة القابضة.

                                                           
  .42 ، صاملرجع نفسهأنظر: حسن حممد هند،  (1)

(2) Voir : Benoit Grimonprez, Op.cit, P 716. 
 جملة التابعة، حبث منشور يف ابلشركات القابضة الشركة عالقة أنظر: علي كاظم الرفيعي وعلي ضاري، طبيعة (3)

 .43، ص 2334 سنة ،38 ع ،22مج  بغداد، جامعة القانونية العلوم
جملد  وميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه، جملة مصر املعاصرة،أنظر: حممود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد الق (4)

 .114 ص ،002، ع 00
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عالقة التبعية املوجودة بني الشركة القابضة والشركة التابعة تؤثر ابلضرورة  -
 اهلا وعلى تطورها يف املستقبل.على قيمة رأمس

من املمكن أن تستعمل الشركة القابضة شركتها التابعة فقط يف صفقات  -
خطرة حبيث يتم املخاطرة واملضاربة بذمتها املالية قد تعرضها للخسارة 
تتحمل تبعاهتا الشركة التابعة وحدها، ويكون كل ذلك لفائدة الشركة 

 القابضة.
شركة القابضة إنشاء شركات اتبعة ملمارسة يف غالب األحيان ختتار ال -

أنشطتها املختلفة وتتفادى إنشاء فروع وذلك ألسباب جبائية حبيث أن 
الشركة القابضة تستفيد من امتيازات جبائية وضريبية يف حالة ممارسة 
أنشطتها بواسطة شركات اتبعة هلا اقتصاداي ومستقلة عنها قانونيا يف إطار 

معة، عكس الفروع اليت ال تكتسب الشخصية ما يسمى ابحلساابت اجمل
   (1) املعنوية وتكون اتبعة للشركة القابضة.

فخضوع الشركة اقتصاداي لشركة أخرى، قد يؤدي إىل التضحية مبصاحلها لفائدة      
الشركة املسيطرة، غري أنه ال يسمح من الناحية القانونية إىل إجبار الشركة القابضة 

ا التابعة، وهذا ما حيد  بعض من التناقض ويكرس الالمساواة بتحمل التزامات شركاهت
وعدم التوازن بني ما حتصل عليه الشركة من امتيازات من خالل استغالل شركاهتا 

  (2).التابعة وبني التزاماهتا يف مواجهة الغري املتضرر من ممارسات ونشاطات هذه األخرية

                                                           
(1) Voir : Mondage Catherine, La transparence de la personnalité morale dans le droit 

anglais des sociétés anonymes. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 

N°3, Juillet septembre 1980. P 584 . 
(2) Voir : Benoit Grimonprez, Op.cit, P 717.     
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هذا االجتاه أن مبدأ استقالل الشخصية وانطالقا من هذه االعتبارات يرى أنصار      
املعنوية أصبح ال يتماشى وال يتوافق مع احلقيقة االقتصادية اليت يعيشها العامل اليوم واليت 

  (1)تعترب يف أوج تطورها، ال سيما فكرة الرتكيز االقتصادي.

اثلثا: االستقالل القانوين يستشف من واقع العالقات بني الشركات املكونة 
 للمجمع

يرفض أنصار هذا االجتاه الذي تبناه غالبية الفقه والقضاء وضع احكام ومعايري      
مسبقة للقول ابالستقالل القانوين للشركات املكونة للمجمع من عدمه، وذلك على 
أساس أن كل النتائج اليت يرتبها القانون على اكتساب الشخصية املعنوية جتد أساسها 

جمرد استكمال بعض اإلجراءات الشكلية، فالشخصية احلقيقي يف الواقع وليس يف 
املعنوية هي عبارة عن حقيقة قانونية تتجلى واقعيا من خالل ممارسات اجتماعية 

  (2)واقتصادية، وليست حقيقة مادية.

وبناء على ذلك فإن حتديد مدى حتقق االستقالل القانوين للشركات املكونة      
ع العالقة اليت تربط الشركة القابضة بشركاهتا للمجمع مسألة تستشف من حقيقة واق

التابعة، فإذا وجد انصهار ظاهري بني هذه الوحدات االقتصادية واختالط يف ذممها 
املالية وظهورها أمام الغري ابعتبارها شخصا قانونيا واحدا فإن ذلك يربر ترجيح فكرة 

 عدم االعتداد ابستقالهلا القانوين.

العالقة يف جمرد استئثار الشركة القابضة مبهمة الرقابة والتوجيه  أما إذا اقتصرت تلك     
لشركاهتا التابعة، فإن ذلك ال يكفي وحده إلهدار االستقالل القانوين هلا، وذلك الن 

                                                           
(1) Voir : Mondage Catherine, Op.cit, PP 583 et 584. 

 .232و 238ص  .، صاملرجع السابقأنظر: حيىي عبد الرمحن رضا،  (2)
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وإمنا هو ركن لقيامها تستمدها الشركة  (1)سلطة الرقابة واالشراف ال يعد خطأ منها
، وهذا ما يؤكده (2)بعة يستأثر أبغلبية األسهمالقابضة من كوهنا شريك يف الشركات التا

أن اآلخذ على الشركة املسيطرة أبهنا متلي »( حيث قال Rodiéreاألستاذ روداير )
 إرادهتا على الشركات التابعة هو كمن أيخذ على شجرة اإلجاص أبهنا ال تنتج التفاح

«)3(  

 لفرع الثاين: مظاهر االستقالل القانوين لشركات اجملمعا

ختضع الشركة التابعة لسيطرة مالية وإدارية متارسها الشركة القابضة، ومع ذلك فإن      
هذه الشركة التابعة حتتفظ بشخصية معنوية مستقلة بكل ما يرتتب على ذلك من آاثر، 
والشخصية املعنوية ابملنظور القانوين يقصد هبا كل وحدة اجتماعية هتدف لتحقيق 

كون هلا وجود قانوين خاص هبا ومنفصل عن األعضاء أغراض اجتماعية معينة حبيث ي
، وتكون مؤهلة ملباشرة العالقات القانونية ابمسها وحلساهبا، حبيث يقر هلا (4)املكونني هلا

 .(5)القانون ابلقدرة واملكنة ألن تكتسب احلقوق وتتحمل االلتزامات

موال أو واحلكمة من إضفاء الشخصية املعنوية على هذه اجملموعة من األ     
األشخاص هو متكينها من حتقيق األغراض اليت أنشئت من أجلها وكانت سببا يف 

                                                           
  .43 ، صرجع السابقاملأنظر: حسن حممد هند، النظام القانوين للشركات متعددة اجلنسيات،  (1)
، منشورات احلليب احلقوقية، وأساليب النشاط : آلية التكويناملتعددة اجلنسيةدريد حممود على، الشركة : أنظر (2)

 .803 ، ص2339سنة بريوت 
جدي سلمان حاطوم، دور املصلحة اجلماعية يف محاية الشركات التجارية: دراسة مقارنة، منشورات احلليب أنظر:  (3)

 .021 ، ص2334، بريوت 38قية، ط احلقو 
 .23 ص ،املرجع السابق، الشركات التجارية يف القانون املصري ،أنظر: حممود مسري الشرقاوي (4)

(5) Voir : Bailly-Masson Claude, L'intérêt de la personnalité morale, in Revue des 

Sciences de Gestion, vol 2, n°230, 2008 p 99. 
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وجودها، وذلك من خالل تعاملها مع الغري بوصفها شخصا قانونيا مستقال عن 
 .    (1)األعضاء املكونني هلا

وجند يف هذا الصدد أن غالبية الفقه والقضاء يتجه إىل أن للشخصية املعنوية      
 :(2)ر ال تثبت إال بتوافرهاعناص

 تكتل جمموعة من األشخاص او األموال مبوجب اتفاق أو نص قانوين. -
وجود أهداف اثبتة ومستمرة تتكتل هذه اجملموعة من األشخاص أو ترصد  -

 هلا هذه األموال لتحقيقها.
 وجود اعرتاف قانوين بثبوت الشخصية القانونية هلا.  -

د أن عقد الشركة كأصل عام هو من ينش  شخصا يف جمال الشركات التجارية جن     
قانونيا مستقال عن أشخاص الشركاء وهو شخص الشركة، وذلك أاي كان شكل الشركة 

من التقنني املدين تنص على ما يلي:  49، فاملادة (3)أو غرضها أو قيمة رأمساهلا
 ........ -األشخاص االعتبارية هي: »

 «. الشركات املدنية والتجارية. -

، لكنه (4)و قد منح التشريع املدين الشركة عموما شخصية معنوية مبجرد تكوينها     
خص الشركة التجارية حبكم خاص، و هو عدم متتعها ابلشخصية املعنوية املستقلة إال 

                                                           
، 2334 القانون املصري، درا النهضة العربية، القاهرة سنة أنظر: عاطف حممد الفقي، الشركات التجارية يف (1)

  .125ص
  .824 ، ص2331أنظر: حممد حسني منصور، مبادئ القانون، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة سنة   (2)
  تستثىن من ذلك شركة احملاصة والشركة املنشأة من الواقع. (3)
 .ئرياجلزا املدين القانونمن  484أنظر: املادة  (4)
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، و احلكمة من ذلك أن نشأة هذا الشخص (1)من اتريخ قيدها يف السجل التجاري
تعامل مع الشركة أو مع الشركاء، لذا استوجب األمر القانوين اجلديد هتم الغري الذي ي

إعالم الغري هبذا احلد ، فالغري الذي مل يعلم بنشوء الشركة ال ميكن االحتجاج يف 
مواجهته بوجودها، لذا أقام القانون قرينة قاطعة على علم الغري بوجود الشركة كشخص 

لقيد أمكننا افرتاض علم قانوين، و هي إجراءات القيد يف السجل التجاري، فبمجرد ا
 الغري هبا و االحتجاج هبا يف مواجهته و لو مل يعلموا بوجودها فعال. 

إن لثبوت الشخصية املعنوية للشركة التجارية آاثرا ونتائج أقرهتا غالبية التشريعات      
من القانون  13احلديثة على غرار التشريع اجلزائري الذي بينها ضمن مقتضيات املادة 

الشخص االعتباري جبميع احلقوق إال ماكان منها  يتمتع»، واليت جاء فيها املدين
 مالزما لصفة اإلنسان، وذلك يف احلدود اليت يقرها القانون.

 يكون هلا خصوصا:

 ذمة مالية. -
 أهلية يف احلدود اليت يعينها عقد إنشائها أو اليت يقررها القانون. -
 ا.موطن وهو املكان الذي يوجد فيه مركز إدارهت -
الشركات اليت يكون مركزها الرئيسي يف اخلارج وهلا نشاط يف اجلزائر يعترب  -

 مركزها يف نظر القانون الداخلي يف اجلزائر.
 انئب يعرب عن إرادهتا. -
 .«التقاضيحق  -

                                                           
  .اجلزائري التجاري القانونمن  149أنظر: املادة  (1)
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وملا كانت الشركات التجارية املنضوية حتت لواء اجملمع تشكل وحدة اقتصادية      
االسرتاتيجية وذلك مبوجب سلطة السيطرة والرقابة اليت  قائمة على مركزية القرار ووحدة

متارسها الشركة القابضة على الشركات التابعة، ونظرا ملا أشران إليه سابقا حول اجلدل 
الذي اثر على أتثري هذه الرقابة اليت متارسها الشركة القابضة على مبدأ االستقالل 

مدى أتثر النتائج املرتتبة على ثبوت  القانوين للشركات املكونة للمجمع، سنحاول ابراز
 الشخصية املعنوية هبذه العالقة اليت تربط الشركات التابعة ابلشركة القابضة.

 أوال: استقالل الذمة املالية

إن استقالل الذمة املالية للشركة يعترب من أهم النتائج املرتتبة على ثبوت الشخصية      
األوىل ونقطة انطالق الفكر القانوين يف بناء فلسفة  ، بل يعترب مبثابة اللبنة(1)املعنوية

ومفهوم الشخصية املعنوية يف حد ذاهتا، والذمة املالية هي جمموعة ما للشخص من 
حقوق وما عليه من التزامات مالية، وللذمة املالية جانب إجيايب يتمثل يف جمموع 

وجمموع األرابح  احلصص املقدمة من طرف الشركاء على سبيل التمليك عند التأسيس
اليت حتققها خالل ممارستها لنشاطها، ابإلضافة إىل أمواهلا االحتياطية، أما اجلانب 
السليب للذمة املالية للشركة فيظهر يف خمتلف الديون وااللتزامات اليت قامت يف 

      (2) مواجهتها ابعتبارها شخص قانوين مستقل عن األشخاص القانونية املكونة هلا.

 أنه البد من عدم اخللط بني مفهوم الذمة املالية للشركة ومفهوم رأمسال الشركة غري     
والعينية اليت تقدر ابلنقود دون  النقدية-احلصص-جمموعة املقدمات »الذي يتكون من 

املقدمات من الصناعة، وإذا تلف أو هلك جزء من املقدمات العينية وحصلت الشركة 

                                                           
 .املرجع السابقماجد بن عبد هللا اهلداين،  (1)
  .    844و 840 ص.، صاملرجع السابقأنظر: عاطف حممد الفقي،  (2)
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خل هذا التعويض يف رأس املال مبا يعادل فقط القيمة على تعويض من جراء التلف، يد
 (1).«األصلية للمقدمات العينية املعينة عند أتسيس الشركة

ويف هذا الصدد جيب علينا أن نفرق بني رأمسال الشركة وموجوداهتا، فرأمسال      
قى الشركة هو جمموع احلصص النقدية والعينية اليت يتم حتديد قيمتها لدى التأسيس، وتب
 تلك القيمة اثبتة سواء زادت قيمة احلصص أو نقصت جتسيدا ملبدأ ثبات رأس املال.

غري أن رأمسال الشركة ال يقدم الصورة احلقيقية والفعلية ملركزها املايل، بل إن      
موجوداهتا واملتمثلة يف جمموع األموال الثابتة واملنقولة اليت متتلكها الشركة وكذلك كل ما 

حقوق لدى الغري إضافة إىل رأمساهلا، توضح لنا بصورة جيدة املركز املايل متتلكه من 
 .(2)للشركة بعد خصم ديوهنا قبل الغري

فموجودات الشركة هي قيمة كل ما يعود للشركة فعال يف وقت معني وتتأثر قيمتها      
بكل ما يطرأ من تغريات على احلصص والبضائع سواء ابالرتفاع أو ابالخنفاض يف 

 ألسعار.ا

وجمموع موجودات الشركة وما عليها يشكل الذمة املالية هلا، وعند التأسيس البد      
أن تكون موجودات الشركة معادلة لرأمساهلا لكن بعد ذلك تبدأ القيم يف االختالف، 
ومن مقابلة رأس املال تظهر األرابح واخلسائر، فلو نقصت املوجودات عن قيمة رأس 

                                                           
ات ومنشور منشورات البحر املتوسط انصيف، الكامل يف قانون التجارة: الشركات التجارية،  إلياسأنظر:  (1)

  .29ص  ،8992سنة  ابريس-، بريوت32، ج 2، طعويدات
أنظر: اندية فضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري اجلزائري: شركات األشخاص، دار هومة، اجلزائر سنة  (2)

 .09ص  ،2331
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م إجراء تعديل على رأس املال لتفادي تضليل الغري ابعتبار أن ذلك املال كان من الالز 
 .(1)رأس املال يعترب احلد األدىن للضمان العام لدائين الشركة الشخصينييعترب 

ومن بني السمات اليت يتميز هبا رأس املال هي الثبات إذ ال ميكن تغيري قيمته إال      
كن اقتطاع جزء منه ليوزع على الشركاء  بتعديل النظام األساسي للشركة، كما ال مي

 كأرابح دون تعديل لرأس املال.

ومبا أننا قد خلصنا فيما سبق إىل أن هناك استقالل قانونية بني خمتلف الشركات      
املكونة للمجمع فإن ذلك ينتج عنه استقالل يف الذمم املالية هلا وهذا ما يرتب جمموعة 

 (2) من النتائج تتمثل يف:

سامهة املالية اليت تقدمها الشركة القابضة للشركات التابعة ابعتبارها إن امل -
مسامها فيها واليت ختوهلا سلطة الرقابة عليها وتوجيه قراراهتا، تصبح ملكا 
للشركة التابعة اليت يصبح هلا حق التصرف فيها بكل حرية، كما خيوهلا كل 

قابضة سوى احلق يف احلقوق املتفرعة عن حق امللكية، وال يبقى للشركة ال
األرابح اليت حتققها شركاهتا التابعة واقتسام أموال الشركة مع ابقي الشركاء 

 عند تصفيتها.
ويكون حق الشركة القابضة على مسامهتها املالية يف الشركة التابعة حق      

دائنية ذو طبيعة منقولة، حىت ولو كانت تلك املسامهة حصة عقارية وذلك 
التابعة، أما إذا انقضت هذه األخرية ألي سبب من يف حياة الشركة 

                                                           
  .80و 29ص  .ص ،املرجع السابقالكامل يف قانون التجارة: الشركات التجارية، انصيف،  إلياسأنظر:  (1)
 . 48، ص املرجع السابقأنظر: م. اساور حامد عبد الرمحن،  (2)
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األسباب فإن الشركة القابضة حتصل على نصيبها من قسمة موجودات 
 .  (1)الشركة واليت قد تكون ذات طبيعة عقارية أو منقولة أو كالمها

تكون أموال الشركة التابعة أو القابضة ضماان عاما لدائين الشركة  -
ني الشخصيني للشركة التابعة مطالبة الشركة الشخصيني، فال ميكن للدائن

القابضة كما ال جيوز لدائين هذه األخرية مطالبة الشركة التابعة هبا، كما أن 
الدائنني الشخصيني إلحدى الشركات التابعة ال ميكن هلم مطالبة شركة 

 .(2)اتبعة أخرى من نفس اجملمع ابلوفاء بديوهنم
ية ألي شركة من شركات اجملمع يعترب وحده فاجلانب اإلجيايب للذمة املال     

ضامنا للوفاء بديوهنا قبل الغري، وعليه فال جيوز لدائين إحدى الشركات 
، وذلك (3)التابعة التنفيذ على موجودات الشركة القابضة والعكس صحيح

ألن الشركة القابضة ال تعدوا أن تكون جمرد شريك يف الشركة التابعة يسأل 
اليت قدمها، إال إذا كنا بصدد شركة اتبعة تتخذ  فقط يف حدود احلصة

شكل شركة األشخاص وكانت الشركة القابضة شريك متضامن فيها، ففي 
هذه احلالة فإن ذمتها املالية الشخصية تكون ضامنة للوفاء بديون الشركة 

إذ أن الشريك املتضامن هو شريك مسؤول عن ديون الشركة  التابعة،
و غري حمدودة و يتمتع بصفة التاجر و هو  مسؤولية تضامنية، شخصية

                                                           
، سنة 34 مج، 84و 80 عأنظر: شوقي انصر، آاثر الشخصية املعنوية للشركة، حبث منشور يف جملة احلقوق،  (1)

  .30، ص 2382
  .238، ص املرجع السابق، مؤمن طاهر شوقيأنظر:  (2)

(3) Voir : Bailly-Masson Claude, Op.cit, p 100. 

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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. غري أن (1)الشريك عمومًا يف شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة
هذه احلالة مستبعدة يف جمال جممعات الشركات ابعتبار أنه من النادر جدا 
أن جندها تضم شركات تتخذ شكل شركات األشخاص وذلك ألن 

رات واهداف وجود جممع خصوصية شركات األشخاص تتناقض ومرب 
 .الشركات
ن الشركة القابضة ميكن أن تكون مسؤولة أغري أنه جتدر اإلشارة إىل      

عن ديون الشركات التابعة هلا إذا كانت قد كفلت هذه الديون وفقا للقواعد 
 (2) .العامة

ال ميكن إلحدى شركات اجملمع أن تستفيد من احلقوق الشخصية املقررة  -
ى قبل الغري، فإذا تعرضت إحدى الشركات التابعة لفعل للشركات األخر 

املنافسة غري املشروعة مثال وأصاهبا ضرر، فإن حصة الشركة القابضة يف 
هذه الشركة التابعة ال يربر هلا طلب التعويض من الغري إال إذا أثبتت أهنا قد 

 .(3)تضررت بصفة مباشرة من هذا الفعل
رات التحكيم يؤكد هذا املبدأ خالل وجند يف هذا الصدد إحدى  قرا    

حيث رفضت هيئة التحكيم لغرفة  8992لسنة  0040القضية رقم 
التجارة الدولية طلب شركة قابضة التمست من خالله تطبيق شرط التحكيم 
الذي أبرمته إحدى شركاهتا التابعة مع شركة أخرى، على أساس الضرر 

                                                           
أبحكام حمكمة النقض، أنظر: أمحد حممود خليل، شرح اإلفالس التجاري يف قانون التجارة اجلديد معلقا عليه  (1)

 .842، ص2338منشأة املعارف، اإلسكندرية سنة 
 . 40، ص املرجع السابقم. اساور حامد عبد الرمحن، أنظر:  (2)
سني امساعيل، الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون أنظر: حممد ح (3)

 .04 ، صاملرجع السابقاملقارن، 
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لذي كان يربطها ابلشركة الذي أصاهبا من جراء فسخ تلك الشركة العقد ا
التابعة موضوعه استغالل براءة اخرتاع متلكها هذه األخرية، وقد أسست 
هيئة التحكيم حكمها على انعدام األسانيد اليت تثبت احلق املباشر للشركة 
القابضة على براءة االخرتاع اليت هي ملك لشركتها التابعة ابعتبارها شخص 

 .(1)قانوين مستقل
ك ابملقاصة بني ديون الشركة القابضة والشركات التابعة، فلو  ال جيوز التمس -

كان الغري مدينا للشركة القابضة ودائنا للشركة التابعة فال جيوز له الدفع يف 
مواجهة الشركة الدائنة ابنقضاء دينه ابملقاصة على أساس الدين الذي له يف 

فع ابملقاصة إلبراء مواجهة الشركة التابعة، كما ال جيوز للشركة التابعة أن تد
 .  (2)دين هلا قبل الغري حبجة أن هذا األخري هو مدين للشركة القابضة

يف حالة افالس إحدى الشركات التابعة فإن ذلك ال يستتبعه إفالس الشركة  -
القابضة كما أن افالس الشركة القابضة ال ينسحب أثره ليطال الشركات 

ة معنوية خاصة هبا ومستقلة ومرد ذلك كون الشركة هلا شخصي (3)التابعة.
عن شخصية ابقي الشركاء فيها، وابلتايل ذمة مالية مستقلة عن ذممهم. 
ويرتتب عن ذلك أن إفالس أحد الشركاء فيها ال يكون له أدىن أتثري على 
شخصية الشركة وال حىت على ذمتها املالية. كذلك األمر ابلنسبة إلفالس 

معنوية مستقلة جيعل إفالسها عدمي الشركة، فاملفروض أن متتعها بشخصية 

                                                           
(1) Sentence Arbitral de la C.C.I N° 7763/5991. 

يع، القاهرة سنة أنظر: خالد موسى أمحد، العدالة يف شركات األشخاص واألموال، دار العدالة للنشر والتوز  (2)
 . 04ص ، 2331

 .140، صاملرجع السابقأنظر: فوزي حممد سامي،  (3)
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التأثري ابلنسبة ألشخاص الشركاء، وبذلك ال جيوز لدائنيها الشخصيني أن 
 .(1)يستوفوا حقوقهم سوى من موجودات الشركة دون ما ميلكه الشركاء

ومع ذلك فقد يكون استقالل شخصية الشركاء عن شخصية الشركة      
اء إبفالس الشركة، ويكون أتثرهم استقالال غري اتم، وبذلك يتأثر الشرك

بقدر استقالل ذممهم املالية عن ذمة الشركة وكذا نوع مسؤوليتهم يف مواجهة 
دائين الشركة. فالشركاء يصنفون إىل صنفني من حيث أثر إفالس الشركة 
عليهم، شركاء مسؤوليتهم غري حمدودة عن ديون الشركة أي شركاء 

دة كالشركاء املوصني واملسامهني متضامنون، وآخرون ذوو مسؤولية حمدو 
 .(2)والشركاء يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة

 اثنيا: األهلية القانونية

من أهم النتائج املرتتبة عن ثبوت الشخصية املعنوية للشركة هو متتعها أبهلية أداء      
 متكنها من مزاولة نشاطها وحتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها، ويكون هلا يف
سبيل حتقيق ذلك مباشرة كل التصرفات القانونية ابمسها وحلساهبا، كما ميكن أن تكون 
يف مركز الدائن أو املدين، غري أن غالبية الفقه أمجع أن هذه األهلية ليست كاملة كاليت 
يتمتع هبا األشخاص الطبيعيون، أو ما يفضل البعض أن يصفها أبهلية األداء الناقصة 

    (3) .ة الشخص الطبيعيابلقياس على أهلي

                                                           
 مقدمة ماجستري رسالة األردين، التشريع يف القابضة للشركة القانوين النظام عيسى، بن حسني إبراهيم جعفر: أنظر (1)

 .28و 23ص ص ،2332 سنة األردن البيت، آل جامعة والقانونية، الفقهية الدراسات لكلية
 سنة ، بريوت4عويدات للنشر والطباعة، جدار أنظر: إلياس انصيف، الكامل يف قانون التجارة: اإلفالس،  (2)

  .431، ص 8999
  .30، ص املرجع السابقأنظر: شوقي انصر،  (3)
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ولعل أهم االختالفات بني أهلية الشخص الطبيعي والشخص املعنوي تتمثل يف      
القيود اليت ختضع هلا أهلية هذا األخري، واليت يكون مصدرها القانون أو العقد الذي 
أنشئت مبوجبه الشركة، إذ أن الشركة بصفتها شخص قانوين ليس هلا أن تتصرف إال يف 

غرضها االجتماعي وال ميكنها أن توسع من دائرة نشاطها أو تتجاوز غرضها إال حدود 
 .(1)بتعديل قانوهنا األساسي

وأتسيسا على ذلك، فإن لكل شركة من شركات اجملمع أهليتها القانونية اخلاصة      
ومباشرة كل التصرفات  (2) اباللتزاماتهبا واليت متكنها من اكتساب احلقوق والتحمل 

ا وحلساهبا، فااللتزامات اليت تلتزم هبا احدى الشركات املنتمية للمجمع ال ميتد ابمسه
العمالء الذين تعاملوا مع احدى شركات اجملمع أثرها إىل ابقي الشركات، كما أن 

ليست هلم أي عالقة مع الشركات األخرى، حىت ولو كان هلذه األخرية دور يف تنفيذ 
 (3) .العقد بطلب من الشركة املتعاقدة

كما ان الشركة القابضة ليس هلا أن تتعاقد ابسم شركاهتا التابعة، و دائين الشركات       
هذا ما اكده القضاء يف التابعة ال يعتربون دائنني للشركة القابضة والعكس صحيح، 
والذي جاء فيه أنه  2382عديد القضااي نذكر منها قرار حمكمة النقض الفرنسية سنة 

شركة القابضة مسؤولة ابلتضامن مع شركاهتا التابعة جملرد دخوهلا يف ال ميكن اعتبار ال
                   عالقة مع الوكيل التجاري الذي تعاملت معه الشركة التابعة، فالتداخل

( (immixtion ال ميكن أن يكون اال إذا اختذت الشركة القابضة مظاهر مضللة
عالقة التعاقدية، جتعل الطرف اآلخر جيزم على أن الشركة القابضة طرف أصلي يف ال

                                                           
  .840، صاملرجع السابقأنظر: عاطف حممد الفقي،  (1)
 .سابقاملرجع الماجد بن عبد هللا اهلداين،  أنظر: (2)

(3) Voir : Cass. Com. 18/10/1994 : RJDA 12/94 N° 1298. 



122 
 

فتدخل الشركة القابضة إبرسال مراسالت للوكيل التجاري الذي تعاقدت معه شركتها 
 (1) .التابعة ال جيعلها مسؤولة ابلتضامن مع هذه األخرية يف تنفيذ التزاماهتا التعاقدية

ويف نفس االجتاه ذهبت حمكمة النقض املصرية يف قرار هلا صادر بتاريخ      
أين قضت أبن اتفاق التحكيم الذي تربمه إحدى شركات اجملمع ال  22/30/2334

يسري إال يف مواجهة الشركة اليت أبرمته حىت ولو كان العقد املتضمن شرط التحكيم 
ميس مصاحل شركة أو أكثر من شركات اجملمع اليت مل تكن طرفا أصليا يف العقد، حبيث 

حكيم شركة ضمن جمموعة جمرد كون أحد أطراف خصومة الت»جاء يف احلكم أن 
شركات تساهم شركة أم يف رأمساهلا ال يعد دليال على التزام األخرية ابلعقود اليت تربمها 
األوىل املشتملة على شرط التحكيم مامل يثبت أهنا تدخلت يف تنفيذها أو تسببت يف 

 (2).«وقوع خلط بشأن امللتزم به على حنو ختتلط إرادهتا مع إرادة الشركة األخرى

، أين 2333وجند حكما آخر سابقا له قضت به حمكمة استئناف القاهرة سنة      
أبطلت حكم هيئة حتكيمية تضمن إدخال شركة مل تكن طرفا يف اتفاق التحكيم ومل 
توقع عليه وألزمها ابلتضامن مع الشركة املوقعة على هذا االتفاق، حبجة أهنما ينتميان 

ادية واحدة، واستندت حمكمة االستئناف يف لنفس اجملمع ويشكالن معا وحدة اقتص
حكمها ببطالن قرار هيئة التحكيم على أن الشركة األوىل مل تكن طرفا يف النزاع ومل 

 .    (3)تتجه إرادهتا إىل اختيار التحكيم كطريق للتقاضي

                                                           
(1) Voir : Cass. Com, 12/06/2012, pourvoi numéro 11-16109, Bulletin 2012, IV, 

n°121. 

" Une société mère ne peut pas être condamnée solidairement avec sa filiale 

simplement pour s'être immiscée dans les relations avec un agent commercial".  
 .4403و 4429، الطعن رقم 22/30/2334نقض جتاري،  (2)
 .31/31/2333جلسة ق ،  8881، 02رة رقم ئاستئناف القاهرة، دا (3)
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ال يكفي انتماء الشركات إىل »ويف هذا الصدد يرى الدكتور علي سيد قاسم أنه      
حدة لكي ميتد شرط التحكيم الذي توقعه إحداها إىل سائر شركات اجملموعة جمموعة وا

أو بعضها لتعارضه مع الطبيعة التعاقدية للتحكيم، وحيث متلك األطراف حتديد نطاق 
االتفاق وقوته امللزمة من حيث املوضوع واألشخاص. فال يصح االلتجاء إىل التحكيم 

 لبس فيه إىل قبوله كوسيلة حلسم نزاع قائم أو عندما ال تتجه إرادة األطراف على حنو ال
حمتمل بينهما. ونستخلص اإلرادة املشرتكة لألطراف من الظروف اليت أحاطت ابلعقد 

 (1)«.املتضمن لشرط التحكيم أو بتنفيذه أو فسخه

 اثلثا: االسم التجاري

الشركاء  من نتائج ثبوت الشخصية املعنوية للشركة متتعها ابسم مييزها عن أمساء     
املكونني هلا، كما مييزها عن ابقي األشخاص القانونية األخرى سواء كانت معنوية او 
طبيعية، ولالسم التجاري دور هام يف حياة الشركة حبيث تستعمله هذه األخرية يف مجيع 
تصرفاهتا وتوقع به على مجيع مستنداهتا وواثئقها، كما أهنا تضعه على واجهات مقر 

 .(2)ات خمتلف الفروع التابعة هلاالشركة ويف مقر 

ونظرا لألمهية اليت يكتسيها اسم الشركة، تدخلت غالبية التشريعات إبحاطته      
مبجموعة من القواعد القانونية اليت تنظمه حىت ال جتعل منه وسيلة للتحايل وتضليل 
                                                                                                                                                                     

جستري يف التحكيم إىل الغري: دراسة يف التشريع األردين، مذكرة ما اتفاقأنظر: مها عبد الرمحان اخلواجا، امتداد أثر 
 .90ص ، 2380القانون اخلاص، كلية احلقوق جامعة الشرق األوسط، األردن سنة 

 السادسالسنوي العلمي ، ورقة حبثية مقدمة خالل املؤمتر شرط التحكيم وجمموعة الشركات، علي سيد قاسمأنظر:  (1)
، من 2331سنة  أفريل 03إىل  21خالل الفرتة املمتدة ما بني ، املنظم التحكيم التجاري الدويل"عشر بعنوان " 

 .14 ، صاإلمارات العربية، جامعة كلية القانون  طرف
 .01، ص املرجع السابقأنظر: عزيز العكيلي،  (2)
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سيما اجلمهور، كما أن القانون يوفر محاية لالسم التجاري من كل اعتداء قد يطاله ال
  (1) .يف احلاالت اليت يكتسي فيها االسم التجاري قيمة مالية

وإذا كان االسم التجاري للشركة هو حق يتقرر هلا مبجرد ثبوت شخصيتها      
القانونية، إال أن القانون قد قيد هذه احلق مبجموعة من القيود حىت حيقق هذا االسم 

لبية التشريعات االسم التجاري األهداف اليت مت إقراره من أجلها، وقد جعلت غا
  (2) .للشركة خيتلف ابختالف نوعها وطبيعتها القانونية

وهذا ما أخذ به التشريع اجلزائري، ففي شركة التضامن جند أن عنواهنا جيب أن      
يتألف من أمساء مجيع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة و 

 (3)."شركاؤهم"

مل العنوان سوى أمساء الشركاء، فإذا تضمن اسم شخص أجنيب وال جيوز أن يش     
عنها مع علمه بذلك، سئل هذا الشخص عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية 
مع ابقي الشركاء، واعترب شريكا يف جرمية النصب. أما إذا كان االسم املضاف خياليا 

 غرضه خلق ائتمان ومهي للشركة، قامت بذلك جرمية النصب.

ويف حالة وفاة أحد الشركاء أو خروجه من الشركة واستمرت الشركة رغم ذلك      
لوجود بند يف العقد التأسيسي يسمح بذلك، استلزم األمر تعديل العنوان حبذف اسم 

                                                           
  .829 ، صاملرجع السابقأنظر: حممد حسني منصور،   (1)
  .802 ، صاملرجع السابقأنظر: عاطف حممد الفقي،  (2)
 .اجلزائري التجاري القانونمن  112املادة  (3)
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الشريك املعين مع شهر التعديل يف السجل التجاري، ألن عنوان الشركة جيب أن يعرب 
 (1) .دوما عن احلقيقة

تقوم مثل شركة التضامن نسبة لشركة شركة التوصية البسيطة فإهنا وكذلك ابل     
إبعالن نفسها للغري عن طريق عنوان جتاري، وهلذا األخري ذات األمهية اليت تعود 

    (2) .للعنوان يف شركة التضامن

ويكمن االختالف بني الشركتني يف أن عنوان شركة التضامن يضم مجيع أمساء      
يف حني أن عنوان شركة التوصية البسيطة ال يضم سوى أمساء  الشركاء كأصل عام،

دون ذكر أمساء  "الشركاء املتضامنني أو أحدهم أو أكثر، متبوعا بعبارة "وشركاؤهم
، وهذا راجع إىل اعتبار الشركاء املتضامنني وحدهم مسؤولني عن (3)الشركاء املوصني

ملوصي إذا ذكر يف العنوان، ديون الشركة، وخوفا من اخنداع الغري بشخص الشريك ا
فقد يعتقد الغري أنه مسؤول يف مجيع أمواله اخلاصة. فإذا حد  وأن ضم العنوان اسم 
شريك موص، فإن هذا األخري يصبح مسؤوال عن ديون الشركة من غري حتديد وعلى 

  (4)وجه التضامن اجتاه الغري.

                                                           
، منشأة األشخاص واألموال واالستثمارراجع: عبد احلميد الشواريب، موسوعة الشركات التجارية: شركات  (1)

 .229، ص2330املعارف، سنة 
، منشورات البحر املتوسط 4، جموسوعة الشركات التجارية: شركة التوصية البسيطة أنظر: إلياس انصيف، (2)

 .880ص ،8990سنة  ابريس-بريوت، ومنشورات عويدات
 .اجلزائري التجاري القانونمن  8فقرة  2مكرر  100أنظر: املادة  (3)
 .اجلزائري التجاري القانونمن  2فقرة  2مكرر  100أنظر: املادة  (4)
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 أحد اسم على يشتمل احملدودة فيمكن أن املسؤولية ذات الشركة أما عنوان     
 قبل" م.م.ش.ذ "أو " حمدودة مسؤولية ذات شركة " عبارة إضافة مع أكثر الشركاء أو

 (1).الشركة رأمسال ذكر مع إلزامية االسم، بعد أو
 حني يف أكثر، أو متضامن شريك اسم من ابألسهم التوصية شركة عنوان ويتألف     
 فإذا ، 715املادة من الثانية للفقرة طبقا املوصني الشركاء أحد اسم يضم أن مينع

 الغري اجتاه مسؤوال يصبح فإنه العنوان، يف املوصني أحد الشركاء اسم ذكر أن و حد 
 (2) و ابلتضامن. حتديد غري من الشركة ديون عن
 لشركتهم تسمية اختيار يف احلرية مطلق املسامهني أما يف شركة املسامهة فللشركاء     
 تسمية عليها يطلق أن املهم، خيالية تسمية حىت أو طهانشا موضوع من مشتقة

 مبلغو  "مسامهة" كلمة أي الشركة شكل بذكر سبقها أو إحلاقها يتم أنو  "شركة"
   (3) التسمية. يف أكثر أو الشركاء أحد اسم ذكر أيضا جيوزو رأمساهلا، 

 لشركة يالتجار  االسم يف أكثر أو الشركاء أحد ابسم االكتفاء جيوز ال لكنو      
 احلال هو كما الشركة أتسيس يف اعتبار أي هلا ليس الشريك شخصية ألن املسامهة،

 الثقة تقوية قبيل من الشركاء أبمساء الغري إعالم أين يكون األشخاص، شركات يف
 ألن رأمساهلا قيمة أساسا يتضمن أن املسامهة جيب شركة اسم أن حني يف واالئتمان،

 (4) .معها للتعامل غريال يدفع من هو األخري هذا

                                                           
 من القانون التجاري اجلزائري.  148أنظر: املادة  (1)
 من القانون التجاري اجلزائري.  32مكرر  100أنظر: املادة  (2)
 من القانون التجاري اجلزائري.  190أنظر: املادة  (3)
 .483، ص 8994أنظر: مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الدار اجلامعية، اإلسكندرية سنة  (4)
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وملا كانت شركات اجملمع تتمتع بشخصية قانونية متميزة عن بعضها، فإن ذلك      
يقضي بضرورة وجود متيز يف أمسائها التجارية، فاالسم التجاري للشركة القابضة يكون 

 (1).خمتلف عن أمساء شركاهتا التابعة والعكس صحيح

 عديد احلاالت أن الشركات التابعة تتخذ من غري أننا نلمس من الناحية الواقعية ويف     
نشاط معني أو اسم الدولة  سماكاسم الشركة القابضة امسا هلا وتضيف له عبارة أخرى  

أو املنطقة اليت متارس فيها الشركة التابعة نشاطها، فنجد مثال أن كل الشركات التابعة 
له تسمية الدولة اليت تعمل للشركة القابضة رونو تتخذ من هذا العنوان امسا هلا وتضيف 

 (2) .فيها، مثل الشركة التابعة رونو اجلزائر أو رونو املغرب أو رونو تركيا...إخل

 رابعا: اجلنسية واملوطن

أصبح من املسلم به قانوان وفقها وقضاء اليوم هو متتع الشخص املعنوي جبنسية      
ن حتديد وضعه القانوين شأنه يف ذلك شأن األشخاص الطبيعية، يتمكن من خالهلا م

جتاه الدولة اليت حاز على جنسيتها، كما يستفيد من احلماية السياسية داخل حدود 
 هذه الدولة وخارجها.

فاجلنسية هي عبارة عن رابطة قانونية وسياسية تفيد انتماء الشخص القانوين حليز      
خاص القانونية يف مكاين معني، وهي تشكل املعيار القانوين للتوزيع اجلغرايف لألش

                                                           
  .238، ص املرجع السابق، مؤمن طاهر شوقيأنظر:  (1)
 .804، ص املرجع السابقدريد حممود على، الشركة املتعددة اجلنسية: آلية التكوين وأساليب النشاط، أنظر:  (2)

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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كما أن اجلنسية تعرب عن جمموعة احلقوق والواجبات الناجتة عن   (1)اجملتمع الدويل،
  (2) .عالقة االنتماء وتكون مالزمة لألشخاص القانونية الطبيعية منها واملعنوية

أما عن حتديد جنسية الشركة فقد اختلفت التشريعات واآلراء الفقهية حول املعيار      
، فبينما اعترب البعض أن الشركة أتخذ جنسية الدولة اليت مت أتسيس الشركة على املعتمد

أراضيها، ذهب البعض اآلخر إىل اعتماد معيار السيطرة والرقابة يف الشركة حبيث متنح 
 .الشركة جنسية الدولة اليت ينتمي إليها الشركاء الذين يسيطرون على الشركة

ركة تكتسب جنسية الدولة اليت يوجد على إقليمها أما االجتاه الثالث فيعترب أن الش     
مركز إدارة الشركة الرئيسي، وهذا الرأي هو الراجح يف غالبية التشريعات احلديثة وكذا 
لدى أغلب الفقه املعاصر ملا حيققه من فوائد قانونية لطريف العالقة، نقصد بذلك 

 (3) .الشركة اليت تكتسب اجلنسية والدولة املاحنة هلا

وبناء على ما ذكران وتطبيقا ملعيار املركز الرئيسي لإلدارة فإن جممع الشركات ميكن      
من جنسيات خمتلفة وهذا ما جيعلنا أمام ما يعرف فقها  اقتصاديةأن يضم وحدات 

ابلشركات املتعددة اجلنسيات، حيث متارس الشركة القابضة نشاطها يف دولة معينة، 

                                                           
  .34، ص املرجع السابقأنظر: شوقي انصر،  (1)
شركة جتارية غري شركة احملاصة تعد يف  كل»بقوهلا  08/38/8904حمكمة النقض املصرية بتاريخ هذا ما أكدته  (2)

مصر شخصا اعتباراي، واجلنسية كما هي من لوازم الشخص الطبيعي هي من لوازم الشخص االعتباري، فكل شركة 
 .«ه اجلنسية يعينها القانونالبد هلا من جنسية يتحدد هبا وضعها القانوين، وهذ –عدا شركة احملاصة  –جتارية 
 .848 عاطف حممد الفقي، املرجع السابق، صأنظر: 

أنظر: حممد فريد العريين، الشركات التجارية: املشروع التجاري اجلماعي بني وحدة اإلطار القانوين وتعدد  (3)
 .03و 19ص  ، ص2330األشكال، دار اجلامعة اجلديدة، سنة 
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 دولة أخرى، فتتمتع كل من الشركتني جبنسية وهتيمن على شركة متارس نشاطها يف
 .(1)ختتلف عن جنسية األخرى

أما موطن الشركة فاألصل أنه يوجد يف املكان الذي يوجد به مركز إدارهتا      
، أين توجد به اهليئات اإلدارية الرئيسية للشركة وتنعقد به اجلمعية العامة هلا، (2)الرئيسي

لشركة يف دولة معينة وكانت متارس نشاطا يف دولة أخرى أما إذا كان املركز الرئيسي ل
 .(3)فإن غالبية التشريعات قد اعتربت أن موطن هذه الشركة هو مكان مزاولة نشاطها

وتظهر أمهية تعيني موطن الشركة التجارية عادة يف حتديد احملكمة املختصة إقليميا      
فة إىل حتديد املكان الذي يتم فيه يف البت يف النزاعات اليت تكون طرفا فيها، ابإلضا
 تبليغها مبختلف الواثئق اإلدارية والقانونية والقضائية.

وانطالقا من ذلك فإن استقالل الشخصية القانونية للشركات املكونة للمجمع جيعل 
 (4) لكل واحدة منهما موطنا مستقال عن األخرى من الناحية القانونية.

 

 

 

                                                           
 .88رجع السابق، ص أنظر: شريف حممد غنام، امل (1)
 من القانون املدين. 13/34وهو املعيار الذي أخذ به التشريع اجلزائري حسب نص املادة  (2)
 من القانون املدين. 13/31نص املادة  من خاللع اجلزائري شر املما تبناه وهو  (3)
 . 48، ص املرجع السابقم. اساور حامد عبد الرمحن،  أنظر: (4)
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 ية القانونية لشركات اجملمعاملطلب الثاين: شفافية الشخص

كما أشران سابقا أن خضوع الشركة التابعة لسيطرة الشركة القابضة غري كاف      
إلهدار استقالهلما القانوين، ولكن مبا أن هذه األخرية تسخر خلدمة مصلحة اجملمع عن 
طريق تنفيذها لالسرتاتيجية اليت حتددها الشركة القابضة، قد يؤدي هذا يف بعض 

حيان إىل جتاوز هذه االستقاللية القانونية، أو ابألحرى جعل هذه االستقاللية األ
شكلية فقط، حبيث يتصرف كل األشخاص املكونني للمجمع وكأهنم شخص قانوين 
واحد، أين تفقد كل شركة شخصيتها املعنوية املستقلة، ويف هذه احلالة جند أن كل من 

فافية الشخصية املعنوية لكل شركات اجملمع، الفقه والقضاء قد أمجع على إقرار مبدأ ش
والتعامل معها على أساس شخص قانوين واحد، ويكون ذلك سواء إبعمال القواعد 
العامة )الفرع األول( أو ابللجوء إىل تطبيق نصوص قانونية خاصة تقر برفع حاجز 
 الشخصية املعنوية عن الشركات املكونة للمجمع يف حاالت معينة نصت عليها بعض

 التشريعات املقارنة )الفرع الثاين(
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 ول: شفافية الشخصية املعنوية يف إطار القواعد العامةالفرع األ

ويكون ذلك سواء يف حالة التعسف يف الشخصية املعنوية أو يف حالة خطأ      
 الشركة القابضة يف تسيري الشركة التابعة.

 خصية املعنويةأوال: شفافية الشخصية املعنوية يف حالة التعسف يف الش

ويكون ذلك عندما تؤدي ممارسة السيطرة إىل املساس ابألسس اجلوهرية اليت تقوم      
، ويتحقق ذلك سواء يف حالة اخللط بني الذمة املالية (1)عليها فكرة الشخصية املعنوية

للشركة القابضة مع الذمة املالية للشركة التابعة بشكل جيعل حتديد مقدار حقوق وديون  
 ن الشركتني على حدى أمرا صعبا.كل م

ويكون كذلك يف حالة الغياب الكلي للذمة املالية للشركة الوليدة حبيث نكون      
هي الذمة املالية للشركة القابضة، وهنا نكون بصدد شركة اتبعة  ةبصدد ذمة مالية واحد

زامات صورية، ويف كلتا احلالتني فإن الشركة القابضة تصبح مسؤولة على حتمل االلت
 .الواقعة على شركاهتا التابعة

ويف هذا الصدد جند أن حمكمة النقض الفرنسية يف حكم هلا صادر يف      
ابلنظر إىل »تؤكد امتداد املسؤولية للشركة األم يف هاتني احلالتني  81/38/2388

مبدأ استقالل الشخصية املعنوية، وابستثناء حاليت اخللط يف الذمم املالية أو صورية 
التابعة، تبقى الشركة األم وحدة قانونية مستقلة ومتميزة ودائين شركتها التابعة  الشركة

 .(2) «ليسوا دائنيها
                                                           

 .034ص  بق،اسالرجع املرمحان رضا، حيي عبد ال أنظر: (1)
(2) Voir : Cass.soc.18/01/2011,09-69.199. 
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 اخللط بني الذمم املالية:  -1

إن استقالل الذمة املالية هو من بني أهم النتائج املرتتبة على االعرتاف ابلشخصية      
دين اجلزائري، والستقالل الذمة من القانون امل 13املعنوية وهذا ما نصت عليه املادة 

املالية للشركة معنيني، األول إجيايب مفاده أهنا متلك احلصص اليت قدمها الشركاء عند 
أتسيسها ابإلضافة إىل كافة موجوداهتا واحلقوق اليت هلا لدى الغري، والثاين سليب ويقوم 

 ريها.على أن كافة االلتزامات اليت عليها ال ميكن أن يتحملها شخص آخر غ
ويكون القابضة غري أنه ميكن أن حيد  خلط يف الذمم بني الشركة التابعة والشركة      

ذلك بسبب التداخل والرتابط بني حقوق وديون هذه الشركات، حبيث يصبح الفصل 
بني ميزانية الشركتني أمرا مستحيال، فالشق اإلجيايب والسليب للميزانية يعربان عن حقوق 

 (1) .ككلت  وديون جممع الشركا
وتقدير مسألة خلط الذمم املالية تعود لقضاة املوضوع، وجيوز اثباهتا مبختلف     

وسائل اإلثبات، غري أن على احملكمة أن تبين قراراهتا على وقائع مادية مؤكدة ال من 
جمرد شكوك تبىن على أساس وجود عالقات مالية غري عادية بني الشركة األم والشركة 

 التابعة.
ومن التطبيقات القضائية هلذا املبدأ ما قضت به احملاكم االمريكية عند اقرارها      

، عندما كانت هذه االخرية تستعمل الوسائل القابضةابمتداد املسؤولية إىل الشركة 
واملعدات اخلاصة بشركاهتا التابعة كأهنا مملوكة هلا، وكذلك كان احلكم مبسؤولية الشركة 

  (2).القابضةالشركة التابعة أمواهلا يف احلساب املصريف للشركة يف حالة إيداع القابضة 

                                                           
 .849ص ، املرجع السابقأنظر: شريف حممد غنام،  (1)
 .034، ص املرجع السابقحيي عبد الرمحان رضا،  أنظر: (2)
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وعلى العموم جند الفقه والقضاء قد اعتمد معيار مكون من جمموعة من العناصر     
 للقول خبلط الذمم املالية منها:

 وجود أرصدة خمتلطة.  -
 وجود حماسبة مشرتكة. -
مقر شركة أخرى إرسال دائين إحدى الشركات كتاابهتم وفواتريهم إىل  -

 وكأهنم ال جيدون فارقا بينهما.
 إمداد مايل غري عادي. -
  (1).عالقات مالية غري عادية -

 صورية الشركة التابعة  -2

تعرف الصورية مبعناها العام على أهنا اختاذ مظهر كاذب إبرادة ظاهرة ختالف النية      
اهر ليس له أي احلقيقية للطرفني، والصورية نوعان، مطلقة حيث يكون التصرف الظ

وجود حقيقي، وصورية نسبية حبيث يكون التصرف الظاهر موجود من الناحية القانونية 
إال أن الصورية ختفي جانبا من حقيقته كما لو وردت على طبيعة التصرف أو على بند 

من أنواع الصورية النسبية هو صورية أطراف التصرف أو ما  وأشهر نوعمن بنوده، 
طريق االسم املستعار، حبيث يتم إخفاء شخصية املتعاقد احلقيقي يسمى ابلصورية عن 
 (2) آخر.حتت اسم شخص 

                                                           
  .814ص  ،املرجع السابقشريف حممد غنام، أنظر:  (1)

Voir aussi : Farag Hamoda, La protection des créanciers au sein des groupes de 

sociétés, thèse de doctorat en droit privé. Université Franche-Comté. 2013, P 318.  
 .808و 803ص  ، صبقاسالرجع املشريف حممد غنام،  :أنظر (2)
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وليس من النادر يف إطار جممع الشركات، وجود شركة اتبعة صورية يتم إنشاؤها      
دون أن تكون هلا أية استقاللية قانونية أو القابضة فقط هبدف إخفاء تصرفات الشركة 

إلنشاء مثل هذه الشركات بغرض التحصن من القابضة الشركة استقاللية مالية، وتلجأ 
متابعة الدائنني هلا، كأن تنشأ شركة صورية لالستفادة من قروض بنكية ابمسها دون أن 

، كما قد تلجأ إىل ذلك للحصول على مزااي (1) تكون حمل متابعة من طرف البنك
  (2)ا.ضريبية أو لتوزيع رأمساهلا وهتريب الضمان العام لدائنيه

وتتخذ الصورية عدة أشكال، فقد تكون على أساس إنشاء شركة اتبعة تكون      
ومهية بطريقة كلية أو جزئية، ويف هذه احلالة تكون الشركة التابعة جمرد اسم مستعار 
ختفي وراءه الشركة القابضة نشاطاهتا االقتصادية، وقد تكون الصورية يف األشخاص 

 هذه احلالة تقوم الشركة األم ابلتدخل املباشر يف تسيري الشركة املسرية للشركة التابعة ويف
  (3) التابعة ويصبح مسريي هذه األخرية حيتلون مراكز ومهية ال حقيقية.

ومهما كان الدافع للصورية ومهما تنوعت أشكاهلا فإن الشركة الومهية هي شركة هلا      
فإن هذه الصورية هتدم حاجز وعليه ( 4)وجود ظاهري فقط دون الوجود القانوين،

مسؤولة عن األفعال القابضة استقالل الشخصية املعنوية لشركات اجملمع وتصبح الشركة 
اليت قامت هبا شركتها التابعة الومهية، وجيوز لدائين الشركة التابعة الرجوع على الشركة 

 ابعتبارمها شخص قانوين واحد.القابضة 

                                                           
(1) Voir : Farag Hamoda, Op.cit, P 374. 

 .812ص  ،بقاسالرجع املا، حيي عبد الرمحان رض أنظر: (2)
(3) Voir : Farag Hamoda, Op.cit, P 412. 

 .10، صبقاسالرجع امل حسب هللا، ومنذر عبدم.م. رسول شاكر حممود أنظر:  (4)
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 حالة طط  الشركة القابضة يف سسي ر الشركة اثنيا: شفافية الشخصية املعنوية يف
  التابعة

يف حالة غياب الصورية أو اخللط يف الذمم املالية للشركة القابضة والشركة التابعة،       
كسبب لتجاوز مبدأ استقالل الشخصية املعنوية وكمربر المتداد املسؤولية إىل الشركة 

يف حالة عجزها عن الوفاء بديوهنا أن القابضة، ميكن لدائين الشركة التابعة السيما 
يطالبوا الشركة القابضة حبقوقهم وذلك يف حالة ثبوت خطئها يف تسيري الشركة التابعة، 
يف إطار ما يسمى ابمتداد املسؤولية ملدير الشخص املعنوي واليت تنص عليها غالبية 

قانون التجاري من ال 224التشريعات املقارنة على غرار التشريع اجلزائري يف املادة 
يف حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو افالسه، جيوز » :اجلزائري اليت تنص

إشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوين أو واقعي ظاهري أو ابطين مأجور على 
 ذلك أم ال:

إذا كان ذلك املدير يف ظل الشخص املعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد  -
و تصرف يف أموال الشركة كما لو كانت قام ملصلحته أبعمال جتارية أ

 أمواله اخلاصة.
أو ابشر تعسفا ملصلحته اخلاصة استغالل خاسر ال ميكن أن يؤدي إال  -

 .«لتوقف الشخص املعنوي عن الدفع...

 وعلى هذا األساس فإن املسؤولية متتد إىل الشركة القابضة بتوفر الشروط التالية:     

وذلك ابعتبار أن  ة الشركة التابعة:يف إدار  مشاركة الشركة القابضة -
الشركة القابضة مديرا يف الشركة التابعة، ويكون ذلك ابلسيطرة على 
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هذه األخرية سواء تكون هذه السيطرة قانونية أو واقعية وسواء تكون 
 . (1)ابملشاركة يف رأس املال أو عن طريق عقود السيطرة

: وية القضائيةإفالس الشركة التابعة أو طضوعها إلجراءات التس -
عن ديون شركتها  القابضةوهو شرط جوهري إلمكانية مساءلة الشركة 

التابعة اخلاضعة لسيطرهتا، وقد فصل املشرع اجلزائري يف هذه املسألة 
حبيث قصرها فقط على حاليت اإلفالس أو التسوية القضائية، وعليه فال 

الشركة التابعة ميكن أن متتد هذه املسؤولية للشركة األم يف حالة إعسار 
أو حىت يف حالة توقفها عن الدفع ابعتبار أن املشرع التجاري مل يتبىن 

 .(2)فكرة اإلفالس الواقعي وإمنا أخذ بفكرة اإلفالس القانوين
ومن تطبيقات هذا الشرط يف القضاء الفرنسي، حكم حمكمة النقض الفرنسية     

إدانة الشركة  ، حبيث رفضت طلب الدائنني يف34/38/8912الصادر يف 
اجلزائرية وحتميلها مسؤولية الديون اخلاصة بشركتها التابعة الفرنسية، وقد القابضة 

أسست احملكمة حكمها على فكرة استقالل الشخصية القانونية لكلتا الشركتني،  
كما أن الدائنني مل يثبتوا العناصر اليت تقيم مسؤولية الشركة األم السيما عجز 

 . (3)سداد ديوهناالشركة التابعة عن 
 طط  أو سعسف يف إدارة الشركة التابعة: القابضةارسكاب الشركة  -

واخلطأ يف اإلدارة يتمثل يف تقدير سي  أو خاط  للموقف، أو أي 
                                                           

ص  ، صاملرجع السابق : حسن حممد هند، النظام القانوين للشركات متعددة اجلنسيات،راجعتفصيل  ألكثر (1)
 .821و 883

قضائية على جمرد التوقف  وال تسويةال يرتتب إفالس » :اجلزائري اليت تنص القانون التجاريمن  221ة أنظر: املاد (2)
 .  «عن الدفع بغري صدور حكم مقرر لذلك

(3) Voir : Cass.com,04/01/1982.Bull.civ.IV.P 106.  
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تصرف ال يهدف إىل حتقيق مصاحل الشركة التابعة وإمنا يهدف إىل 
 ة.ابعتبارها مديرا للشركة التابعالقابضة حتقيق أهداف شخصية للشركة 

وجيب أن يكون اخلطأ املنسوب للمدير حمددا وواضحا ابإلضافة إىل بلوغه حدا     
من اجلسامة حبيث يؤدي إىل توقف الشركة التابعة عن دفع ديوهنا وابلتايل افالسها، 
أما التعسف يف إدارة الشركة التابعة فإنه يتحقق يف حالتني، األوىل عندما تستخدم 

ابعة بغرض حتقيق مصاحلها اخلاصة أو مصاحل إحدى شركتها التالقابضة الشركة 
وضعية حمرجة قد تؤدي  وجعلها يفشركاهتا التابعة األخرى ويؤدي ذلك لإلضرار هبا 

  (1) .افالسهاإىل 

 الفرع الثاين: شفافية الشخصية املعنوية يف إطار بعض النصوص التشريعية

كنا يف إطار القواعد العامة سواء إن جتاوز مبدأ استقالل الشخصية املعنوية يعد مم     
من خالل إثبات وجود تعسف يف الشخصية املعنوية أو إثبات وجود خطأ يف تسيري 

القابضة ، ويف كلتا احلالتني فإن مسؤولية الشركة القابضةالشركة التابعة من طرف الشركة 
نية للشركة تقوم يف مواجهة دائين شركتها التابعة وذلك بنزع الستار عن الشخصية القانو 

 .القابضة

إال أن أهم ما الحظناه من خالل استعراضنا هلذه احلاالت هو أن امكانية جتاوز      
مبدأ استقاللية الشخصية املعنوية يف إطار القواعد العامة تكون يف حدود ضيقة جدا، 

اس إال بصورة استثنائية، وعلى هذا األسالقابضة وال ميكن أن متتد املسؤولية إىل الشركة 
أن تتملص من العديد من االلتزامات القابضة فإنه يف غالب احلاالت ميكن للشركة 

                                                           
 .41و 01ص  ، صبقاسالرجع املشريف حممد غنام، أنظر:  (1)
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حبجة استقاللية شخصيتها املعنوية عن شخصية الشركة التابعة، وهذا راجع أساسا 
حلياد قانون الشركات يف مواجهة ظاهرة جممعات الشركات، الشيء الذي جيعل القواعد 

افية لوضع الضماانت القانونية اليت تكفل إصالح العامة اليت حتكم الشركات غري ك
 األضرار اليت تتسبب فيها الشركة التابعة وتعويض املتضررين.

وعلى هذا األساس فقد ظهرت العديد من احملاوالت التشريعية اليت تنص صراحة      
وخلق نوع من القابضة على رفع ستار الشخصية املعنوية قصد متديد املسؤولية للشركة 

توازن ما بني الفوائد واحلقوق اليت حتصل عليها من خالل استغالل شركاهتا التابعة ال
 وااللتزامات اليت تقع عليها من جراء هذا االستغالل.

ومن أهم هذه احملاوالت، التعديالت اليت تبناها املشرع الفرنسي مبناسبة تعديل      
عن القابضة ولية الشركة الذي أصبح ينص صراحة على مسؤ  ،2383قانون البيئة سنة 

األضرار البيئية والصحية اليت تتسبب فيها شركتها التابعة، حبيث أعترب هذا التعديل ثورة 
 قانونية يف جمال القواعد املنظمة جملمعات الشركات.       

وتعود خلفية هذا التدخل التشريعي إىل النقص الفادح املوجود على مستوى      
 القانون التجاري أو املدين، السيما بعد القضية املشهورة ابسم القواعد العامة سواء يف
"، واليت تتلخص وقائعها يف أن الشركة التابعة "Metaleuropقضية ميتال أوروب 
كانت حمل تسوية   2331يف سنة  Metaleurop Nordميتال أروب مشال 

املكلفون  وقد طالب قضائية بسبب توقفها عن دفع ديون انجتة عن التزامات بيئية،
بتصفيتها من القضاء الفرنسي رفع احلجاب عن الشركة القابضة ومطالبتها بتسديد 
ديون شركتها التابعة، على أساس اخللط يف الذمم املالية بني الشركة القابضة والشركة 
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التابعة بسبب العالقات املالية غري العادية اليت كانت بينهما، إال أن حمكمة النقض 
، وابلتايل مت إعفاء الشركة (1)ذلك حبجة عدم ثبوت هذه العالقاتالفرنسية رفضت 

 القابضة من التزامات شركتها التابعة. 

وقد حتولت هذه القضية إىل قضية رأي عام يف فرنسا، أدت إىل تدخل الرئيس      
       الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي شخصيا، حبيث صرح يف خطاب له بتاريخ 

( للبيئة Grenelleيف إطار اختتام فعاليات مؤمتر جروانل ) 2334أكتوبر  21
من غري املقبول أن تعفى الشركة األم من مسؤولية األضرار البيئية اليت تتسبب »... 

فيها شركاهتا التابعة، من غري اجلائز أن يصبح مبدأ املسؤولية احملدودة للشركة األم حجة 
الشركات التابعة من طرف الشركة األم يفرتض وذريعة ملسؤولية غري حمدودة هلا، فمراقبة 

يف هذه األخرية أن تشعر مبسؤوليتها عن الكوار  البيئية واإليكولوجية اليت تتسبب فيها 
 (2) . «...شركاهتا التابعة

حيمل اسم مشروع كااتال  2331وقد مت تقدمي مشروع للربملان الفرنسي سنة      
(Catala يتضمن تعديل القانون املدين و ) إثراء نظام املسؤولية عن فعل الغري آبلية

                                                           
(1) Voir : Cass.com.19/04/2005,N°05-10.094. 
(2) Le discours du président de la république le 25 octobre 2007 « …celui qui pollue 

des rivières pendant des années, celui qui conçoit et vent un produit chimique, celui 

qui crée un nouvel organisme génétique, celui –ci doit être comptable de ses actes 

mêmes des années après un drame survient. Et bien nous allons faire sauter, avec 

l’Europe, les barrières juridiques pour aller chercher les pollueurs là où ils se 

trouvent. Il n’est pas admissible qu’une maison-mère ne soit pas tenue pour 

responsables des atteintes portées à l’environnement par ses filiales. Il n’est pas 

acceptable que le principe de la responsabilité limitée devienne un prétexte à une 

irresponsabilité illimitée. Quand on contrôle une filiale, on doit se sentir responsable 

coupables des catastrophes écologiques qu’elle peut causer. On ne peut pas être 

responsable le matin et irresponsables l’après-midi. Ce n’est pas en tout cas la 

politique qui sera celle de la France… ».. 
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، و مت إعادة (1)جديدة تتمثل يف مسؤولية الشركة القابضة عن أفعال شركاهتا الوليدة
تقدمي نفس االقرتاح من طرف وزيرة البيئة السابقة خالل تقريرها الذي قدمته حول 

الفرنسي واليت  من القانون املدين 8-8014التسيري اإليكولوجي، وذلك بتعديل املادة 
تكون الشركة مسؤولة عن األضرار البيئية أو الصحية اليت »اقرتحت ان حترر كما يلي  

تتسبب فيها شركاهتا التابعة أو الشركات اليت ختضع مراقبتها حسب مفهوم املادة 
 .  (2)«من القانون التجاري ويكون ذلك يف حالة عجز هذه األخرية 200-0

املؤرخ يف  2383/411ح مل يتم جتسيده إال بصدور القانون رقم هذا االقرتا إال أن      
منه  224واملتضمن االلتزام الوطين للبيئة وذلك من خالل املادة ، 82/34/2383

على األضرار البيئية اليت تسببها القابضة اليت أصبحت تقر صراحة مسؤولية الشركة 
، يتعلق األول إبضافة املادة الشركة التابعة، وقد تضمنت هذه املادة حمورين أساسيني

إمكانية جتاوز القابضة إىل القانون التجاري والذي أصبح يوفر للشركة  200-81-8
مبدأ االستقالل القانوين و التدخل التلقائي واإلرادي إلصالح األضرار البيئية اليت 

قانون  من 84-182تسببت فيها شركتها التابعة، أما احملور الثاين فيتعلق بتعديل املادة 
يف حالة خضوع شركتها التابعة إلجراءات القابضة البيئة وذلك بتمديد املسؤولية للشركة 

 ،وهذا ما سنتناوله تباعا.(3) التصفية القضائية

                                                           
(1) Voir : Benoit Grimonprez, Op.cit, P 715.    
(2) L'article 1384-1 du code civil ainsi rédigé : « Toute société répond du dommage 

environnemental ou sanitaire causé par la faute de ses filiales ou des sociétés qu’elle 

contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce en cas de défaillance de 

ces dernières ». 
(3) Voir : Farag Hamoda, Op.cit, P 491.  
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إلصالح األضرار البيئية اليت  القابضةااللتزام اإلرادي والتلقائي للشركة -1
 سسببت فيها شركتها التابعة

من القانون التجاري الفرنسي، واليت أصبحت  8-1-200وذلك إبنشاء املادة      
أو الشركة املراقبة أن تتدخل وبصورة إرادية قصد تنفيذ االلتزامات، القابضة جتيز للشركة 

بصفة كلية او جزئية، اخلاصة ابلوقاية أو إصالح األضرار البيئية اليت تسببت فيها شركة 
 .(1)ء هبااتبعة هلا، يف حالة عجز هذه األخرية عن الوفا

عند القابضة وقد أقر التشريع الفرنسي هذه القاعدة مفرتضا حسن نية الشركة      
ممارسة أنشطتها التجارية والصناعية من خالل شركاهتا التابعة، ابعتبار أن الكثري من 

ال تتهرب من املسؤولية عن األفعال الضارة ابلبيئة اليت قد تتسبب القابضة الشركات 
أن تلتزم بكل حرية بتنفيذ هذه القابضة لتابعة، وعليه فقد أجاز للشركة فيها الشركة ا

ودون أن تصطدم ابلعراقيل ، (2) املعنويةااللتزامات متجاوزة مبدأ استقالل الشخصية 
املوجودة يف القانون التجاري أو قانون العقوابت، السيما ما تعلق منها جبرمية 

 .(3) الشركةاالستعمال التعسفي ألموال 

                                                           
(1) Art 233-5-1 »une société qui possède soit  plus de la moitié du capital d'une autre 

société au sens de l'article L. 233-1 ou qui détient une participation entre 10 et 50 % 

dans une autre société ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 

233-3, peut s'engager à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui 

est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à 

cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de 

l'environnement«. 
(2) Voir : Julie Ferrari, La société mère peut-elle voir sa responsabilité engagée dans 

le cadre de la RSE?, revue LAMY droit des affaires, N° 76, Novembre 2012. P 75.   
(3) Voir : Charley Hannoun, La responsabilité environnementale des sociétés mères, 

Revue environnement, N°06, Juin 2009, p 39. 
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وختتلف دوافع الشركة األم اليت جتعلها تبادر بتنفيذ االلتزامات البيئية لشركتها     
التابعة، فقد تكون من أجل احملافظة على مسعتها وصورهتا يف األوساط التجارية، وقد 

  .(1)القابضة تكون يف إطار قواعد األخالق اليت تلتزم هبا الشركة 
ة فقط يف حالة خضوع شركتها التابعة إلجراءات وال يشرتط لتدخل الشركة القابض     

يقصد ذلك  مل 8-1-200تسوية قضائية أو تصفية، فاملشرع من خالل نص املادة 
(، فللشركة األم أن تتدخل défaillanceعند استعماله عبارة عجز الشركة التابعة )

 قدررت أن بكل حرية لتنفيذ االلتزامات البيئية الواقعة على عاتق شركتها التابعة مىت
  .(2)ذلك خيدم مصلحة اجملمع

فية صالتالشركة األم يف حالة طضوع شركتها التابعة إلجراءات  مسؤولية-2
 القضائية

 2383/411من القانون رقم  224لقد مت إدراج هذه املسؤولية مبوجب املادة      
-182دة واملتضمن االلتزام الوطين للبيئة وذلك إبضافة املا 82/34/2383املؤرخ يف 

      ابلتكفل جبزءالقابضة ، اليت تتضمن إلزام الشركة (3) الفرنسيمن قانون البيئة  84

                                                           
(1) Voir : MARTIN (G), Commentaire des articles 225, 226 et 227 de la loi n° 2010-

788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 5 février 

2011, Revue des sociétés 2011, p 75. 
(2) Voir : Julie Ferrari, Op.cit, P 75. 
(3) « Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code 

de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou 

prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de 

l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la 

liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise 

par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui 

demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère 

tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin 

d'activité. 
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أو بكل التكاليف اخلاصة إبعادة أتهيل األماكن اليت قامت شركتها التابعة ابستغالهلا 
عند انتهاء هذه األخرية من نشاطاهتا، ويكون ذلك مببادرة من املصفي أو من النيابة 

 . (1) إقليميامن طرف الوايل املختص  العامة أو
جند أن املشرع قد اشرتط جمموعة من  84-182ومن خالل استقراء املادة      

 :القابضةالشروط لقيام هذه املسؤولية يف جانب الشركة 

 متلك األغلبية يف رأمسال الشركة التابعة.القابضة أن تكون الشركة  -

عة قد وقع من جراء استغالل أن يكون الضرر الذي سببته الشركة التاب -

 منشآت مصنفة.

 أن تكون الشركة التابعة خاضعة إلجراءات التصفية القضائية. -

 عدم كفاية أصول الشركة التابعة. -

  .(2)خبطأ موصوفالقابضة قيام الشركة  -

                                                                                                                                                                     

Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas 

en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa 

filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la 

société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une 

faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance 

d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société 

dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du 

même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de 

financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa 

filiale.  

Lorsque l'article L. 514-1 du présent code a été mis en œuvre, les sommes 

consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de remise 

en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société 

mère en application des alinéas précédents ». 
(1) Voir : Julie Ferrari, Op.cit, P 75. 
(2) Voir : Farag Hamoda, Op.cit, PP 492 et 495. 
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تعترب القابضة كل هذه الشروط اليت وضعها املشرع الفرنسي لقيام مسؤولية الشركة       
ودا على هذه املسؤولية، واليت جعلت منها مسؤولية حمدودة للشركة يف حد ذاهتا قي

يف مواجهة دائين شركتها التابعة، السيما عند اشرتاط وجود خطأ من طرف القابضة 
هي اليت تسببت يف عدم كفاية أصول الشركة القابضة ، مبعىن أن الشركة القابضةالشركة 

سؤولية، إال أهنا تشكل ضماان إضافيا التابعة، غري أنه ابلرغم من حمدودية هذه امل
لألشخاص املتضررين من ممارسات الشركة التابعة يغنيهم عن البحث يف القواعد العامة 

 (1).القابضةعن أساس لقيام مسؤولية الشركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Voir : Julie Ferrari, Op.cit, P 76. 
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 املبحث الثاين: رقابة الشركة القابضة على الشركة التابعة

ركات من خالل توحيد اسرتاتيجية إن الوحدة االقتصادية اليت يشكلها جممع الش     
وأهداف كل الشركات املكونة له يف إطار سياسة تكاملية ماهي إال ترمجة لوجود هيمنة 
داخلية تستأثر هبا الشركة القابضة متكنها من السيطرة على ابقي الشركات املنضوية 

دية حبيث جتعل منها جمرد وحدات هتدف إىل حتقيق اخلطة االقتصا ،حتت لواء اجملمع
 اليت ترمسها الشركة القابضة.

اعتربها هذه اهليمنة تتأتى للشركة القابضة عن طريق ما يسمى بفكرة الرقابة اليت      
املعيار احلقيقي لوجود عالقة التبعية بني الشركة القابضة وابقي شركات  الفقه والقضاء

مث نبني  ،أول( وعليه فإننا سنخوض يف هذا املبحث يف مفهوم الرقابة )مطلباجملمع، 
 .خمتلف الصور اليت تتخذها )مطلب اثن( 

 املطلب األول: مفهوم الرقابة     

سنتطرق خالل هذا املطلب إىل ظهور فكرة الرقابة وصعوبة تعريفها مث نعرج على      
 خمتلف احملاوالت لتعريفها واستخالص خصائصها.  

 الفرع األول: ظهور فكرة الرقابة وصعوبة سعريفها

ع ظهور فكرة الرقابة إىل البداايت األوىل لظهور النظام الرأمسايل كمفهوم يرج
حيوي غرضه السيطرة على املشاريع من خالل توجيه سياساهتا املالية وتقرير 
اسرتاتيجياهتا االقتصادية، وقد كان مفهوم الرقابة يعرب عن تلك املكانة اليت حيتلها 



146 
 

يت ختوله سلطة القرار والتسيري والقيادة سواء الشخص الذي يستأثر هبا داخل الشركة وال
 (1) .بصفة شخصية أو بواسطة أشخاص يقوم بتعيينهم

وقد ظهرت أوىل حماوالت تعاطي رجال القانون مع فكرة الرقابة خالل الفرتة ما 
بني احلرب العاملية األوىل والثانية، حبيث اعتمد القضاء الفرنسي على الرقابة كمعيار 

لشركة بعدما استغىن عن معيار املركز الرئيسي هلا، وأصبح يعترب الشركة لتحديد جنسية ا
أجنبية إذا كانت خاضعة لرقابة وسيطرة شريك أجنيب حىت ولو كان املركز الرئيسي هلذه 

 (2) .الشركة داخل فرنسا

ولعل السبب الذي دفع القضاء الفرنسي العتماد هذا املعيار يرجع إىل الظروف 
ت تعيشها فرنسا خالل تلك الفرتة، أين كان القضاء جمربا على تنفيذ السياسية اليت كان

األوامر العسكرية الصادرة آنذاك واملتمثلة يف ضرورة وضع أموال الدول املعادية هلا 
خالل احلرب العاملية األوىل حتت احلراسة، فوجد القضاء الفرنسي نفسه أمام شركات 

الرئيسي املتواجد يف األراضي الفرنسية يف حني  فرنسية اجلنسية وذلك ابلنظر إىل مركزها 
كانت هذه الشركات متثل مصاحل أشخاص تنتمي إىل دول أخرى كانت معادية لفرنسا  
كأملانيا، ولذلك اضطر القضاء الفرنسي لالستغناء عن املعيار السابق واعتماد معيار 

 (3) .الرقابة والسيطرة

حتديد جنسية الشركة من طرف  ولكن ابلرغم من إعمال الرقابة واعتمادها يف
القضاء الفرنسي، إال أن هذا األخري مل يتجه إىل حماولة تعريف الرقابة وحتديد مفهومها، 

                                                           
(1) Voir : Maggy Pariente, Op.cit, P 65. 

 .288 ، صاملرجع السابقرضا،  أنظر: حيىي عبد الرمحن  (2)
 .404 ، صاملرجع السابقحسن حممد هند، النظام القانوين للشركات متعددة اجلنسيات، أنظر:   (3)
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بل اكتفى ابلبحث فقط يف مدى قدرة األشخاص على فرض هيمنتهم على تسيري 
الشركة وإدارهتا من خالل حيازهتم ألكرب نسبة من رأمساهلا أو سلطتهم يف تعيني أعضاء 

 (1) .هيئاهتا اإلدارية

غري أن املفهوم القانوين لفكرة الرقابة قد برز بشكل كبري مع بروز ظاهرة جممعات      
الشركات واقتحامها عامل األعمال خاصة مع هناية احلرب العاملية الثانية، أين أصبح 

ركة اجملمع ميثل أهم صور الرتكيز االقتصادي على االطالق، فالرقابة اليت متارسها الش
القابضة على الشركات التابعة تعد الركيزة األساسية واملعيار الفعلي لوجود جممع 

، حبيث لوال وجودها ملا كان للمجمع أن يشكل كياان اقتصاداي واحدا (2)الشركات
وموحدا، وذلك ألهنا ختول الشركة القابضة سلطات إدارية ومالية واسعة يف مواجهة 

 (3) .الشركات التابعة هلا

نا جند أن أغلب الفقهاء والشراح الذين تناولوا فكرة الرقابة ابلدراسة حاولوا ولعل
التطرق إىل حتديد مفهومها وأمهيتها ومكانتها يف جمال جممعات الشركات، ابإلضافة إىل 

، غري أهنم أمجعوا على أن مفهومها يتسم ابلتعقيد (4)األشكال والصور اليت تتخذها
 (5).اولة حصر كل أبعادها شيء يصعب حتقيقهوالغموض، ابإلضافة إىل أن حم

ويرجع ذلك يف احلقيقة إىل أن فكرة الرقابة الزالت غريبة عن مقتضيات املفاهيم      
ابعتبار أهنا تستند يف وجودها على عناصر واقعية غري اثبتة، وعليه فإن ذلك  ،القانونية

                                                           
(1) Voir : Maggy Pariente, Op.cit, P 65. 
(2) Voir : Claude.Champaud, Recherche des Critères d’appartenance à un groupe, 

Droit des groupes de sociétés, Librairies techniques, Paris 1972, P 28.  
 .880، ص املرجع السابقأمحد حممود املساعدة، أنظر:  (3)

(4) Voir : Maggy Pariente, Op.cit, P 65. 
(5) Voir : M.Abdoulaye Sakho, Op.cit, P 440. 
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ا الفكر القانوين أمرا فيه جيعل إخضاعها للقوالب واألنظمة القانونية اليت استقر عليه
صعوبة وتعقيد شديدين، فالسيطرة هي إحدى مظاهر التفاوت املوجود بني الواقع 

 (1)والقانون.

لك فإن غياب تنظيمات تشريعية متكاملة لظاهرة جممع الشركات ابإلضافة إىل ذ     
ابعتباره وحدة اقتصادية قد زاد من صعوبة حماولة تعريف عنصر الرقابة، فالقانون 

 (2)الوضعي اليوم ال يعرتف كأصل عام إال ابلشركة كوحدة قانونية قائمة بذاهتا.

بة يرجع كذلك إىل ذلك ويضيف جانب من الفقه أن صعوبة حتديد تعريف للرقا     
التضارب والتناقض احلاصل بني فكرة االستقالل القانوين للشركات املكونة للمجمع 
والتبعية االقتصادية هلا واليت جتعل منها وحدة اقتصادية واحدة قائمة على املصلحة 

  (3) اجلماعية لكل الشركات املنضوية حتت لواء اجملمع.

 إليها مل حتل دون حماولة الفقه والتشريع وضع تعريف كل هذه الصعوابت اليت أشران      
 هلا وهذا ما سنتطرق إليه يف الفرع الثاين.

 

 

 

                                                           
 .419و 411ص  ، صاملرجع السابقأنظر: حسام عيسى،   (1)

Voir aussi : Charley Hannoun, le droit et les groupe de sociétés, Op.cit, PP 115 

et 116. 
 الرسالة. هذه من وما بعدها  11 راجع ما أشران إليه حول التعاطي التشريعي مع ظاهرة جممع الشركات، ص (2)
 .823 ص ،قالساباملرجع ، وأساليب النشاط : آلية التكويناملتعددة اجلنسيةدريد حممود على، الشركة نظر: أ (3)
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 الفرع الثاين: سعريف الرقابة

إن الرقابة على الشركات تدل من الناحية االصطالحية على وجود نوع من      
و معنوي أو جمموعة من أاالستبداد االقتصادي حيث يستأثر شخص طبيعي 

 (1) .شخاص القانونية ابلسيطرة على إدارة إحدى الشركاتاأل

فالرقابة اليت متارسها الشركة القابضة على الشركات التابعة داخل اجملمع هي حالة      
واقعية جتعل من الشركة القابضة يف وضعية هيمنة على شركات اجملمع تستعمل فيها 

أحد مظاهر التعبري القانوين  وسائل وأدوات قانونية، أي أن فكرة الرقابة ليست سوى
 (2).عن السيطرة واهليمنة االقتصادية

السلطة والنفوذ الذي متارسه الشركة »أبهنا  علــي ضاري خليــل ويعرفها الدكتور
القابضة بصورة مباشرة أو غري مباشرة على تكوين أو إدارة الشركة التابعة بوسائل تستند 

 (3) .«االتفاقاىل القانون أو الواقع أو 

ويعرفها الدكتور عبدالي ساخو أبهنا السيطرة اليت تتم بواسطة أساليب مستمدة      
من قانون الشركات أو بواسطة عالقات تعاقدية حبيث متكن صاحبها من اهليمنة على 

  (4).تسيري وإدارة وتنظيم أحد األشخاص املعنوية

                                                           
 . 20، ص املرجع السابقم. اساور حامد عبد الرمحن،  أنظر: (1)

(2) Voir : Claude.Champaud, Recherche des Critères d’appartenance à un groupe, 

Droit des groupes de sociétés, Op.cit, P 29.  
 . 00، ص املرجع السابقأنظر: علــي ضاري خليــل،  (3)

(4) » La maîtrise, grâce à des techniques juridiques tirées du droit des sociétés et de 

stipulations contractuelles, du pouvoir de gestion, de direction et d'organisation d'une 

personne morale«. 

Voir : M.Abdoulaye Sakho, Op.cit, P 444. 
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أموال الغري وكأنك مالك  كتأما الدكتور شامبو فريى أن الرقابة هي احلق يف حياز      
هلا، ورقابة املشروع هي احلصول على رقابة األموال اليت مت ختصيصها للنهوض به 
والتصرف فيها بكيفية ختول صاحب الرقابة السيطرة على توجيه نشاطه االقتصادي، 
أما رقابة الشركة فتتمثل يف السيطرة على احلقوق االجتماعية هلا والتصرف فيها بكل 

يث يكون للشخص املراقب القدرة على توجيه وتسيري النشاط االقتصادي هلذه حرية حب
   (1) .الشركة

فالرقابة حسب شامبو تقوم على فكرة املسامهة يف رأس املال بنسبة تسمح للشركة      
املراقبة من فرض ممثلني هلا مهمتهم التسيري واحملافظة على مصاحل هذه الشركة، كما أن 

ة يف شركة أخرى هي اآللية اليت تسمح ابندماجها داخل اجملمع، غري أن املسامهة املالي
 . (2)التزاماهتا القانونية وحىت اجلبائية ختتلف ابختالف نسبة هذه املسامهة

على »ويرى الدكتور حممد حسني إمساعيل أبن الرقابة هي قدرة الشركة القابضة      
سرتاتيجية اليت وضعتها، أو هي هيمنة تقرير سياسات لشركاهتا التابعة منسجمة مع اال

الشركة القابضة بصورة كاملة على خمتلف أوجه نشاط شركاهتا التابعة وموجوداهتا عن 
 (3)«طريق احتكار اصدار القرارات املتعلقة هبذا النشاط

ويعرفها جانب من الفقه أبهنا استئثار أحد األشخاص الطبيعية أو املعنوية بسلطة      
، حبيث تظهر هذه ارة وتسيري إحدى الشركات املتمتعة ابالستقالل القانوينسيادية يف إد

                                                           
(1) Voir : Claude Champaud, Le pouvoir De Concentration Dans la Société par 

Action, Edition Siry, Paris 1962, P 101.  
(2) Voir : Maggy Pariente, Op.cit, P 61. 

أنظر: حممد حسني امساعيل، الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون  (3)
 .21 ، صبقاملرجع السااملقارن، 
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السلطة سواء ابلسيطرة على قرارات اجلمعية العامة للشركة أو ابالستحواذ على اهليئات 
 (1) .اإلدارية هلا

أما ابلنسبة للمواقف التشريعية من فكرة الرقابة، فإهنا حاولت تعريفها من خالل      
اليت تتحقق هبا، وسنحاول عرض كل من التعريف التشريعي للرقابة يف  تعداد الصور

 القانون الفرنسي واالجنليزي واجلزائري.

 الرقابة يف التشريع الفرنسيسعريف أوال: 
إن أول معاجلة ملفهوم الرقابة يف التشريع الفرنسي كانت مبناسبة صدور قانون      

عرضية عند تعريفه للشركة التابعة، ، حيث تناوهلا بصورة (2)8900الشركات سنة 
فاعترب أن الرقابة على الشركات تكون يف حالة واحدة تتمثل يف ملكية أغلبية رأس 

  (3) .املال

غري أن هذا املفهوم قد شهد تطورا كبريا وذلك مبوجب التعديالت اليت مت      
مشولية  ، إذ أصبح مفهوم الرقابة أكثر(4)8911إدخاهلا على قانون الشركات سنة 

واتساعا وذلك بتضمنه عدة صور للرقابة بعدما كانت يف السابق تظهر يف صورة 
 واحد تتمثل يف ملكية أغلبية رأس املال.

وقد عدد املشرع الفرنسي احلاالت اليت تتحقق فيها الرقابة للشركة القابضة      
ن الرقابة تتأتى ابإلضافة إىل حالة ملكيتها ألغلبية رأمسال الشركة التابعة، فاعترب أ

                                                           
(1) Voir : Paul le Cannu et Bruno Dondero, Op.cit, P 967.  
(2) Loi N° 66/537 du 24/07/1966 sur les Sociétés Commercial, JORF du 26/07/1966. 
(3) Art 354 de la Loi N° 66/537 : »Lorsqu'une société possède plus de la moitié du 

capital d'une autre société, la seconde est considérée pour l'application de la présente 

section, comme filiale de la première  .«  
(4) Loi N° 85/705 du 12 /07/1985 relative aux participations détenues dans les 

sociétés par actions, JORF du 13/07/1985. 
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للشركة القابضة عندما متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءا من رأمسال الشركة 
بشرط أن تعطيها تلك املسامهة  %13التابعة حىت ولو كان ذلك اجلزء أقل من 

 املالية احلق يف احلصول على أغلبية األصوات يف اجلمعيات العامة للشركة التابعة.

يع الفرنسي وجود السيطرة عندما متلك الشركة القابضة وحدها كما اعترب التشر       
أغلبية حقوق التصويت يف الشركة التابعة مبوجب اتفاق مع ابقي الشركاء اآلخرين أو 
املسامهني، بشرط أال يضر ذلك مبصلحة هذه الشركة، أو عندما متلك يف الواقع 

معيات العامة للشركات ومبوجب حقوق التصويت اليت متلكها التحكم يف قرارات اجل
  .التابعة

وتتحقق السيطرة وفق التعديل اجلديد لقانون الشركات الفرنسي كذلك عندما      
تكون الشركة القابضة شريك أو مساهم يف الشركة التابعة، وتكون هلا سلطة تعيني 
بية أو عزل أغلبية أعضاء هيئاهتا اإلدارية أو الرقابية حىت ولو مل يكون هلا ملكية أغل

 أسهم رأس املال.
وقد جاء قانون الشركات الفرنسي اجلديد بصورة جديد للسيطرة واملتمثلة فيما      

واليت تتحقق عندما متتلك الشركة القابضة بصفة  ،يطلق عليه فقها ابلسيطرة املفرتضة
من حقوق التصويت يف اجلمعية العامة  %43مباشرة أو غري مباشرة جزء يتعدى 

ة، وال حيوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غري مباشرة للشركة التابع
 (1)جزءا أكرب من جزئها.

                                                           
(1) Art 13/133 du code de commerce français : » Une société est considérée, pour 

l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :  

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui 

conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette 

société; 
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 سعريف الرقابة يف التشريع اإلجنليزياثنيا: 
من قانون  814لقد حاول التشريع اإلجنليزي تعريف الرقابة من خالل نص املادة     

أهنا ( حبيث اعترب Companies Act 1948) 8941الشركات الصادر سنة 
 تتحقق يف ثال  حاالت: 

 عندما تتحكم الشركة القابضة يف تشكيل جملس إدارة الشركة التابعة. -
 يف حالة ملكية الشركة التابعة ألكثر من نصف رأمسال الشركة التابعة.  -
إذا كانت الشركة القابضة تسيطر على شركة اتبعة وكانت هذه األخرية تسيطر  -

 .(1) لألوىلاألخرية شركة اتبعة  بدورها على شركة أخرى، فتصبح هذه

                                                                                                                                                                     

 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en 

vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas 

contraire à l'intérêt de la société ; 

 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les 

décisions dans les assemblées générales de cette société ; 

 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de 

nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de 

direction ou de surveillance de cette société.  

    Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou 

indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre 

associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction 

supérieure à la sienne  « . 
 على ما يلي: 8941من قانون الشركات اإلجنليزي لسنة  814تنص املادة  (1)

» Meaning of "holding company" and "subsidiary" 

(1)For the purposes of this Act, a company shall, subject to the provisions of 

subsection(3) of this section, be deemed to be a subsidiary of another if, but only 

if,— 

   (a)that other either— 

          (i) is a member of it and controls the composition of its board of directors; or 

         (ii) holds more than half in nominal value of its equity share capital ; or 

   (b) the first-mentioned company is a subsidiary of any company which is that 

other's       

        subsidiary«. 
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( فيعدد Companies Act 2006) 2330أما قانون الشركات لسنة     
 الصور اليت تتحقق فيها السيطرة كما يلي:

 عندما متتلك الشركة القابضة أغلبية حقوق التصويت يف الشركة التابعة. -
احلق يف تعيني عندما تكون الشركة القابضة شريكة يف الشركة التابعة ويكون هلا  -

 أو عزل أغلبية أعضاء جملس إدارهتا.
عندما يكون للشركة القابضة احلق يف ممارسة سيطرة حامسة على الشركة التابعة  -

 سواء مبوجب القانون األساسي هلذه األخرية او يف إطار عقود السيطرة.
عندما تكون الشركة القابضة شريكة يف الشركة التابعة بواسطة ملكية أغلبية  -

 .(1)قوق التصويت فيها ابالتفاق مع ابقي الشركاءح
 
 
 
 

                                                           
 ما يلي:  على 2330من قانون الشركات اإلجنليزي لسنة  8802تنص املادة  (1)

»... An undertaking is a parent undertaking in relation to another undertaking, a 

subsidiary undertaking, if— 

 (a) it holds a majority of the voting rights in the undertaking, or  

 (b) it is a member of the undertaking and has the right to appoint or remove a 

majority of its board of directors, or  

 (c) it has the right to exercise a dominant influence over the undertaking—  

         (i) by virtue of provisions contained in the undertaking’s articles, or   

        (ii) by virtue of a control contract, or  

 (d) it is a member of the undertaking and controls alone, pursuant to an agreement 

with other shareholders or members, a majority of the voting rights in the 

undertaking...  « . 
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 اجلزائريسعريف الرقابة يف التشريع اثلثا: 
لقد جاء تعريف التشريع اجلزائري للرقابة مطابقا للتعريف الذي جاء به التشريع      

أن الرقابة تتحقق للشركة  8941الفرنسي، إذ اعترب القانون التجاري عند صدوره سنة 
 (1)متتلك أكثر من نصف رأمسال الشركة التابعة. القابضة عندما

ويف مرحلة الحقة تبىن التشريع التجاري التعديالت اليت أدخلها التشريع الفرنسي      
، مبناسبة التعديل الذي أجراه على القانون التجاري 8911على قانون الشركات سنة 

 :(3)حلاالت التالية، فاعترب أن الرقابة تتحقق للشركة القابضة يف ا(2)8990سنة 

 .(4)من رأمسال الشركة التابعة %13عندما متتلك الشركة القابضة أكثر من  -
عندما متلك الشركة القابضة بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءا من رأمسال  -

الشركة التابعة وخيوهلا ذلك احلصول على أغلبية األصوات يف اجلمعيات العامة 
 هلذه الشركة، 

ركة القابضة مبلكية أغلبية األصوات يف الشركة التابعة مبوجب عندما تستأثر الش -
 اتفاق مع ابقي الشركاء اآلخرين أو املسامهني. 

عندما متتلك الشركة القابضة يف الواقع ومبوجب حقوق التصويت اليت متلكها  -
 (5).التحكم يف قرارات اجلمعيات العامة للشركة التابعة

                                                           
 من القانون التجاري اجلزائري قبل التعديل. 429أنظر: املادة  (1)
 88/82/8990بتاريخ  44 ع، الصادر ابجلريدة الرمسية 39/82/8990املؤرخ يف  90/24مر رقم األ (2)

 املتضمن تعديل وإمتام القانون التجاري.
 من القانون التجاري اجلزائري. 408أنظر: املادة  (3)
 من القانون التجاري اجلزائري. 429أنظر: املادة  (4)
 اري اجلزائري.من القانون التج 408أنظر: املادة  (5)
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 %43اشرة أو غري مباشرة جزء يتعدى عندما متتلك الشركة قابضة بصفة مب -
من حقوق التصويت، وال حيوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غري 

 .مباشرة جزءا أكرب من جزئها

من خالل التعاريف اليت استعرضناها نالحظ أن كل واحد منها حاول إجياد      
كل صورها بصورة ، سواء من خالل حماولة حصر  الرقابةمقومات وركائز لبناء مفهوم 

مسبقة، أو من خالل تعداد األدوات القانونية واألساليب التقنية اليت ميكن للشركة أن 
تستعملها لالستئثار هبا، كما ذهب البعض إىل حماولة إبراز مظاهرها أو نتائجها، غري 

غري كاف للقول إبمكانية وضع تعريف شامل جامع لكل أبعاد يبقى أننا نرى أن ذلك 
هوم املعقد، إذ تبقى الرقابة مفهوما واقعيا أكثر منه قانوين يكون لقاضي هذا املف

   املوضوع دور كبري يف التنقيب عنه واستخالصه وتقديره.     

غري أننا نشري إىل أن الرقابة ومهما اختلفت صورها إال أن الغاية منها تبقى      
يف جمرد املسامهة املالية يف  كما أن املعيار احلقيقي للقول بوجودها ال يتمثلواحدة،  

رأمسال الشركات التابعة، وامنا تتحقق الرقابة بقدرة الشركة القابضة على توجيه السياسة 
، (1) املالية واالقتصادية للشركات التابعة، من خالل وضع اخلطة االنتاجية والتسويقية هلا

أثر أبهم القرارات بطريقة تتوافق وتتماشى مع اسرتاتيجية الشركة القابضة اليت تست
   (2) .الصادرة عن الشركات التابعة هلا

                                                           
 .204، ص املرجع السابقأنظر: م.م براق عبد هللا مطر،  (1)
الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون أنظر: حممد حسني امساعيل،  (2)

 . 21، ص املرجع السابقاملقارن، 
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فاملسامهة املالية اجملردة اخلالية من نية السيطرة واليت هتدف إىل حتقيق الربح      
، وعليه فإن التحكم يف إدارة (2)، جتعلنا أمام ما يعرف بشركات االستثمار(1)فقط

الرقابة، وان كانت املسامهة املالية  الشركات التابعة هو األساس الذي تنصب عليه فكرة
  (3)هي وسيلة للسيطرة اإلدارية.

هـــــي اخلصيصـــــة »ل يف هــــذا الشـــــأن أن الرقابـــــة ري خليـــــويــــرى الـــــدكتور علــــــي ضـــــا      
الوحيدة للشركة القابضة، كما اهنا شرط الزم لوجود الشركة القابضـة، وهـي أيضـاً الفكـرة 

القابضـــة، امـــا ابقـــي اخلصـــائص الـــيت ســـاقها األساســـية الـــيت يقـــوم عليهـــا تعريـــف الشـــركة 
الفقه، فال تعد كذلك حسب رأينـا، بـل هـي جمـرد نتـائج للسـيطرة الـيت تسـعى مـن اجلهـا 
الشــركة القابضــة والــيت تعــد اخلصيصــة الوحيــدة الــيت متيــز الشــركة القابضــة عــن غريهــا مــن 

 .(4)«الشركات

 املطلب الثاين: صور الرقابة

ها الشركة القابضة على الشركات التابعة تعد كما رأينا املعيار إن الرقابة اليت متارس     
الفعلي للقول بوجود جممع الشركات، فلوال وجود هذه الرقابة ملا متكنت الشركة القابضة 
من إخضاع ابقي الشركات التابعة لسيطرهتا وتوجيهها وفق اخلطة االقتصادية للمجمع، 

الل مسامهتها يف رأمسال الشركات التابعة وهذه الرقابة تتأتى للشركة القابضة من خ
بنسبة متكنها من السيطرة عليها، وتتحقق الرقابة للشركة بواسطة أدوات وأساليب 

                                                           
 .882 ، صاملرجع السابقنظر: أمحد حممود املساعدة، أ (1)
  .101، صاملرجع السابقملزيد من التفصيل حول شركات االستثمار، راجع: فوزي حممد سامي،  (2)
 .24، ص املرجع السابقرسول شاكر حممود البيايت،  نظر:أ (3)
  .43 ، صاملرجع السابقأنظر: علــي ضاري خليــل،  (4)
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مستمدة من قانون الشركات من خالل ثال  صور: إما أن متتلك الشركة القابضة 
أو تسيطر الشركة القابضة على  ،أكثر من نصف رأمسال الشركة التابعة )فرع أول(

كما ميكن للشركة القابضة أن تسيطر   ،تكوين جملس إدارة الشركة التابعة )فرع اثن(
 .على شركة اتبعة تكون حتت سيطرة إحدى شركاهتا التابعة )فرع اثلث(

 الفرع األول: الرقابة عن طريق ملكية أغلبية رأس املال

تها يف رأمساهلا تتحقق سيطرة الشركة القابضة على شركاهتا التابعة من خالل مسامه     
بنسبة حتقق هلا أغلبية األصوات يف اجلمعية العمومية، ويتأتى هلا ذلك أساسا من خالل 

من أسهم الشركة التابعة حىت تتمكن من اهليمنة على  %13ملكيتها لنسبة أكثر من 
قراراهتا، ابعتبار أن اجلمعية العمومية للشركة هي السلطة املهيمنة على أهم القرارات اليت 

  (1) .تصدر عنها السيما تعيني جملس االدارة

ففي هذه احلالة تكون الشركة القابضة شريكًا رئيسيًا يف الشركة التابعة، حبيث      
وتعترب النسبة الكبرية من األسهم اليت  (2)تستأثر بنسبة كبرية من أسهم هذه االخرية،

، كما أن لنسبة (3)بضةمتلكها مؤشر قوي على توافر نية السيطرة من قبل الشركة القا
ملكية رأس املال دور كبري يف حتديد مدى خضوع الشركة التابعة للقابضة، فكلما  

                                                           
 .83، ص املرجع السابق، القرشي حممد أمحد مفلحأنظر:  (1)
 .املرجع السابقماجد بن عبد هللا اهلداين، أنظر:  (2)
 .882أمحد حممود املساعدة، املرجع السابق، ص أنظر:  (3)

http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
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كانت املسامهة املالية للشركة القابضة يف الشركة التابعة كبرية، كلما كان خضوع هذه 
  (1)األخرية لألوىل أكرب.

سهم رأس املال دون أي غري أننا نشري إىل أن هذه امللكية جيب أن يكون حملها أ     
نوع آخر من األسهم اليت تعطي فقط احلق يف حصول الشريك على نسبة من األرابح 
دون أن يكون له احلق يف التدخل يف قرارات الشركة، وهذه األسهم تعرف بتسمية 

 .أسهم التمتع

والفرق جوهري بني هذين النوعني من األسهم، فأسهم رأس املال هي تلك      
عادية اليت يتكون من جمموع قيمتها رأمسال الشركة، وال ميكن ألصحاهبا أن األسهم ال

يسرتدوا قيمتها مادامت الشركة قائمة تزاول نشاطها، وخيول هذا النوع من األسهم 
لصاحبه احلصول على حقه من األرابح اليت حتققها الشركة كما له نصيب يف 

  (2) .موجودات الشركة بعد تصفيتها

التمتع هي تلك األسهم العادية اليت مت استهالكها من قبل أصحاهبا عن  أما أسهم     
طريق تسديد قيمتها من طرف الشركة، حبيث تقوم هذه االخرية ابسرتجاع أسهمها 

، وتلجأ الشركة ملثل هذه التصرفات يف حالة (3)وتعطي املساهم أسهم متتع بدال عنها
يف املشاريع احملددة املدة كما لو كانت  استثمارها يف مشاريع هتلك أصوهلا تدرجييا أو

                                                           
، موقف املشرع املصري من املشروعات متعددة القوميات، حبث منشور يف جملة مصر عماد الشربيينأنظر:  (1)

 .244، ص 8913، مصر سنة 013 ع، 48 مجاملعاصرة، 
 .034 ، صاملرجع السابقأنظر: فوزي حممد سامي،  (2)
 تعويض مت يتال األسهم»أسهم التمتع أبهنا  41مكرر  481عرف املشرع التجاري اجلزائري من خالل نص املادة  (3)

 دفعا االستهالك هذا وميثل االحتياطات، أو الفوائد من إما املخصوم االستهالك طريق عن مساهم إىل االمسي مبلغها
 .«املستقبل يف الشركة تصفية يف حصته عن للمساهم مسبقا
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تستغل منجما أو حمجرا، أو يكون نشاطها يتمثل يف استغالل أحد املرافق العامة 
مبوجب عقد امتياز ، ففي هذه احلالة حيصل املساهم على القيمة االمسية لسهمه 

 (1) .تدرجييا قبل انقضاء الشركة

 رأس املال، فإن حيازة الشركة القابضة وملا كانت أسهم التمتع ليست هلا قيمة يف     
ألغلبية هذه االسهم ال خيوهلا من الناحية العملية سلطة االستئثار بقرارات اجلمعية 

 . (2)العامة للشركة التابعة، وابلتايل فإهنا تفقد صفتها كشركة قابضة

تكون كما يشرتط يف األسهم اليت حتوزها الشركة القابضة يف الشركة التابعة أن       
 . (3)أسهم مملوكة هلا، وليست أسهم حازهتا الشركة القابضة على سبيل الوديعة أو الرهن

وكأصل عام فإن هذا النوع من الرقابة ال يثري مشاكل من الناحية القانونية أو      
الفنية، فملكية أسهم رأس املال من طرف الشركة القابضة يؤهلها للسيطرة على اجلمعية 

القابضة وابلتايل توجيه خمتلف قراراهتا، السيما يف حالة ما إذا كانت  العامة للشركة
غالبية هذه األسهم هي أسهم ممتازة مما خيوهلا اصوات متعددة يف اجلمعية العامة للشركة 

 . (4)التابعة

                                                           
 .202 ، صاملرجع السابقلعكيلي، ا أنظر: عزيز (1)
 .028 ، صبقاسالرجع املأنظر: حيىي عبد الرمحن رضا،  (2)
 .028 ، صاملرجع نفسهأنظر: حيىي عبد الرمحن رضا،  (3)
 .011 ، صاملرجع السابقدريد حممود على، الشركة القابضة: املفهوم القانوين وآلية التكوين، نظر: أ (4)
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ويف هذا الصدد جند حكم حمكمة النقض الكندية اليت أكدت على ان الرقابة اليت      
ب ملكيتها ألغلبية رأس مال شركة أخرى هي سيطرة حبكم القانون، تتأتى للشركة مبوج

 (1) .(Duha Printersوذلك من خالل القضية املعروفة ابسم )

 (Duha)أقرت لشركة  (Ottawa)تتلخص وقائعها يف أن حمكمة الضرائب بـ      
اليت  (Outdoor)ان حتصل على خصم ضرييب نتيجة للخسائر اليت أصابت شركة 

هبا واألخرية هي شركة نشر أصيبت خبسائر كبرية يف منشوراهتا، أما شركة اندجمت 
(Duha فقد كان لديها دخل خاضع للضريبة ميكن ختفيضه وتقليل الضرائب )

وهذا هو السبب  ،(Outdoorاستخدمت خسائر شركة ) إذاالواجبة عليها 
 (.Duhaاألساسي الذي دفع األخرية اىل االندماج بشركة )

( القابضــة وهــي الشــركة الــيت تســيطر علــى Marrذا االنــدماج شــركة )وقــد رتــب هلــ
( القابضــــة Marr( الــــيت منيــــت خبســــائر كبــــرية، فقامــــت شــــركة )Outdoorشــــركة )

(، حيـث Duha( وشـركة )Outdoorبرتتيب صفقة االنـدماج بـني شـركتها التابعـة )
فــض ( ســتتمكن مــن خDuhaتعــود هــذه الصــفقة ابلفائــدة علــى الطــرفني، ألن شــركة )

دخلهـــــا اخلاضــــــع للضـــــريبة ممــــــا يــــــؤدي اىل دفعهـــــا ضــــــرائب اقــــــل، أمـــــا الشــــــركة القابضــــــة 
(Marr فإهنــا ستوســع نشــاطها مــن خــالل توجيــه شــركتها التابعــة اىل االنــدماج بشــركة )
(Duha.) 

ابالتفــاق  31/32/8914( القابضــة يف Marrوبنــاًء علــى ذلــك قامــت شــركة )
ممـــا اعطـــى شـــركة  Cمـــن فئـــة  ســـهم مـــن أســـهمها2333( لشـــراء Duhaمـــع شـــركة )

                                                           
  وما بعدها. 889 ، صمرجع سابقعلــي ضاري خليــل،  تفاصيل القضية ووقائعها مت نقلها عن رسالة (1)
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(Marr القابضـــــة )10% ( مـــــن أســـــهم شـــــركةDuha وابلتـــــايل حتققـــــت الســـــيطرة ،)
(. ومتـــت بعـــد ذلـــك عمليـــة Duha( علـــى شـــركة )Marrالقانونيـــة للشـــركة القابضـــة )

( ممـا يسـمح خبضـم خسـائر شـركة Duha( وشركة )Outdoorاالندماج بني شركة )
(Outdoor( بكاملهــا مـــن أرابح شــركة )Duha اخلاضـــعة للضــريبة مبوجـــب املـــادة )
 .8911( من قانون ضريبة الدخل الكندي لسنة 2( فقرة )210)

إال انه ويف اليوم نفسه مت توقيع اتفاق مجاعي بني مسامهي الشركتني، ويقضي هـذا 
( برتشــــيح ثلثــــي عــــدد األعضــــاء الــــذين يــــتم انتخــــاهبم Duhaاالتفــــاق أبحقيــــة شــــركة )
( القابضـة إال احلـق برتشـيح ثلـث األعضـاء Marrس لشركة )لعضوية جملس ادارهتا، ولي

(، وقــد أقــرت Duhaفقــط علــى الــرغم مــن امتالكهــا ألكثــر مــن نصــف أســهم شــركة )
 بصحة ذلك االتفاق. Ottawaحمكمة ضريبة 

ولعدم قناعة وزارة املوارد الوطنية الكندية بقرار احملكمة فقد طعنت بـه أمـام حمكمـة 
ضـــية الرئيســـية الـــيت أثـــريت يف االســـتئناف هـــي هـــل ان شـــركة اســـتئناف كنـــدا، وكانـــت الق

(Duha( املستأنف ضدها قد متت السيطرة عليها فعاًل مـن شـركة )Marr القابضـة )
حـــــىت تـــــتمكن مـــــن احلصـــــول علـــــى خصـــــم ضـــــرييب ألرابحهـــــا بنـــــاًء علـــــى خســـــائر شـــــركة 

(Outdoor.) 

 ايل: قرارها الت 8990سنة وبناًء على ذلك أصدرت حمكمة استئناف كندا 

أدى اىل  Duhaمـــــن أســـــهم شـــــركة  %10القابضـــــة  Marrشـــــراء شـــــركة  نإ»
وجود سـيطرة قانونيـة للشـركة األوىل علـى الثانيـة وهـي سـيطرة تتـوافر حبكـم القـانون مبجـرد 
متلك غالبية األسهم ألن العامل األكثر أمهيـة هـو حقـوق التصـويت املرتبطـة ابألسـهم إال 
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يقتصــر علــى جمــرد نظــرة ســطحية للســيطرة القانونيــة ان حتليــل فكــرة الســيطرة جيــب ان ال 
 وذلك مبجرد متلك الشركة القابضة ألغلبية أسهم شركة أخرى.

لذلك فأن السيطرة القانونية للشركة القابضـة جيـب ان تكـون سـيطرة حقيقيـة فعالـة 
علــــى الشــــركة التابعــــة الطــــرف يف النــــزاع حمــــل الــــدعوى. وان هــــذا القــــرار ال يقيــــد الــــنص 

أو خيالفـــه وامنـــا هـــو جمـــرد قـــرار يشـــجع علـــى الرتكيـــز يف املركـــز القـــانوين احلقيقـــي القـــانوين 
لألطراف. فإذا كانت ملكية غالبية األسهم مل تؤِد فعاًل اىل وجود سـيطرة قانونيـة حقيقيـة 

 فاننا لن نكون أمام سيطرة ابملعىن القانوين الصحيح.

حقيقــــــة علــــــى  القابضــــــة مل تســــــيطر Marrويف ضــــــوء هــــــذه املبــــــادئ فــــــأن شــــــركة 
مــن أســهمها  %10علــى الــرغم مــن اهنــا اشــرتت  Duhaاملســتأنف ضــده وهــو شــركة 

وذلـك ألن مســامهي الشــركتني املــذكورتني قــد وقعــوا اتفاقــاً مجاعيــاً يقضــي بتحديــد حقــوق 
حبيـــث  Duhaالقابضـــة يف اهليئـــة العامـــة لشـــركة  Marrالتصـــويت الـــيت متلكهـــا شـــركة 

 Marrعضــاء جملـــس ادارهتــا دون ان تـــتمكن شـــركة يكــون لألخـــرية احلــق بتعيـــني ثلثـــي أ
القابضــة مــن تعيــني أكثــر مــن ثلــث األعضــاء علــى الــرغم مــن اهنــا متلــك أكثــر مــن نصــف 

 .Duhaأسهم شركة 

القابضـــة ال تســـتطيع ان تعـــارض أي صـــفقة تقـــوم هبـــا  Marrلـــذلك فـــان شـــركة 
أثبتـت ان  ، الهنا ال تسيطر على جملس ادارهتـا وبـذلك تكـون احملكمـة قـدDuhaشركة 
املسـتأنف ضـدها علـى الـرغم مـن  Duhaالقابضة مل تسـيطر علـى شـركة  Marrشركة 

من أسهمها. وقد كان االتفاق الذي وقعته الشـركتان غـري  Marr 10%امتالك شركة 
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 Marrخمالف للقانون وكان ملزماً ملسـامهيها، وقـد أثـر يف املركـز القـانوين ملسـامهي شـركة 
 م حلقوق التصويت.القابضة حيث قيد استخدامه

ان وضــع هــذا االتفــاق اىل جانــب حتليــل فكــرة الســيطرة جعــل احملكمــة تــذهب اىل 
القول أبن االتفاق الذي ينص على ان اثنـني مـن كـل ثالثـة أعضـاء يف جملـس اإلدارة يـتم 

 Marrهـــو اتفـــاق مينـــع شـــركة  Duhaانتخـــاهبم جيـــب ان يكونـــوا مـــن مرشـــحي شـــركة 
ســيطرة قانونيــة حقيقيــة وهــذا مــا قصــده طرفــا  Duha القابضــة مــن الســيطرة علــى شــركة

 االتفاق صراحة.

وبنــاًء علــى األســباب ســالفة الــذكر قــررت حمكمــة االســتئناف ان املســتأنف ضــدها       
القابضــة، ولــذلك  Marrمل تكــن واقعــًة حتــت الســيطرة القانونيــة لشــركة  Duhaشــركة 

ة لتـتمكن مـن احلصـول علـى التابع Outdoorال حيق هلا االستفادة من خسائر شركة 
( مـــــن املـــــادة 2خصـــــم ضـــــرييب الرابحهـــــا اخلاضـــــعة للضـــــريبة، حيـــــث اشـــــرتطت الفقـــــرة )

جلـواز هـذا اخلصـم الضـرييب ان  8911( من قـانون ضـريبة الـدخل الكنـدي لسـنة 210)
تكــون الشــركتان حتــت ســيطرة شــركة قابضــة واحــدة وهــو مــا مل يتحقــق يف هــذه الــدعوى 

وحتميـــــــل املســـــــتأنف ضـــــــده  Ottawaكمـــــــة ضـــــــريبة قـــــــررت احملكمـــــــة نقـــــــض قـــــــرار حم
 «.املصاريف

غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن سلطة الرقابة وإن كانت تتقرر أساساً للشركة القابضة      
من خالل متلكها أغلبية رأمسال الشركة التابعة، إال أن ذلك ليس ضروراًي يف كل 

ها نسبة بسيطة يف رأمساهلا قد احلاالت، فقد تتحقق السيطرة للشركة القابضة رغم متلك
ال تتجاوز الربع، وذلك إذا مت توزيع أغلبية أسهم الشركة بني عدد كبري من صغار 
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املسامهني الذين ال حيرصون على حضور اجتماعات اجلمعية العامة لعدم اهتمامهم 
 ابملسائل اإلدارية للشركة بقدر اهتمامهم ابألرابح اليت حيققوهنا، فتكون السيطرة من

 .(1)الناحية الفعلية للشركة القابضة اليت متلك جزءاً يسرياً من رأس املال

 عن طريق السيطرة على سعيني جملس إدارة الشركة التابعة الفرع الثاين: الرقابة

إن االعرتاف للشركة ابلشخصية املعنوية للشركة جيعل منها شخصا قانونيا قائم      
له سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو معنويني، بذاته، مستقل عن األشخاص املكونني 

ونظرا خلصوصية فكرة الشخصية املعنوية البد هلا من االستعانة أبشخاص طبيعية تتوىل 
إدارهتا وتسيريها ومتثيلها قبل الغري، ولعل اجلزء األكرب واألهم من هذه املهمة تتوالها 

إلدارة، اليت تعد اهليئة الرئيسية هيئة تطلق عليها غالبية التشريعات املقارنة تسمية جملس ا
املخولة إبدارة الشركة وتنفيذ سياستها العامة، ويتم انتخاب أو تعيني جملس إدارة الشركة 

 .(2)من قبل اجلمعية العامة هلا اليت تضم كل الشركاء واملسامهني فيها

شركة ونظرا لثقل مهمة جملس إدارة الشركة وصالحياته الواسعة يف حتديد مسار ال     
ورسم سياساهتا فإن السيطرة على تعيني أعضائه يؤدي إىل السيطرة على الشركة  

، وعليه جند أن غالبية التشريعات اليت نظمت فكرة جممع الشركات سواء (3)ككل
تنظيما جزئيا أو كامال، قد اقرت بوجود عنصر الرقابة والسيطرة يف حال متكن الشركة 

، أين يتأتى هلا من (4)جملس إدارة شركاهتا التابعةالقابضة على تعيني أو عزل أعضاء 

                                                           
 سابق.الرجع املماجد بن عبد هللا اهلداين، أنظر:  (1)
 وما بعدها. 018: عزيز العكيلي، املرجع السابق، ص ملزيد من التفاصيل حول إدارة شركة املسامهة راجع (2)
 . 43، ص املرجع السابقأنظر: م. اساور حامد عبد الرمحن،  (3)
 .884أمحد حممود املساعدة، املرجع السابق، ص أنظر:  (4)
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خالل هؤالء األعضاء توجيه سياسة الشركة التابعة على حنو ينسجم ويتماشى مع 
 .(1)اخلطة االقتصادية للمجمع ككل

واألصل أن أحقية تعيني أعضاء جملس اإلدارة تتقرر للمساهم الذي ميلك أغلبية      
على أغلبية حقوق التصويت يف اجلمعية العامة ابعتبارها  رأس املال يف الشركة، حليازته

اهليئة املخولة قانوان بتعيني أعضاء جملس اإلدارة، فالسيطرة على اإلدارة يكون مصدرها 
ملكية أغلبية رأس املال الذي يشكل املدخل الرئيسي ملمارسة سلطة الرقابة على الشركة  

 . (2)كما رأينا يف الفرع السابق

ا ومن خالل التحليل الواقعي لعالقة الشركة القابضة بشركاهتا التابعة، يظهر ولكنن     
جليا أن حق تعيني أعضاء جملس إدارة الشركة التابعة وإن كان ينشأ كأصل عام من 
خالل ملكية الشركة القابضة ألغلبية رأمسال شركاهتا التابعة، إال أن ذلك ميكن أن 

ة اغلبية رأس املال ويكون ذلك ابتباع إحدى يتحقق ابلرغم من عدم حتقق شرط ملكي
 (3)الوسيلتني:

أوال: ملكية أغلبية حقوق التصويت يف اجلمعية العامة مبوجب ملكيتها لألسهم 
 املمتازة

ميكن للشركة القابضة أن تتملك نسبة من األسهم ال تشكل أغلبية رأس مال      
ويت داخل اجلمعية العامة للشركة الشركة، إال أهنا ميكن أن تستأثر أبغلبية حقوق التص

التابعة، وابلتايل يتسىن هلا االستئثار بتعيني أو عزل أعضاء جملس إدارة هذه األخرية، 
                                                           

 .03أنظر: جعفر إبراهيم حسني بن عيسى، املرجع السابق، ص  (1)
  .244، صقاملرجع الساب، مؤمن طاهر شوقيأنظر:  (2)
 .040دريد حممود على، الشركة القابضة: املفهوم القانوين وآلية التكوين، املرجع السابق، ص أنظر:  (3)

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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ويكون هلا ذلك يف حالة حيازهتا جملموعة من األسهم املمتازة اليت ختوهلا أصواات متعددة 
 .(1)يف اجلمعية العامة

تعطي لصاحبها حقوقا وامتيازات إضافية  واألسهم املمتازة هي عبارة عن أسهم     
عن تلك اليت متنحها األسهم العادية، وغالبا ما تتخذ صورتني: تتمثل األوىل يف أسهم 
ممتازة تعطي أصحاهبا األولوية يف احلصول على األرابح والتقدم على مالكي األسهم 

لتصفية، هذا العادية، كما تكون هلم األولوية يف نصيبهم من موجودات الشركة عند ا
النوع من األسهم ال يعطي لصاحبه إال صوات واحدا. أما الصورة الثانية لألسهم املمتازة 
هي اليت يطلق عليها تسمية األسهم ذات الصوت املتعدد، حبيث خيول هذا النوع من 

 .  (2)األسهم صاحبه أكثر من صوت واحد يف اجلمعية العامة للشركة

سهم املمتازة اختلفت التشريعات يف التعامل معها، فبينما هذه الصورة األخرية لأل     
ذهبت بعض التشريعات إىل منع إصدارها حبجة خطورهتا، إذ أهنا تشكل إخالال 
بقاعدة املساواة بني األسهم وتكرس تفاوات يف حقوق وواجبات املسامهني ومتكن أقليتهم 

عامل هبا على غرار من السيطرة على األغلبية، ذهبت تشريعات أخرى إلجازة الت
وذلك نظرا ملا حتققه من امتيازات اقتصادية كاستقطاب رؤوس  (3)التشريع اجلزائري

 . (4)األموال األجنبية أو احملافظة على سيطرة املسامهني الوطنيني على قرارات الشركة

                                                           
 .011 ، صاملرجع نفسهدريد حممود على، نظر: أ (1)
 .083 ، صاملرجع السابقأنظر: فوزي حممد سامي،  (2)
 .  من القانون التجاري اجلزائري 44مكرر  481أنظر: املادة  (3)
الشركات التجارية: املشروع التجاري اجلماعي بني وحدة اإلطار القانوين وتعدد ، حممد فريد العريينأنظر:  (4)

 .892ص ، املرجع السابق، األشكال
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اثنيا: وجود نص يف القانون األساسي للشركة التابعة أو اسفاق مع ابقي 
 الشركاء

ن للشركة القابضة أن تستأثر حبق تعيني أعضاء جملس إدارة شركاهتا التابعة دون ميك     
أن تتملك ألغلبية حقوق التصويت سواء مبلكية أغلبية أسهم رأس املال أو األسهم اليت 
تعطيها أغلبية حقوق التصويت، وذلك يف حالة وجود نص يف القانون األساسي 

ء جملس اإلدارة، أو أن يتم إبرام اتفاق بينها وبني للشركة التابعة خيوهلا حق تعيني أعضا
 الشركة التابعة يقضي أبحقيتها يف االستئثار هبذا احلق.  

وجود نص يف القانون األساسي للشركة التابعة خيول الشركة القابضة  -1
 حق سعيني أعضاء جملس اإلدارة:

ركة القابضة حق حبيث ينص القانون األساسي للشركة التابعة صراحة بتخويل الش     
تعيني أو عزل كل أو أغلبية أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة التابعة دون احلاجة إىل 
موافقة أي مساهم آخر حىت ولو كان مالكا ألغلبية األصوات داخل اجلمعية العامة، 
وهبذا تتحقق للشركة القابضة السيطرة على قرارات الشركة التابعة ومتكنها من تكييف 

 .(1)هدافها مع االسرتاتيجية العامة للمجمعسياستها وأ

ومن الناحية العملية جند مثل هذه النصوص اليت ختول الشركة القابضة هذا احلق      
عندما تكون الشركة القابضة أحد األعضاء املؤسسني للشركة التابعة، حبيث تفرض 

 .(2)ة التابعةعلى ابقي الشركاء املؤسسني إدراج هذا احلق يف العقد التأسيسي للشرك

                                                           
 .884، ص املرجع السابقأمحد حممود املساعدة،  أنظر: (1)
    . 10أنظر: حممد يونس العبيدي، املرجع السابق، ص  (2)
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وجود اسفاق بني الشركة والقابضة والتابعة خيول األوىل حق سعيني أعضاء  -2
 جملس إدارة الثانية:

حبيث تتمكن الشركة القابضة من السيطرة على شركاهتا التابعة من خالل رابطة      
وىل عقدية تربطها مع غالبية األعضاء املكونني للجمعية العامة للشركة التابعة، ختول األ

  (1)حق الرقابة والتوجيه على الثانية. 

ويتم اللجوء إىل مثل هذه االتفاقات يف حال ملكية الشركة القابضة جلزء بسيط      
من رأمسال الشركة التابعة ال ختوهلا حقوقًا كثرية يف التصويت وتعيني أعضاء جملس 

ية مع الشركة التابعة هبدف اإلدارة، فتتجه الشركة القابضة إىل إبرام اتفاقات إدارية أو فن
تعزيز سيطرهتا عليها وحصوهلا على حقوق تتجاوز احلقوق اليت ختوهلا إايها األسهم اليت 

 .(2)متلكها

كما أننا جند هذا النوع من االتفاقات يف بعض األحيان عندما ال تكتفي الشركة      
تقوم  حبيثالتابعة،  القابضة ابلسيطرة اليت تتأتى هلا من ملكية أغلبية رأمسال الشركة

 (3)بعقد اتفاقات مع ابقي الشركاء حىت تضمن سيطرهتا على هذه الشركة وتعززها.

 الفرع الثالث: الرقابة عن طريقة شركة وسيطة

ميكن للشركة القابضة أن تسيطر على شركة أخرى بصورة مباشرة عن طريق      
التابعة عليها، فتصبح  املسامهة يف رأمساهلا ولكن عن طريق سيطرة إحدى شركاهتا

الشركة الثانية قابضة للثالثة واألوىل قابضة هلذه األخرية، فلو افرتضنا أن الشركة )أ( 
                                                           

 .83، ص املرجع السابق، القرشي حممد أمحد مفلحأنظر:  (1)
 .041لسابق، ص دريد حممود على، الشركة القابضة: املفهوم القانوين وآلية التكوين، املرجع اأنظر:  (2)
 .241عماد الشربيين، املرجع السابق، ص أنظر:  (3)

http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
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متلك الرقابة على الشركة )ب( من خالل متلكها ألغلبية رأمساهلا، وأن الشركة )ب( 
تسيطر على الشركة )ج(، فإن الشركة القابضة )أ( تعد مراقبة للشركة )ب( عن طريق 
املشاركة يف رأمساهلا بصورة مباشرة، وتصبح ايضا للشركة )أ( سلطة الرقابة على الشركة 
)ج( بواسطة الشركة )ب( أي بطريق املسامهة غري املباشرة، ويف حالة وجود شركات 

 .(1)اتبعة للشركة )ج( فإهنا تصبح اتبعة للشركة )أ( كذلك

لة تسمية الشركة القابضة العليا، ويطلق الفقه على الشركة القابضة يف هذه احلا     
حبيث تكون هلا الرقابة على عدة شركات اتبعة بطريق غري مباشر من خالل إحدى 
الشركات التابعة اليت متتلك فيها مسامهة مباشرة، وتدعى هذه الشركة التابعة ابلشركة 

دية ، أما جممع الشركات الذي يضم هذا النوع من العالقات املالية املتع(2)الوسيطة
 .(3)يطلق عليه فقها تسمية اجملمع اهلرمي

وحيقق هذا النوع من الرقابة للشركة القابضة العليا قدرات فائقة على مضاعفة      
سيطرهتا على رؤوس األموال اليت سامهت هبا يف شركتها التابعة الوسيطة، فلو فرضنا أن 

كة التابعة الوسيطة )ب( ( من رأمسال الشر %18الشركة القابضة العليا )أ( متلك نسبة )
اليت متلكها الشركة أ يف  %18دج )نفرتض أن نسبة  23.333.333واملقدر بـ 

دج( مث حازت الشركة الوسيطة )ب(  83.383.333رأمسال الشركة ب تقدر بـ 
من رأمسال ثال  شركات أخرى يقدر رأمسال كل واحدة منها بـ  18%

ة القابضة العليا تسيطر على دج، ففي هذه احلالة تصبح الشرك 23.333.333

                                                           
 .22 ص ،املرجع السابق عيسى، بن حسني إبراهيم جعفر: أنظر (1)
 .198 ص ،املرجع السابقأنظر: حممود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه،  (2)
 الرسالة.هذه من  14و 10 ص صت ذات املسامهات اهلرمية، راجع ما ذكرانه حول اجملمعا (3)
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دج ابلرغم من أن مسامهتها الفعلية مل تتجاوز  13.333.333رأمسال قدره 
 .(1)من رأس املال الذي تسيطر عليه 8/1دج أي ما يعادل نسبة  83.383.333

ويرى الدكتور حممود مسري الشرقاوي أن هناك سببني رئيسيني للجوء إىل هذه      
يتمثل األول يف أن الدول املصدرة لرأس املال تلجأ إىل استعمال  ،(2)الصورة من الرقابة

هذه الوسيلة الستثمار رؤوس أمواهلا يف عدة دول تشكل جمموعة اقتصادية إقليمية 
واحدة، إذ بدال من ظهور هذه االستثمارات يف شكل سيطرة شركات قابضة أجنبية يف 

إهنا تقوم إبنشاء شركة وسيطة يف هذه الدول، مما قد ال يرضي الشعور القومي فيها، ف
إحدى دول اجملموعة اإلقليمية لتكون شركة قابضة تسيطر على شركات اتبعة يف الدول 

 األخرى األعضاء يف هذه اجملموعة.

كما قد تلجأ بعض الشركات الكربى يف الدول املتقدمة إىل اعتماد نظام الرقابة       
دي انشاء شركة قابضة واحدة تسيطر على عن طريق الشركة الوسيطة عند حماولتها تفا

عدد من الشركات التابعة يف عدة دول يكون نظامها القانوين صارما، فتتجه إلنشاء 
شركة وسيطة يف دولة تتميز بنظام قانوين وجبائي تتميز قواعده املوضوعية واالجرائية 

 دول أخرى.  ابملرونة، فتقوم هذه الشركة الوسيطة ابلسيطرة على عدد من الشركات يف 

 

 

                                                           
 .102 ، صبقاسالرجع املأنظر: حيىي عبد الرمحن رضا،  (1)
 .198 ص ،املرجع السابقأنظر: حممود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه،  (2)
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 طالصة الباب األول:

هذه الرسالة إىل أن جممع الشركات  خنلص من خالل دراستنا يف اجلزء األول من     
هو أهم آلية للرتكيز االقتصادي، وذلك نظرا للمزااي االقتصادية والقانونية اليت يوفرها 

 للشركات املنضوية حتت لوائه.

شركة من شركات اجملمع االستفادة من  فمن الناحية االقتصادية ميكن لكل     
من  ميكنهااالمتيازات واملكنات اليت متلكها بقية الشركات املنتمية لنفس اجملمع، كما 

تنويع أنشطتها وأسواقها، فاالستقالل القانوين لشركات اجملمع ميكن من تعويض وتوزيع 
ختتلف عنها يف اخلسائر اليت قد متىن هبا إحدى شركات اجملمع أبرابح شركات أخرى 

 .النشاط

، ينعكس إجيااب على للمجمعاستمرار الشخصية املعنوية للشركات املكونة كما أن      
وجيعل من نظامه القانوين أكثر مالءمة وفعالية السيما يف جمال التسيري  هآليات عمل

اإلداري واملايل ملختلف هياكله، ولعل أوىل هذه االنعكاسات تتجلى يف تكريس فكرة 
تعدد مستوايت اختاذ القرار وتوزيع الوظائف اإلدارية بني ويساهم يف المركزية اإلدارية، ال

 الشركة القابضة والشركات التابعة.

ن مبدأ استقالل الشخصية املعنوية للشركات املشكلة فإ ابإلضافة إىل ذلك     
الصادرة عن للمجمع جينب الشركة القابضة املسؤولية القانونية عن األفعال والتصرفات 

شركاهتا التابعة، فحاجز الشخصية املعنوية جيعل الشركة التابعة وحدها املسؤولة عن كل 
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تصرفاهتا مع الغري، ابلرغم من أن هذه الشركات متارس نشاطاهتا خلدمة اجملمع ابعتباره 
 وحدة اقتصادية واحدة وحتت اشراف وختطيط الشركة القابضة.

ك من جممع الشركات مقارنة بباقي صور الرتكيز وقد جعلت هذه املميزات كذل    
االقتصادي األخرى، الوسيلة األيسر تصورا واألكثر استعماال لقيام الشركات متعددة 

  .اجلنسيات
أما من الناحية اجلبائية، فإن العمل يف إطار جممع الشركات من شأنه أن يوفر      

وذلك ألن اجملمع خيضع لنظام  للشركات املنضوية حتت لوائه امتيازات ضريبية هامة،
جبائي متميز يقوم على مبدأ جتميع النتائج احملققة من طرف أعضائه على مستوى 
الشركة القابضة، اليت ختضع لوحدها للضريبة على جممل األرابح احملققة من قبل كل 

 شركات اجملمع.

قتصادية وقد الحظنا أن جممع الشركات هو عبارة عن حقيقة خلفتها الظروف اال     
الزالت فهذه الظاهرة واالجتماعية اليت عاشها العامل بعد هناية احلرب العاملية الثانية، 

الزالت ا تشكل يف الكثري من األحيان مفهوما واقعيا دون املفهوم القانوين، كما أهن
 غريبة عن معظم القوانني الوضعية املعاصرة اليت ال تعرتف إال ابلشركة كوحدة قانونية.

كل هذه العوامل جعلت من تعريف جممع الشركات أمرا غاية يف الصعوبة       
والتعقيد، كما خلفت تباينا واختالفا ظاهرا يف األوساط التشريعية والفقهية حول حتديد 

 تعريف دقيق وشامل له.

جممع الشركات هو عبارة عن وحدة »حاولنا تقدمي تعريف للمجمع مفاده أن  وقد     
من شركتني أو أكثر، تدعى إحدى هذه الشركات ابلشركة القابضة اقتصادية مكونة 
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بينما يطلق على ابقي هذه الشركات تسمية الشركة التابعة، حبيث تكون كل شركة من 
هذه الشركات مستقلة قانوان عن األخرى، غري اهنا تشكل فيما بينها وحدة اقتصادية 

ركة القابضة على الشركات التابعة واحدة وذلك عن طريق عالقة التبيعة اليت تفرضها الش
ابستعمال أساليب مستمدة من قانون الشركات واليت يكون مصدرها األساسي هو 
مسامهة الشركة القابضة يف رأمسال الشركات التابعة سواء بطريقة مباشرة او غري مباشرة، 
إذ ميكنها ذلك من فرض رقابتها على هذه الشركات حبكم القانون أو الواقع أو 

 «.تفاقاال

مع الشركات هو أنه وابلرغم من جممفهوم ومن أهم ما استخلصناه من دراسة      
إال أننا وجدان الذي دار حول حتديد مفهومه القانوين االختالف الفقهي والتشريعي 

 .إمجاعا على بعض العناصر واملقومات اليت ال ميكن للمجمع أن يقوم إال بتوافرها

يف ضرورة وجود جمموعة من الشركات تتمتع كل منها وتتمثل هذه املقومات      
بشخصية قانونية منفصلة ومستقلة عن ابقي الشركات األخرى، ابإلضافة إىل خضوع 
هذه الشركات لسيطرة وهيمنة اقتصادية تستأثر هبا الشركة اليت أتيت على رأس اجملمع 

سيلة األساسية اليت واليت تعرف بتسمية الشركة القابضة، حبيث تعترب هذه السيطرة الو 
 جتعل من تلك الوحدات املستقلة كتلة اقتصادية واحدة.
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 متهيـــــــد: 

خلصنا يف اجلزء األول من هذه الرسالة إىل أن جممع الشركات هو عبارة عن تكتل      
جمموعة من الشركات املستقلة قانوان عن بعضها تسمى اقتصادي مشكل من 

مع لقلع عليها تسمية اجملابلشركات التابعة، تكون خاضعة لرقابة شركة أتيت على رأس 
الشركة القابضة، حبيث تتوىل هذه األخرية مهمة اإلشراف والتوجيه وإدارة الشركات 

 التابعة مركزاي يف إطار اسرتاتيجية اقتصادلة موحدة.
تستأثر بسلقات متكنها من فرض خقتها فالشركة القابضة هي عبارة عن شركة      

السلقات من خالل مسامهتها  ذهاالقتصادلة على ابقي الشركات التابعة، وتستمد ه
حبكم القانون أو الواقع  رأمسال شركات اجملمع بنسبة متكنها من السيقرة عليهايف املالية 

 .أو االتفاق
ت التابعة فهي عبارة عن وحدات تتخذ صفة الشركة ولكون هلا كياهنا أما الشركا     

القانوين اخلاص هبا، تنشؤها الشركة القابضة أو تقوم ابلسيقرة عليها خالل فرتة 
نشاطها، غري أن هذه الشركات ختتص عن ابقي الشركات يف أهنا تفتقد لسلقة القرار، 

وم بتوجيه سياستها االقتصادلة إذ أهنا تكون خاضعة لشخص معنوي مستقل عنها لق
 مبا خيدم الكيان االقتصادي الذي تنتمي إليه.

سنتقرق خالل هذا الباب إىل حتدلد مفهوم الشركة القابضة من ذلك  وبناء على     
خالل حماولة تسليط الضوء على خمتلف احملاوالت التشرلعية والفقهية اليت تناولت 

 زات اليت ختتص هبا )الفصل األول(.تعرلفها، وكذا التعرف على أهم املمي
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 نأ إذوحتدلد مفهوم الشركة القابضة لستدعي منا التقرق إىل مفهوم الشركة التابعة،     
 للشركة لتعذر التابعة، كما الشركة وجود ابلضرورة لفرتض القابضة الشركة وجود

 )الفصل الثاين(. التابعة الشركات وجود دون من أعماهلا متارس أن القابضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األولالفصل 
 الشركة القابضة
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  متهيـــــــد:

ال ميكننا اإلحاطة مبفهوم الشركة القابضة من كل جوانبه إال ابلبحث يف التعرلف      
، القانوين هلا وذلك ابستعراض خمتلف احملاوالت التشرلعية والفقهية اليت عاجلت ذلك

 )املبحث األول(.

وملا كانت الشركة القابضة ختتص عن ابقي الشركات مبجموعة من اخلصائص      
جتعلها ختتلف عن ابقي الشركات، فإن ذلك لستدعي التقرق إىل تبيان مميزاهتا 

 ختتلط هبا )املبحث األول(.وخصائصها وكذا متييزها عن املفاهيم اليت 
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 األول: تعريف الشركة القابضة املبحث

تبالنت مواقف التشرلعات املقارنة يف معاجلتها للمفهوم القانوين للشركة القابضة،      
فبينما حاولت بعض التشرلعات تقدمي تعرلف دقيع للشركة القابضة لشمل كل 
عناصرها ومقوماهتا، اكتفت تشرلعات أخرى بتبيان معاملها من خالل حتدلد وسائل 

 ها.قيامها أو عن طرلع حصر موضوعات نشاط

التبالن التشرلعي يف تعرلف الشركة القابضة واخلصوصية اليت لقوم عليها نظامها      
، إذ تعددت هلاالقانوين انعكس على املواقف الفقهية اليت مل تتفع على تعرلف واحد 

تعارلف الفقه واختلفت ابختالف الرؤلة اليت لنظر من خالهلا للشركة اليت تتخذ هذا 
 الوصف. 

ا من ذلك سنحاول التقرق ملختلف التعارلف اليت جاءت هبا التشرلعات انقالق     
 .يف هذا الشأن )مقلب اثن(مث نستعرض اجلهود الفقهية  ،املقارنة )مقلب أول(
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 األول: التعريف التشريعي للشركة القابضة املطلب

ة سنحاول من خالل الفرع األول التدقيع يف خمتلف نصوص التشرلعات العربي     
ابختالف فروعها قصد استخراج أو استنباط موقفها من تعرلف الشركة القابضة، أما 
الفرع الثاين فسنخصصه إىل البحث يف تعرلف الشركة القابضة ضمن النصوص 
التشرلعية ألهم تشرلعات الدول الغربية، ويف الفرع الثالث نتناول التعرلف الذي قدمه 

 خمتلف فروعه.  التشرلع اجلزائري للشركة القابضة يف

 : تعريف الشركة القابضة يف تشريعات الدول العربيةالفرع األول

 تعريف الشركة القابضة يف التشريع املصريأوال: 

خالفا ألغلب التشرلعات العربية أعقى التشرلع املصري للشركة القابضة مدلولني     
خمتلفني، حبيث فرق بني نظام الشركة القابضة يف الققاع اخلاص ونظام الشركة القابضة 

 .يف الققاع العام

والئحته (1)1891ففي الققاع اخلاص وابلرغم من صدور قانون الشركات سنة     
، إال أهنما مل لتضمنا ألة إشارة للشركة القابضة إىل غالة صدور (2)1891 التنفيذلة سنة

ألن تناول املشرع املصري الشركة  (3)،1881القرار املعدل لالئحة السابع ذكرها سنة 
                                                           

واخلاص بشركات املسامهة وشركات التوصية ابألسهم والشركات ذات املسؤولية  1891لسنة  158القانون رقم  (1)
بتارلخ  09رقم جلمهورلة مصر العربية الرمسية والصادر ابجلرلدة  11/98/1891احملدودة املؤرخ يف 

91/19/1891 . 
واملتضمن الالئحة  12/99/1891اتبع بتارلخ  105 عالصادر ابلوقائع املصرلة  1891لسنة  89القرار رقم  (2)

 ، السابع اإلشارة إليه.1891لسنة  158التنفيذلة اخلاصة ابلقانون رقم 
واملتضمن تعدلل  12/95/1881اتبع بتارلخ  191 عالصادر ابلوقائع املصرلة  1881لسنة  190القرار رقم  (3)

 ، السابع اإلشارة إليه.1891لسنة  158وامتام الالئحة التنفيذلة اخلاصة ابلقانون رقم 
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أو ما  (1)القابضة بصورة سقحية وعرضية وذلك مبناسبة تنظيمه للقوائم املالية اجملمعة
اجملموعة" واملتمثلة يف أصول والتزامات وحقوق أطلع عليها املشرع بـ "حساابت 

املسامهني وإلرادات ومصروفات وموارد واستخدامات الشركة القابضة وشركاهتا التابعة، 
اليت تلتزم الشركات القابضة إبعدادها وعرضها يف شكل موحد ابعتبارها متثل مشروع 

 (2) .جموعةواحد دون مراعاة االستقاللية القانونية للوحدات املشكلة للم

وقد حصر املشرع املصري احلاالت اليت تعترب فيها الشركة قابضة وتتمكن من وضع     
من  %59حساابهتا يف شكل جممع، حبيث أجاز ذلك يف حالة متلكها ألكثر من 

، أو يف حالة ما إذا كانت هلا مسامهات مالية يف شركات أخرى رأمسال شركاهتا التابعة
 . (3)ومكنها ذلك من السيقرة على تكولن جمالس إداراهتا

أما يف الققاع العام فقد نظم املشرع املصري الشركة القابضة بصورة أكثر تفصيل      
وقد ورد هذا ودقة مقارنة ابلقرلقة اليت تناول هبا الشركة القابضة يف الققاع اخلاص، 

 .(4)1881التنظيم مبوجب قانون شركات ققاع األعمال العام لسنة 

والشركة القابضة وفع هذا القانون هي عبارة عن شركة مسامهة رأمساهلا مملوك كليا     
للدولة أو لألشخاص املعنولة العامة، تنشأ بقرار صادر عن رئيس جملس الوزراء 

                                                           
 ، السابع اإلشارة إليها.1891لسنة  158اخلاصة ابلقانون رقم  من الالئحة التنفيذلة 199أنظر: املادة  (1)
 من الالئحة التنفيذلة، السابع اإلشارة إليها. 95أنظر: امللحع رقم  (2)
 شارة إليها.من الالئحة التنفيذلة، السابع اإل 95أنظر: امللحع رقم  (3)
والصادر  18/99/1881واخلاص بشركات ققاع األعمال العام املؤرخ يف  1881لسنة  192القانون رقم  (4)

 .18/99/1881مكرر بتارلخ  10رقم جلمهورلة مصر العربية ابجلرلدة الرمسية 
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، ولكون غرضها (1)قيدها يف السجل التجاريوتكتسب الشخصية املعنولة من اترلخ 
 . (2)األساسي املشاركة يف تنمية االقتصاد القومي يف إطار السياسة العامة للدولة

واعترب املشرع املصري أن الشركات التابعة هي الوسيلة اليت تستعملها الشركة     
املباشر وذلك  القابضة الستثمار أمواهلا، إال أنه مكنها عند الضرورة من االستثمار

 .(3)مبمارسة النشاط التجاري والصناعي بنفسها إىل جانب شركاهتا التابعة

 التشريع الكوييتتعريف الشركة القابضة يف اثنيا: 

فيعرف الشركة القابضة أبهنا شركة الغرض من  (4)أما قانون الشركات الكوليت    
أتسيسها االستثمار يف أسهم أو حصص أو وحدات استثمار يف شركات أو صنادلع  
كولتية أو أجنبية، أو االشرتاك يف أتسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى 

سالت وجيب أن تذكر عبارة شركة قابضة يف مجيع األوراق واإلعالانت واملرا (5)الغري

                                                           
 أنظر: املادة األوىل من قانون شركات ققاع األعمال العام، املشار إليه سابقا.  (1)
 من قانون شركات ققاع األعمال العام، املشار إليه سابقا.  91/91أنظر: املادة  (2)
للشركة ألضا يف »...من قانون شركات ققاع األعمال العام، املشار إليه سابقا على ما للي:  91/92تنص املادة  (3)

 سبيل حتقيع أغراضها القيام ابألعمال اآلتية:
 الشرتاك مع األشخاص االعتبارلة العامة أو اخلاصة أو األفراد.أتسيس شركات مسامهة مبفردها أو اب  -
 شراء أسهم شركات املسامهة أو بيعها أو املسامهة يف رأمساهلا.  -
تكولن وإدارة حمفظة األوراق املالية للشركة مبا تتضمنه من أسهم وصكوك متولل وسندات وألة أدوات أو أصول مالية  -

 أخرى.
  .«من شأهنا أن تساعد يف حتقيع كل أو بعض أغراضهاإجراء مجيع التصرفات اليت   -
 .19/11/1911املتضمن قانون الشركات الكوليت، الصادر بتارلخ  1911لسنة  15املرسوم رقم  (4)
 من قانون الشركات الكوليت املشار إليه سابقا. 110انظر: املادة  (5)
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كما أنه ال جيوز هلا   (1)وسائر الواثئع اليت تصدر عنها إىل جانب االسم التجاري هلا
 .(2)القيام بنشاطات غري اليت مت حتدلدها مبوجب القانون

 تعريف الشركة القابضة يف التشريع اللبنايناثلثا: 

قابضة على خالف الكثري من التشرلعات، فإن املشرع اللبناين مل لنظم الشركة ال    
 (4)، وإمنا خصص هلا قانوان خاصا هبا،(3)مبوجب القانون التجاري أو قانون الشركات

إال أن هذا القانون مل لعرف الشركة القابضة، وإمنا اكتفى ببيان شكلها، وحتدلد جماالت 
 نشاطها.

يف  (1)لقتصر نشاطها (5)فالشركة القابضة حسب التشرلع اللبناين هي شركة مغفلة      
، (2)متلك أسهم شركات أخرى وذلك عن طرلع أتسيسها أو اكتساهبا عن طرلع الشراء

                                                           
 من قانون الشركات الكوليت املشار إليه سابقا. 115/5انظر: املادة  (1)
من  111جند أن املشرع الكوليت قد حدد جماالت نشاط الشركة القابضة على سبيل احلصر من خالل نص املادة  (2)

شركة القابضة أن مع مراعاة ما نصت عليه املادة السابقة، جيوز لل»قانون الشركات السابع اإلشارة إليه، واليت تنص: 
 :تباشر كل أو بعض األنشقة التالية

 .إدارة الشركات التابعة هلا أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم هلا -
 .استثمار أمواهلا يف االجتار ابألسهم والسندات واألوراق املالية األخرى -
 .زمة ملباشرة نشاطها يف احلدود املسموح هبا وفقا للقانونالعقارات واملنقوالت الال متلك -
أو إقـراض الشـــركات اليت متلك فيها أسهما أو حصصًا وكفالتها لدى الغري، ويف هذه احلالة لتعني أال تقل  متولل -

 .نسبة مشاركة الشركة القابضة يف رأس مال الشركة املقرتضة عن عشرلن ابملائة
لفكرلة من براءات االخرتاع والعالمات التجارلة أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغريها متلك حقوق امللكية ا -

 من احلقوق املعنولة، واستغالهلا وأتجريها للشركات التابعة هلا أو لغريها، سواء يف داخل الكولت أو خارجها.
يف أي مادة  10/11/1801بتارلخ  290مل لنص قانون التجارة اللبناين الصادر مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم  (3)

 على الشركة القابضة.
 هولدنغ. –املتضمن نظام الشركات القابضة  10/9/1892الصادر يف  05املرسوم االشرتاعي رقم  (4)
 املشار إليه سابقا. 1892 لسنة 05املرسوم االشرتاعي رقم  95انظر: املادة  (5)
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، كما ميكن هلا متلك براءات االخرتاع واالكتشافات واالمتيازات (3)وإدارة هذه الشركات
واملاركات املسجلة وسواها من احلقوق احملفوظة وأتجريها ملؤسسات واقعة يف لبنان 

كة القابضة إقراض الشركات اليت متلك فيها حصص شراكة أو وجيوز للشر  (4)واخلارج،
، وهلا أن متتلك أموال منقولة أو غري منقولة شرط أن (5)مسامهة وكفالتها جتاه الغري

 .(6)تكون خمصصة حلاجات اعماهلا فقط

 تعريف الشركة القابضة يف التشريع األردينرابعا: 

الشركة القابضة أبهنا شركة مسامهة عامة تقوم ابلسيقرة  (7)لعرف التشرلع األردين    
املالية واإلدارلة على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة وذلك عن طرلع 

 .(8)متلك أكثر من نصف رأس ماهلا و/أو تسيقر على أتليف جملس إدارهتا

                                                                                                                                                                     
حيظر على هذه الشركة »املشار إليه سابقا على:  1892لسنة  05من املرسوم االشرتاعي رقم  92تنص املادة  (1)

 «. أعاله 1القيام مباشرة أبلة أعمال خارجة عن موضوعها كما هو حمدد حصرا يف املادة 
 املشار إليه سابقا. 1892ة لسن 05املرسوم االشرتاعي رقم  91/91انظر: املادة  (2)
 املشار إليه سابقا. 1892لسنة  05املرسوم االشرتاعي رقم  91/92انظر: املادة  (3)
 املشار إليه سابقا. 1892لسنة  05املرسوم االشرتاعي رقم  91/95انظر: املادة  (4)
  املشار إليه سابقا. 1892لسنة  05املرسوم االشرتاعي رقم  91/90انظر: املادة  (5)
 املشار إليه سابقا. 1892لسنة  05املرسوم االشرتاعي رقم  91/99انظر: املادة  (6)
بتارلخ  0190املتضمن قانون الشركات األردين، الصادر يف اجلرلدة الرمسية رقم  1881لسنة  11القانون رقم  (7)

15/95/1881. 
 املشار إليه سابقا.  1881لسنة  11من قانون الشركات األردين رقم  190انظر: املادة  (8)

شركة مسامهة »امللغى الشركة القابضة أبهنا:  1898لسنة  19من قانون الشركات األردين رقم  121عرفت املادة 
عامة تقوم ابلسيقرة املالية واإلدارلة على شركة أو أكثر من الشركات األخرى اليت تصبح اتبعة هلا وذلك من خالل 

قل من أسهم تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من الشركات املسامهة العامة أو من متلكها لألكثرلة املقلقة على األ
 « الشركات ذات املسؤولية احملدودة أو من شركات التوصية ابألسهم
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شركات التابعة يف إدارة الحسب التشرلع األردين ولنحصر نشاط الشركة القابضة      
، كما جيوز هلا استثمار (1)هلا أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت تساهم فيها

، وهلا أن تقدم القروض والكفاالت (2)أمواهلا يف األسهم والسندات واألوراق املالية
وميكنها ابملوازاة مع ذلك متلك براءات االخرتاع  (3)والتمولل للشركات التابعة هلا،

المات التجارلة واالمتيازات وغريها من احلقوق املعنولة واستغالهلا وأتجريها والع
 (4) للشركات التابعة هلا أو لغريها.

 تعريف الشركة القابضة يف التشريع السوريخامسا: 

مبوجب قانون الشركات  (5)لقد مت تنظيم الشركة القابضة بشكل تفصيلي ألول مرة    
تتخذ شكل شركة  (7)اهنا شركة ذات طابع جتاري،، حيث عرفها على (6)اجلدلد

لقتصر عملها على متلك حصص يف شركات حمدودة  ،مسامهة مغفلة عامة أو خاصة
املسؤولية أو أسهم يف شركات مسامهة أو االشرتاك يف أتسيس مثل هذه الشركات 

                                                           
 املشار إليه سابقا.  1881لسنة  11من قانون الشركات األردين رقم  195/91انظر: املادة  (1)
 املشار إليه سابقا.  1881لسنة  11من قانون الشركات األردين رقم  195/92انظر: املادة  (2)
 املشار إليه سابقا.  1881لسنة  11من قانون الشركات األردين رقم  195/90انظر: املادة  (3)
 املشار إليه سابقا.  1881لسنة  11من قانون الشركات األردين رقم  99/95انظر: املادة  (4)
 املشار إليه سابقا.  1881لسنة  11من قانون الشركات األردين رقم  195/95ظر ألضا: املادة ان
املتضمن قانون الشركات،  2008لسنة  92أول تنظيم قانوين للشركة القابضة يف سوراي جاء مبوجب املرسوم رقم  (5)

 إال أنه مل لتضمن سوى تعرلف الشركة القابضة وحتدلد رأمساهلا،
 املتضمن قانون الشركات. 10/91/1911املؤرخ يف  18وم التشرلعي رقم املرس (6)
تعترب الشركة »املشار إليه سابقا  1911لسنة  18من قانون الشركات السوري رقم  195/91تنص املادة  (7)

 «القابضة دائما شركة جتارلة وختضع ألحكام قانون التجارة...
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وتكون خاضعة  (1)واالشرتاك يف ادارة الشركات اليت متلك فيها أسهما أو حصصا،
 (2)اخلاصة ابلشركة اليت اخذت شكلها القانوين. حكاملأل

 التشريع القطريتعريف الشركة القابضة يف سادسا: 

الشركة القابضة على أهنا شركة مسامهة أو شركة ذات  (3)عرف املشرع الققري    
، تقوم ابلسيقرة املالية واإلدارلة على شركة أو أكثر من الشركات (4)مسؤولية حمدودة

( على األقل من أسهم %51اليت تصبح اتبعة هلا، وذلك من خالل متلكها )األخرى 
أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات املسامهة أو من 

، كما اهنا تكون ملزمة إبضافة عبارة )شركة قابضة( (5)الشركات ذات املسؤولية احملدودة
واثئع اليت تصدرها إىل جانب االسم يف مجيع االوراق واالعالانت واملراسالت وسائر ال

 .(6)التجاري هلا

                                                           
 املشار إليه سابقا.  1911لسنة  18وري رقم من قانون الشركات الس 190انظر: املادة  (1)
 املشار إليه سابقا.  1911لسنة  18من قانون الشركات السوري رقم  191انظر: املادة  (2)
 .15/5/1991املتضمن قانون الشركات التجارلة الققري، الصادر بتارلخ  1991لسنة  59القانون رقم  (3)
من قانون الشركات  199ختضع الشركة القابضة للتنظيم القانوين للشكل الذي اختذته وهذا ما تنص عليه املادة  (4)

تسري على الشركات القابضة االحكام اخلاصة بشركات املسامهة »املشار إليه سابقا  1991لسنة  95الققري رقم 
 «. أو ذات املسؤولية احملدودة الواردة يف هذا القانون

 املشار إليه سابقا.  1991لسنة  95من قانون الشركات الققري رقم  191انظر: املادة  (5)
 املشار إليه سابقا.  1991لسنة  95من قانون الشركات الققري رقم  195انظر: املادة  (6)
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وقد حدد املشرع الققري جمال نشاط الشركة القابضة على سبيل احلصر وحظر     
، كما أنه منعها من املسامهة (1)عليها ممارسة أي نشاط ذو طبيعة صناعية أو جتارلة

 .(2)املالية يف أي شركة أخرى لكون هلا وصف الشركة القابضة

 التشريع البحريينتعريف الشركة القابضة يف : اسابع

الشركة القابضة شكل مستقال من أشكال  (3)لقد اعترب قانون الشركات البحرلين    
الشركات التجارلة على غرار شركة التضامن والتوصية وشركة املسؤولية 

ة أو ، اهلدف من أتسيسها متلك أسهم يف شركات مسامهة حبرلني(4)احملدودة....إخل
أجنبية، كذلك متلك أسهم أو حصص يف شركات ذات مسؤولية حمدودة حبرلنية أو 
أجنبية، أو االشرتاك يف أتسيس هذه الشركات بنوعيها، والعمل على إدارهتا واقراضها 

 . (5)وكفالتها لدى الغري

 

                                                           
تكون أغراض »املشار إليه سابقا على  1991لسنة  95من قانون الشركات الققري رقم  190تنص املادة  (1)
 :شركة القابضة وفقا ملا لليال
 .املشاركة يف ادارة الشركات التابعة هلا أو اليت تساهم فيها  -
  .استثمار أمواهلا يف االسهم والسندات واالوراق املالية  -
 .توفري الدعم الالزم للشركات التابعة هلا -
احلقوق املعنولة واستغالهلا وأتجريها للشركات متلك براءات االخرتاع واالعمال التجارلة واالمتيازات وغريها من   -

 .التابعة هلا أو لغريها
 «.  متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود املسموح هبا وفقا للقانون -
 املشار إليه سابقا.  1991لسنة  95من قانون الشركات الققري رقم  191انظر: املادة  (2)
 19/99/1991، املتضمن قانون الشركات التجارلة البحرلين، الصادر بتارلخ 1991لسنة  11املرسوم رقم  (3)
 املشار إليه سابقا.  1991لسنة  11من قانون الشركات البحرلين رقم  91انظر: املادة  (4)
 املشار إليه سابقا.  1991لسنة  11من قانون الشركات البحرلين رقم  189انظر: املادة  (5)
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 التشريع العماينتعريف الشركة القابضة يف اثمنا: 

، إال (1)عند صدور قانون الشركات التجارلة العماين مل لتقرق إىل الشركة القابضة    
، وقد سار على (2)أنه أدرجها الحقا مبوجب التعدلل الذي أدخله على هذا القانون
 . (3)نفس منهج القانون البحرلين، حبيث اعتربها نوع من أنواع الشركات

عرلف للشركة القابضة حبيث اعتربها شركة وقد حاول التشرلع العماين إعقاء ت    
مسامهة او حمدودة املسؤولية تقوم ابلسيقرة املالية واالدارلة على شركة او أكثر من 

على األقل من  %51الشركات األخرى اليت تصبح اتبعة هلا وذلك من خالل متلكها 
ت أسهم تلك الشركة او الشركات سواء كانت من شركات املسامهة أو من الشركا

 .(4)حمدودة املسؤولية

كما حدد املشرع العماين موضوع الشركة القابضة يف ادارة الشركات التابعة هلا او      
املشاركة يف ادارة الشركات األخرى اليت تساهم فيها، إمكانية استثمار امواهلا يف األسهم 

للشركات والسندات واألوراق املالية، ابإلضافة لتقدمي القروض والضماانت والتمولل 
التابعة هلا، مع السماح هلا كذلك بتملك براءات االخرتاع والعالمات التجارلة 
واالمتيازات وغريها من احلقوق املعنولة واستغالهلا وأتجريها للشركات التابعة هلا 

 .(5)ولغريها

                                                           
 1810 سنة، املتضمن قانون الشركات التجارلة العماين، الصادر 1810لسنة  90السلقاين رقم  املرسوم (1)
، املتضمن تعدلل قانون الشركات التجارلة 1880لسنة  92جاء هذا التعدلل مبوجب املرسوم السلقاين رقم  (2)

 .1880سنة العماين، الصادر 
 من قانون الشركات التجارلة العماين، املشار إليه سابقا. 91أنظر: املادة  (3)
 من قانون الشركات التجارلة العماين، املشار إليه سابقا. 111أنظر: املادة  (4)
 من قانون الشركات التجارلة العماين، املشار إليه سابقا. 111أنظر: املادة  (5)
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وقد ألزم املشرع العماين أن تدرج عبارة "شركة قابضة" اىل جانب اسم الشركة يف      
مجيع أوراقها واعالانهتا والواثئع األخرى الصادرة عنها، كما منعها من متلك أي أسهم 

 . (1)يف الشركات القابضة األخرى

 تعريف الشركة القابضة يف التشريع التونسياتسعا: 

شرلع التونسي، فعلى غرار املعاجلة التفصيلية اليت خص هبا جممع أما ابلنسبة للت    
على خالف أغلب التشرلعات -الشركات ككل واليت أشران إليها سابقا، فإنه اجته 

إىل حماولة تعرلف  الشركة القابضة تعرلفا واسعا للم  -العربية السابع اإلشارة إليها
خله على قانون الشركات التجارلة مبختلف جوانبها، وذلك من خالل التعدلل الذي أد

 .1991سنة 

وقد عرفها أبهنا شركة أتيت على رأس جممع الشركات هلا شخصيتها القانونية     
املستقلة، وختضع ابقي الشركات التابعة إىل رقابتها هبدف حتقيع وحدة القرار داخل 

مال كل شركة من ، وذلك عن طرلع املسامهة املباشرة أو غري املباشرة يف رأس (2)اجملمع
 .(4)، ابستعمال النفوذ القانوين أو الفعلي(3)الشركات املنتمية إىل جممع الشركات

وجند أن املشرع التونسي مل حيصر موضوع الشركة القابضة وغرضها يف جماالت     
حمددة دون غريها، غري أنه اعتمد على غرض الشركة كمعيار يف التفرقة بني الشركة 

األم، فأعترب ان الشركة اليت أتيت على رأس اجملمع تسمى ابلشركة األم القابضة والشركة 
                                                           

 ات التجارلة العماين، املشار إليه سابقا.من قانون الشرك 111أنظر: املادة  (1)
 من جملة الشركات التجارلة التونسي، املشار إليه سابقا. 091/91أنظر: املادة  (2)
وجيب أن تكون »...من جملة الشركات التجارلة التونسي، املشار إليه سابقا، على ماللي:  091/90تنص املادة  (3)

 «.ري مباشرة يف رأس مال كل شركة من الشركات املنتمية إىل جتمع الشركات...الشركة األّم مسامهة مباشرة أو بصفة غ
 من جملة الشركات التجارلة التونسي، املشار إليه سابقا. 091/91أنظر: املادة  (4)
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إذا كانت متارس نشاطا جتاراي وصناعيا إىل جانب شركاهتا التابعة، أما إذا اقتصر 
نشاطها على مسك وإدارة املسامهات اليت متلكها يف الشركات التابعة فقط، فإنه لقلع 

ملزمة على إضافة كلمة "شركة قابضة" إىل   عليها مصقلح الشركة القابضة اليت تكون
   (2)، والنص على هذه الصفة يف السجل التجاري للشركة.(1)كل الواثئع الصادرة عنها

كما جند أن املشرع التجاري التونسي قد اجته اجتاها استثنائيا خمالفا لباقي     
التشرلعات العربية، وذلك إبلزامه للشركة اليت أتيت على رأس اجملمع على أن تدرج أمساء  

 (3)كل الشركات التابعة هلا يف السجل التجاري اخلاص هبا.

لفا آخر للشركة القابضة وذلك من وابملقابل جند أن املشرع التونسي قد تناول تعر     
حبيث اعترب الشركة القابضة كل شركة  (4)خالل نصوص قانون سوق األوراق املالية،

من حقوق االقرتاع يف اجللسات  %59متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة ألكثر من 
 العامة هلذه الشركة، أو إذا كانت تتمتع أبغلبية حقوق االقرتاع مبفردها فيها مبقتضى

اتفاق مربم مع مسامهني آخرلن، أو إذا حتكمت بصورة فعلية يف اخذ القرارات أثناء 
 .  (5)اجللسات العامة هلذه الشركات مبقتضى حقوق االقرتاع اليت تتمتع هبا

                                                           
تعد شركة قابضة »للي:  من جملة الشركات التجارلة التونسي، املشار إليه سابقا، على ما 092/90تنص املادة  (1)

الشركة األم اليت ال متارس أي نشاط صناعي او جتاري، ولقتصر نشاطها على مسك مسامهات يف شركات أخرى 
 «.وإدارهتا...

جيب على كل شركة أم »للي:  من جملة الشركات التجارلة التونسي، املشار إليه سابقا، على ما 019تنص املادة  (2)
 «.املنتمية اىل جتمع الشركات...أن تتوىل التنصيص ابلسجل التجاري على الشركات 

وجيب على »...للي:  من جملة الشركات التجارلة التونسي، املشار إليه سابقا، على ما 019/92تنص املادة  (3)
 «.القابضة أن تنص ابلسجل التجاري على صفتها كشركة قابضة وعلى انتهاء صفتها تلك إن حصل ذلك...الشركة 

 .التونسي املاليةإبعادة تنظيم السوق  املتعلع 10/11/1880يف  املؤرخ 80/111 رقمقانون ال (4)
 ، املشار إليه سابقا.املاليةإبعادة تنظيم السوق  املتعلع 80/111 رقمقانون المن  19أنظر: الفصل  (5)
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 التشريع املوريتاينتعريف الشركة القابضة يف عاشرا: 

لقد حاول املشرع املورلتاين تعرلف الشركة القابضة، اليت نظمها بقرلقة ميكن أن     
، وذلك مبناسبة تناوله للشركة خفية (1)نصفها ابلعرضية ضمن نصوص القانون التجاري

 .االسم

إذ اعترب الشركة القابضة اليت أطلع عليها اسم "الشركة املسيقرة" أبهنا كل شركة      
مباشرة أو غري مباشرة جزء من رأس مال شركة أخرى حبيث خيوهلا ذلك متتلك بقرلقة 

أغلبية حقوق التصولت يف اجلمعية العامة لتلك الشركة، أو يف حالة استئثارها ابمتالك 
أغلبية حقوق التصولت يف تلك الشركة مبقتضى اتفاق مربم مع شركاء او مسامهني 

اقع من حتدلد القرارات يف اجلمعية كون كذلك يف حالة متكنها يف الو تآخرلن، كما 
  .(2)العامة للشركة التابعة مبا متلكه من حقوق التصولت

  التشريع اللييبتعريف الشركة القابضة يف إحدى عشر: 

ابلنسبة للتشرلع اللييب فقد نظم الشركة القابضة من خالل التنظيم اخلاص مبزاولة      
الذي عرفها أبهنا شركة مسامهة اهلدف من أتسيسها متلك   (3)األنشقة االقتصادلة،

كامل رأمسال شركة أو عدة شركات، أو متلك أكثر من نصف رأمسال شركة أو عدة 
 .(4)شركات أخرى

                                                           
 ، املتضمن مدونة التجارة املورلتانية. 19/91/1999املؤرخ يف  1999/95القانون  (1)
 سابقا. ااملشار إليه املورلتانية،من مدونة التجارة  519أنظر: املادة  (2)
اخلاص مبزاولة األنشقة االقتصادلة الصادر مبوجب قرار اللجنة  1991لسنة  11الالئحة التنفيذلة للقانون رقم  (3)

 .1999لسنة 111الشعبية العامة رقم 
اخلاص مبزاولة األنشقة االقتصادلة اللييب،  1991لسنة  11من الالئحة التنفيذلة للقانون رقم  12أنظر: املادة  (4)

 املشار إليه سابقا.
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وقد حدد املشرع اللييب غرض الشركة القابضة على سبيل احلصر يف إدارة الشركات      
األخرى اليت تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم التابعة هلا أو املشاركة يف إدارة الشركات 

هلا، وميكنها أن تؤسس شركات مسامهة مبفردها أو ابالشرتاك مع الغري، وجيوز هلا أن 
تقوم ابستثمار أمواهلا يف األسهم والسندات واألوراق املالية ابإلضافة إىل إمكانية تقدمي 

تنشأ صنادلع إلدارة األوراق  القروض والكفاالت والتمولل للشركات التابعة، وهلا أن
 .(1)املالية للشركة مبا تتضمنه من أسهم وصكوك ومستندات وأوراق مالية

ألزم املشرع اللييب الشركة القابضة أبن تضيف عبارة " شركة قابضة " يف مجيع  كما    
األوراق واالعالانت واملراسالت وسائر الواثئع اليت تصدر عنها إىل جانب االسم 

 .(2)التجاري والرقم الضرليب اخلاصني هبا

قابضة بعد أن حاولنا عرض التعرلفات اليت جاءت هبا أغلب التشرلعات للشركة ال    
 ميكن أن نبدي جمموعة من املالحظات فيما للي: 

 :ميكن أن نقسم التشرلعات  من حيث املعاجلة التشريعية للشركة القابضة
 العربية إىل طائفتني: 

  الطائفة األوىل:

تناولت الشركة القابضة من خالل نصوصها القانونية ابختالف فروعها، فنجد كل     
، السوري، الققري، البحرلين، العماين، التونسي قد من التشرلع الكوليت، األردين
                                                           

اخلاص مبزاولة األنشقة االقتصادلة اللييب،  1991لسنة  11من الالئحة التنفيذلة للقانون رقم  10أنظر: املادة  (1)
 املشار إليه سابقا.

اخلاص مبزاولة األنشقة االقتصادلة  1991لسنة  11من الالئحة التنفيذلة للقانون رقم  10/92ر: املادة أنظ (2)
 اللييب، املشار إليه سابقا.
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نظموها يف إطار قانون الشركات، أما التشرلع املورلتاين تناول الشركة القابضة ضمن 
نصوص القانون التجاري، وعلى عكسهم جند أن املشرع املصري قد نظم الشركة 

اخلاص نظمها القابضة ضمن فرعني قانونيني خمتلفني، فالشركة القابضة يف الققاع 
بقانون الشركات أما الشركة القابضة يف الققاع العام فقد نظمها يف قانون شركات 
الققاع العام، أما املشرع اللييب فقد تناوهلا يف القانون اخلاص مبزاولة األنشقة 
االقتصادلة. يف حني أننا جند أن املشرع اللبناين قد انفرد بقرلقته اليت نظم هبا الشركة 

 إذ أنه خصها بقانون مستقل.   القابضة،

  الطائفة الثانية:

وتضم التشرلعات اليت مل تتضمن نصوص خاصة تعرف من خالهلا الشركة القابضة      
أو تنظمها، ولدخل ضمن هذه القائفة كل من التشرلع االمارايت، العراقي، السوداين، 

ابإلضافة إىل التشرلع املغريب. غري اننا ابملقابل مل جند يف هذه  (2)السعودي، (1)اليمين،
 التشرلعات ما مينع من إنشاء مثل هذا النوع من الشركات.

 

                                                           
ابستثناء النص الذي عرف املؤسسة العامة القابضة، الذي تضمنه قانون اهليئات واملؤسسات والشركات العامة،  (1)

والذي عرف  1881لسنة  91، املعدل مبوجب القانون رقم 1881لسنة  25م الصادر مبوجب القرار اجلمهوري رق
كل مؤسسة عامة متارس نشاطها بواسقة ما »منه، واليت جاء فيها:  91املؤسسة العامة القابضة من خالل املادة 

بن صاحل  ، ألكثر تفاصيل حول موقف املشرع اليمين من الشركات القابضة راجع: انيس«لتبعها من وحدات اقتصادلة
 .11و  11، ص ص املرجع السابعالقاضي، 

النص  إال اننا جند ،هـ11/2/1295 املؤرخ يف 99 رقم امللكي ابملرسوم الصادر السعودي الشركات نظاممل لتقرق  (2)
 ه عن وزارة املالية واملتعلع ابملعاجلة الزكولة19/90/1019الصادر بتارلخ  1995الذي تضمنه القرار الوزاري رقم 

لالستثمارات ابلشركات التابعة داخل وخارج اململكة العربية السعودلة، والذي لفرض على جمموعة الشركات القابضة 
 وشركاهتا التابعة تقدمي حساابت موحدة، حبيث لتم حماسبتها على أساس وعاء زكوي واحد.
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 :من حيث التسمية  
جند أن كل التشرلعات العربية اليت نظمت الشركة القابضة قد أطلقت عليها     

مصقلح الشركة " القابضة " ابستثناء املشرع التونسي والتشرلع املورلتاين، حبيث أطلع 
األول تسمية "الشركة األم" على هذا النوع من الشركات كأصل عام، أما تسمية 

لشركة االم اليت ال تزاول النشاط التجاري "الشركة القابضة" فقد أطلقها على ا
واالقتصادي، أما التشرلع املورلتاين فقد آثر أن لقلع على هذا النوع من الشركات 

 متسية الشركة املسيقرة. 
وجتدر االشارة ان املشرع اللبناين قد استعمل يف آن واحد مصقلح الشركة القابضة     

عبارة عن ترمجة حرفية لكلمة "قابضة"  يه"شركة اهلولدلنغ" كمرادف هلا، و ومصقلح 
 من اللغة اإلجنليزلة إىل اللغة العربية. 

 :من حيث غرض الشركة القابضة  
جند كذلك أن التشرلعات ذهبت مذهبني خمتلفني فمنها من منع الشركة القابضة     

من مزاولة األنشقة التجارلة والصناعية إىل جانب الشركات التابعة، إذ تكتفي فقط 
إبدارة احملفظة املالية هلذه الشركات، وقد ذهبت هذه التشرلعات إىل أبعد من ذلك حني 

 .ت اليت جيوز للشركات القابضة أن تنشط فيهاحددت على سبيل احلصر اجملاال
وقد تبىن هذا املوقف كل من التشرلع اللبناين، األردين، العماين، السوري، البحرلين      

ابإلضافة إىل التشرلع الققري والكوليت واللييب، وجند أن املشرع املصري عند تنظيمه 
ه نسبيا عن ابقي التشرلعات للشركة القابضة يف إطار الققاع العام فقد اختلف موقف

أجاز  هاليت أشران إليها يف السماح للشركة القابضة من مزاولة النشاط االقتصادي، إذ أن
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هلا ذلك بصورة استثنائية وعند الضرورة، وابملقابل جنده قد تبىن ما ذهبت إليه هذه 
 التشرلعات من خالل التحدلد احلصري جملاالت نشاط الشركة القابضة.  

د أن التشرلع التونسي قد فرق بني الشركة القابضة والشركة األم من حيث وجن    
الغرض فأعترب ان شركة األم هي من متارس النشاط التجاري والصناعي، أما الشركة 
القابضة فيقتصر موضوع نشاطها على مسك وإدارة املسامهات اليت متلكها يف الشركات 

 حيصر نشاط الشركة القابضة يف أعمال معينة التابعة فقط، ولكن ابلرغم من هذا فإنه مل
دون غريها كما فعلت التشرلعات العربية األخرى وإمنا منعها من مزاولة النشاط 

 االقتصادي فقط.
أما التشرلع املورلتاين والتشرلع املصري الذي نظم الشركات القابضة يف الققاع     

 اخلاص فلم حيددا ال نوع وال جمال نشاط الشركات القابضة.
وحسب رألنا فإن السبب الرئيسي الذي جعل أغلب التشرلعات العربية تقيد نشاط     

صول الشركة القابضة على الشركة القابضة وحتصره يف جماالت حمددة، هو تفادي ح
وضعية مهيمنة يف السوق والقيام ابحتكار ققاعات اقتصادلة معينة، سواء كانت 
الشركة القابضة حتقع التكامل الرأسي أو األفقي مع ابقي شركات اجملمع، ابإلضافة إىل 

 أن حتدلد نشاط الشركة القابضة لسّهل مراقبتها سواء من الناحية اإلدارلة أو اجلبائية.
 القابضة الشركة لتعريف كأساس الرقابة فكرة اعتماد حيث من : 

هي األساس الذي لقوم عليه جممع الشركات واملعيار الفعلي للقول  الرقابةإن فكرة     
بوجوده، كما تعترب السند القانوين والفعلي الذي خيول الشركة القابضة اليت أتيت على 

جيه يف مواجهة شركاهتا التابعة، وعليه رأس اجملمع سلقات االشراف والرقابة والتو 
 لفرتض أن تكون السيقرة هي احملور الرئيس لكل حماولة لتعرلف الشركة القابضة.
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وانقالقا من ذلك وابلرجوع ملختلف احملاوالت التشرلعية اليت أشران إليها، جندها     
بينها حول  تعتمد معيار السيقرة يف تعرلفها للشركة القابضة، إال أهنا ختتلف فيما

وضوح هذا املعيار ودقته ومشوليته، فنجد كل من التشرلع اللبناين والسوري والبحرلين 
والكوليت لتقرق إىل فكرة السيقرة بقرلقة ضمنية غري واضحة، ولرجع السبب يف ذلك 

 لعدم حتدلدها لصور السيقرة ووسائل قيامها.

 متكن الشركة القابضة من أما ابقي التشرلعات فقد حاولت ابراز الوسائل اليت    
السيقرة على الشركات التابعة ولو بدرجات متفاوتة، فنجد التشرلع املصري قد عرف 
الشركة القابضة يف الققاع اخلاص من خالل وسيلتني تتمثل يف متلك الشركة القابضة 

ه أما يف تعرلف ،ألغلبية رأمسال الشركة التابعة أو يف السيقرة على تشكيل جملس إدارهتا
للشركات القابضة يف جمال ققاع األعمال العام فقد اكتفى بتبيان وسيلة وحيدة تتمثل 

وهو ما ذهب إليه املشرع اللييب حبيث اعترب (1)يف ملكية أغلبية رأمسال الشركة التابعة
اهلدف من أتسيس الشركة القابضة هو متلك كامل رأمسال الشركات التابعة، أو متلك 

 أكثر من نصف رأمساهلا. 

وقد اجته املشرع األردين تقرلبا نفس اجتاه املشرع املصري الذي نظم به الشركة     
تعرلفه للشركة القابضة على معيار السيقرة القابضة يف الققاع اخلاص، حبيث اعتمد يف 

من خالل ابراز وسائلها املتمثلة يف متلك األوىل أكثر من نصف رأس مال الثانية أو 
السيقرة على تشكيل جملس إدارهتا، غري أن االختالف الذي نالحظه ما بني التشرلع 

                                                           
 ا. من قانون شركات ققاع األعمال العام، املشار إليه سابق 19أنظر: املادة  (1)
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اع الوسيلتني املصري واألردين هو أن هذا األخري قد افرتض أن تتحقع السيقرة ابجتم
 معا.

أما التشرلع الققري والعماين فقد اجتها إىل تكييف أصل العالقة اليت تربط الشركة     
القابضة ابلشركة التابعة على أساس سيقرة األوىل على الثانية ماليا وإداراي ولتحقع هلا 

 على األقل من أسهمها. %51ذلك عن طرلع متلكها 

قا، نالحظ أن الشكل الذي أبرز به كل من التشرلع وعلى عكس ما أشران اليه ساب    
التونسي واملورلتاين ملعيار السيقرة عند حماولة تعرلف الشركة القابضة كان أوضح وأدق 

فقد اعتمد املشرع التونسي على فكرة املسامهة املالية للشركة القابضة  ،وأمشل من سابقيه
شركة التابعة جيعل لألوىل نفوذ قانوين سواء بقرلقة مباشرة أو غري مباشرة يف رأس مال ال

 أو فعلي على الثانية.

وهو تقرلبا نفس ما ذهب إليه التشرلع املورلتاين، غري أنه خيتلف عن التشرلع     
التونسي يف كون التشرلع املورلتاين قد تقرق إىل تفاصيل السيقرة القانونية والفعلية، 
وأضاف السيقرة االتفاقية اليت أغفلها التشرلع التونسي، وقد ركز يف تعرلفه للشركة 

املالية املباشرة أو غري املباشرة يف رأمسال الشركة التابعة وحيقع هلا القابضة على املسامهة 
ذلك أغلبية حقوق التصولت يف اجلمعية العامة، أو استئثارها ابمتالك أغلبية حقوق 
التصولت يف تلك الشركة مبقتضى اتفاق مربم مع شركاء او مسامهني آخرلن، أو متكنها 

عية العامة للشركة التابعة مبا متلكه من حقوق يف الواقع من حتدلد القرارات يف اجلم
 .التصولت
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 : تعريف الشركة القابضة يف تشريعات الدول الغربيةالفرع الثاين

 التشريع الفرنسيالشركة القابضة يف  تعريفأوال: 

ابلرجوع إىل خمتلف النصوص القانونية الفرنسية جند ان موقف التشرلع الفرنسي يف     
تعرلف الشركة القابضة قد تقور وتغري، من مفهوم ضيع جاء به ضمن مقتضيات قانون 

، إىل مفهوم واسع للشركة القابضة وذلك مبوجب 1899الشركات عند صدوره سنة 
 . 1895ات سنة التعدلل الذي ادخله على قانون الشرك

 1899فقد تناول املشرع الفرنسي الشركات القابضة يف قانون الشركات لسنة     
مواد قانونية، ميز من خالهلا  99حتت عنوان "الشركات التابعة واملسامهة" وذلك ضمن 

ما بني الشركة القابضة والشركة املسامهة، فاعترب أن األوىل تكون يف حالة متلكها ألغلبية 
من رأمسال  %59إىل  19، أما إذا تراوحت ملكيتها مابني (1)الشركة التابعةرأمسال 

 .(2)شركة أخرى فتسمى ابلشركة املسامهة

غري أن التشرلع الفرنسي انتقل من هذا التعرلف السقحي إىل تعرلف أكثر دقة     
، فقد تقرق من خالله إىل 1895ومشولية من خالل تعدلل قانون الشركات سنة 

 société)تعرلف الشركة القابضة، اليت آثر أن لقلع عليها تسمية "الشركة املراقبة" )
contrôlante ، يات القانونية اليت متكنها من السيقرة على خمتلف اآللوذلك إببراز

 شركات أخرى وجتعل منها اتبعة هلا، واليت تتمثل فيما للي: 
                                                           

(1) Art 354 de la Loi N° 66/537 : »Lorsqu'une société possède plus de la moitié du 

capital d'une autre société, la seconde est considérée pour l'application de la présente 

section, comme filiale de la première  .«  
(2) Art 354 de la Loi N° 66/537 : »Lorsqu'une société possède dans une autre société 

une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, la première est considérée, 

pour l'application de la présente section comme ayant une participation dans la 

seconde  .«  
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عندما متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءا من رأمساهلا وخيوهلا ذلك احلصول  -
  .على أغلبية األصوات يف اجلمعيات العامة هلذه الشركة

ولت يف هذه الشركة مبوجب اتفاق مع عندما متلك وحدها ألغلبية حقوق التص -
 ابقي الشركاء اآلخرلن أو املسامهني، بشرط أال لضر ذلك مبصلحة الشركة. 

عندما متلك يف الواقع ومبوجب حقوق التصولت اليت متلكها التحكم يف قرارات  -
  .اجلمعيات العامة هلذه الشركة

سلقة تعيني أو عزل عندما تكون شرلكة أو مسامهة يف هذه الشركة، وتكون هلا  -
 أغلبية أعضاء هيئاهتا اإلدارلة أو الرقابية.

تكون السيقرة مفرتضة عندما متتلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزء لتعدى  -
من حقوق التصولت، وال حيوز أي شرلك أو مساهم آخر بصفة  09%

 (1)مباشرة أو غري مباشرة جزءا أكرب من جزئها.
 

 

                                                           
(1) Art 30/300 du code de commerce français : » Une société est considérée, pour 

l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :  

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui 

conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société  

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en 

vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas 

contraire à l'intérêt de la société ; 

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions 

dans les assemblées générales de cette société ; 

 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de 

nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de 

direction ou de surveillance de cette société.  

    Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou 

indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre 

associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction 

supérieure à la sienne  .«  
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 التشريع اإلجنليزي:تعريف الشركة القابضة يف اثنيا: 

لقد حاول التشرلع اإلجنليزي تعرلف الشركة القابضة ألول مرة من خالل نص املادة     
( حبيث Companies Act 1948) 1809قانون الشركات الصادر سنة  150

اعترب الشركة قابضة يف حالة حتكمها يف تشكيل جملس إدارة شركة أخرى، أو يف حالة 
ملكيتها ألكثر من نصف رأمسال شركة أخرى، أو إذا كانت تسيقر على شركة وكانت 
هذه األخرية تسيقر بدورها على شركة أخرى، فتصبح هذه األخرية شركة اتبعة 

 .(1)لألوىل

( فيعقي Companies Act 2006) 1999لسنة  أما قانون الشركات    
 وصف الشركة القابضة عندما تتحقع فيها إحدى املواصفات التالية:

 عندما متتلك أغلبية حقوق التصولت يف شركة أخرى. -
عندما تكون شرلكة يف شركة أخرى ولكون هلا احلع يف تعيني أو عزل أغلبية  -

 أعضاء جملس إدارهتا.
ارسة سيقرة حامسة على شركة أخرى سواء مبوجب عندما لكون هلا احلع يف مم -

 القانون األساسي هلذه األخرية او يف إطار عقود السيقرة.

                                                           
 على ما للي: 1809اإلجنليزي لسنة  من قانون الشركات 150تنص املادة  (1)

» Meaning of "holding company" and "subsidiary" 

(1)For the purposes of this Act, a company shall, subject to the provisions of 

subsection(3) of this section, be deemed to be a subsidiary of another if, but only 

if,— 

   (a)that other either— 

          (i)is a member of it and controls the composition of its board of directors; or 

         (ii)holds more than half in nominal value of its equity share capital; or 

   (b)the first-mentioned company is a subsidiary of any company which is that 

other's subsidiary«. 
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عندما تكون شرلكة يف شركة أخرى خاضعة لسيقرهتا بواسقة ملكية أغلبية  -
 .(1)حقوق التصولت ابالتفاق مع ابقي الشركاء

شرلع اإلجنليزي أنه تبىن لظهر لنا من خالل تعرلف الشركة القابضة من طرف الت    
معيار السيقرة مبفهومها الواسع واليت تشمل السيقرة القانونية والسيقرة االتفاقية 

 ضافة إىل السيقرة حبكم الواقع.  ابإل

 ريع األمريكيالتشالشركة القابضة يف  تعريفاثلثا: 

 )التقنني الفدرايل للوالايت املتحدة االمرلكية  من 592/15لقد عرفت املادة     
Code of Federal Regulations CFR الشركة القابضة ابهنا كل شركة )

 .(2)متلك السيقرة املباشرة أو غري املباشرة على شركة أو عدة شركات أخرى

 بقرلقة تتملك الشركة كان إذاأن السيقرة تتحقع  592/91وقد اعتربت املادة     
خالل  من أو أكثر، أو شخص مع ابالتفاق أو ابلوكالة أو مباشرة غري أو مباشرة

                                                           
 على ما للي:  1999من قانون الشركات اإلجنليزي لسنة  1191تنص املادة  (1)

...»  An undertaking is a parent undertaking in relation to another undertaking, a 

subsidiary undertaking, if— 

 (a) it holds a majority of the voting rights in the undertaking, or  

 (b) it is a member of the undertaking and has the right to appoint or remove a 

majority of its board of directors, or  

 (c) it has the right to exercise a dominant influence over the undertaking—  

         (i) by virtue of provisions contained in the undertaking’s articles, or   

        (ii) by virtue of a control contract, or  

 (d) it is a member of the undertaking and controls alone, pursuant to an agreement 

with other shareholders or members, a majority of the voting rights in the 

undertaking...  « . 
 

 من القانون الفدرايل للوالايت املتحدة األمرلكية على ما للي:  592/15تنص املادة  (2)
» The term parent company means any company which directly or indirectly controls 

any other company or companies  « . 
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من أسهم  %15التابعة هلا، حقوق التصولت ألكثر من  الشركات من أكثر أو واحدة
شركة أخرى ختوهلا حقوق التصولت، وتتحقع السيقرة ألضا عندما متلك الشركة حع 
تعيني أغلبية مسريي شركة أخرى، أو إذا كانت متثل الشرلك الرئيسي فيها، أو تكون 

 .(1)من رأمساهلا %15حائزة ألكثر من 

 التشريع البلجيكي الشركة القابضة يف تعريفرابعا: 

أما القانون البلجيكي فقد ذهب إىل تعرلف الشركة القابضة ابستعمال معيار      
مزدوج لتمثل يف املسامهة املالية اليت ختول صاحبها السيقرة على إدارة الشركة دون أن 
لتقرق إىل تفصيل صور هذه السيقرة، فتكون الشركة قابضة وفع التشرلع البلجيكي إذا  

يف رأس مال شركة او عدة شركات اتبعة، حبيث  كان غرضها الرئيسي هو املشاركة
 .(2)ختول هذه املشاركة للشركة الشرلك أو املساهم سلقة إدارة هذه الشركات التابعة

 شريع دوقية لوكسمبورغتالشركة القابضة يف  تعريفخامسا: 

ذهب تشرلع دوقية لوكسمبورغ إىل نفس ما ذهب إليه التشرلع البلجيكي من     
خالل أتسيس تعرلفه للشركة القابضة على املسامهات املالية يف الشركات التابعة مهما  

                                                           
 من القانون الفدرايل للوالايت املتحدة األمرلكية على ما للي:  592/07تنص املادة  (1)

»For purpose of this chapter, a person shall be deemed to have control of ….. 

Any other company if the person directly or indirectly or acting in concert with one 

or more others persons, or through one or more others persons, or through one or 

more subsidiaries, owns, controls, or holds with power to vote, or holds proxies 

representing, more than 25 per cent of the voting shares or rights of such other 

company, or controls in any manner the election or appointment of a majority of the 

directors or trustees of such other company, or is a general partner in or has 

contributed more than 25 percent of the capital of such other company  « . 
 .111 ، صاملرجع السابعأمحد حممود املساعدة، أنظر:  (2)
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كانت نسبتها، إال أنه خيتلف معه يف فكرة حصر نشاط هذه الشركة يف إدارة وتسيري 
 .(1)يف ممارسة ألة نشاطات جتارلة أو صناعية الشركات التابعة دون أن لكون هلا احلع

أن الشركة القابضة هي  (2)21/91/1818وقد جاء يف املادة األوىل من قانون     
الشركة اليت تكون هلا جنسية دوقية لوكسمبورغ ولكون غرضها احلصري املسامهة املالية 

رة هذه يف شركات أخرى حملية أو اجنبية، أاي كان شكل هذه املسامهات وإدا
 (3)املسامهات، دون أن لكون هلا احلع يف ممارسة أي نشاط جتاري أو صناعي.

 التشريع السويسريتعريف الشركة القابضة يف سادسا: 

على خالف ما رألنا يف التشرلعات اليت أشران إليها سابقا واليت تبنت معيار السيقرة     
ولو بدرجات متفاوتة يف تعرلفها للشركة القابضة، جند أن التشرلع السولسري قد أغفل 
هذا املعيار عند تناوله هلا ابلتعرلف، حبيث ركز فقط على فكرة املسامهة املالية دون 

 .(4)رض املتوخى منها، أو إىل نسبتهااإلشارة إىل الغ

                                                           
 .11 ص ،املرجع السابع القاضي، صاحل بن انيس: راجع (1)

(2) Loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières 

(Holding companies), Mémorial Du Grand-Duché de Luxembourg, N° 39 de 3 août 

1929. 
(3)Art 01 de la Loi du 31 juillet 1929 « Sera considérée comme société holding, toute 

société luxembourgeois qui a pour objet exclusif la prise de participation sous 

quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, 

et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations, de manière qu'elle n'ait 

pas d'activité industrielle propre et qu'elle ne tienne pas un établissement commercial 

ouvert au public. Le portefeuille des sociétés Holding peut comprendre des fonds 

publics luxembourgeois ou étrangers.».  

 .12 ص ،املرجع السابع عيسى، بن حسني إبراهيم جعفر: أنظر (4)
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من قانون االلتزامات الفدرايل السولسري أن الشركة  911 ةداوقد اعترب ضمن امل    
القابضة هي شركة لكون غرضها األساسي املسامهة املالية يف رأمسال املشروعات 

 . (1)األخرى

 التشريع اإليطايلتعريف الشركة القابضة يف سابعا: 

ومن جهته جند أن التشرلع اإللقايل قد حاول تعرلف الشركة القابضة من خالل     
من القانون املدين اإللقايل،  1258تعرلفه للشركة التابعة، وذلك من خالل نص املادة 

حبيث اعتربها اهنا كل شركة متلك أسهما يف شركة أخرى بقدر لضمن هلا أغلبية حقوق 
 .(2)لك عن طرلع التعاقدالتصولت فيها، أو لكون هلا ذ

فالتشرلع اإللقايل قد اعتمد على معيار املسامهة املالية املؤدلة للسيقرة يف تعرلف     
الشركة القابضة، واملتمثلة يف االستحواذ على غالبية حقوق التصولت عن طرلع ملكية 
جزء من رأس املال، ابإلضافة إىل إقراره إمكانية التعاقد مع ابقي املسامهني للحصول 

 لتصولت يف اجلمعية العامة للشركة.على أغلبية حقوق ا

 تعريف التشريع الربازيلياثمنا: 

عرف املشرع الربازللي الشركة القابضة أبهنا شركة برازللية، متارس بقرلقة مباشرة أو     
غري مباشرة، سيقرة دائمة على الشركات التابعة هلا بصفتها مسامها أو مالكا للحصص 

 .(3)االجتماعية فيها، أو من خالل اتفاق تصولت مربم مع ابقي الشركاء واملسامهني
                                                           

 من قانون االلتزامات السولسري على ماللي: 911/90تنص املادة  (1)
«…..ne sont pas applicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des 

participations dans d’autres entreprises (sociétés holding)». 
(2) Voir : de Sola Canizares Felipe. Op.cit, P 605. 

 من قانون شركات املسامهة الربازللي املشار إليه سابقا، على ماللي: 199تنص املادة  (3)
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 الشركة القابضة يف التشريع اجلزائري  : تعريفالفرع الثالث

ابلرجوع إىل خمتلف النصوص القانونية يف التشرلع اجلزائري جنده عرف الشركة     
القابضة يف ثالث فروع قانونية خمتلفة، حبيث مت تعرلفها يف القانون التجاري، وهناك 

ضافة إىل تنظيم خاص هبا ضمن النصوص املنظمة للمؤسسة العمومية االقتصادلة ابإل
 القانون اجلبائي الذي تناوهلا ابلتنظيم كذلك، وهذا ما سوف نتناوله تباعا.

 لتشريع التجاريتعريف الشركة القابضة يف اأوال: 
إعقاء مفهوم  1815لقد حاول التشرلع التجاري اجلزائري عند صدوره سنة     

للشركة القابضة بقرلقة ضمنية دون ان لعقيها تسمية معينة، وذلك مبناسبة تقرقه 
لتعرلف الشركة التابعة والشركة املسامهة، إذ اعترب أن الشركة تكون اتبعة لشركة أخرى 

أما إذا مل تتجاوز ملكيتها هذا  (1)رأمسال األوىل،عندما متتلك الثانية أكثر من نصف 
 .(2)النصاب فإهنا تعترب مسامهة يف هذه الشركة

كما ألزم املشرع التجاري الشركة اليت متتلك أكثر من نصف رأمسال شركة أخرى      
إبعالم الشركاء ومندويب احلساابت بذلك، كما للتزم جملس إدارهتا بتبيان خمتلف 

                                                                                                                                                                     

«La société mère doit être brésilienne et doit exercer, directement ou indirectement, 

de façon permanente, la domination des sociétés filiales, en tant qu'actionnaire ou 

titulaire de droits sociaux, ou bien moyennant convention de vote avec d'autres 

associés ou actionnaires». 

Voir : Konder Comparato Fabio, Op.cit, P 138. 
 من القانون التجاري اجلزائري قبل التعدلل. 118أنظر: املادة  (1)
 من القانون التجاري اجلزائري قبل التعدلل. 129أنظر: املادة  (2)
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وقد منع املشرع التجاري املسامهة املتبادلة بني  ،(1)التابعة وأرابحهانشاطات الشركات 
 .(2)الشركات اليت ترتبط فيما بينها بروابط مالية مهما كانت نسبة هذه املسامهة

وأول ما نالحظه من خالل هذه احملاولة التشرلعية هو السقحية وعدم الدقة اليت     
تناول هبا املشرع الشركة القابضة، حبيث أنه مل لقدم تعرلفا شامال هلا ومل لنب وسائل قيام 
عالقة التبعية بينها وبني شركاهتا التابعة، ابلرغم من أنه تقرق ملفهوم املسامهة املالية اليت 

اوز نصف رأمسال الشركات التابعة ابعتبارها الوسيلة الوحيدة اليت حتقع عنصر تتج
 التبعية.

ونرى أن سبب ذلك لرجع إىل طبيعة النظام االقتصادي الذي كانت تتبناه اجلزائر     
خالل تلك الفرتة واملتمثل يف النظام االشرتاكي الذي لقوم على احتكار الدولة للتجارة 

لتجارة الداخلية، ابإلضافة إىل التضييع على كل استثمار أجنيب اخلارجية وتقييد ا
 حمتمل.

غري أننا وابملقابل ميكن أن نستنتج من هذه احملاولة التشرلعية جواز إنشاء الشركات     
القابضة دون عوائع قانونية، إذ أن املشرع قد أجاز وبصورة واضحة وصرحية إمكانية 

دون أي حتدلد لنسبتها، ابستثناء القيد الذي  متلك الشركة أسهما يف شركات أخرى
وضعه واخلاص مبنع املسامهة املالية املتبادلة بني الشركات، حبيث ال جيوز أن متتلك 

 الشركة أسهما يف شركة أخرى تكون حائزة على أسهم فيها ولو بنسب ضئيلة. 

وبعد التحوالت االقتصادلة اليت عرفتها اجلزائر مع هنالة مثانينات القرن املاضي،     
وموجة اإلصالحات العميقة اليت مست خمتلف الققاعات وعلى رأسها الققاع 

                                                           
 من القانون التجاري اجلزائري قبل التعدلل. 121أنظر: املادة  (1)
 من القانون التجاري اجلزائري قبل التعدلل. 121أنظر: املادة  (2)
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االقتصادي، جند ان املشرع اجلزائري قد غري موقفه بشأن الشركة القابضة، وجتسد ذلك 
 .(1)1889انون التجاري سنة خالل التعدلل الذي أدخله على الق

، أو (2)من رأمسال شركة أخرى %59وقد عرفها أبهنا الشركة اليت متتلك أكثر من     
عندما متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءا من رأمساهلا وخيوهلا ذلك احلصول على 
أغلبية األصوات يف اجلمعيات العامة هلذه الشركة، أو عندما متلك وحدها ألغلبية 

ألصوات يف هذه الشركة مبوجب اتفاق مع ابقي الشركاء اآلخرلن أو املسامهني، كما ا
اعترب الشركة ابهنا قابضة عندما متلك يف الواقع ومبوجب حقوق التصولت اليت متلكها 

 (3).التحكم يف قرارات اجلمعيات العامة هلذه الشركة

قابضة وذلك عندما  وقد أعقى املشرع التجاري حالة أخرى تكون فيها الشركة    
من حقوق التصولت، وال حيوز  %09متتلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزء لتعدى 

 (4).أي شرلك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءا أكرب من جزئها

من خالل ما عرضناه لظهر لنا جليا التغري اجلذري يف موقف املشرع التجاري     
ة القابضة، وأول ما ميكن تقدميه من تعليقات حول هذا اجلزائري من تعرلف الشرك

التعرلف هو التسمية اليت خص هبا هذه الشركة، إذ أطلع عليها مصقلح "الشركة 

                                                           
 11/11/1889بتارلخ  11، الصادر ابجلرلدة الرمسية عدد 98/11/1889املؤرخ يف  89/11األمر رقم  (1)

 املتضمن تعدلل وإمتام القانون التجاري.
 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم. 118أنظر: املادة  (2)
 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم. 121أنظر: املادة  (3)
 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم. 121أنظر: املادة  (4)
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( وهي Société Holdingالذي قابله يف النص الفرنسي مبصقلح ) (1)القابضة"
 .العبارة اليت أطلقتها غالبية التشرلعات العربية على هذه الشركة

لكون املشرع اجلزائري قد اجته اجتاها خمالفا ملا جاء به التشرلع الفرنسي الذي  هبذاو     
مل لتبىن هذه التسمية خالل النصوص اليت نظم هبا هذا النوع من الشركات، ابلرغم أن 
املشرع اجلزائري قد سالر املشرع الفرنسي يف طرلقة تعرلفه للشركة القابضة، إذ أننا جند 

من  122/92ن القانون التجاري متقابقة تقابع اتم مع املادة م 121أن املادة 
 الفرنسي، بل هي عبارة عن ترمجة حرفية هلا. التجاريقانون ال

والسؤال املقروح يف هذا الصدد لدور حول الدوافع اليت جعلت املشرع اجلزائري     
لتبىن مصقلحا مل لتبنه املشرع الفرنسي ابلرغم من أنه قد استمد تعرلفه هلذه الشركة 

 بشكل حريف من التشرلع الفرنسي.

ولة وحنن نرى أن السبب الذي جعل املشرع اجلزائري لتبىن هذا املصقلح هو حما    
مسالرة املصقلح الذي اعتمده يف النصوص القانونية اخلاصة اليت جاء هبا إلعادة 

، والذي استعمل فيه 1885إنعاش وإصالح املؤسسات العمومية االقتصادلة سنة 
 ألول مرة مصقلح الشركة القابضة. 

 

 

                                                           
... تسمى الشركة اليت »من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم على:  121تنص الفقرة األخري من املادة  (1)

 .«وفقا للفقرات السابقة، قصد تقبيع هذا القسم، " الشركة القابضة" تراقب شركة أو عدة شركات
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ظم للمؤسسات العمومية تعريف الشركة القابضة يف التشريع املناثنيا: 
 االقتصادية

كما أشران سابقا فإن مصقلح الشركة القابضة ظل غرلبا عن أدبيات التشرلع      
، سنة صدور القانون املتعلع بتسيري رؤوس األموال 1885اجلزائري إىل غالة سنة 

التجارلة التابعة للدولة، حبيث تضمن ألول مرة مصقلح "الشركة القابضة"، الذي لعترب 
لقانوين اجلزائري، إذ أن هذا مصقلح مستورد من النظام خمالفا للمرجعية النظرلة للنظام ا

 .(1)القانوين االجنلوسكسوين

ولعل السبب الرئيسي يف ذلك لرجع إىل الظروف السياسية واالقتصادلة اليت كانت     
تعيشها اجلزائر خالل تلك الفرتة، اليت كانت تسمى ابملرحلة االنتقالية على الصعيدلن 

ي، ابإلضافة إىل الصعوابت اليت كانت تعاين منها اجلزائر السياسي وحىت االقتصاد
جراء االخنفاض الكبري الذي عرفته أسعار احملروقات بدالة من النصف الثاين من سنوات 
الثمانينات، واضقرار اجلزائر إلعادة جدولة دلوهنا مع صندوق النقد الدويل، والذي 

  فرضها هذا األخري.     ترتب عنه خضوعها للخقة االقتصادلة اإلصالحية اليت

ولرى الدكتور عجة اجلياليل يف هذا الشأن أن استعمال مصقلح "الشركة القابضة"     
هلوس السلقة بكل ما هو أجنلوسكسوين بعد »...ورد خالل تلك الفرتة كتجسيد 

فشل جتارهبا مع النظام الالتيين...ومناقشة هذا التأثر ال لكون له ارتباط مباشر حبقل 
وم القانونية بل ميكن تفسريه من زاولة بسيكولوجية حبتة حيث تعودت السلقة العل

ملواجهة أزماهتا املتعددة على استرياد مصقلحات هلا وقع نفسي على نفسية املواطن 
                                                           

عجة اجلياليل، املظاهر القانونية لإلصالحات االقتصادلة، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق أنظر:  (1)
 .21، ص 1999جامعة اجلزائر، سنة 
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اجلزائري املغروم بنموذج احلياة األجنلوسكسونية أو احللم األمرلكي كما لعرب عنها عادة، 
هنالة الثمانينات مصقلح املاجنمنت أو عقد التسيري  وضمن هذا التصور استوردت يف

 82/99وعقد الفاكتورلنغ مبقتضى املرسوم التشرلعي رقم  98/91مبقتضى القانون 
وعقد الفرنشيز ابلنسبة إىل التبادل التجاري اخلارجي... وجاء مصقلح اهلولدلنغ 

حتاول من ليستخدم ألضا وابنتهازلة مقصودة كمفتاح إضايف لقاطرة اإلصالحات 
خالهلا السلقة الربهنة على جدلتها يف املضي قدما حنو حتقيع إصالح حقيقي 

 (1)«لالقتصاد الوطين... 

وقد حاول التشرلع اجلزائري إعقاء مفهوم متميز للشركة القابضة العمومية يف جمال     
ى الشركات االقتصادلة العمومية مقارنة مبفهومها يف ظل قواعد القانون التجاري عل

، حبيث أوكل إليها تسيري وتنظيم ومراقبة (2)غرار االجتاه الذي سار فيه املشرع املصري
األموال العمومية التجارلة اليت حتوزها الدولة واألشخاص املعنولة العامة اليت تشكل 
رأمسال الشركات القابضة وتتوزع يف شكل أسهم أو مسامهات أو شهادات استثمار أو 

 .(3)أي قيم منقولة أخرى

يف حني جعل أموال املؤسسات العمومية اليت مل حيول رأمساهلا إىل الشركات القابضة     
العمومية أو اليت لكتسي نشاطها القانوين طابعا اسرتاتيجيا يف نظر برانمج احلكومة 

                                                           
 .29 21ص ص ، املرجع نفسهعجة اجلياليل، أنظر:  (1)
راجع ماذكرانه حول مفهوم الشركة القابضة يف التشرلع املصري الذي ميز مابني مفهومها يف إطار الققاع العام  (2)

 الرسالة.من هذه  وما بعدها 191 ص، والققاع اخلاص
املتعلع بتسيري رؤوس األموال التجارلة التابعة للدولة، السابع اإلشارة  85/15من األمر  91و  91أنظر: املادة  (3)

 إليه.
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االقتصادي، ختضع للقوانني األساسية هلذه املؤسسات أو لقانون خاص حيدده 
 .(1)التنظيم

ملشرع اجلزائري قد أبرز أغراض الشركة القابضة من خالل القانون املتعلع وجند أن ا    
بتسيري رؤوس األموال التجارلة التابعة للدولة واملتمثلة يف املشاركة يف تنفيذ السياسة 
االقتصادلة للحكومة، كما أنه حصر جمال نشاطها يف استثمار حافظة األسهم 

يها هبدف زايدة مردودلتها وتنمية اجملموعات واملسامهات والقيم املنقولة احملولة إل
الصناعية والتجارلة واملالية التابعة هلا وذلك من خالل املوازنة بني تدخلها يف تنظيم 

، واحملافظة على (2)وترشيد سياسات واسرتاتيجيات االستثمار والتمولل لشركاهتا التابعة
  (3)استقالل الذمم املالية هلذه الشركات

استعراضنا هلذه التعارلف لظهر لنا جليا أن مفهوم الشركة القابضة من خالل     
العمومية خيتلف عن مفهوم الشركة القابضة يف القانون التجاري من عدة جوانب ميكن 

 عرضها فيما للي:

رأمسال الشركة القابضة العمومية لكون مملوكا للدولة أو أحد األشخاص املعنولة  -
يف القانون التجاري لكون رأمساهلا مملوكا ألشخاص العامة، أما الشركة القابضة 

 خاضعني للقانون العام أو القانون اخلاص.

                                                           
 املتعلع بتسيري رؤوس األموال التجارلة التابعة للدولة، السابع اإلشارة إليه. 85/15من األمر  92أنظر: املادة  (1)
س األموال التجارلة التابعة للدولة، السابع اإلشارة املتعلع بتسيري رؤو  85/15األمر  من 98و 99أنظر: املادة  (2)

 إليه.
 املتعلع بتسيري رؤوس األموال التجارلة التابعة للدولة، السابع اإلشارة إليه. 85/15األمر  من 19أنظر: املادة  (3)
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ترك املشرع التجاري احلرلة للشركة القابضة يف ممارسة األنشقة التجارلة  -
والصناعية مبختلف أنواعها وختصصاهتا، بينما حصر القانون املتعلع بتسيري رؤوس 

ولة جمال نشاط الشركة القابضة يف إدارة وتسيري األموال التجارلة التابعة للد
 الشركات التابعة فقط.

مل لبني املشرع األدوات واألساليب اليت لتحقع هبا عنصر التبعية للشركة القابضة  -
العمومية، بينما حدد املشرع التجاري ذلك بصورة دقيقة وواضحة حبيث تقرق إىل 

قابضة على شركاهتا التابعة واليت قد خمتلف مصادر السيقرة اليت متارسها الشركة ال
 تكون قانونية أو حبكم الواقع أو االتفاق.

مل حيدد القانون التجاري الشكل القانوين الذي تتخذه الشركة القابضة، بينما  -
 جند أن الشركة القابضة العمومية جيب أن تفرغ يف شكل شركة مسامهة.

 شركة القابضة يف التشريع اجلبائيتعريف الاثلثا: 
أما ابلنسبة لتعرلف التشرلع الضرليب اجلزائري للشركة القابضة، فإننا جنده خيتلف      

هو اآلخر اختالفا ظاهرا عن تعرلف القانون التجاري هلا، على غرار ما الحظناه من 
مكرر من قانون  129اختالف يف تعرلف جممع الشركات، فبالرجوع لنص املادة 

، جندها تقلع تسمية الشركة األم بدل القابضة على (1)اثلةالضرائب املباشرة والرسوم املم
الشركة اليت أتيت على رأس اجملمع، كما اهنا تشرتط إلعقائها هذا الوصف أن تكون هلا 

من رأمسال الشركات التابعة، كما أن هذه  %89ملكية مباشرة لنسبة ال تقل عن 

                                                           
حتت تبعيتها  .... تدعى الواحدة منها "الشركة األم" حتكم األخرى املسماة "األعضاء"»مكرر  129تنص املادة  (1)

أو أكثر من رأمسال االجتماعي والذي ال ميكن أن لكون ممتلكا كليا أو جزئيا من طرف  %89ابمتالكها املباشر لـ 
 .«شركة أخرى ميكنها أن أتخذ طابع الشركة األم...
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الشركة األم، حتت طائلة إقصائها من األخرية ال جيوز هلا أن متتلك أي نسبة من رأمسال 
 .االستفادة من النظام اجلبائي اخلاص مبجمعات الشركات

لعل أهم ما دفع ابملشرع اجلبائي للسري يف هذا االجتاه هو حماولة تضييع نقاق     
تقبيع نظام الدمج اجلبائي، وحصره فقط على اجملمعات اليت تربقها روابط اقتصادلة 

من رأمسال الشركات  %89ه لنسبة متلك قصوى ال تقل عن متينة وذلك ابشرتاط
التابعة، كما أن اشرتاطه للتملك املباشر كان هدفه تبسيط نظام الدمج اجلبائي وتفادي 
ما قد لرافع التملك غري املباشر من تعقيدات ابإلضافة إىل الصعوابت التقنية اليت قد 

 .(1)ركاهتا التابعةتنشأ عن املسامهات املتبادلة بني الشركة األم وش

 الثاين: التعريف الفقهي للشركة القابضة املطلب

والتبالن التشرلعي بني ، (2)ن اختالف الزاولة اليت لنظر هبا إىل الشركة القابضةإ      
 .(3)القوانني املختلفة يف تعرلفه هلا، انعكس على موقف الفقه من تعرلف هذه الشركة

  .(4)حبيث مل لتفع الفقهاء على إعقاء تعرلف موحد للشركة القابضة

وقد اختلف الفقهاء حول تعرلف الشركة القابضة، فمنهم من اعتمد يف تعرلفه هلا       
على فكرة السيقرة اليت متارسها هذه األخرية على شركاهتا التابعة، ومنهم من استند يف 

اليت تقوم هبا الشركة األم يف أنشقة وإدارة  تعرلفه على عنصر املسامهة واملشاركة

                                                           
 15، ص املرجع السابعرابح بن زارع، ملزلد من التفصيل راجع:  (1)
 11املرجع السابع، ص مروان بدري اإلبراهيم، أنظر:  (2)
 19، ص ، املرجع السابعالقرشي حممد أمحد مفلحأنظر:  (3)
 119، ص املرجع السابعأمحد حممود املساعدة، أنظر:  (4)

http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
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والبعض اآلخر أسس تعرلفه على طبيعة النشاط الذي تزاوله هذه  ،(1)الشركات التابعة
  (2).الشركة

هي الشركة اليت متتلك االسهم »فريى جانب من الفقه أن الشركة القابضة:       
املتداولة لشركات أخرى تسمى الشركات التابعة، وهذه الشركة ال تنتج السلع أو 
اخلدمات بنفسها وامنا الغرض منها فقط متلك أسهم الشركات االخرى هبدف السيقرة 

ليت متتلكها يف الشركات التابعة، ومتتلك الشركة عليها وإدارة حافظة االوراق املالية ا
القابضة عادة غالبية االسهم يف الشركات التابعة، وتكون مهمة مدلرها واعضاء جملس 

 .(3)«اإلدارة فيها بشكل عام احلفاظ على السيقرة على الشركات التابعة 

خرى شركة متلك أسهما يف عدة شركات أ»وعرفها البعض اآلخر على أهنا:       
تسمى ابلشركات التابعة ابلقدر الكايف الذي ميكنها من السيقرة على إدارة الشركة، 

  (4)«وذلك بتقرلر من الذي لتوىل إدارة الشركات التابعة

شركة لكون نشاطها الرئيسي أو الوحيد متلك »أبهنا: لرى كما أن البعض اآلخر        
متثل مشاركتها يف رأس مال شركات أخرى، لقلع عليه  وإدارهتا حمفظة أوراق مالية

  (5)«ابلشركات التابعة أو الوليدة

                                                           
 .15، ص املرجع السابعأنظر: شرلف حممد غنام،  (1)
 .211، ص املرجع السابعدرلد حممود على، الشركة القابضة: املفهوم القانوين وآلية التكولن، أنظر:  (2)
 .91أنظر: الشركة القابضة، املرجع السابع، ص  (3)
 .102، ص املرجع السابعأنظر: حممود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه،  (4)
 .100، ص املرجع نفسهأنظر: حممود مسري الشرقاوي،  (5)
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الشركة اليت هلا السيقرة على شركات أخرى تسمى » ومت تعرلفها على أهنا:       
الشركات التابعة، حبيث هلا أن تقرر من لتوىل إدارة الشركات التابعة أو على األقل تؤثر 

 .(1)«تخذها الشركة التابعة يف القرارات اليت ت

القابضة هي شركة تسيقر على  الشركة»وقد ذهب بعض الفقه اىل القول أبن:       
شركة اخرى وذلك عندما تسيقر على أسهم الشركة أو شرائها األسهم، وتكون 

 . (2) «اهلدفالسيقرة خالل التحكم ابلتصولت يف الشركة 
تلك الشركة اليت متتلك » كي لرى أبهنا: وجند جانب من الفقه األجنلو أمرل      

  .(3)«السيقرة على شركة نتيجة متلكها أسهما يف رأمساهلا 
الشركة األم على الشركة  سيقرة»خر من هذا الفقه فريكز على: اآلأما اجلانب       

التابعة، بسبب احتكارها حلع تعيني أعضاء جملس إدارة الشركة التابعة للحصول على 
 (4)«أغلبية األصوات اليت متكنها من توجيه الشركة التابعة ابالجتاه الذي حيقع مصاحلها

كة شر » الفقه الفرنسي لرى أن الشركة القابضة هي:  من جانب ويف املقابل جند      
لكون نشاطها الرئيسي أو الوحيد هو متلك وإدارة حمفظة أوراق مالية متثل مشاركتها يف 

 (5)« رأمسال شركات أخرى 

                                                           
 .191، ص املرجع السابعأنظر: م.م براق عبد هللا مقر،   (1)
 .111ص  ،املرجع السابعأمحد حممود املساعدة، أنظر:  (2)
أنظر ألضا: حممد حسني امساعيل، الشركة القابضة . 191، ص املرجع السابعم.م براق عبد هللا مقر،  أنظر: (3)

 .11، ص املرجع السابعوعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون املقارن، 
 11، ص املرجع السابعمروان بدري اإلبراهيم، أنظر:  (4)
 .100، ص املرجع السابعأنظر: حممود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه،  (5)
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اليت هتدف إىل ممارسة  الشركة» وقد ذهب البعض العتبار الشركة القابضة أبهنا       
السيقرة على شركات أخرى عن طرلع متلك جزء من رؤوس أمواهلا دون أن تباشر أي 

  (1)«نشاط صناعي أو جتاري أو مايل بشكل مباشر

هي شركة متلك أسهمًا يف »ولرى جانب آخر من الفقه أبن الشركة القابضة:       
الكايف الذي ميكنها من السيقرة  عدة شركات أخرى تسمى "الشركات التابعة"، ابلقدر

على إدارة هذه الشركات. وتعترب هذه الشركات التابعة أعضاء يف جمموعة واحدة 
تسيقر عليها الشركة القابضة، حبيث تبدو وكأهنا جمرد فروع اتبعة لشركة واحدة هي 

  (2) «.الشركة القابضة

ت من اجل إدارهتا شركة متلك مسامهات املؤسسا»ولعرفها بعض الفقه أبهنا:     
 .(3)«والرقابة عليها

شركة تسيقر سيقرة مالية وإدارلة على »ولعرفها الدكتور درلد حممود علي أبهنا:       
شركة أو شركات أخرى عن طرلع متلك جزء من رأس ماهلا أو ابلسيقرة يف تعيني 

  (4)«.أعضاء جملس اإلدارة فيها أو عن طرلع إبرام اتفاقات إدارلة أو فنية معها

العقل »أما الدكتور معتصم حسني أمحد الغوشة فريى أن الشركة القابضة هي:     
املدبر لشركاهتا التابعة، إذ إهنا متارس نشاطها الصناعي والتجاري بوساطة هذه 

                                                           
 .211، ص املرجع السابعدرلد حممود على، الشركة القابضة: املفهوم القانوين وآلية التكولن، أنظر:  (1)

 .املرجع السابعأنظر ألضا: ماجد بن عبد هللا اهلداين،     
 .100و 102، ص ص املرجع السابعأنظر: حممود مسري الشرقاوي،  (2)
 111، ص املرجع السابعأمحد حممود املساعدة، أنظر:  (3)
 .211، ص املرجع السابعدرلد حممود على، الشركة القابضة: املفهوم القانوين وآلية التكولن، أنظر:  (4)
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الشركات، وتنحصر وظيفتها يف الرقابة والتخقيط والتوجيه واإلدارة. وتعود هلا هذه 
ى جملس اإلدارة يف الشركة التابعة ابلقدر الذي لضمن هلا السلقات نتيجة لسيقرهتا عل

 . (1)«وحدة القرار االقتصادي الصادر عن هذه الشركات.

شركة أتخذ »الشركة القابضة أبهنا  القرشي حممد أمحد مفلحوعرف الدكتور       
شكل الشركة املسامهة العامة، وتتمثل غالتها الرئيسية يف السيقرة املالية واإلدارلة على 

 . (2)«شركة أو شركات أخرى
الشركة اليت هلا السيقرة »ولعرف الدكتور فوزي حممد سامي الشركة القابضة أبهنا:       

رى تسمى " التابعة " حبيث تستقيع األوىل أن تقرر من لتوىل إدارة على شركة أخ
الشركة التابعة أو أن تؤثر على القرارات اليت تتخذها الشركة القابضة يف أحكام قبضها 

 (3)« على الشركة أو الشركات التابعة

الشركة اليت تسيقر بصورة مباشرة »وقد عرفها الدكتور علــي ضاري خليــل أبهنا:       
أو غري مباشرة على إدارة شركة أو شركات أخرى سيقرة قانونية أو فعلية أو اتفاقية 
حبيث لكون هلا وحدها سلقة اختاذ القرار يف تلك الشركة أو الشركات اليت تصبح اتبعة 

  (4)«.هلا

ن جانب الفقه اليمين، جند الدكتور انيس بن صاحل القاضي لعرفها أبهنا: أما م    
شركة تسيقر على شركات أخرى المتالكها نسبة من املسامهات أو املشاركات املالية »

                                                           
 29، ص 1991، األردن السابعاملرجع أنظر: معتصم حسني أمحد الغوشة،  (1)
 .11 ، صاملرجع السابع، القرشي حممد أمحد مفلحأنظر:  (2)
 .528ص  ، املرجع السابع،فوزي حممد سامي (3)
 . 21، ص املرجع السابعأنظر: علــي ضاري خليــل،  (4)

http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
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متارس نشاطا  أاليف تلك الشركات ابلقدر الذي ميكنها من السيقرة عليها على 
 (1).«صناعيا أو جتاراي

اليت متلك أسهمًا أو  الشركة»أما جملس الفقه اإلسالمي الدويل فقد عرفها أبهنا:     
حصصًا يف رأمسال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة متكنها قانواًن من 

 . (2)«السيقرة على إدارهتا ورسم خققها العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11، ص املرجع السابعأنظر: انيس بن صاحل القاضي،  (1)
جمللس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثع عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد ابلدوحة يف  129أنظر: القرار رقم  (2)

بعنوان "الشركات احلدلثة والشركات القابضة وغريها  1992من  جانفي 19إىل  11أايم دورته الرابعة عشرة خالل 
 وأحكامها الشرعية"
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 الثاين: مميزات الشركة القابضة املبحث

بعد التقرق إىل خمتلف املواقف التشرلعية والفقهية اليت حاولت إعقاء تعرلف      
للشركة القابضة، نرى أنه من الضروري التوقف عند أهم اخلصائص اليت تتصف هبا 
واليت جتعل منها مفهوما قانونيا متميزا، وعليه فسنحاول التقرق إىل خمتلف األشكال 

ابضة أن تتخذها، واستعراض مواقف التشرلعات املقارنة القانونية اليت ميكن للشركة الق
 من ذلك )مقلب أول(.

مث نعرج على متييز الشركة القابضة عن املفاهيم القانونية اليت تشبهها أو ختتلط هبا      
 .)مقلب اثن(

 األول: الشكل القانوين للشركة القابضة املطلب

األصل أن الشركة القابضة ال تعترب شكال قانونيا جدلدا لضاف إىل أشكال    
الشركات املعروفة يف القانون التجاري، حبيث جيوز هلا كقاعدة عامة أن تتخذ أي شكل 

، سواء شركات األموال أو األشخاص، أو الشركات (1)من اشكال الشركات التجارلة
خضع ألحكام الشكل القانوين الذي اختذته سواء حمدودة املسؤولية أو غري احملدودة، فت

من حيث قواعد اإلنشاء او خالل ممارسة أنشقتها التجارلة والصناعية أو تلك القواعد 
 . (2)املتعلقة ابنقضائها

فالشركة القابضة ال متثل سوى تقبيع من التقبيقات لنوع من أنواع الشركات     
"الشركة القابضة" ليست إال وصف تتصف به  ، وتسمية(3)املعروفة يف القانون التجاري

                                                           
(1) Voir : de Sola Canizares Felipe. Op.cit, P 606. 

 19، ص املرجع السابعمنذر عبد حسب هللا و م.م. رسول شاكر حممود،  (2)
 .املرجع السابعماجد بن عبد هللا اهلداين،  (3)
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هذه الشركة وذلك نظرا للمهام املتميزة اليت تضقلع هبا وليست هلا أي عالقة ابلشكل 
 .(1)القانوين للشركة

غري أننا ومن خالل دراستنا لتعرلف الشركة القابضة وجدان اختالفا وتبالنا بني     
التشرلعات يف تناوهلا لشكل الشركة القابضة، حبيث جند أن بعض التشرلعات قد 
جعلت من الشركة القابضة شكال لضاف إىل ابقي الشركات املعروفة يف القانون 

التشرلع لفرض على الشركة القابضة أن تتخذ التجاري، كما اننا وجدان جانبا آخر من 
شكال قانونيا حمددا، أما الفئة األخرية من التشرلعات اليت أطلعنا عليها جندها ترتك 

 احلرلة للشركة القابضة يف الشكل القانوين الذي تتخذه، وهذا ما سوف نتناوله تباعا.

شكال التشريعات اليت جعلت الشركة القابضة شكال من أ: الفرع األول
 الشركات

الشركة القابضة نوع من أنواع الشركات يف القانون  (2)اعترب التشرلع البحرلين    
التجاري، حبيث جاء ذكرها يف نص املادة اليت حددت أنواع الشركات التجارلة يف دولة 

  (3)البحرلن

                                                           
 .119، ص املرجع السابعأمحد حممود املساعدة،  (1)
 السابع اإلشارة إليه.، املتضمن قانون الشركات التجارلة البحرلين، 1991لسنة  11املرسوم رقم  (2)
السابع اإلشارة ، املتضمن قانون الشركات التجارلة البحرلين، 1991لسنة  11املرسوم رقم من  91تنص املادة  (3)

 الشركة: "..... اآلتية األشكال أحد نالبحرل لةو د يف تؤسس اليت التجارلة الشركة تتخذ نأ جيب إليه على ما للي: "
 لنيو مسئ اوا ابمسهتعاقد نالذل األشخاص ونلكو  ة،لابط تعترب هذه األشكال أحد تتخذ ال جتارلة شركة ، وكلالقابضة
 "التعاقد ذاه عن الناشئة االلتزامات نع نابلتضامو  شخصيا
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قد اجته نفس االجتاه وجعل الشركة القابضة نوع  (1)وجند كذلك أن املشرع العماين    
من أنواع الشركات التجارلة على غرار شركات التضامن، شركات التوصية، شركة 

 .(2)احملاصة، الشركات املسامهة، الشركات احملدودة املسؤولية

 التشريعات اليت حددت الشكل القانوين للشركة القابضة: الفرع الثاين

نسبة للتشرلعات اليت حددت الشكل القانوين للشركة القابضة جند أنه حىت ابل    
تبالنت مواقفها واختلفت حول األشكال القانونية اليت ميكن للشركة القابضة أن 
تتخذها، فنجد جمموعة من التشرلعات حددت شكال وحيدا لفرغ فيه هذا النوع من 

األردين، التونسي  الشركات وهي تتضمن كل من التشرلع املصري، اللبناين، السوري،
والتشرلع اللييب، أما اجملموعة الثانية فقد حصرت الشكل القانوين للشركة القابضة يف 
عدد من األشكال القانونية وهي تضم كل من التشرلع الكوليت، البحرلين، الققري، 

 العماين. 
 د للشركة القابضةالتشريعات اليت حددت شكل قانوين وحيأوال: 

أييت يف مقدمتها املشرع املصري الذي ألزم الشركة القابضة أن تتخذ شكل شركة     
مسامهة لكون رأمساهلا مملوك كليا للدولة أو ألحد األشخاص املعنولة اخلاضعة للقانون 

 . (1)العام إذا كانت شركة من شركات ققاع األعمال العام

                                                           
 املشار إليه سابقا.، املتضمن قانون الشركات التجارلة العماين، 1810لسنة  90املرسوم السلقاين رقم  (1)
 األنواع القانون هذا لنظم، على ماللي: " من قانون الشركات التجارلة العماين، املشار إليه سابقا 91املادة  تنص (2)

 نقاق يف تدخل ال شركة كل تكن مل وكأهنا ابطلة تعترب القابضة...... الشركة -...... والتجارلة الشركات من التالية
 والتضامن ابلتكافل مسؤولني الشركة هذه ابسم تعاملوا الذلن األشخاص ولكون اعاله، املذكورة الشركات أنواع أحد
 .  "األعمال هذه عن الناشئة االلتزامات عن
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الشركة القابضة شكل وحيد لتمثل الذي فرض على  (2)وجند كذلك التشرلع اللبناين    
 (3)يف الشركة املغفلة واخضعها لكل القواعد القانونية اليت ختضع هلا هذه الشركة.

الذي أوجب على الشركة القابضة أن تتخذ  (4)ولقرتب منه قانون الشركات السوري    
، كما اكسبها صفة التاجر بقوة (5)شكل شركة مسامهة مغفلة سواء خاصة أو عامة

 .(6)القانون وأخضعها لقواعد القانون التجاري

من الالئحة التنفيذلة  12كما أن التشرلع اللييب من جهته قد نص مبوجب املادة      
للقانون اخلاص مبزاولة األنشقة االقتصادلة على ضرورة أن تتخذ الشركة القابضة شكل 

 .(7)شركة املسامهة
إىل شركة املسامهة العامة كشكل قانوين جيب أن تفرغ فيه  (8)وذهب التشرلع األردين    

 .(9)الشركة القابضة
أما ابلنسبة للتشرلع التونسي، الذي فرق بني الشركة القابضة والشركة األم، على     

أساس موضوع نشاط كل منهما، فإنه رتب آاثرا على ذلك تتعلع بشكل الشركة اليت 

                                                                                                                                                                     
 اخلاص بشركات ققاع األعمال العام، املشار إليه سابقا. 1881لسنة  192من القانون رقم  91أنظر: املادة  (1)
 هولدنغ، املشار إليه سابقا. –املتضمن نظام الشركات القابضة  1892لسنة  05املرسوم االشرتاعي رقم  (2)
هولدنغ، املشار  –تضمن نظام الشركات القابضة امل 1892لسنة  05من املرسوم االشرتاعي رقم  95أنظر: املادة  (3)

 إليه سابقا.
 املتضمن قانون الشركات املشار إليه سابقا. 18املرسوم التشرلعي رقم  (4)
 املشار إليه سابقا.  1911لسنة  18من قانون الشركات السوري رقم  190انظر: املادة  (5)
تعترب الشركة »املشار إليه سابقا  1911لسنة  18من قانون الشركات السوري رقم  195/91تنص املادة  (6)

 «القابضة دائما شركة جتارلة وختضع ألحكام قانون التجارة...
 اخلاص مبزاولة األنشقة االقتصادلة، املشار إليه سابقا. 1991لسنة  11الالئحة التنفيذلة للقانون رقم  (7)
 .املتضمن قانون الشركات األردين 1881لسنة  11انون رقم الق (8)
 املشار إليه سابقا.  1881لسنة  11من قانون الشركات األردين رقم  190انظر: املادة  (9)
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القابضة، فاألوىل فرض عليها املشرع أن تتخذ  تتخذها كل من الشركة األم والشركة
 .  (2)، أما الثانية فيجب أن تتخذ شكل شركة املسامهة(1)شكل الشركة خفية االسم

 التشريعات اليت حددت أشكال قانونية متعددة للشركة القابضة:اثنيا: 

 على سبيل احلصر، الشكل القانون(4)والبحرلين (3)حدد قانون الشركات الكوليت    
الذي جيب أن تفرغ فيه الشركة القابضة، حبيث جيب أن تتخذ سواء شكل شركة 
املسامهة، أو شكل الشركة ذات املسؤولية احملدودة أو شكل شركة الشخص الواحد، 

 (5)، وتكون ملزمة ابخلضوع لألحكام املنظمة لشكل الشركة اليت اختذته

للشركة القابضة أن تتخذ سواء فقد مسحا  (7)والعماين (6)أما التشرلعني الققري    
 شكل شركة املسامهة أو شكل الشركة ذات مسؤولية حمدودة.

 
 

                                                           
جيب أن تتخذ الشركة »من جملة الشركات التجارلة التونسي، املشار إليه سابقا، على ما للي:  091تنص املادة  (1)

 «.األم شكل شركة خفية االسم
وجيب أن تتخذ »...من جملة الشركات التجارلة التونسي، املشار إليه سابقا، على ما للي:  092/91تنص املادة  (2)

 «.أسهم...الشركة القابضة شكل شركة 
 من قانون الشركات الكوليت املشار إليه سابقا. 115انظر: املادة  (3)
، املتضمن قانون الشركات التجارلة البحرلين، السابع اإلشارة 1991لسنة  11من املرسوم رقم  188انظر: املادة  (4)

 إليه.
 من قانون الشركات الكوليت املشار إليه سابقا. 118انظر: املادة  (5)

، املتضمن قانون الشركات التجارلة البحرلين، السابع 1991لسنة  11من املرسوم رقم  290: املادة كذلك  انظر    
 اإلشارة إليه.

 املشار إليه سابقا.  1991لسنة  95من قانون الشركات الققري رقم  191انظر: املادة  (6)
 ر إليه سابقا.من قانون الشركات التجارلة العماين، املشا 111أنظر: املادة  (7)
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 التشريعات اليت مل حتدد الشكل القانوين للشركة القابضة: الفرع الثالث

من خالل التشرلعات اليت تناولناها ابلدراسة وجدان أن بعضها مل حيدد ومل لشرتط     
شكل قانوين حمدد تلتزم به الشركة القابضة، حبيث كأصل عام ميكن هلا أن تتخذ أي 
شكل من األشكال القانونية املعروفة يف القانون التجاري، سواء كان هذا الشكل 

ات األموال، كما أن الشركة القابضة ميكن أن لدخل ضمن شركات األشخاص أو شرك
 تكون شركة حمدودة املسؤولية او غري حمدودة.

وهذه املالحظة تنقبع على كل تشرلعات الدول الغربية اليت تناولناها ابلدراسة،     
واليت تضم كل من التشرلع الفرنسي، اإلجنليزي، األمرلكي، البلجيكي، السولسري، 

أما ابلنسبة للتشرلعات العربية فنجدها قد  ابإلضافة إىل تشرلع دوقية لوكسمبورغ.
ابضة يف أنواع حمددة ابستثناء التشرلع املورلتاين اجتهت إىل حصر شكل الشركة الق

الققاع اخلاص اللذان مل حيددا  إطاروالتشرلع املصري عند تنظيمه للشركة القابضة يف 
الشكل القانوين الذي تتخذه الشركة القابضة، وهلا كامل احلرلة يف اختيار ما شاءت 

 من األشكال القانونية. 

 زائري من الشكل القانوين للشركة القابضةموقف التشريع اجل: الفرع الرابع

خمتلف النصوص القانونية املنظمة للشركة القابضة يف التشرلع التجاري  ابلرجوع إىل   
سواء قبل التعدلل أو بعده، ال جند ما لشري إىل أن التشرلع التجاري  (1)اجلزائري

                                                           
 وما بعدها من القانون التجاري اجلزائري الساري املفعول. 118املواد:  (1)
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وعليه ميكن هلا أن تتخذ اجلزائري قد اشرتط شكال قانونيا معينا تتخذه الشركة القابضة، 
  (1)أي شكل من أشكال الشركات اليت حددها املشرع يف القانون التجاري.

من قانون  (2)مكرر 129وبعكس القانون التجاري وابلرجوع إىل نص املادة     
الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، لظهر لنا جليا أبن التشرلع اجلبائي اجلزائري قد حدد 

حيد وحصري جيب ان تفرغ فيه الشركة حىت تعترب اتبعة لشركة أخرى شكل قانوين و 
وتكون مؤهلة للخضوع للنظام اجلبائي اخلاص مبجمعات الشركات، أال وهو شركة 

وهذا ما جيعلنا نقول أن هذا النص قد استثىن بشكل صرلح كل أشكال  املسامهة،
  .(3)الشركات األخرى املعروفة يف القانون التجاري

هذا الصدد جند من لعيب على املشرع اجلزائري إقصاء ابقي أشكال الشركات  ويف    
األخرى من اخلضوع للنظام اجلبائي للمجمع وذلك ألنه ال لوجد ما لربره من الناحية 
املنققية، خاصة وأن هناك الكثري من اجملمعات تضم شركات ال تتخذ شكل شركة 

الذي فتح الباب لكل شخص معنوي املسامهة. عكس ما ذهب إليه املشرع الفرنسي 

                                                           
من القانون التجاري اجلزائري اليت تنص " حيدد  500الشركات التجارلة يف القانون التجاري حمددة بنص املادة  (1)

 القابع التجاري لشركة إما بشكلها أو مبوضوعها. 
وشركة التوصية والشركات ذات املسؤولية احملدودة وشركات املسامهة، جتارلة حبكم شكلها ومهما تعد شركات التضامن 

 لكن موضوعها".
 كيان كل لعين املماثلة ".... جتمع الشركات، والرسوم املباشرة الضرائب قانون من مكرر 129 تنص املادة (2)

 أسهم..." ذات أكثر أو شركتني من مكون اقتصادي
 للضرائب، واملتعلقةعن املدلرلة العامة  12/90/1881الصادرة بتارلخ  91/81رقمالتعليمة  وهذا ما أكدته (3)

وحدها شركات املسامهة مؤهلة للخضوع لنظام جممع ... "الشركات بنصها:  مبجمعات اخلاص اجلبائي ابلنظام
املسؤولية احملدودة وشركات التضامن  الشركة ذاتالشركات، وعليه تستثىن الشركات املنظمة حتت شكل آخر مثل 

 .151، ص املرجع السابعبح بن زارع، ار ملزلد من التفصيل راجع:  " ... وغريها
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لنتمي للمجمع للخضوع للنظام الضرليب املتميز اخلاص مبجمعات الشركات، بشرط أن 
 (1)(.I.B.Sلكون جمموع نتائج نشاطه خاضع لنظام الضرلبة على أرابح الشركات )

 أما الشركة القابضة يف ظل القانون املتعلع بتسيري رؤوس األموال التجارلة التابعة    
للدولة فهي تتخذ شكل شركات املسامهة اليت لكون رأمساهلا مملوك كليا للدولة أو 
تشرتك فيه مع أشخاص معنولة عامة، وختول هذه الشركة حع امللكية ومجيع احلقوق 
املتفرعة عليه على األسهم واملسامهات والقيم املنقولة اليت حتول إليها أو تكتتب فيها 

القابضة مبوجب عقد توثيقي بنفس الشروط والكيفيات اليت  ابسم الدولة، وتنشأ الشركة
 .  (2)تقبع على شركات املسامهة اخلاضعة للقانون التجاري

ويف األخري وتعليقا على ما أوردانه من مواقف تشرلعية خبصوص الشكل القانوين   
للشركة القابضة نرى أن هذه التشرلعات اختلفت حول حتدلدها له، فمنها من تركت 
اخليار للشركة القابضة يف أن تتخذ ما شاءت من االشكال القانونية، ومنها من ذهبت 

 اع حمددة.إىل تقييد هذا احلع وحصرته يف أنو 

وأهم ما ميكن مالحظته هنا، هو أن التشرلعات اليت ذهبت إىل حتدلد شكل      
الشركة القابضة مبوجب القانون، ابلرغم من اختالفها حول عدد األشكال القانونية اليت 
اجازت للشركة القابضة أن تتخذها، إال أهنا مل ختتلف حول طبيعة هذه األشكال واليت 

ئفة شركات األموال، أتيت على رأسها شركة املسامهة اليت ذكرهتا  تندرج كلها ضمن طا

                                                           
 .152و 151، ص ص املرجع نفسهبح بن زارع، ار أنظر:  (1)
املتعلع بتسيري رؤوس األموال التجارلة التابعة للدولة، السابع اإلشارة  85/15األمر  من 99و 95أنظر: املادة  (2)

 إليه.
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كل التشرلعات وبدون استثناء، كما أن هذه التشرلعات قد اتفقت على اقصاء شركات 
 األشخاص من دائرة األشكال القانونية اليت ميكن للشركة القابضة أن تتخذها.

اخلصائص اليت تتميز هبا كل وحسب رألنا فإن هذا التوجه هو توجه منققي، تربره     
من شركات األموال وشركات األشخاص، فهذه األخرية ال ميكن هلا حتقيع األغراض 
اليت تقوم من اجلها الشركة القابضة خاصة فكرة االعتبار الشخصي الذي تقوم عليه 
شركات األشخاص ابإلضافة إىل طبيعة مسؤولية الشركاء فيها، واليت لنتج عنها حمدودلة 

 هذه الشركات يف استققاب رؤوس األموال. قدرة

وعلى عكسها جند أن شركات األموال وعلى رأسها شركات املسامهة تعد الوعاء     
، ولرجع سبب ذلك للمميزات اليت تتصف هبا ال (1)القانوين األمثل للشركات القابضة

الشيء سيما ارتكازها على االعتبار املايل للشركاء دون مراعاة أي اعتبار شخصي، 
الذي جعل منها أداة فائقة القدرة يف استققاب رؤوس األموال الداخلية واخلارجية 
الالزمة للنهوض ابملشروعات االقتصادلة الضخمة، اليت تعجز عن حتقيقها شركات 

 .(2)األشخاص نظرا حملدودلة مكناهتم املادلة والبشرلة

 

 

 

                                                           
(1) Voir : de Sola Canizares Felipe. Op.cit, P 606. 

 .191ص  ،املرجع السابع، حممد فرلد العرلينأنظر:  (2)
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 الثاين: متييز الشركة القابضة عن املفاهيم املشاهبة هلا املطلب

كثريا ما خيتلط مفهوم الشركة القابضة مع العدلد من املفاهيم القانونية، خاصة       
تلك املتعلقة ابلتكتالت االقتصادلة اليت ختضع إلدارة مركزلة موحدة، وعليه سنحاول 

الشركة األم )فرع أول(، مث التمييز بينها و خالل هذا املقلب التمييز بني الشركة القابضة 
ويف األخري منيز بني مفهوم الشركة القابضة والشركة  ،االستثمار )فرع اثن( وبني شركة

 الشقيقة )فرع اثلث(.

كل ذلك لكون من خالل تبيان أوجه الشبه والتبالن بني هذه املفاهيم ومفهوم       
 الشركة القابضة.

 القابضة عن الشركة األم : متييز الشركةالفرع األول

إن من بني أهم ما لفت انتباهنا عند دراسة التعرلف التشرلعي والفقهي للشركة     
القابضة هو تعدد املصقلحات املستعملة للتدليل عليها، فقد وجدان من الفقه أو حىت 
التشرلع من لستعمل مصقلح الشركة القابضة ومنهم من لستعمل مصقلح الشركة 

 ننا وجدان من لفضل استعمال مصقلح الشركة املسيقرة.األم، كما ا

وقد الحظنا كذلك أن استعمال هذه املصقلحات لتوقف أحياان عند االختالف     
يف التسمية اللغولة فقط دون أن لتعداه إىل االختالف املفاهيمي، إذ جند تقابع بني 

املسيقرة ابلرغم من  املفهوم القانوين للشركة القابضة ومفهوم الشركة األم والشركة
اختالف التسميات اليت مت إطالقها على هذا النوع من الشركات، وأحياان أخرى جند 
أن اختالف التسمية لستتبعه تبالن املفهوم القانوين لكل مصقلح من املصقلحات 

 املستعملة.
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ولرجع السبب الرئيسي، حسب رألنا، الذي أدى إىل امتزاج هذه التسميات فيما     
ا هو تقاطعها وتقامسها نفس املركز القانوين، حبيث ال جند أن هناك اختالف بينه

تشرلعي أو فقهي يف كون ان كل هذه املصقلحات تستعمل للتعبري على الشركة اليت 
 أتيت على رأس جممع الشركات وختضع ابقي شركات اجملمع لسيقرهتا ورقابتها.

اليت  (1)صلة ملختلف التيارات الفقهيةونرى يف هذا الصدد أن نتقرق ابلدراسة املف    
انقشت هذا التبالن االصقالحي، كل حسب موقفه وحججه وخنلص يف األخري إلبراز 

 موقفنا منها.

  ا  اليي تب ى مصطل  الشركة األماالجتأوال: 
لذهب هذا االجتاه الفقهي الذي لتزعمه غالبية الفقه الفرنسي وبعض الفقه     

أن مصقلح الشركة األم هو األصلح للتعبري على الشركة اليت أتيت  ، إىل اعتبار(2)املصري
على رأس اجملمع واليت متلك املكنة والقدرة على السيقرة على الشركات التابعة، 

 مؤسسني رألهم على احلجج التالية:
احلجة األوىل مستمدة من قصر املصقلحات األخرى املستعملة، فمصقلح  -

له الكثري من الغموض، كما أنه حيمل دالالت الشركة القابضة هو مصقلح لعرت 
متعددة واستعماالت متبالنة، فهو لستخدم أحياان كمرادف للشركة األم، 

                                                           
(1) De Sola Canizares Felipe : Signalons qu'en matière de sociétés financières, la 

terminologie est très confuse, ni les législations ni les auteurs ne s'étant mis d'accord 

sur une terminologie unique. Disons, d'autre part, que les formules qui ont été 

mentionnées n'adoptent pas toujours la forme de société. 

Voir : de Sola Canizares Felipe. Op.cit,  P 601 
 . 28، ص املرجع السابعأنظر: علــي ضاري خليــل،  (2)
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لشروط  عولستخدم أحياان أخرى للتعبري على نوع معني من الشركات اليت ختض
 .(1)قانونية حمددة ولقتصر نشاطها على جماالت حمصورة

اما حجتهم الثانية تكمن يف كون أن مصقلح الشركة االم هو املصقلح األكثر  -
ذلوعا وشهرة يف األوساط القانونية سواء الفقهية او القضائية، وعليه فإن استعمال 

 . (2)مصقلحات أخرى من شأنه التأثري سلبا على اجلانب املفاهيمي للمصقلح
لشركة األم والشركة القابضة، فيقلع ولذهب هذا الرأي إىل وجوب التفرقة بني ا    

املصقلح األول على الشركة اليت أتيت على رأس اجملمع ومتارس النشاط االقتصادي 
إىل جانب شركاهتا التابعة، أما إذا احنصر غرضها على النشاط اإلداري واملايل 

 .فيقلع عليها تسمية الشركة القابضة

تشرلعات العربية قد منعت الشركة القابضة ويف هذا الصدد وابلرغم من ان غالبية ال    
من ممارسة النشاط الصناعي والتجاري، إال اهنا مل تتقرق إىل مفهوم الشركة األم، وجند 
ان التشرلع الوحيد، من بني التشرلعات اليت تناولناها ابلدراسة، الذي تبىن هذا املوقف 

قانون الشركات بني  بصورة مقلقة هو التشرلع التونسي، حبيث فّرق من خالل نصوص
 092/90الشركة القابضة والشركة التابعة من حيث موضوع النشاط، إذ نصت املادة 

تعد شركة قابضة الشركة األم اليت ال »من جملة الشركات التجارلة التونسية على انه 
متارس أي نشاط صناعي او جتاري، ولقتصر نشاطها على مسك مسامهات يف شركات 

 « ....أخرى وإدارهتا

 
                                                           

 .055 ص ،املرجع السابع عيسى، حسام أنظر: (1)
 .29درلد حممود علي، الشركة املتعددة اجلنسية: آلية التكولن وأساليب النشاط، املرجع السابع، ص  أنظر: (2)
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  اليي تب ى مصطل  الشركة القابضة االجتا اثنيا: 

، ولرى أن مصقلح الشركة القابضة (1)وهو لضم جانب كبري من الفقه اإلجنليزي    
هو األقرب لغواي للداللة على هذا النوع من الشركات وذلك ألنه لعرب بكل وضوح عن 

هذا املركز من خالل  مميزات الشركة اليت أتيت على رأس جممع الشركات، حبيث حتتل
 Toمسامهتها املالية يف رأمسال الشركات التابعة وهو ما خيوهلا السيقرة عليها، فالقبض)

Holdهو أساس السيقرة ).   

ولرى هذا التيار الفقهي أن مصقلح الشركة القابضة هو أكثر شيوعا من مصقلح     
ا يف أغلب التشرلعات الشركة االم، ليس فقط يف األوساط الفقهية والقضائية، وإمن

 .(2)العربية والغربية

ونالحظ من جهتنا أن هذا التيار قد تبنته غالبية التشرلعات الغربية والعربية اليت 
 (3)تناولناها ابلدراسة

  اليي تب ى مصطل  الشركة املسيطرةاالجتا  اثلثا: 
لضم هذا التيار العدلد من الفقهاء الذلن أرادو أن لقفوا موقفا خمالفا للتيار األول     

والثاين، حبيث ذهبوا للبحث عن مصقلح لعرب بصورة دقيقة عن هذه الشركات، 

                                                           
 .18الشركة املتعددة اجلنسية: آلية التكولن وأساليب النشاط، املرجع السابع، ص  درلد حممود علي، أنظر: (1)
 . 01، ص املرجع السابعأنظر: علــي ضاري خليــل،  (2)
من هذه  185راجع ما شرحناه حول التسمية اليت أطلقتها التشرلعات العربية على هذا النوع من الشركات، ص  (3)

  الرسالة.
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فالشركة املسيقرة تدل بصورة واضحة على أهم ميزة للشركة اليت ترتأس جممع الشركات 
 .(1)لسيقرةوأهم آلية لتكولنه أال وهي ا

ولنقلع هذا التيار من قصور التسميات األخرى اليت أطلقها البعض على الشركة     
اليت متلك السيقرة على اجملمع، فتعبري الشركة األم مثال، هو تعبري غامض وغرلب عن 
أدبيات قانون الشركات، بل هو تعبري مستلهم من قانون األسرة مت استئصاله ألسباب 

يت عرف فيها الفقه جدال طولال دار حول حماولة التقرلب اترخيية تعود إىل الفرتات ال
    (2)بني األشخاص القبيعية واألشخاص املعنولة.

ن استعمال هذا املصقلح يف جمال الشركات التجارلة لوحي بضرورة وجود أكما     
عالقة أمومة بني شركتني، وهذا ما لعين أن الشركة األم قد سامهت يف أتسيس شركتها 
التابعة واليت لقلع عليها مصقلح الشركة الوليدة، وعليه فإن مصدر سيقرهتا على هذه 

، وهذا ما ميثل آلية من (3)املشاركة يف أتسيسها الشركة هو ملكية جزء يف رأمساهلا نتيجة
آليات السيقرة وليس كلها، وابلتايل فإن استعمال مصقلح الشركة األم لؤدي إىل 
إقصاء ابقي صور السيقرة خاصة اليت تستعملها الشركات عادة السيما اكتساب 

 .(4)شركات قائمة

 
                                                           

(1) De Sola Canizares Felipe : Il est donc mieux de parler de sociétés de contrôle et 

non pas de sociétés holding, puisque l'on n'est pas d'accord sur le sens du mot 

holding. 

Voir : de Sola Canizares Felipe. Op.cit, P 601. 
 .005 ص ،املرجع السابع عيسى، حسام أنظر: (2)
أنظر: حممد حسني امساعيل، الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون  (3)

 .19، ص املرجع السابعاملقارن، 
 .19، ص املرجع السابعأنظر: معتصم حسني أمحد الغوشة،  (4)
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     موقف الباحث من اخلالف الفقهيرابعا: 

إن أول ما الحظناه من خالل التقرق ملختلف اآلراء الفقهية اليت دارت حول     
التسمية الواجب إطالقها على الشركة اليت ترتأس جممع الشركات هو عدم دقتها، 
ابإلضافة إىل عدم استنادها ألسس علمية أو واقعية، فمحاولة التفرقة بني هذه 

احية الواقعية، ولرجع السبب يف ذلك املصقلحات فيها الكثري من الصعوبة من الن
خلصوصية البيئة االقتصادلة اليت تعيش فيها هذه الوحدات واليت تتسم ابلتقور 

 والتشعب.

فمجمع الشركات ميكن أن لضم جمموعة من الشركات التابعة خاضعة لسيقرته قد     
شركة إىل حبيث ختتلف األداة اليت قامت هبا عالقة التبعية من  (1)تصل إىل اآلالف،

أخرى، فنجد بعضها خاضع لسيقرة الشركة القابضة على أساس أن هذه األخرية 
قامت بتأسيسها، والبعض اآلخر من الشركات كانت مستقلة واخضعتها الشركة 

 القابضة إىل سيقرهتا بعد القيام بعملية شراء أسهمها. 

لؤدي بنا إىل القول أبن  فتقبيقا ملا أسلفنا ذكره من اآلراء الفقهية على هذه احلالة    
تتخذ تسميتني يف آن واحد، فهي تتخذ ميكن أن الشركة اليت أتيت على رأس اجملمع 

تسمية الشركة األم يف عالقتها ابلشركات اليت قامت بتأسيسها ألهنا ترتبط هبا بعالقة 
أمومة على حد تعبريهم، وتسمية الشركة القابضة يف عالقتها مع الشركات اليت 

، كما لسيقرهتا بعد التأسيس، وهذا ال لستقيم حسب رألنا واملنقع القانوين أخضعتها
لؤدي إىل خلع نوع من الفوضى االصقالحية لرتتب عنها فوضى يف اجلانب أنه 

 املفاهيمي.
                                                           

(1) Paul le Canau et Bruno Dondero, Op.cit, p 959. 
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والقول ابلتفرقة االصقالحية على أساس موضوع الشركة وغرضها، حبيث نقلع     
ارس النشاط الصناعي والتجاري، وتسمية تسمية الشركة األم على الوحدات اليت مت

الشركة القابضة على الشركات اليت تكتفي ابلنشاط اإلداري واملايل املتمثل يف إدارة 
عرفه الكثري من توتسيري شركاهتا التابعة، لصقدم هو كذلك ابلواقع االقتصادي الذي 

ابعة قد متارس جممعات الشركات، إذ جند أن نفس الشركة اليت تسيقر على الشركات الت
نشاطات اقتصادلة أحياان، وتكتفي إبدارة حمفظة األوراق املالية لشركاهتا التابعة أحياان 

 أخرى.

وعلى هذا األساس نرى أن العربة تكون ابلسيقرة على القرارات داخل اجملمع، اما     
مصدر هذه السيقرة أو غرض الشركة فال عالقة له ابلتسمية اليت أتخذها، وهذا ال 
لعين إغفال األمهية القانونية والعملية اليت تكتسيها تسمية الشركة، واليت نرى أن لقلع 
عليها تسمية واحدة تشمل كل الوضعيات اليت تكون عليها الشركة اليت أتيت على رأس 

 اجملمع.            

قه وحنن نفضل استخدام تسمية الشركة األم ابعتبارها التسمية املتفع عليها يف الف    
املرجعية النظرلة للنظام القانوين اجلزائري، ابلرغم من أننا ابعتبارمها والتشرلع الفرنسي 

نستعمل خالل دراستنا هذه مصقلح الشركة القابضة على الشركة اليت ترتأس جممع 
الشركات، والسبب يف ذلك لرجع للمصقلح الذي استعمله املشرع التجاري اجلزائري 

 . (1)للتعبري على هذا النوع من الشركات

 

                                                           
  من هذه الرسالة. 198و 199ص التسمية اليت تبناها املشرع اجلزائري، ص  على تعليقناراجع  (1)
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 متييز الشركة القابضة عن شركة االستثمار: الفرع الثاين

إن ظهور هذا النوع من الشركات كان سابقا لظهور الشركات القابضة، حبيث     
يف برلقانيا وأسكتلندا، لكن أول شركة  1929برزت أوىل بوادره بدالة من سنة 

 رفوقد ع، 1992استثمار ابملعىن التقين املعاصر للكلمة مت إنشاؤها يف لندن بتارلخ 
هذا النوع من الشركات العدلد من األزمات مت جتاوزها بعد احلرب العاملية األوىل، وقد 
امتد استعمال هذه الشركات إىل الوالايت املتحدة األمرلكية وبعدها إىل كل دول 

 .(1)العامل

     اختذت تسمية ولرجع أصل تسمية هذه الشركة إىل أسباب اترخيية حبيث      
Trust Investment وقد استندت يف  الثقة" واليت تعين ابإلجنليزلة "من نعقيهم

 . Trust"(2)"بدالتها إىل نظام الرتست

وقد عرفها بعض الفقهاء أبهنا تلك الشركة اليت لكون هدفها الوحيد أو األساسي      
 هو احلصول على إدارة حمفظة من األوراق املالية، وذلك بغرض توزلع املخاطر وتنولع

 .(3)االستثمارات، دون أن تسعى للمضاربة

أما املشرع اجلزائري الذي أطلع عليها تسمية شركة االستثمار ذات رأس املال      
من القانون  91، فقد عرفها من خالل نص املادة (1)املتغرّي متأثرا ابملشرع الفرنسي

                                                           
(1) Voir : de Sola Canizares Felipe. Op.cit, P 607. 

Voir aussi : Roblot René. Le régime des sociétés financières en droit français, In : 

Revue internationale de droit comparé, Vol, 7 N°3, Juillet septembre 1955, p 614. 
، رسالة ماجستري يف قانون األعمال،  مقارنة املتغري: دراسة املال رأس ذات االستثمار شركات، مسرية بوفامةأنظر:  (2)

 .11ص ، 1990، سنة قسنقينة جامعةكلية احلقوق 
، 09، مج جملة مصر املعاصرة، حبث منشور يف دورها يف مصر االستثمار:ان ج.إلكونوميدس، شركات جأنظر:  (3)

 .18، ص 1855، مصر سنة 199ع 
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اهلدف من أتسيسها اخلاص هبيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة، أبهنا شركة أسهم 
هو تسيري حافظة القيم املنقولة وسندات الدلن القابلة للتداول، وهي ختضع ألحكام 

 .(2)القانون التجاري

ومبا أن كل من الشركة القابضة وشركات االستثمار تعترب من قبيل الشركات     
وعليه  فإن هذلن املفهومني ميتزجان ولتداخالن يف الكثري من الوضعيات، (3)املالية،

 سنحاول تسليط الضوء على خمتلف النقاط اليت لشرتكان فيها مث نبني الفرق بينها. 

   الشركة القابضة وشركة االستثمار أوجه الشبه بنيأوال: 
تشرتك كل من الشركة القابضة وشركة االستثمار يف أن كليهما تتخذ صفتها من  -

خالل املركز القانوين الذي حتتله، والذي لتمثل أساسا يف صفة الشرلك يف كل 
الشركات التابعة هلا، والذي لتأتى هلا من خالل املسامهة املالية يف هذه الشركات 

 شراء أسهم هذه الشركات.  سواء يف مرحلة التأسيس أو بعدها عن طرلع
لشرتكان كذلك يف موضوع النشاط، السيما إذا كانت الشركة القابضة ال متارس  -

حبيث تقوم   –سواء بصفة تلقائية أو مبوجب حظر قانوين  –نشاطا صناعيا وجتاراي 
 كل من الشركتني إبدارة مسامهاهتا املالية يف ابقي الشركات.

                                                                                                                                                                     
 .11ص بوفامة مسرية، املرجع السابع، أنظر:  (1)
 10/91/1889بتارلخ  92، الصادر ابجلرلدة الرمسية عدد 19/91/1889املؤرخ يف  89/99األمر رقم  (2)

 املتضمن القانون اخلاص هبيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة.
  لعرف الفقيه روبلو الشركات املالية على أساس الغرض من وجودها ولرى أبهنا: (3)

»…L’objet principal sociétés financières consiste à acquérir et à gérer des 

participations dans d'autres entreprises, soit pour en obtenir le contrôle et participer à 

leur direction, soit dans un but de financement (aide apportée à la constitution ou à 

une augmentation du capital), soit en vue d'effectuer des placements...«.  

Voir : Roblot René. Op.cit, p 614. 
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القابضة، خاصة إذا كانت هذه األخرية ال تقرتب شركة االستثمار من الشركة  -
متارس النشاط التجاري والصناعي، من حيث أن موجودات كلتا الشركتني تتكون 

 . (1)من األوراق املالية والسندات اليت متتلكها يف الشركات األخرى
   ستثمارأوجه االختالف بني الشركة القابضة وشركة االاثنيا: 

اليت تشرتك فيها الشركة القابضة مع شركة االستثمار، إال ابلرغم من عدلد النقاط      
فه اخلاصة به، االقانوين وأهد اأن هناك فروق جوهرلة بينهما، جتعل لكل منهما نظامه

 ولعل أهم فرق هو نية السيقرة على الشركات اليت تسامهان فيها ماليا.

فشركة االستثمار ال هتدف من وراء متلكها للمسامهات املالية يف الشركات األخرى     
، وإمنا لتمثل الغرض يف ذلك يف استثمار األموال لقراراهتاإىل السيقرة عليها وإخضاعها 

وحتصيل األرابح، هلذا جندها تساهم يف أكرب قدر ممكن من الشركات ولو بنسب 
عادة ذات نشاطات اقتصادلة خمتلفة، حىت تتمكن شركة ضئيلة، وتكون هذه الشركات 

االستثمار من توزلع املخاطر وتعولض اخلسائر احملتملة قصد أتمني املصاحل املالية 
أما الشركات القابضة فيكون هدفها دائما السعي إىل السيقرة على  ،(2)للمسامهني فيها

، واليت لتصف نشاطها عادة الشركات التابعة ابستعمال أدوات وآليات قانونية خمتلفة
 .(3)ابلتكامل أو التماثل

                                                           
 يف ماجستري سالة التابعة، الشركة عن القابضة الشركة مسؤولية مدى الرمحان، عبد بين سليمان حممد قصي: أنظر (1)

 .19 ص ،1912 سنة األردن الريموك، جامعة القانون، كلية التجاري، القانون
أنظر: حممد حسني امساعيل، الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون  (2)

 .19، ص املرجع السابعاملقارن، 
 .105ص املرجع السابع، أنظر: حممود مسري الشرقاوي، املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه،  (3)
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هذا التبالن يف الغرض لنعكس بدوره كذلك على اختالف آليات العمل من     
الناحية التقنية، فبينما حتاول شركات االستثمار السيقرة على السندات، جند أن الشركة 
القابضة الذي متتلك غالبا جزءا معتربا من رأمسال شركاهتا التابعة تسعى حليازة أكرب قدر 

يها، حىت تتمكن من احلصول على أكرب عدد من حقوق ممكن من األسهم واحلصص ف
التصولت ابعتبارها اآللية املثلى اليت ختضع عن طرلقها ابقي الشركات التابعة هليمنة 

 . (1)الشركة القابضة

ونظرا خلصائص شركات االستثمار فإهنا ال تشكل مع الشركات اليت متلك فيها      
كلها الشركة القابضة مبعية شركاهتا مسامهات وحدة اقتصادلة واحدة كاليت تش

 . (2)التابعة

 : متييز الشركة القابضة عن الشركة الشقيقةالفرع الثالث

املتعلع ابالستثمارات يف الشركات الشقيقة  19لعرف معيار احملاسبة املصري رقم     
أبهنا كل شركة لكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة اتبعة وليست 

 حصة يف مشروع مشرتك للمستثمر وتتضمن ألضا شركات األفراد.

يت تتضمن مجعيتها العامة نفس أما فقهاء القانون فيعرفوهنا أبهنا تلك الشركة ال    
مسامهي شركة أخرى، غري أهنما مستقلتني من الناحية القانونية، وليس من الضروري أن 

 .  (3)لكون جملس اإلدارة لكلتا الشركتني واحدا

                                                           
 .11، ص املرجع السابع، القرشي حممد أمحد مفلحأنظر:  (1)

(2) Voir : de Sola Canizares Felipe. Op.cit, P 683. 
 .112، ص املرجع السابعأمحد حممود املساعدة،  (3)

http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
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ولظهر جليا الفرق بني هذا النوع من الشركات وبني الشركة القابضة، حبيث أن      
ا للشركة الشقيقة هلا، بعكس الشركة القابضة اليت متتلك األوىل ال لكون رأمساهلا مملوك

 . (1)جزءا من رأمسال شركاهتا التابعة بقدر ميكنها من السيقرة عليها

                                                           
 . 91ص  املرجع السابع،أنظر: مروان بدري اإلبراهيم،  (1)

 األردين الشركات قانون مشروع يف التابعة ابلشركة وعالقتها القابضة الشركة امساعيل، حسني حممدأنظر كذلك: 
 .09، ص املرجع السابع املقارن، والقانون
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 متهيـــــــد: 

ملا كان وجود الشركة القابضة يرتبط وجودا وعدما بضرورة وجود جمموعة من      
الشركات التابعة تكون خاضعة لسيطرهتا املالية واإلدارية، حىت تتمكن الشركة القابضة 

االسرتاتيجية اليت رمستها يف إطار من تنفيذ غرضها الذي أنشأت من أجله، وحتقق 
جممع الشركات، فإن ذلك يستدعي بنا حتديد مفهوم الشركة التابعة وذلك من خالل 

 ،حماولة تعريفها، مث الوقوف عند خمتلف املميزات اليت تتصف هبا )مبحث أول(

وحىت يكتمل حتديد مفهوم الشركة التابعة البد من التطرق إىل عرض خمتلف     
الوسائل اليت تتبعها الشركة القابضة يف سبيل إخضاع إحدى الشركات إىل سيطرهتا 

 .حىت تصبح اتبعة هلا )مبحث اثن(
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 املبحث األول: مفهوم الشركة التابعة

 ،)املطلب األول(عة يستدعي منا التطرق إىل تعريفها إن حتديد مفهوم الشركة التاب     
 )املطلب الثاين(. مث التطرق إىل خمتلف امليزات اليت ختتص هبا

 املطلب األول: تعريف الشركة التابعة

اختلفت التشريعات يف تناوهلا لتعريف الشركة التابعة، فبينما جتاهل البعض منها      
وضع تعريف هلا، تباينت مواقف التشريعات اليت عرفتها، ولعل السبب يف ذلك يرجع 
إىل اختالفها حول املعيار الذي تبنته يف حتديد عنصر التبعية، حبيث اعتمدت بعض 

حني اعتمدت تشريعات أخرى على معيار كيفي،  التشريعات على معيار كمي، يف
 وهناك طائفة اثلثة من التشريعات اعتمدت املعيارين معا.

هذا االختالف التشريعي ألقى بظالله على موقف الفقه، الذي تضاربت وتباينت      
 مواقفه حول حتديد تعريف يشمل كل الوضعيات اليت تكون فيها الشركة اتبعة ألخرى. 

وبناء على ذلك سنتناول يف الفرع األول من هذا املطلب التعريف التشريعي      
للشركة التابعة، أما الفرع الثاين فسنخصصه الستعراض خمتلف املواقف الفقهية من 

 تعريف الشركة التابعة. 

 الفرع األول: التعريف التشريعي للشركة التابعة

نتناول ابلدراسة خالل هذا الفرع موقف التشريعات العربية من تعريف الشركة      
التابعة، مث ننتقل إىل استعراض بعض تعاريف هذه الشركة ضمن تشريعات الدول 

 الغربية، ويف األخري نتطرق إىل تعريف التشريع اجلزائري. 



244 
 

 التعريف التشريعي للشركة التابعة يف الدول العربيةأوال: 

 التشريع املصري:عريف الشركة التابعة يف ت -1

شركات قطاع األعمال العام لسنة لقد حاول املشرع املصري من خالل قانون     
هلا شخصية معنوية شركة اعتربها ابهنا ، إعطاء تعريف للشركة التابعة حبيث 1991

 . (1)من رأمساهلا على األقل %11ألحدى الشركات القابضة  يكون

عدة شركات حسب التشريع املصري وميكن أن تشرتك يف رأمسال الشركة التابعة     
قابضة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام ابإلضافة إىل إمكانية مسامهة بنوك 
القطاع العام فيها، ويف هذه احلالة، أي تعدد املشرتكني يف الشركة التابعة، فإن الشركة 

 .(2)مبوجب قرار صادر عن رئيس جملس الوزراء اليت ختضع هلا يتم حتديدها

وتؤسس الشركة التابعة مبوجب قرار من الوزير املكلف ابلقطاع الذي تنشط فيه     
الشركة هذه وتكون هذه الشركة، بناء على اقرتاح من جملس إدارة الشركة القابضة، 

العاملة يف جمال خاضعة إلجراءات القيد يف السجل التجاري كباقي الشركات األخرى 
 . (3)القطاع اخلاص

أما يف القطاع اخلاص فقد حاول املشرع املصري إعطاء مفهوم للشركة التابعة بنفس     
الكيفية اليت تناول هبا مفهوم الشركة القابضة، وذلك مبناسبة تنظيمه للحساابت اجملمعة 

                                                           
السابق اإلشارة  العام،واخلاص بشركات قطاع األعمال  1991لسنة  312القانون رقم من  11/11أنظر: املادة  (1)

 .إليه
السابق اإلشارة  العام،واخلاص بشركات قطاع األعمال  1991لسنة  312القانون رقم من  11/13أنظر: املادة  (2)

 .إليه
 .السابق اإلشارة إليه العام،واخلاص بشركات قطاع األعمال  1991لسنة  312القانون رقم من  11أنظر: املادة  (3)
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هتا التابعة، حبيث تضم كل احلساابت اخلاصة بشركااليت اليت تعرضها الشركة القابضة و 
للشركة  ةاعترب أن الشركات التابعة اليت ميكن أن تتضمنها احلساابت املالية اجملمع

 القابضة تكون يف حالتني:

عندما تسيطر إحدى الشركات التابعة على شركة أخرى، فتصبح هذه األخرية  -
 .شركة اتبعة للشركة القابضة يف إطار ما يسمى ابلسيطرة غري املباشرة

يصدر حكم قضائي خيول احدى الشركات القابضة السيطرة اإلدارية  عندما -
 .(1)على شركة أخرى، أو مبوجب تنفيذ اتفاقية معينة

أبهنا املنشأة اليت تسيطر  التابعة الشركة( 11) رقم املصري احملاسبة معيار عرف وقد    
املفهوم شركات عليها شركة أخرى تدعى ابلشركة القابضة، وميكن أن يدخل ضمن هذا 

  األشخاص أيضا.

 التشريع الكوييت:تعريف الشركة التابعة يف  -2

حسب ما ميكن استخالصه من قانون الشركات الكوييت هي عبارة  التابعة الشركة    
وذلك  (3)تكون خاضعة للسيطرة اإلدارية للشركة القابضة (2)عن شركة كويتية أو أجنبية

 .(4)فيها حصصا أو أسهما هذه االخري متلكنتيجة 

شركاهتا وقد أجاز املشرع الكوييت للشركة القابضة أبن متول أو تقرض أو تكفل     
  .(1)%31رأمساهلا عن  مشاركتها يف نسبة تقل التابعة بشرط أال

                                                           
 ، السابق اإلشارة إليه.1911لسنة  119الالئحة التنفيذية اخلاصة ابلقانون رقم من  11أنظر امللحق رقم  (1)
 من قانون الشركات الكوييت املشار إليه سابقا. 312انظر: املادة  (2)
 من قانون الشركات الكوييت املشار إليه سابقا. 131/11املادة انظر:  (3)
 من قانون الشركات الكوييت املشار إليه سابقا. 131/13انظر: املادة  (4)
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يسمح ابمتداد املسؤولية القانونية من الشركات  متميزاوجند أن املشرع قد وضع نصا     
التابعة إىل الشركة القابضة، حبيث جيعلها مسؤولة ابلتضامن معها عن ديوهنا، غري انه 

 قد قرن ذلك بتوفر مجلة من الشروط تتمثل يف: 

 التزامات. من عليها مبا للوفاء التابعة الشركة أموال كفاية عدم -
 يف التحكم من متكنها رأمساهلا من نسبة التابعة الشركة يفالقابضة  الشركة تتملك أن –

 .اإلدارة عن تصدر اليت القرارات يف أو املديرين، أو اإلدارة جملس أعضاء غالبية تعيني
 املالكة الشركة مصلحة تستهدف بتصرفات تقوم أو قرارات التابعة الشركة تتخذ أن -

 الرئيسي السبب هي وتكون دائنيها، أو التابعة الشركة مبصلحة وتضر عليها واملسيطرة
     .(2)التزامات من عليها مبا الوفاء على التابعة الشركة قدرة عدم يف

 التشريع اللبناين:تعريف الشركة التابعة يف  -3
نفس ما الحظناه على التشريع الكوييت ينطبق على التشريع اللبناين، إذ أنه مل يعرف     

الشركة التابعة بطريقة مباشرة وواضحة، غري أننا ميكن أن نستخلص بعض ميزهتا من 
خالل التنظيم الذي خص به الشركة القابضة، وعليه تعترب الشركة التابعة كل شركة 

لشركة املغفلة او الشركة ذات املسؤولية احملدودة، تكون لبنانية أو أجنبية تتخذ شكل ا
خاضعة إلدارة شركة أخرى تسمى الشركة القابضة، وذلك نتيجة متلك هذه األخرية 
ألسهم أو حصص يف رأس ماهلا أو قامت بتأسيسها ابالشرتاك مع أشخاص آخرين، 

                                                                                                                                                                     
 من قانون الشركات الكوييت املشار إليه سابقا. 131/12انظر: املادة  (1)
 ا.من قانون الشركات الكوييت املشار إليه سابق 311 انظر: املادة (2)
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من  (1)روضكما ميكن للشركة التابعة حسب التشريع اللبناين من أن تستفيد من ق
  .(2)و أن تكفلها هذه األخرية يف معامالهتا مع الغريطرف الشركة القابضة أ

 التشريع األردين:تعريف الشركة التابعة يف  -4

من تعريف التشريع األردين للشركة القابضة ميكن استخالص تعريف الشركة التابعة،     
 التوصية شركة أو احملدودةاملسؤولية  أو العامة فهي كل شركة تتخذ شكل شركة املسامهة

ابلشركة القابضة سواء مبلكية هذه األخرية إدارية ومالية ابألسهم، تربطها عالقة تبعية 
من رأمساهلا أو إذا كانت للشركة القابضة السيطرة على تشكيل  %11ألكثر من 

 .(3)جملس إدارهتا أو من خالل اقرتان الوسيلتني معا

يضم جملس إدارة الشركة التابعة إجباراي ممثلني عن الشركة وقد قرر املشرع األردين أن     
 .(4)القابضة تعينهم هذه األخرية حبسب نسبة مسامهتها يف رأمسال الشركات التابعة

كما جيوز للشركات التابعة االقرتاض من الشركة القابضة وتقدميها ككفيل هلا يف 
 .(5)معامالهتا مع الغري

                                                           
 %31 عن تقل رأمساهلا يف حصتها كانت إذا لبنان يف عاملةالتابعة ال شركاتال أن تقرض القابضة شركةلل جيوز ال (1)

املشار ، هولدنغ –املتضمن نظام الشركات القابضة  1912لسنة  21املرسوم االشرتاعي رقم من  13انظر: املادة 
 إليه سابقا.

املشار ، هولدنغ –املتضمن نظام الشركات القابضة  1912لسنة  21املرسوم االشرتاعي رقم من  13انظر: املادة  (2)
 إليه سابقا.

 املشار إليه سابقا.  1991لسنة  33من قانون الشركات األردين رقم  312انظر: املادة  (3)
 بقا. املشار إليه سا 1991لسنة  33من قانون الشركات األردين رقم  312/12انظر: املادة  (4)
 املشار إليه سابقا.  1991لسنة  33من قانون الشركات األردين رقم  311/12انظر: املادة  (5)
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وقد منع املشرع األردين على الشركات التابعة متلك حصص أو أسهم يف الشركات     
 .(1)القابضة حىت ولو كانت بنسب ضئيلة

التابعة هي كل  الشركةقد اعترب أن  (2)األردين ومن جهة أخرى جند أن قانون البنوك    
 عن يقل ال ما واحدة، جتمعهم مصلحة أشخاص، جمموعة أو شخص فيها ميلكشركة 

 فيها مؤثرة مصلحة األشخاص هؤالء أو الشخص هذا ميلك أو رأمساهلا من % 11
 .(3)العامة سياستها على أو إدارهتا على ابلسيطرة تسمح

 التشريع السوري:تعريف الشركة التابعة يف  -5

لقد حاول التشريع السوري تعريف الشركة التابعة ابعتبارها الشركة اليت متتلك فيها     
، وقد أجاز املشرع (4)رأمساهلا نصف تزيد عنأسهما  أو حصصا القابضة الشركة

 .(5)أن تكفلها أمام الغريو  التابعةا لشركاهت القروض أن تقدم القابضة للشركة السوري

وذهب املشرع السوري إىل حظر املسامهات املتبادلة بني الشركة القابضة وشركاهتا     
التابعة، حبيث منع على هذه األخرية أن تتملك أسهما يف الشركة القابضة مهما كانت 

   .(6)النسبة

 

                                                           
 املشار إليه سابقا.  1991لسنة  33من قانون الشركات األردين رقم  312/12انظر: املادة  (1)
، املتضمن قانون 11/1/3111بتاريخ  2221، الصادر ابجلريدة الرمسية عدد 3111لسنة  31القانون رقم  (2)

 البنوك.
 املشار إليه سابقا.  األردين، قانون البنوكمن  13انظر: املادة  (3)
 املشار إليه سابقا.  3111لسنة  39من قانون الشركات السوري رقم  131/12انظر: املادة  (4)
 املشار إليه سابقا.  3111لسنة  39من قانون الشركات السوري رقم  131/11ظر: املادة ان (5)
 املشار إليه سابقا.  3111لسنة  39من قانون الشركات السوري رقم  131/11انظر: املادة  (6)
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 التشريع القطري:تعريف الشركة التابعة يف  -6

ذات شركة مسامهة أو  أبهنا شركة التابعةالشركة أما املشرع القطري فقد اعترب     
للشركة القابضة وذلك نتيجة  املالية واإلدارية ، تكون خاضعة للسيطرةسؤولية حمدودةم

. وقد (1)من رأمساهلا %11متلك هذه األخرية ألسهمها أو حصصها بنسبة ال تقل عن 
الزم املشرع القطري الشركات القابضة بتوفري الدعم الكايف لشركاهتا التابعة حىت تتمكن 

 . (2)من حتقيق أغراضها

 التشريع البحريين:تعريف الشركة التابعة يف  -7

متتلك  (3)أجنبية ودة حبرينية أو لية حمدو ذات مسئ ةشركأو ة مهشركة مساهي كل     
كون ت، وي(4)من رأمساهلا %11فيها شركة أخرى تسمى الشركة القابضة أكثر من 

جملس إدارهتا إلزاميا من ممثلني للشركة القابضة وذلك بقدر نسبة مسامهة هذه األخرية 
 .(5)يف رأمساهلا، أو حبسب االتفاق مع ابقي الشركاء واملسامهني يف هذه الشركة

وقد حظر املشرع البحريين هو كذلك أي مسامهة مالية من طرف الشركة التابعة يف     
كما ألزم الشركة القابضة بتقدمي الدعم الالزم   (6)الشركة القابضة مهما كانت نسبتها،

 .(7)للشركة التابعة وإقراضها وكفالتها أمام الغري

                                                           
 املشار إليه سابقا.  3113لسنة  11من قانون الشركات القطري رقم  311انظر: املادة  (1)
 املشار إليه سابقا.  3113لسنة  11من قانون الشركات القطري رقم  231انظر: املادة  (2)
 املشار إليه سابقا.  3111لسنة  31من قانون الشركات البحريين رقم  391انظر: املادة  (3)
 املشار إليه سابقا.  3111لسنة  31من قانون الشركات البحريين رقم  939انظر: املادة  (4)
 املشار إليه سابقا.  3111لسنة  31من قانون الشركات البحريين رقم  211املادة  انظر: (5)
 املشار إليه سابقا.  3111لسنة  31من قانون الشركات البحريين رقم  211انظر: املادة  (6)
 املشار إليه سابقا.  3111لسنة  31من قانون الشركات البحريين رقم  211انظر: املادة  (7)
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 التشريع العماين:تعريف الشركة التابعة يف  -8

ن مواصفات الشركة التابعة اليت أوردها قانون الشركات العماين مطابقة مع ما جند ا     
 جاء به قانون الشركات القطري، حبيث اعترب هو كذلك أن الشركة التابعة كل شركة

للشركة  املالية واإلدارية ، تكون خاضعة للسيطرةسؤولية حمدودةمذات شركة مسامهة أو 
القابضة وذلك نتيجة متلك هذه األخرية ألسهمها أو حصصها بنسبة ال تقل عن 

  .(1)من رأمساهلا 11%

وميكن للشركة التابعة ان تستفيد من دعم ومتويل الشركة القابضة، وذلك من خالل     
 ، غري املشرع العماين وخالفا لباقي التشريعات العربية(2)إقراضها وكفالتها لدى الغري

 أية ادارة جملس األخرى قد نص على السماح للشركة القابضة أن توجه دعوة لرئيس
 املوضوعات نظر عند القابضة الشركة ادارة جملس اجتماعات حلضور اتبعة شركة

 يطلب ما تقدمي او آراء او مالحظات من يراه ما إلبداء وذلك التابعة ابلشركة املتعلقة
 معدود صوت له يكون ان دون املناقشة يف االشرتاك وله بياانت او ايضاحات من منه
 .  (3)املداوالت يف

 التشريع التونسي:تعريف الشركة التابعة يف  -9

لقد أطلق املشرع التونسي على الشركة التابعة تسمية الشركة الفرعية وعرفها من     
 أبهنا كلحبيث اعتربها من جهة من جملة الشركات التونسية  211خالل نص الفصل 

                                                           
 من قانون الشركات التجارية العماين، املشار إليه سابقا. 131ادة أنظر: امل (1)
 من قانون الشركات التجارية العماين، املشار إليه سابقا. 131أنظر: املادة  (2)
 من قانون الشركات التجارية العماين، املشار إليه سابقا. 113أنظر: املادة  (3)
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من رأس ماهلا بصفة مباشرة أو غري مباشرة للشركة األم  %11شركة يرجع أكثر من 
 وذلك دون اعتبار األسهم اليت ال متنح حاملها حق االقرتاع.

تكون شركة أخرى ماسكة لنسبة من رأس ماهلا ومن جهة أخرى هي كل شركة     
ألغلبية حقوق أو تكون شركة أخرى ماسكة ، متنحها أغلبية حقوق االقرتاع فيها

أو تكون شركة أخرى ، االقرتاع فيها مبفردها أو مبقتضى اتفاق مع شركاء آخرين
متحكمة فعليا يف اختاذ القرارات يف إطار جلساهتا العامة مبقتضى حقوق االقرتاع اليت 

 تتمتع هبا بصفة فعلية.

الشركات إحدى كانت ن املشرع التونسي قد افرتض وجود صفة التبعية إذا  أكما     
بصفة مباشرة أو غري مباشرة ألربعني يف املائة على األقل من حقوق االقرتاع يف  حائزة

 يكون هناك شريك آخر ماسك لنسبة أكرب منها. أالشركة أخرى على 
 

وقد عرف املشرع التونسي املسامهة املالية للشركة األم يف الشركات التابعة ابعتبارها     
الشركة  متلكاملعيار الرئيسي لتعريف الشركة التابعة، فتكون املسامهة مباشرة يف حالة 

ابمتالك فتتحقق املسامهة غري املباشرة التابعة، أما األم لنسبة من رأس مال الشركات 
لنسبة من رأس مال شركة أخرى وامتالك هذه األخرية لنسبة إحدى الشركات التابعة 

مجيع هذه الشركات  ىمن رأس مال شركة أخرى مما خيول للشركة األم ممارسة نفوذها عل
 .(1)التسلسلعن طريق 

                                                           
 ة التونسي، املشار إليه سابقا.من جملة الشركات التجاري 211أنظر: املادة  (1)
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وجند أن املشرع التونسي على غرار ما فعله مع الشركة األم، قد فرض على كل      
  .(1)أن تنص على اجملمع الذي تنتمي إليه يف سجلها التجاري شركة اتبعة

 التشريع املوريتاين:تعريف الشركة التابعة يف  -11

 أخرى شركة فيها متلك كل شركة التابعة، أبهنا لقد عرف املشرع املوريتاين الشركة    
، غري أنه ومن خالل تعريفه للشركة القابضة (2)ماهلا رأس نصف من أكثر األم تدعى

واليت أطلق عليها تسمية الشركة املسيطرة، نستنتج أنه ميكن للشركة أن تكون اتبعة حىت 
متلك الشركة ولو مل يتحقق شرط ملكية أكثر من نصف رأمساهلا وذلك يف حالة 

أغلبية حقوق  خيوهلا ذلكو بطريقة مباشرة أو غري مباشرة  امن رأمساهلاملسيطرة جلزء 
أغلبية حقوق  الشركة املسيطرة علىالعامة، أو يف حالة استئثار  تهاالتصويت يف مجعي

وتكون الشركة ، فيهاسامهني املشركاء او ابقي المبقتضى اتفاق مربم مع ها التصويت في
حتديد القرارات يف اجلمعية اتبعة أيضا عندما تتمكن الشركة املسيطرة يف الواقع من 

  .(3)مبا متلكه من حقوق التصويت اهلالعامة 

 التشريع اللييب:تعريف الشركة التابعة يف  -11

 51%نسبة القابضة الشركة متلك عرف التشريع اللييب الشركة التابعة أبهنا كل شركة    
 أتسيسها شأن يف ويتبع ،املسامهة الشركة شكل وأتخذ األقل، على ماهلا رأس من

 اتريخ من االعتبارية الشخصية هلا وتثبت ،املسامهة الشركة أتسيس أحكام وإجراءات

                                                           
 من جملة الشركات التجارية التونسي، املشار إليه سابقا. 211أنظر: املادة  (1)
 سابقا. ااملشار إليه املوريتانية،من مدونة التجارة  111أنظر: املادة  (2)
 سابقا. ااملشار إليه املوريتانية،من مدونة التجارة  519أنظر: املادة  (3)
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الشركة القابضة،  مال رأس عن رأمساهلا مستقالا  ، ويكون(1)التجاري يف السجل قيدها
التابعة وذلك  الشركة إدارة جملس يف ممثليها غري أن هذه األخرية تكون ملزمة بتعيني

 الشركة يف ابقي املسامهنيمع  ما يتم االتفاق عليه أو ،فيها مسامهتها نسبة حبسب
 (2)،التابعة

  (3)القابضة الشركة يف أسهما وقد منع املشرع اللييب على الشركة القابضة أبن متلك    
الصادرة  واملطبوعات واإلعالانت واملستندات األوراق كما أنه ألزمها أبن تضمن كل

 شركة" بعبارة مردفاا  أو مسبوقاا  الضرييب ورقمها ماهلا ورأس وعنواهنا الشركة اسم ،عنها
 تتبعها اليت القابضة الشركة اسم بيان مع مقروءة واضحة حبروف وذلك مسامهة" اتبعة

  .(4)الرئيسي ومقرها الشركة

أو  متماثلة التابعة الشركات تزاوهلا اليت وقد أجاز املشرع اللييب أن تكون األنشطة    
، وذلك مبساعدة الشركة (5)للشركة القابضةمتباينة مع ابقي الشركات التابعة  أو متكاملة

 .(1)والتمويل هلا والكفاالت القروض القابضة اليت تلتزم بتقدمي

                                                           
اخلاص مبزاولة األنشطة االقتصادية اللييب،  3111لسنة  31من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  31أنظر: املادة  (1)

 املشار إليه سابقا.
اخلاص مبزاولة األنشطة االقتصادية اللييب،  3111لسنة  31من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  39أنظر: املادة  (2)

 املشار إليه سابقا.
اخلاص مبزاولة األنشطة االقتصادية اللييب،  3111لسنة  31من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  39ر: املادة أنظ (3)

 املشار إليه سابقا.
اخلاص مبزاولة األنشطة االقتصادية اللييب،  3111لسنة  31من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  31أنظر: املادة  (4)

 املشار إليه سابقا.
اخلاص مبزاولة األنشطة االقتصادية اللييب،  3111لسنة  31من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  31ملادة أنظر: ا (5)

 املشار إليه سابقا.
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 التعريف التشريعي للشركة التابعة يف الدول الغربيةاثنيا: 

 :الفرنسيالتشريع تعريف الشركة التابعة يف  -1

الشركة اليت حتوز شركة أخرى اعترب التشريع التجاري الفرنسي أن الشركة التابعة هي     
، كما ميكن أن تعترب الشركة اتبعة حىت ولو اخنفضت (2)على أكثر من نصف رأمساهلا

نسبة ملكية رأس املال ألقل من نصف رأس املال بشرط أن تسمح ملكية ذلك اجلزء 
من رأس املال من احلصول على أغلبية حقوق التصويت يف اجلمعية العامة للشركة 

أو عزل سواء عن طريق االتفاق أو حبكم الواقع، أو يكون هلا احلق يف تعيني التابعة، 
 .(3)أغلبية أعضاء هيئاهتا اإلدارية أو الرقابية

 :اإلجنليزيالتشريع تعريف الشركة التابعة يف  -2

( Companies Act 2006) 3111لسنة اإلجنليزي قانون الشركات يعترب     
 :القابضة إذا كانت هذه االخريةالشركة ابهنا اتبعة للشركة 

 متتلك أغلبية حقوق التصويت فيها. -
 شريك فيها وكان هلا احلق يف تعيني أو عزل اغلبية أعضاء جملس إدارهتا. -
شريك فيها وتستأثر ابلسيطرة عليها مبوجب اتفاق مع ابقي الشركاء أو مبوجب  -

 ملكية أغلبية حقوق التصويت فيها.
                                                                                                                                                                     

اخلاص مبزاولة األنشطة االقتصادية اللييب،  3111لسنة  31من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  32أنظر: املادة  (1)
 املشار إليه سابقا.

(2) Art 233/01 du code de commerce français : » Lorsqu'une société possède plus de 

la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application 

du présent chapitre, comme filiale de la première«.  
 من القانون التجاري الفرنسي، السابق اإلشارة إليها.  322/12أنظر: املادة  (3)
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ليزي حالة أخرى تكون فيها الشركة اتبعة بطريقة غري وقد أضاف املشرع اإلجن    
مباشرة، وهي احلالة اليت تكون فيها اتبعة لشركة قابضة تكون هي بدورها اتبعة لشركة 

  .(1) األوىلللشركة  أخرى، فتصبح هذه الشركة اتبعة

 :األمريكيالتشريع تعريف الشركة التابعة يف  -3

           من التقنني الفدرايل للوالايت املتحدة االمريكية  112/32لقد عرفت املادة     
(Code of Federal Regulations CFR الشركة التابعة ابهنا كل شركة )

 .(2)تكون خاضعة للسيطرة املباشرة أو غري املباشرة من طرف شركة أخرى

ي وأتسيسا على مفهوم السيطرة الذي انطالقا من هذه املادة جند أن املشرع األمريك    
تبناه املشرع األمريكي والذي عرضناه مبناسبة تطرقنا لتعريف الشركة القابضة، ميكننا أن 

 نستنتج تعريف الشركة التابعة يف التشريع األمريكي كما يلي: 

هي شركة ختضع للسيطرة املباشرة أو غري املباشرة للشركة القابضة، وذلك من خالل     
 أو شخص مع ابالتفاق أو ابلوكالة أو مباشرة غري أو مباشرة متلك هذه األخرية بطريقة

التابعة هلا، حقوق التصويت ألكثر  الشركات من أكثر أو خالل واحدة من أو أكثر،
                                                           

 على ما يلي:  3111من قانون الشركات اإلجنليزي لسنة  1119تنص املادة  (1)
...»  A company is a “subsidiary” of another company, its “holding company”, if 

that other company — 

(a) holds a majority of the voting rights in it, or 

(b) is a member of it and has the right to appoint or remove a majority of its board of 

directors, or 

(c) is a member of it and controls alone, pursuant to an agreement with other 

members, a majority of the voting rights in it, 

   or if it is a subsidiary of a company that is itself a subsidiary of that other 

company...  « . 
 من القانون الفدرايل للوالايت املتحدة األمريكية على ما يلي:  112/32تنص املادة  (2)

» The term subsidiary means any company which is owned or controlled directly or 

indirectly by a person.,  « . 
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تابعة ختوهلا حقوق التصويت، وتتحقق السيطرة أيضا من أسهم الشركة ال %31من 
عندما متلك الشركة حق تعيني أغلبية مسريي الشركة التابعة، أو إذا كانت متثل الشريك 

 .(1)من رأمساهلا %31الرئيسي فيها، أو تكون حائزة ألكثر من 

 التشريع السويسري: تعريف الشركة التابعة يف  -4

من قانون االلتزامات السويسري ميكن أن  112من خالل استقراء نص املادة     
نستنتج أنه اعترب الشركة التابعة أبهنا كل شركة خاضعة لإلدارة املوحدة للشركة اليت أتيت 
على رأس جممع الشركات، ويتحقق ذلك مبلكيتها ألغلبية حقوق التصويت أو أبي 

 .(2)وسيلة أخرى

 :االسرتايلالتشريع تعريف الشركة التابعة يف  -5

 3111من خالل قانون الشركات لسنة  التابعةلقد عرف التشريع األسرتايل الشركة     
(The Corporations Act 2001 واعتربها أبهنا كل شركة متتلك شركة )

 أخرى السيطرة على أتليف جملس إدارهتا، أو متتلك فيها أغلبية حقوق التصويت، أو
متتلك فيها أكثر من نصف رأمساهلا، وتكون الشركة اتبعة كذلك إذا كانت هي يف حد 

 .  (3)ذاهتا شركة اتبعة لشركة اتبعة أخرى

                                                           
 من القانون الفدرايل للوالايت املتحدة األمريكية، السابق اإلشارة إليها.  112/07أنظر: املادة  (1)
 من قانون االلتزامات السويسري على ما يلي:  112/11تنص املادة  (2)

» La société qui, par la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, 

réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs sociétés (groupe de 

sociétés) doit établir des comptes annuels consolidés «.  
  من قانون الشركات األسرتايل:  21تنص املادة  (3)

What is a subsidiary  
A body corporate (in this section called the first body ) is a subsidiary of another 

body corporate if, and only if:  
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 :اإليطايلالتشريع تعريف الشركة التابعة يف  -6

الشركة التابعة حسب التشريع اإليطايل هي كل شركة حتوز شركة أخرى ألغلبية    
حقوق التصويت فيها، سواء ابمتالكها لعدد كايف من أسهمها أو عن طريق التعاقد مع 

 .  (1)ابقي املسامهني

 التشريع الربازيلي: تعريف الشركة التابعة يف  -7

من قانون  322من خالل نص املادة لقد عرف التشريع الربازيلي الشركة التابعة     
شركات املسامهة أبهنا الشركة اليت حتوز فيها الشركة املسيطرة بطريقة مباشرة أو عن طريق 
شركات أخرى اتبعة على احلقوق االجتماعية اليت ختوهلا بصفة دائمة التحكم يف 

 .(2)القرارات الصادرة عنها، والسيطرة على تعيني أغلبية مسرييها

                                                                                                                                                                     

 (a)  the other body:  

      (i)  controls the composition of the first body's board; or  

      (ii)  is in a position to cast, or control the casting of, more than one-half of the    

             maximum number of votes that might be cast at a general meeting of the first  

             body; or  

     (iii)  holds more than one-half of the issued share capital of the first body 

(excluding  

             any part of that issued share capital that carries no right to participate beyond 

a  

             specified amount in a distribution of either profits or capital); or  

  (b)  the first body is a subsidiary of a subsidiary of the other body.  
 
(1) l'article 2359 du nouveau Code civil italien définit la société contrôlée comme 

celle dans laquelle une autre société possède un nombre d'actions qui lui assure la 

majorité des voix ou qui, par suite de liens contractuels, se trouve sous l'influence 

dominante d'une autre société. 

Voir : de Sola Canizares Felipe. Les sociétés financières en droit comparé. In: Revue 

internationale de droit comparé. Vol. 7 N°3, Juillet-septembre 1955. P 605. 
 من قانون شركات املسامهة الربازيلي املشار إليه سابقا، على ما يلي:  322تنص املادة  (2)

«filiale )controlada) la société dans laquelle la société dominante (controladora), 

directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés contrôlées, est titulaire de droits 

sociaux qui lui assurent de façon permanente la prépondérance de vote dans les 

décisions sociales et le pouvoir d'élire la majorité des administrateurs ». 
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 اجلزائرالتعريف التشريعي للشركة التابعة يف اثلثا: 

االجتاه الذي  نفساجلزائري يف تعريفه للشركة التابعة التجاري لقد اجته التشريع      
املشرع الذي أعطاه تعريف ال نفستبىن  حبيث ،لشركة القابضةل هسار عليه يف تعريف

كما انه تبىن نفس التسمية اليت تبناها املشرع الفرنسي، إذ أطلق عليها يف   الفرنسي هلا،
 ."filialeالنسخة الفرنسية مصطلح "

اجلزائري واملطابقة حرفيا لنص من القانون التجاري  139يف نص املادة  ورد حبيث     
متتلك أن الشركة التابعة هي كل شركة من القانون التجاري الفرنسي  322/11املادة 

      .من رأمساهلا %11فيها شركة أخرى أكثر من 

منذ صدور التشريع التجاري اجلزائري  139وقد ورد هذا التعريف ضمن املادة       
، إذ أن الصياغة مل يطرأ عليها أي تعديل إىل غاية اليوم، وهو الشيء 1911سنة 

دون  مفهوم الشركة القابضةالذي ملسناه يف التشريع الفرنسي، إذ أن التعديل طال فقط 
 .(1)تغيري يف مفهوم الشركة التابعة

من خالل املادة السابق اإلشارة إليها يظهر أن املشرع قد اعترب أن الشركة توصف      
ن رأمساهلا مملوكا لشركة أخرى، غري أننا ابلشركة التابعة يف احلالة اليت يكون فيها أكثر م

 الالحقة، السيما تلك اليت تطرق فيها املشرع التجاري إىلومن خالل استقراء املواد 
حماولة حتديد مفهوم الشركة القابضة، جند أن وصف الشركة التابعة يطلق على الشركة 

 يف حاالت أخرى ابلرغم من عدم حتقق ملكية أغلبية رأس املال.

                                                                                                                                                                     

Voir : Konder Comparato Fabio, Les groupes de sociétés dans la nouvelle loi 

brésilienne des sociétés par actions, In: Revue internationale de droit comparé, Vol. 

30 N°3, Juillet-septembre 1978, P 797. 
 .الرسالةمن  311و 311راجع ما ذكرانه حول تطور موقف املشرع اجلزائري من مفهوم الشركة القابضة، ص ص  (1)
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سواء بطريقة جزء من رأمساهلا لشركة أخرى ملكية فتكون الشركة اتبعة إذا كانت      
خيوهلا ذلك احلصول على أغلبية األصوات يف اجلمعيات حبيث غري مباشرة مباشرة أو 

مبوجب اتفاق مع ابقي فيها غلبية األصوات شركة أخرى أب تستأثر، أو عندما االعامة هل
يف شركة أخرى عندما متلك كذلك  وتكون الشركة اتبعةالشركاء اآلخرين أو املسامهني، 

 (1).هلاب حقوق التصويت اليت متلكها التحكم يف قرارات اجلمعيات العامة الواقع ومبوج

وجند أن املشرع التجاري قد اعترب أن الشركة ميكن أن يطلق عليها وصف الشركة      
 %21بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزء يتعدى فيها شركة أخرى عندما متتلك التابعة 

مساهم آخر بصفة مباشرة أو غري مباشرة  من حقوق التصويت، وال حيوز أي شريك أو
 (2).جزءا أكرب من جزئها

من خالل ما أشران إليه ميكننا أن نستنتج أن املشرع اجلزائري من خالل حماولته      
 قد اعتمد على معيارين أساسيني:التابعة إعطاء مفهوم للشركة 

املعيار الكمي: حيث اعترب أن الشركة تكون اتبعة يف حال متلك الشركة  -
 (3)القابضة فيها أكثر من نصف رأمساهلا.

املعيار الكيفي: حبيث تتصف الشركة ابلتابعة من خالل واقع العالقة اليت تربطها  -
حبيث حدد املشرع جمموعة من األساليب الواقعية واالتفاقية مع الشركة املسيطرة 

 .(4)من خالهلا عالقة التبعية تقوم

                                                           
 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم. 121أنظر: املادة  (1)
 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم. 121أنظر: املادة  (2)
 .الرسالةوما بعدها من هذه  111راجع ما أشران إليه حول الرقابة مبوجب ملكية أغلبية رأس املال، ص (3)
 .الرسالةوما بعدها من هذه  111راجع ما أشران إليه حول صور الرقابة، ص  (4)
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وحسنا فعل املشرع اجلزائري حبيث مل يكتفي فقط ابملعيار الكمي لتعريف الشركة      
التابعة أين تقتصر صفة الشركة التابعة فقط يف حالة ملكية أغلبية رأمساهلا من طرف 
 شركة أخرى، وإمنا جلأ إىل استعمال معيار مركب وخمتلط حاول من خالله حصر كل

 الوضعيات اليت ميكن أن تكون خالهلا الشركة خاضعة لرقابة وسيطرة شركة أخرى.

 الفرع الثاين: التعريف الفقهي للشركة التابعة

إن االختالف التشريعي الذي ملسناه يف تعريف الشركة القابضة جنده لدى الفقهاء      
ركة التابعة أيضا، حبيث اثر جدل فقهي كبري حول حماولة حتديد تعريف دقيق للش

يشمل كل عناصرها ويستوعب كل الوضعيات اليت ميكن أن تتخذها، ويرجع هذا 
اجلدل إىل اختالف الزاوية اليت ينظر منها كل فقيه إىل هذه الشركة أو ابألحرى إىل 

 ظاهرة جممع الشركات ككل.

فنجد أن بعض الفقهاء يتعرض لتعريف الشركة التابعة يف سياق دراسته جلوانب      
التشابه والتباين املوجودة بني الشركة التابعة والفرع، وعليه فنجد تعريفه يرتكز على 
عنصر االستقالل القانوين للشركة التابعة، وجند البعض اآلخر حياول تعريف الشركة 

دراسة العالقة القانونية بني الشركة القابضة والتابعة وحبث مدى التابعة مبناسبة التعرض ل
مسؤولية الشركة القابضة عن التصرفات اليت جتريها شركتها التابعة، ويف هذا الصدد فإن 

 .  (1)التعريف يعتمد أساسا على ابراز عالقة التبعية االقتصادية بني الشركتني

وجند البعض من الفقهاء الذين تناولوا دراسة ظاهرة جممع الشركات يرجعون      
االختالف املوجود بني الفقهاء حول تعريف الشركة التابعة إىل حداثة هذا املصطلح يف 
ميدان العلوم القانونية، ابإلضافة إىل تلك املفارقة اليت حتملها هذه الشركة من حيث 

                                                           
 .212 ، صاملرجع السابق، أنظر: حسام عيسى (1)
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ة القابضة من جهة، واستقالهلا القانوين عنها من جهة التبعية االقتصادية للشرك
 . (1)أخرى

ويف احلقيقة أن أول ظهور للمفهوم القانوين للشركة التابعة تضمنه قضاء القانون      
الدويل اخلاص خالل احلرب العاملية األوىل، مبناسبة البحث عن معيار لتحديد جنسية 

ىن فكرة الرقابة  اليت متارسها األشخاص الشركة، إذ أن القضاء يف بعض الدول قد تب
الطبيعية أو املعنوية على أشخاص معنوية مستقلة كمعيار بديل عن معيار املركز الرئيسي 
لإلدارة لتحديد جنسية الشركة حىت تتمكن الدولة من وضع أموال هذه الشركات حتت 

ة الحقة استقر احلراسة وتصفيتها ابعتبارها اتبعة لدول أجنبية معادية، مث يف مرحل
مفهوم الشركة التابعة تدرجييا لدى القضاء التجاري الداخلي، وأخريا مت تبىن هذا املفهوم 

 .  (2)من طرف تشريعات القانون التجاري الداخلي ولو بشكل جزئي وغري متكامل

وابلتدقيق يف خمتلف اجلهود الفقهية اليت حاولت التصدي لتعريف الشركة التابعة      
 بني الشركة التابعة والشركة تبعيةال ال ختتلف عموما على ضرورة قيام عالقة جند أهنا
 هبا عالقة ققحت اليتأن االختالف بينهم يكمن يف اآلليات والضوابط  إال ،املسيطرة

وابملقابل جند  تنظيمي حبت، معيار هو تبعيةال معيار أن تبعية، حيث يرى البعضال
تعاقدية، يف حني ذهب آخرون إىل  ينشأ بوسائل تبعيةال أن عنصر يرى اآلخر البعض
 (3) .والعقدية معا إبمكانية حتقق التبعية ابلصورتني التنظيمية القول

ويف هذا الصدد جند اختالفا ظاهرا بني الفقهاء حيث ذهب البعض اىل تعريف      
الشركة التابعة تعريفا موسعا، حبيث اعترب الشركة التابعة هي كل شركة تكون خاضعة 

                                                           
 .322، ص املرجع السابقعماد الشربيين، أنظر:  (1)
 .221 ، صاملرجع السابقأنظر: حيىي عبد الرمحن رضا،  (2)
 .12 ص املرجع السابق، أنظر: معتصم حسني أمحد الغوشة، (3)
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هليمنة اقتصادية لشركة أخرى، سواء كان ذلك عن طريق املسامهة يف رأس املال أو 
التيار الفقهي الذي يتزعمه األستاذ بيكار  حصل ذلك مبوجب عالقة تعاقدية، هذا

التسليم بذلك لقي انتقادات شديدة من طرف فقهاء القانون التجاري على أساس أن 
جيعل من مفهوم جممع الشركات فضفاضا خيتلط ويتقاطع مع مفهوم الكثري من 

  التكتالت االقتصادية. 

اولوا أن يعطوا للشركة التابعة ويف مقابل هذا التعريف جند تعاريف لفقهاء آخرين ح     
تعريفا ضيقا مفاده أن الشركة التابعة هي كل شركة تؤسسها وتسيطر عليها الشركة 
القابضة، غري أن هذا التوجه مل يسلم بدوره من االنتقاد، إذ أن التسليم هبذا التعريف 
جيعل من أهم شروط وصف الشركة أبهنا اتبعة هو ضرورة أن تكون قد أسست من 

وهذا ال يستقيم مع الفلسفة اليت يقوم عليها جممع الشركات، إذ الشركة القابضة،  طرف
أن العربة كما رأينا ليست ابلتأسيس وإمنا العربة بقدرة الشركة القابضة على فرض 
هيمنتها املالية واإلدارية على الشركة القابضة من خالل استئثارها ابلرقابة عليها 

 . (1)ت املستمدة من قانون الشركاتابستعمال جمموعة من التقنيا

ولعل التعريفات اليت سلمت نسبيا من االنتقاد هي تلك اليت حاولت بناء تعريف      
الشركة التابعة من خالل ابراز عنصر الرقابة اليت تعد أساس عالقة التبعية اليت تربط 

نييك الشركة التابعة ابلشركة القابضة، ويف هذا الصدد جند تعريف الدكتور فا
(Vanhaecke ) الذي يرى أن الشركة التابعة هي الشركة اليت ختضع للرقابة املالية

 .(2)املستمرة واملستقرة لشركة أخرى، وذلك من خالل ملكية نسبة معينة من رأس املال

                                                           
 .11و 29ص  ص املرجع السابق، ،أنظر: علــي ضاري خليــل (1)
 .221ص ، املرجع السابقأنظر: حيىي عبد الرمحن رضا،  (2)
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التعريف الذي ذلك هو دقة ومشولية  التابعةوحسب رأينا فإن أقرب تعريف للشركة      
الشركة اليت ختضع للسيطرة »أبهنا:  يعرفهاحبيث ساقه الدكتور حممد حسني إمساعيل 

املالية املباشرة أو غري املباشرة واملستقرة لشركة أخرى مستقلة عنها قانوان، ونتج السيطرة 
 أو أسهماملالية عن متلك الشركة القابضة )املسيطرة( وشركاهتا التابعة نسبة مؤثرة من 

  (1).«حصص رأمسال الشركة األوىل

 ماويرجع السبب يف اقرتاب هذين التعريفني من واقع وحقيقة الشركة التابعة إىل أهن     
أبن عالقة التبعية جتد مصدرها يف تلك املسامهة املالية اليت متتلكها الشركة  انقر ي

القابضة يف رأمسال الشركة التابعة، مهما كانت نسبتها، إذ ال يشرتط أن متثل األغلبية 
يفرتض حتقيق السيطرة املستقرة واهلادئة من الناحية النظرية، وإن كان متلك األغلبية 

قد أثبت مبا ال يدع جماال للشك أنه ميكن أن تتحقق السيطرة  حبيث أن الواقع العملي
   . (2)حىت ولو مل تصل ملكية الشركة القابضة إىل هذا القدر من رأمسال الشركة التابعة

 التابعةاملطلب الثاين: مميزات الشركة 

نتطرق من خالل هذا املطلب إىل حتديد الشكل القانوين الذي ميكن أن تتخذه      
 ،الشركة التابعة، وذلك من خالل استعراض مواقف بعض التشريعات املقارنة )فرع أول(

 مث نعرج على متييز الشركة التابعة عن املفاهيم املشاهبة هلا ) فرع اثن(.

 

 
                                                           

أنظر: حممد حسني امساعيل، الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون  (1)
 .33ص  املرجع السابق، املقارن،

 .211و 211ص  ، صاملرجع السابق، أنظر: حسام عيسى (2)
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 للشركة التابعةالفرع األول: الشكل القانوين 

إن الشركة التابعة على غرار الشركة القابضة، ال تشكل نوعا أو شكال من أشكال      
الشركات املعروفة يف القانون التجاري كشركة التضامن أو الشركة ذات املسؤولية احملدودة 
أو شركة املسامهة، وإمنا تعترب هذه التسمية جمرد صفة تتصف هبا الشركة يف حالة توفر 

 شروط معينة لعل أمهها اخلضوع لرقابة شركة أخرى.

وعليه فإن الشركة التابعة ميكن هلا كأصل عام أن تفرغ يف أي شكل من األشكال      
القانونية للشركات اليت حيددها القانون التجاري، وتكون خاضعة ابلتايل لكل األحكام 

أتسيسها أو خالل فرتة والقواعد املنظمة للشكل القانوين الذي اختذته، سواء عند 
 عملها وكذا القواعد اليت تنظم تصفيتها وانقضائها. 

ومن خالل التشريعات اليت تناولناها ابلدراسة واليت نظمت الشركة التابعة، الحظنا      
أهنا تتباين يف معاجلتها للشكل القانوين الذي ميكن للشركة التابعة أن تتخذه، بني 

كة الذي ميكن أن تتخذه الشركة التابعة وأخرى مل تشريعات حددت حصرا نوع الشر 
 تشرتط شكال حمددا، وهذا ما سنتناوله تباعا.

 أوال: التشريعات اليت حددت الشكل القانوين للشركة التابعة

لقد حصر التشريع املصري شكل الشركة التابعة يف قانون شركات قطاع األعمال      
، ابعتبارها شكال وحيدا تتخذه هذه الشركة وتكون (1)العام املصري يف شركة املسامهة

 خاضعة ألحكامه املقررة يف التشريع التجاري. 

أما التشريع اللبناين فقد حصر شكل الشركة التابعة يف نوعني من أنواع الشركات      
                                                           

 .السابق اإلشارة إليه العام،واخلاص بشركات قطاع األعمال  1991لسنة  312القانون رقم من  11أنظر: املادة  (1)
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سواء شركات املسامهة أو الشركات ذات املسؤولية احملدودة، حيث نصت املادة الثانية 
شركات القابضة اللبناين على أن الشركة القابضة هلا أن متلك أسهم أو من نظام ال

حصص يف شركات مغفلة أو حمدودة املسؤولية، لبنانية أو أجنبية قائمة أو االشرتاك يف 
 .(1)أتسيسها

وهو نفس التوجه الذي سار عليه املشرع البحريين، حيث حصر شكل الشركة      
كات، شركة املسامهة والشركة ذات املسؤولية احملدودة، إذ التابعة يف نوعني من أنواع الشر 

على أن الشركة القابضة هي شركة  (2)من قانون الشركات البحريين 391نصت املادة 
يهدف من وراء أتسيسها متلك أسهم يف شركات مسامهة أو شركات ذات مسؤولية 

من نفس  213ة حمدودية سواء كانت وطنية أو أجنبية، وقد أكدت هذا التوجه املاد
 القانون. 

وقد اجته التشريع األردين نفس التوجه، إذ أنه حدد على سبيل احلصر الشكل      
القانوين الذي ميكن للشركة التابعة أن تفرغ فيه، وذلك ابستعمال أسلوبني، حيث منع 
على الشركة القابضة أن متتلك حصص يف شركات التضامن أو يف شركات التوصية 

، ومن جهة أخرى حصر نوع الشركات اليت ميكن للشركة القابضة (3)هةالبسيطة من ج
أن متتلك فيها أسهما وحصصا يف شركات املسامهة العامة أو الشركات حمدودة 

 .(4)املسؤولية أو شركات توصية ابألسهم

                                                           
 املشار إليه سابقا. ،1912لسنة  21املرسوم االشرتاعي رقم من  13/11انظر: املادة  (1)
 ، املشار إليه سابقا. 3111لسنة  31من قانون الشركات البحريين رقم  391انظر: املادة  (2)
 ، املشار إليه سابقا. 1991لسنة  33من قانون الشركات األردين رقم  312/13انظر: املادة  (3)
 ، املشار إليه سابقا. 1991لسنة  33من قانون الشركات األردين رقم  311/13انظر: املادة  (4)
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مسح للشركة التابعة أن تتخذ أي -كأصل عام -فإنه  (1)أما التشريع السوري     
ركات التجارية ابستثناء شركة التضامن وشركة التوصية شكل من أشكال الش

، إال أن هذا األخري قد أضاف (3)، وهو نفس ما ذهب إليه التشريع القطري(2)البسيطة
 .(4)شكال آخر حظر على الشركة التابعة أن تتخذه، وهو شكل شركة التوصية ابألسهم

غري أننا وابلرجوع إىل أحكام التشريع العماين، فإننا نالحظ وجود نوع من      
التناقض يف موقفه اخلاص ابلشكل الذي تتخذه الشركة التابعة، فمن جهة فرض على 

، (5)الشركة التابعة أن تتخذ سواء شكل شركة املسامهة أو شكل شركة املسؤولية احملدودة
القابضة متلك أسهم يف شركات التضامن أو شركات ومن جهة أخرى منع على الشركة 

، ونرى أن املشرع العماين قد اجته إىل حصر شكل الشركة التابعة يف (6)التوصية البسيطة
شركة املسامهة وشركة التوصية البسيطة فقط دون غريمها من اشكال الشركات، اما 

أسهم يف شركات اإلضافة اليت جاء هبا واخلاصة مبنع الشركات القابضة من متلك 
 التضامن ال جدوى منها.

                                                           
 املتضمن قانون الشركات املشار إليه سابقا. 3111لسنة  39املرسوم التشريعي رقم  (1)
ال جيوز »... املشار إليه سابقا على:  3111لسنة  39من قانون الشركات السوري رقم  311/11ص املادة تن (2)

 « للشركة القابضة متلك حصص يف شركات التضامن أو يف شركات التوصية....
 املتضمن قانون الشركات التجارية القطري، املشار إليه سابقا. 3113لسنة  1القانون رقم  (3)
 املشار إليه سابقا.  3113لسنة  11من قانون الشركات القطري رقم  313املادة نظر: أ (4)
اليت تصبح اتبعة هلا وذلك »...من قانون الشركات التجارية العماين، املشار إليه سابقا على:  131تنص املادة  (5)

املسامهة أو من على األقل من أسهم تلك الشركة او الشركات سواء كانت من شركات  %11من خالل متلكها 
 «الشركات حمدودة املسؤولية.... 

ال جيوز للشركة القابضة »... من قانون الشركات التجارية العماين، املشار إليه سابقا على:  131تنص املادة  (6)
 «متلك حصص يف شركات التضامن أو يف شركات التوصية....
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أما التشريع اللييب فقد حدد شكال واحدا للشركة التابعة وهو شركة املسامهة،      
أن الشركة  (1)من التنظيم اخلاص مبزاولة األنشطة االقتصادية 31حيث نصت املادة 

 ،األقل على من رأمساهلا (51%) نسبة القابضة الشركة متلك الشركة اليت هي التابعة
 أتسيس أحكام وإجراءات أتسيسها شأن يف ويتبع ،املسامهة الشركة شكل وأتخذ
 .التجاري يف السجل قيدها اتريخ من االعتبارية الشخصية هلا وتثبت املسامهة، الشركة

 اثنيا: التشريعات اليت مل حتدد الشكل القانوين للشركة التابعة

وهو التوجه الذي سارت عليه تشريعات غالبية الدول الغربية كالتشريع الفرنسي      
واالجنليزي واألمريكي، ابإلضافة إىل كل من التشريع األسرتايل والسويسري واإليطايل 
والربازيلي، أما فيما خيص تشريعات الدول العربية فإننا ال حظنا أن غالبيتها اجتهت إىل 

 للشركة التابعة يف أنواع معينة من الشركات دون غريها، ابستثناء حصر الشكل القانوين
 والتشريع التونسي واملوريتاين. الكوييتالتشريع 

وعدم حتديد شكل الشركة القابضة يعين كقاعدة عامة حرية اختيار أي شكل من      
األشكال املعروفة يف القانون التجاري، إذ أن الشركة التابعة ميكن أن تكون شركة من 
شركات األشخاص كما ميكن أن تفرغ يف أحد أنواع شركات األموال، كما ميكن أن 

 ولية أو غري حمدودة.تكون الشركة التابعة حمدودة املسؤ 

وقد أثبت الواقع العملي أن عدم التدخل التشريعي لفرض نوع حمدد تتخذه الشركة      
التابعة حيقق العديد من املزااي القانونية واالقتصادية جملمع الشركات، فحرية االختيار 

كل تفتح اجملال واسعا أمام املستثمرين من أجل مالءمة وتكييف نوع الشركة مع وضعية  

                                                           
 اخلاص مبزاولة األنشطة االقتصادية اللييب، املشار إليه سابقا. 3111لسنة  31الالئحة التنفيذية للقانون رقم  (1)
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شركة وجتعلها ختتلف ابختالف طبيعة نشاط الشركة، أمهية املشروع املراد حتقيقه، عدد 
 املسامهني....إخل.

فلو افرتضنا أن اجملمع يريد أن يستغل إحدى الشركات التابعة يف مشاريع جتارية      
وصناعية ضخمة تستلزم تسخري وسائل مادية وبشرية كبرية وتستدعي استقطاب رؤوس 

كثرية، فإن الشكل القانوين األنسب ألن تفرغ فيه هذه الشركة هو شكل شركة   أموال
املسامهة، أما إذا كانت الشركة القابضة هتدف من وراء استغالل شركتها القابضة إىل 
حتقيق اهداف اقتصادية متوسطة أو صغرية احلجم ال تستدعي توفري وسائل مادية 

 .(1)ؤولية احملدودة هو األنسبوبشرية كبرية، فإن شكل الشركة ذات املس

ونشري يف هذا الصدد أن هذه التشريعات ابلرغم من أهنا قد تركت كامل احلرية يف      
اختيار الشكل القانوين للشركة التابعة، إال أن اخلصائص القانونية لبعض أنواع الشركات 

مينحها العمل  تفرض نفسها على الشكل الذي تتخذه الشركة التابعة، إذ أن املزااي اليت
يف إطار جممع الشركات جتعلنا نستبعد فرضية وجود شركات اتبعة أتخذ شكل شركات 
األشخاص، وذلك نظرا خلائصها اليت ال تتماشى ومتطلبات وضرورايت العمل يف إطار 
جممع الشركات، السيما فكرة االعتبار الشخصي للشركاء والطبيعة القانونية 

 .(2)ملسؤوليتهم

 

 

                                                           
(1) Voir : Anne Charveriat et al, Op. cit, p 104. 

 .الرسالة هذه من 331 راجع ما ذكرانه حول مدى مالءمة الشكل القانوين الذي تتخذه الشركة القابضة، ص (2)
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 عن املفاهيم املشاهبة هلا لشركة التابعةمتييز ا: اينالثالفرع 

للشركة التابعة، كان لزاما علينا  حىت نتمكن من االملام مبختلف اجلوانب املفاهيمية     
أن منيز بينها وبني بعض املفاهيم املشاهبة هلا، ولعل أكثر املفاهيم اختالطا مبفهوم 

 الشركة التابعة هو فرع الشركة ومكاتب التمثيل، ابإلضافة إىل الشركة التابعة املشرتكة. 

 أوال: متييز الشركة التابعة عن فرع الشركة

ري منفصل عن املركز غهو جزء شكل كياان قانونيا قائما بذاته، وإمنا ال يالفرع إن      
وغالبا ما يعهد بتسيري الفرع إىل الرئيسي للشركة، فهو ال يكتسب الشخصية القانونية، 

أحد املديرين يتم تعيينه من طرف املركز الرئيسي للشركة، حبيث خيول سلطات قانونية 
، كما أنه القتصادية العامة للمركز الرئيسي للشركةاالسرتاتيجية اوإدارية حمدودة ختدم 

يتعامل مع الغري ابسم املركز الرئيسي للشركة وحلسابه، وتلجأ الشركات عادة للعمل 
 . (1)بواسطة الفروع قصد تسهيل عملية التواصل بينها وبني زابئنها

وقتنا ويتم اللجوء الستعمال أسلوب الفروع غالبا على املستوى احمللي، خاصة يف 
وأصبحت  الراهن، حيث تراجع اعتماد الشركات على إنشاء الفروع يف الدول األجنبية

، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن تابعةتعتمد بصورة كبرية على أسلوب الشركات ال
الدولة اليت يزاول الفرع نشاطه على إقليمها تتعامل معه معاملة املستثمر األجنيب 

املركز الرئيسي للشركة، يف حني تعترب الشركة التابعة شركة ابعتباره جزءاا ال يتجزأ عن 

                                                           
 .322و 322، ص ص املرجع السابقعماد الشربيين، أنظر:  (1)
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وطنية، وذلك ألهنا أتسست على اقليمها وابلتايل فإهنا تكتسب جنسيتها اليت ختتلف 
  (1)عن جنسية الشركة القابضة.

االستثمار بطريق إنشاء الفروع يف »ويف هذا الصدد يرى الدكتور حمسن شفيق أن      
الدول األجنبية كان أسلواب ذائعا حىت الثالثينات من هذا القرن، وال يزال متبعا يف 

السيما الصناعية  –بعض وجوه االستثمار كعمليات البنوك والتأمني... ولكن املنشآت 
 (2)«قت احلاضر إنشاء الشركات الوليدة ملا هلا من املزاايتفضل عليه يف الو  –منها 

وقد ذهب الفقه والقضاء إىل ضرورة التمييز بني فرع الشركة والشركة التابعة      
ابعتبارمها وسيلتني من الوسائل اليت تعتمدها الشركات يف استثمار مشاريعها، إذ أهنما 

تبعية اقتصادية بني كل من الفرع  يتقارابن يف العديد من اخلصائص لعل أمهها وجود
والشركة التابعة مع الشركة الرئيسية، ابإلضافة إىل وجود نوع من االستقاللية اإلدارية 

 واملالية لكل منهما عن الشركة الرئيسية.

غري أنه وابلرغم من وجود تشابه بينهما إال أن هناك فروق جوهرية جتعل لكل      
فالفرع ال يتمتع ابلشخصية املعنوية املستقلة وال بذمة منهما مفهوم قانوين خاص به، 

عبارة فهو  (3)مالية مستقلة وال موطن وال جنسية وامنا يعترب جزءا اتبعا للشركة األصلية
من  بقدر حىت ولو كان يتمتع ،للمركز الرئيسي للشركةعن امتداد للشخصية القانونية 

 (4)واالقتصاديةاالستقاللية االدارية 

                                                           
 .111أنظر: علــي ضاري خليــل، املرجع السابق، ص  (1)
 .322عماد الشربيين، املرجع السابق، ص أنظر:  (2)
 .121، املرجع السابقفوزي حممد سامي، أنظر:  (3)

(4) Voir : Chaudet François et Cherpillod Anne, Droit suisse des affaires, 2ème éd., 

Bâle 2004, p217, 
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وعلى هذا األساس فإن فرع الشركة ال ميثل أكثر من جمرد وكيل هلا، حبيث أنه ال      
يتمتع ابلشخصية املعنوية املستقلة عن الشخصية املعنوية للشركة، كما أن زواله ال 

وهذا ما أكده القضاء املصري الذي  يستتبع زوال الشخصية املعنوية للشركة اليت ميثلها
الفرع ال يستتبع زوال الشخصية املعنوية للشركة اليت ميثلها، مث أن زوال الشركة »أقر أن 

 (1)«زواله ال يؤدي إىل حرمان تلك الشركة ما دامت قائمة من افتتاح فرع آخر

والفرع وإن كان له استقالل نسيب عن املركز الرئيسي للشركة، فإن ذلك ال يعين      
متتعه ابلشخصية القانونية املستقلة، إذ أن الفرع يتصرف يف كل األحوال ابسم املركز 

  (2)الرئيسي للشركة وحسابه

عة هو ويرى بعض الفقه أن املعيار احلقيقي للتفرقة ما بني الفرع والشركة التاب     
استقالل الذمم املالية، فالفرع ليست له ذمة مالية مستقلة عن املركز الرئيسي للشركة  
كما أن غرضهما االجتماعي يكون متطابقا، ويرجع سبب ذلك إىل الوحدة القانونية 

القابضة، لشركة ابالتابعة  ةالشرك عالقةما ال يتحقق ابلضرورة يف  هذاو اليت يشكالهنا. 
تشكل مع ابقي شركاته وحدة  أينع، مرغم من انضمامها للمجلاب الشركة التابعةف

اقتصادية واحدة، إال اهنا متتلك أجهزهتا اخلاص هبا على غرار مجعيتها العامة وجملس 
إدارهتا، وتكون ملزمة بتحقيق أغراضها املنصوص عليها مبوجب قانوهنا االساسي، كما 

  .)3( اهنا تتعامل مع الغري ابمسها وحلساهبا

                                                           
  .11، ص املرجع السابق طالب حسن موسى، أنظر: (1)
  .131، ص املرجع السابقإمساعيل، حممد حسني، االندماج يف مشروع قانون الشركات األردين، أنظر:  (2)

(3) Voir : Christophe BOUILLOT, Op.cit, pp 29 30.  
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ولكن ابلرغم من عديد الفوائد اليت حيققها هذا املعيار إال أنه يبقى سطحي وغري       
دقيق، ولعل السبب الرئيسي يف ذلك يرجع إىل خصوصية الشركة التابعة وما حتمله يف 

 طياهتا من تناقضات خاصة تلك املتعلقة ابلتبعية االقتصادية واالستقالل القانوين.

 بني التمييز يف الدقة عدم »خليــل أن  ضاري الدكتور علــي ويرى يف هذا الشأن     
 القانون إطار خارج زالت ما واخلضوع السيطرة ظاهرة ان اىل يرجع والفرع التابعة الشركة
 متعارضتني، جهتني من التابعة الشركة اىل ننظر اننا أمهها واقعية العتبارات وختضع
 التابعة، الشركة ابستقالل االعرتاف بعدم تقضي اليت االقتصادية الناحية هي األوىل
 اما القابضة، الشركة شخصية يف شخصيتها ذوابن درجة اىل تبعيتها تصل قد حيث
 قانونية بشخصية التابعة للشركة ابالعرتاف تقضي اليت القانونية الناحية فهي الثانية

 (1)«.نتائج من ذلك يتبع مبا واالعرتاف مستقلة،

 التابعة عن مكاتب التمثيلاثنيا: متييز الشركة 

مكاتب التمثيل هي عبارة عن إحدى األساليب اليت تعتمدها الشركات األجنبية يف     
أحد الدول قصد التمهيد لالستثمار فيها من خالل دراسة السوق وجدوى االستثمار 
يف هذا البلد، كما تستعمل هذه املكاتب كوسيلة اتصال بينها وبني املتعاملني معها يف 

لك الدولة، ابإلضافة إىل استخدامها يف تقدمي خدمات ذات طابع اقتصادي أو ت
استشاري أو فين أو علمي، ويتم اللجوء عادة إىل هذا األسلوب عندما تكون الشركة 
                                                                                                                                                                     

 »...حيث جاء فيه  1912أكد هذا التوجه احلكم الصادر عن حمكمة استئناف اإلسكندرية الصادر سنة  وقد

 وإدارهتا، أتسيسها عند الشركة هذه اجله من قامت الذي اهلدف بسبب القابضة للشركة خاضعة تكون التابعة الشركة
 «مستقلة معنوية شخصية ووليدهتا القابضة الشركة من لكل فأن االثنني بني التبعية درجة كانت ومهما

 . 111، جملة التشريع والقضاء، ص1912 جويلية 21حمكمة استئناف اإلسكندرية، حكم  :نظرأ
 .11أنظر: علــي ضاري خليــل، املرجع السابق، ص  (1)
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األجنبية يف غىن عن انشاء شركات اتبعة أو فروع، إذ أن مكتب التمثيل ال حيتاج إىل 
 .(1)توفري وسائل مادية وبشرية ضخمة

واالختالف بني مكتب التمثيل والشركة التابعة جوهري، إذ أن مكتب التمثيل ال      
يكتسب شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركة الرئيسية، بل هو جمرد ممثل عنها 
يف دولة من الدول، يتعامل ابسم الشركة وحلساهبا، كما أن املكتب حيمل اسم الشركة 

 خيضع للرقابة اإلدارية واملالية من طرفها.اليت ميثلها ويكتسب جنسيتها و 

هذا ما جيعل املفهوم القانوين ملكتب التمثيل يبتعد عن مفهوم الشركة التابعة، اليت      
 تستقل بشخصيتها القانونية عن الشركة القابضة بكل ما ينتج عن ذلك من آاثر.

جند أهنما خيتلفان اختالفا  كما أننا لو حاولنا التفرقة بينهما من الناحية املوضوعية،      
ظاهرا من حيث طبيعة نشاط كل منهما، فبينما يقتصر نشاط مكتب التمثيل على 
اجلانب الفين واالستشاري، جند أن الشركة التابعة تسخر عادة لالضطالع بنشاطات 

 ذات طبيعة جتارية وصناعية.

 اثلثا: متييز الشركة التابعة عن الشركة املشرتكة

ملشرتكة هي عبارة عن مشروع ينشئه جمموعة من األشخاص الطبيعية أو الشركة ا     
املعنوية العامة أو اخلاصة، سواء كانت هذه األشخاص حملية أو أجنبية، يقوم على 
تظافر اجلهود املادية والبشرية والتقنية لألشخاص املكونة له هبدف حتقيق مصاحل 

قائما على املسامهة املالية املتساوية  اقتصادية مشرتكة، ويكون أتسيس الشركة املشرتكة
لكل األشخاص املكونة هلا، حبيث يكون لكل طرف نفس النسبة من رأس املال اليت 

                                                           
 . 319، ص املرجع السابقأنظر: حممود مسري الشرقاوي، الشركات التجارية يف القانون املصري،  (1)
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ميلكها الطرف اآلخر، وهذا ما جيعل من رقابة الشركة املشرتكة موزعة ابلتساوي بني كل 
 .(1)األطراف املشاركة

وملا كان نفوذ كل طرف من األطراف املشاركة يف هذه الشركة متكافئ مع الطرف      
اآلخر، فإن ذلك جيعل من تسيريها بنظام األغلبية أمرا مستبعدا، إذ أن إمجاع كل 

 .  (2)األطراف ضروري الختاذ خمتلف القرارات الصادرة عنها

عديد من اخلصائص بل ابألحرى ولعل هذه الشركة تقرتب من الشركة التابعة يف ال     
هي حالة خاصة من حاالت الشركة التابعة، السيما فيما يتعلق ابالستقالل القانوين 
لألشخاص املكونة هلا، إال أن هناك فوارق جوهرية بينهما تتمثل يف غياب عنصر 

 .(3)السيطرة املوحدة داخل الشركة املشرتكة

اليت متارسها الشركة القابضة على الشركة حيث أننا رأينا فيما سبق أن الرقابة      
التابعة تعد أهم ركن يعطيها تلك الصفة وجيعل منها املهيمن الوحيد على كل القرارات 
الصادرة عنها، هذه الرقابة تستمدها الشركة القابضة من خالل مسامهتها املتميزة يف 

 رأمسال الشركة التابعة.

ملشرتكة يتساوون يف املراكز القانونية داخل بينما جند أن الشركاء يف الشركة ا     
الشركة، إذ أن تسيري الشركة يكون موزعا بينهم ابلتساوي، كما أن هدف املشاركة عن 
طريق املسامهة املالية يف رأمسال الشركة املشرتكة بعيد عن حماولة االستئثار ابلرقابة ومن 

                                                           
 .12أنظر: انيس بن صاحل القاضي، املرجع السابق، ص  (1)
الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون  حسني،أنظر: امساعيل حممد  ( 2)

 .31، ص املرجع السابقاملقارن، 
 .12أنظر: انيس بن صاحل القاضي، املرجع السابق، ص  (3)



275 
 

طريقة من طرق التعاون  مث السيطرة على الشركة، فهدف الشركاء ال يعدو أن يشكل
 والتكامل.       

 املبحث الثاين: وسائل تبعية الشركة التابعة

إن أهم ما جيعل الشركة التابعة خاضعة إىل سيطرة الشركة القابضة هي فكرة الرقابة      
واليت جتد مصدرها يف تلك املسامهة املالية اليت حتوزها الشركة القابضة يف رأمسال الشركة 

 بنسبة متكنها من التحكم يف أهم القرارات الصادر عنها.التابعة 

هذا التملك قد ينشأ أثناء مرحلة أتسيس الشركة التابعة، ويتحقق ذلك يف احلالة      
اليت تكون فيها الشركة القابضة عضوا مؤسسا يف الشركة التابعة )املطلب األول(، وقد 

ال إحدى الشركات أثناء حياهتا حيصل أن تقوم الشركة القابضة بتملك نسبة من رأمس
 وجتعل منها شركة اتبعة ) املطلب الثاين(.

 املطلب األول: أتسيس الشركة القابضة لشركة اتبعة 

يف كثري من األحيان تلجأ الشركة القابضة إىل إنشاء شركات وجتعل منها اتبعة هلا      
وذلك من خالل متلكها لنسبة من رأمساهلا متكنها من السيطرة عليها، ويتأتى هلا ذلك 
سواء بتأسيس شركة جديدة )فرع أول( أو عن طريق انقسام الشركة القابضة مما ينتج 

أو أكثر )فرع اثن( أو من خالل تنازل الشركة القابضة عن  عنه نشوء شخصني معنويني
 بعض أصوهلا وتقدميها كحصة يف شركة تصبح اتبعة هلا )فرع اثلث(. 
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 الفرع األول: أتسيس الشركة القابضة لشركة اتبعة جديدة

 أوال: أمهية اللجوء هلذا األسلوب

ملثل هذا األسلوب هو مدى الشركات القابضة عادة إىل اللجوء إن أهم ما يدفع      
مالءمة املكان الذي تريد أن متدد وتوسع نشاطها إليه، سواء على املستوى احمللي أو 
على املستوى الدويل، حبيث تقوم إبنشاء شركات اتبعة جديدة إذا مل جتد شركات قائمة 

 .(1)يف تلك املنطقة تشابه أو تكمل نشاطها ميكنها اكتساهبا واخضاعها لسيطرهتا

فلو افرتضنا مثال أن شركة رونو الفرنسية تريد االستثمار يف جمال صناعة السيارات      
يف اجلزائر، فإهنا تكون مضطرة إلنشاء شركة اتبعة جديدة بسبب انعدام شركات 
جزائرية خمتصة يف صناعة السيارات ميكن أن تكون هدفا للسيطرة عليه من خالل 

 عملية االكتساب.

ة القابضة بعض الشركات اليت تتالءم مع متطلباهتا االسرتاتيجية إال وقد جتد الشرك     
أن تكاليف اكتساهبا والسيطرة عليها قد تكون مكلفة، أو أكثر تكلفة من عملية 
انشاء شركة جديدة، وأحسن مثال على ذلك هو ما اعتمدته شركة السيارات فورد 

(Fordاألمريكية عندما أرادت أن تدخل السوق األوربي ) ة، حيث جلأت إىل إنشاء
شركات اتبعة هلا يف كل من أملانيا وبريطانيا وبلجيكا وإسبانيا، ولعل السبب الذي 
دفعها إىل ذلك هو أن تكلفة شراء الشركات املختصة يف صناعة السيارات يف أرواب 

 .(2)يكلف أكثر من انشاء شركات اتبعة جديدة

                                                           
 .322و 322، ص ص املرجع السابقعماد الشربيين، أنظر:  (1)
 .111و 112ص  أنظر: علــي ضاري خليــل، املرجع السابق، ص (2)
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ابإلضافة إىل السببني املذكورين جند دافعا آخر حيفز الشركة القابضة على اعتماد      
هذا األسلوب، إذ أن إنشاء شركة اتبعة جديدة ميكن الشركة القابضة من ضبط وحتديد 
خمتلف الشروط اليت تراها مناسبة ضمن النظام األساسي للشركة عند انشائها، يف حني 

البنيان القانوين للشركة يف حالة اكتساهبا وهذا ما قد ال تكون ملزمة للخضوع إىل 
 .(1)الءم ومتطلباهتا االقتصادية واالسرتاتيجيةتي

كما أننا جند أن الشركات خاصة املتعددة اجلنسيات تفضل عادة اللجوء إىل هذا       
األسلوب وذلك ألن إنشاء شركات اتبعة جديدة على املستوى الدويل ال يثري صعوابت 

 نونية وفنية كبرية، إذ أن ذلك يستلزم غالبا توافر شرطني أساسيني: قا

أن يكون للشركة القابضة وفقا ألحكام القانون الداخلي للدولة اليت تنتمي  -
 إليها احلق يف اكتساب أسهم شركات أخرى.

أن يكون القانون الداخلي للدولة املضيفة يسمح لشركات أجنبية أن تنشأ  -
كون اتبعة هلا وذلك من خالل ملكية نسبة من على إقليمها شركات ت

 (2)رأمساهلا متكنها من السيطرة عليها.
كما أن جلوء الشركات املتعددة اجلنسية إلنشاء شركات وليدة على املستوى الدويل       

حيقق هلا العديد من املزااي، إذ ميكنها من التخلص من الرسوم اجلمركية وكذا القيود 
اد او تداول النقد، كما ميكنها من االستفادة من املواد األولية اليت املفروضة على االستري 

                                                           
 .11 ص املرجع السابق، ،وأساليب النشاط : آلية التكويناملتعددة اجلنسيةدريد حممود على، الشركة أنظر:  (1)
 .113، ص املرجع السابقالعزيز وزكراي جاسم وفراس عبد اجلليل الطحان،  أمحد عبد أنظر: (2)
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توفرها الدولة املستضيفة للشركة التابعة ابعتبار أن هذه األخري تكتسب جنسية هذه 
 . (1)الدولة

وقد يصبح استعمال هذا األسلوب ضروراي يف حالة ما إذا كانت الشركة القابضة      
دام أساليب وتقنيات تكنولوجية حديثة، أو كانت تستغل تعتمد يف نشاطها على استخ

اخرتاعات أو اكتشافات علمية جديدة، فإنشاء شركة جديدة يتيح هلا فرصة السيطرة 
 .  (2)على كامل القطاع االقتصادي الذي تعمل فيه

 اثنيا: تقنيات حتقيق هذا األسلوب

تقوم الشركة القابضة إبنشاء شركة اتبعة جديدة عن طريق االكتتاب يف رأمساهلا      
عند التأسيس، وذلك بتملك نسبة معينة من رأمساهلا متكنها من الرقابة عليها 
وإخضاعها هليمنتها اإلدارية واملالية، حىت جتعل منها جزء ال يتجزأ من الوحدة 

 ات.االقتصادية اليت يشكلها جممع الشرك

وحتقيقا لذلك تتدخل الشركة القابضة كشريك مؤسس يف الشركة التابعة، من      
خالل املسامهة مع ابقي املؤسسني اآلخرين يف استكمال كل اإلجراءات القانونية 
والتنظيمية املطلوبة لتأسيس هذه الشركة اليت تقرها القواعد العامة، واليت ختتلف 

خذه الشركة التابعة املراد إنشاؤها، كما أن هذه ابختالف الشكل القانوين الذي تت

                                                           
، دار حامد للنشر والتوزيعأنظر: طلعت جياد جلي احلديدي، املركز القانوين الدويل للشركات متعددة اجلنسية،  (1)

 .21 ص ،3111، عمان سنة 1ط
 .213و 211أنظر: حسام عيسى، املرجع السابق، ص ص  (2)
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اإلجراءات والشروط القانونية ختتلف ابختالف القانون الداخلي للدولة اليت تنشأ 
 .(1)الشركة التابعة على أراضيها

املادية  واألعمال القانونية التصرفات جمموعة وتعرف عملية أتسيس الشركة أبهنا     
والضرورية ألنشاء تنظيم قانوين يهدف إىل استغالل واستثمار اليت حيددها املشرع 

مشروع معني، أما فيما خيص تعريف العضو املؤسس فقد اثر حوله جدل فقهي 
وقضائي كبري، فبينما ذهب اجتاه إىل اعتبار املؤسس هو كل من يوقع على العقد األول 

بصفته شريكا يف للشركة والقانون األساسي هلا، وقام بكل اإلجراءات الشكلية 
 . (2)الشركة

 كل هو املؤسس اعتبار إىل فقد ذهبالثاين وهو الراجح فقها وقضاء،  أما االجتاه     
 إذا هلا األساسي القانون عن يوقع مل إنو  حىت الشركة إنشاء يف إجيابيا شارك شخص

 التأسيس عن الناجتة املسؤولياتحتمل كل يف  نيتهيستدل ابجتاه  ما تصرفاته يف كان
 إلدارة الفنينيو  العاملني مع التعاقد للجمهور، املوجهة االكتتاب نشرات كتوقيع
 .(3)الشركة

ومن أهم اإلجراءات املعتمدة يف أتسيس الشركات هو إعداد العقد التأسيسي      
والنظام األساسي هلا، الذي يتضمن اسم الشركة وشكلها القانوين وطبيعة نشاطها 

                                                           
 .21، املرجع السابق، ص القرشي حممد أمحد مفلحأنظر: ( 1)
، مذكرة لفرنسياالكتتاب في أسهم الشركات المساهمة في التشريعين الجزائري و العور عثمان، أنظر:  (2)

 .12و 1، ص ص 3111ماجستري يف القانون، كلية احلقوق جامعة اجلزائر، سنة 
فتاحي حممد، املركز القانوين للمؤسس يف شركات املسامهة يف القانون اجلزائري، حبث منشور يف جملة دفاتر أنظر:  (3)

 .11، ص 3119، سنة 13 عالقانون، جملة صادرة عن جامعة ورقلة، 

http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
http://platform.almanhal.com.www.sndl1.arn.dz/Thesis/Preview.aspx?ID=20106%20&search=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
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الشركاء وصفاهتم وجنسياهتم، وكذلك حقوقهم والتزاماهتم، ابإلضافة إىل ومدهتا، وعدد 
 .(1)حتديد نسبة مشاركة كل شريك يف رأس املال

 الفرع الثاين: أتسيس الشركة القابضة لشركة اتبعة عن طريق االنشطار

تعترب عملية االنشطار من أهم التقنيات اليت تعتمدها بعض الشركات القابضة      
النشاء شركات خاضعة لسيطرهتا، وتتحقق عملية االنشطار يف حالة قيام إحدى 
الشركات الكربى إبعادة تنظيم وهيكلة وحداهتا الداخلية وذلك عن طريق تقسيم 

ملية نشوء شركة أو أكثر هلا كياهنا حبيث ينتج عن هذه الع ،موجوداهتا ونشاطاهتا
تصبح كل شركة خمولة مبرحلة من مراحل العملية التجارية أو ، و القانوين املستقل

واألخرى تقوم بتسويق تلك  ،كأن تتوىل إحدى هذه الشركات عملية االنتاج  ،الصناعية
 (2) املنتجات.

وجند أن عملية االنقسام هلا عديد املربرات وحتقق جمموعة من املزااي، ففي كثري من      
األحيان ما ترى الشركات ذات احلجم الكبري أنه من الضروري تقسيم أعماهلا، ومن مث 
تقسيم إلتزاماهتا واملخاطر اليت ميكن أن تواجهها خالل مزاولتها لنشاطها التجاري أو 

زع كل ذلك على شركات مستقلة عنها من الناحية القانونية وذلك الصناعي، حبيث تو 
ابكتساهبا للشخصية املعنوية من جهة، ومن جهة أخرى جتعلها اتبعة هلا من الناحية 
االقتصادية من خالل سيطرة الشركة املنقسمة على الشركات اليت نتجت عن 

 االنشطار.

                                                           
 .13 ص املرجع السابق، ،وأساليب النشاط : آلية التكويناملتعددة اجلنسيةدريد حممود على، الشركة أنظر:  (1)
 .12 ص املرجع السابق، أنظر: مروان بدري اإلبراهيم، (2)
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صل نفقات جتارة وتسويق ومثال ذلك رغبت إحدى الشركات الصناعية يف ف     
منتجاهتا عن موجودات التصنيع، ففي هذه احلالة تتجه إىل انشاء شركة منفصلة عنها 
قانوان لإلضطالع بتلك املهام، ويكون االنشطار مفيدا كذلك كما لو كنا بصدد شركة 
متارس نشاطا جتاراي أو صناعيا أبحدى املناطق وتريد أن تنقل نشاطها إىل مناطق 

 .     (1)إذا رغبت إحدى الشركات توسيع نشاطها إىل خارج إقليم الدولة أخرى، أو

وقد تكون عملية االنقسام مفيدة للشركة يف حالة اتساع حجمها وتنوع نشاطها،      
وعجز هياكلها اإلدارية على السيطرة على كل نشاطاهتا، أو يف حالة إدارهتا لعدة 

حية اجلغرافية، ففي هذه احلاالت تكون وحدات إنتاجية متابعدة عن بعضها من النا
الشركة ملزمة إبعادة تنظيم هياكلها من خالل ضم كل جمموعة من هذه الوحدات 

 . (2)املتقاربة يف املوقع أوالنشاط يف شركة مستقلة

واالنشطار من الناحية القانونية، أو ما يطلق عليه بعض الفقه تسمية االنقسام      
ىن الدقيق، هو انقسام الذمة املالية الحدى الشركات إىل البحت أو االنقسام ابملع

قسمني أو أكثر، وتنتج عن كل جزء منها شركة جديدة، حبيث تزول الشخصية املعنوية 
للشركة املنقسمة ويصبح املسامهني فيها مسامهني يف الشركات اجلديدة اليت مت 

 .(3)إنشاؤها

                                                           
أنظر: حممد حسني امساعيل، الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون  (1)

 .12 ، صاملرجع السابقاملقارن، 
 .91 ، صاملرجع السابقحسام الدين عبد الغين الصغري،  أنظر: (2)
 حتت اخلامس، القسم األول، الباب من الرابع الفصل من الرابع القسم يف االنشطار عمليات اجلزائري التشريع عاجل (3)

 .يليها وما 122 املواد يف واالنفصال االندماج عنوان
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البد وأن »االنقسام ابملعىن الدقيق ويرى الدكتور حسين املصري أنه حىت يتحقق      
تنشأ على كل قسم من أقسام ذمة الشركة املنقسمة شركة جديدة، حبيث ميثل هذا 
القسم الذمة املالية هلذه األخرية، وحيدث ذلك بغرض ختصص كل شركة من الشركات 
اجلديدة يف فرع معني من النشاط أو بغرض مواجهة ظروف قانونية أو فنية أو ضريبية 

صة، ويعمل االنقسام، على عكس االندماج، على توزيع املشروعات وعدم خا
 .(1)«تركيزها

وعلى هذا األساس جند جانبا من الفقه يرى أنه وابلرغم من أن عملية االنشطار      
تعد وسيلة من وسائل انشاء الشركة التابعة إال أن ذلك ال يعترب وسيلة لتكوين جممع 
للشركات، حجتهم يف ذلك أن عملية االنشطار ال تعدو أن متثل جمرد إعادة تنظيم 

الل إعادة توزيع بعض املهام والنشاطات اليت كانت هيكلي جملمع موجود مسبقا من خ
 . (2)تقوم هبا إحدى شركات اجملمع اليت تفقد شخصيتها املعنوية بعد عملية االنشطار

الفرع الثالث: أتسيس الشركة القابضة لشركة اتبعة عن طريق املسامهة اجلزئية 
 يف األصول

النقل اجلزئي لألصول هو تلك العملية اليت تقوم من خالهلا إحدى الشركات بنقل      
جزء من أصوهلا إىل شركة أخرى مقابل احلصول على عدد من األسهم العينية، مع بقاء 

 الشخصية املعنوية للشركة مقدمة احلصة.

                                                           
، املرجع حسين املصري، اندماج الشركات وانقسامها: دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون املصري أنظر: (1)

 .29السابق، ص 
(2)  M.Abdoulaye Sakho, Op. cit, P 61.  
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هام من أصوهلا إىل  ويعرفه العميد ريبيري أبنه تلك العملية اليت تنقل هبا شركة جزء     
     .    (1)شركة أخرى مع احتفاظها بباقي ذمتها املالية ووجودها القانوين

ويعرفه بعض الفقهاء أبنه اتفاق بني شركتني أو أكثر أو بني الشركة القابضة      
ومسامهني آخرين على إنشاء شركة جديدة، حبيث تتقدم الشركة القابضة أو احدى 

ة عينية يف رأمسال الشركة التابعة اجلديدة النامجة عن هذا شركاهتا التابعة حبص
 . (2)االتفاق

فالتنازل اجلزئي عن األصول هي عبارة عن تقنية من التقنيات اليت تستعملها      
( إحدى فروع نشاطاهتا اليت تتمتع بقدر la filialisationالشركات عادة لتفريع )

عمل يف إطار قانوين مستقل من خالل من االستقاللية االقتصادية وجتعل منها ت
اكتساهبا للشخصية املعنوية، فالتنازل اجلزئي عن األصول يشكل مظهر من مظاهر 
اسرتاتيجية التوسع للشركة، كما أنه ميثل عادة اإلطار القانوين لالنتقال من مكاتب 

 التمثيل أو الفروع إىل الشركات التابعة. 

شركات تتمثل يف خمتلف الوسائل اليت تستعملها عناصر األصول ألي شركة من الو      
 يف نشاطها اإلنتاجي والتجاري، واليت تنقسم من الناحية القانونية إىل ثالث أقسام:

 القاعدة التجارية بكل ما حتمله من عناصر. -
 املنقوالت ابختالف أنواعها. -
 حقوق الدائنية. -

                                                           
 .91 ، صاملرجع السابقحسام الدين عبد الغين الصغري،  أنظر: (1)
أنظر: حممد حسني امساعيل، الشركة القابضة وعالقتها ابلشركة التابعة يف مشروع قانون الشركات األردين والقانون  (2)

 .12 ، صاملرجع السابقاملقارن، 
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وعليه فإن عملية النقل اجلزئي لألصول جيب أن تتضمن إحدى هذه العناصر أو       
 .(1)كلها

أما خبصوص النسبة الواجب نقلها من األصول حىت تكون عملية التنازل      
حول ما إذا كان من الضروري نقل فرع كامل من  (2)صحيحة، فقد اثر جدل فقهي

فروع نشاط الشركة كمحل جتاري أو مصنع أو فرع من فروع الشركة له كيانه 
 االقتصادي املتميز حىت تعترب العملية من قبيل النقل اجلزئي لألصول.

فبينما اعترب بعض الفقهاء أن عملية التنازل اجلزئي عن األصول تكون صحيحة،      
قامت الشركة بنقل فرع كامل من فروع نشاطها بكل ما حيمله من عناصر مادية سواء 

ومعنوية ومهما كانت قيمتها املالية، أو قامت الشركة بنقل عنصر أو بعض عناصر 
 أصوهلا املتعلقة إبحدى الفروع.

يف حني ذهب البعض اآلخر إىل أن عملية النقل اجلزئي لألصول ال تكون صحيحة     
ة نقل قطاع كامل من قطاعات نشاط الشركة مالكة األصول، دون االقتصار إال يف حال

 على عنصر واحد من عناصر النشاط.

ومن خالل دراستنا هذه، الحظنا أن الكثري من الشراح واملؤلفني خيلطون بني      
عملية االنشطار والتنازل اجلزئي عن األصول، يف حني أهنما خيتلفان اختالف جذري، 

ما مييز بني هذين املفهومني هو زوال الشخصية املعنوية للشركة اليت طالتها ولعل أهم 
عملية االنشطار وينتج عن ذلك ظهور شخصني معنويني أو أكثر، أما الشركة اليت 

                                                           
(1)  M.Abdoulaye Sakho, Op. cit, P 64.  

 .91 ، صاملرجع السابقحسام الدين عبد الغين الصغري،  أنظر: (2)
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قامت بتنازل جزئي عن أصوهلا فإهنا تظل قائمة يف نظر القانون وذلك ببقاء شخصيتها 
 .(1)يها يظلون حمتفظني بنفس مركزهم القانويناملعنوية وذمتها املالية، كما أن مسامه

ابلرغم من أن بعض الفقهاء يطلق تسمية االندماج اجلزئي على عملية النقل      
اجلزئي لألصول، إال أن املفهوم القانوين لكل منها خيتلف اختالفا جذراي عن اآلخر، 
حبيث أن االندماج هو اندماج كلي جيعل من مجيع مسامهي الشركات املندجمة مسامهني 

يت تتلقى أصول وخصوم الشركة املندجمة، أما النقل اجلزئي يف الشركة اجلديدة الداجمة وال
لألصول ال يعد من قبيل االندماج كونه يبقي على الشخصية املعنوية للشركة الناقلة 
ألصوهلا مع ما ينتج عن ذلك من آاثر قانونية، ابإلضافة إىل ظهور شخصية معنوية 

 . (2)مت التنازل عنها جديدة تثبت للشركة اليت مت إنشاؤها نتيجة األصول اليت

ويف هذا الصدد جند قضية تناوهلا القضاء الفرنسي أكد من خالهلا أهم أوجه      
التبيان بني مفهوم االندماج ابملعىن الضيق للمصطلح ومفهوم التنازل اجلزئي عن 
األصول، تتلخص حيثياهتا يف أن شركة مسامهة قامت ابلتنازل عن مصنع حبري إىل 

التزمت هذه األخرية ابالستمرار يف تنفيذ عقود العمل املربمة مع  شركة أخرى، أين
العاملني يف هذا املصنع، غري أن هذه الشركة قد واجهت طلب صندوق التأمينات 

فيما خيص  1921االجتماعية بضرورة تطبيق بنود االتفاقية اجلماعية الوطنية لسنة 
 عن طريق الضم أو املزج. توحيد نظام تقاعد العاملني يف حالة اندماج الشركات

                                                           
 وهذا ما أكده القضاء الفرنسي يف عديد القضااي: (1)

Voir : Cass. Com, 12/12/1972. 

Voir : Cass. Com, 03/11/1975. 
، املرجع حسين املصري، اندماج الشركات وانقسامها: دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون املصري أنظر: (2)

 .23و 21 ص السابق، ص
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حيث رفضت حمكمة االستئناف هذا الطلب على أساس أن العملية اليت وقعت      
يقتضي زوال احدى الشركتني على الذي بني الشركتني خترج عن دائرة االندماج بنوعيه، 

األقل، يف حني أنه يف هذه القضية بقيت الشخصية القانونية للشركتني قائمة بكل 
هذا ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية يف تعليقها على حكم حمكمة عناصرها، و 
 .(1)االستئناف

 املطلب الثاين: السيطرة على شركة قائمة

قد جتد الشركة القابضة أن هناك شركات قائمة تصلح ان تكون هدفا لتوسيع      
نشاطها فتسعى اىل السيطرة عليها عوض أن تلجأ إىل أتسيس شركات اتبعة جديدة، 
بل تكون هذه الوسيلة ضرورة تفرضها اسباب ووضعيات عديدة منها رغبتها يف 

رورية للقيام ابلعملية اإلنتاجية، ومن مث احلصول على املواد االولية والسلع الوسيطة الض
تعد السيطرة على تلك الشركات مسألة حيوية تفرضها متطلبات التكامل العمودي أو 

 .(2)األفقي الذي تسعى إىل حتقيقه هذه الشركة

كما قد تصادف الشركة القابضة وجود شركة قائمة ذات مسعة دولية مرموقة، أو      
مضاعفة أرابحها، ففي مثل هذه احلالة تقوم الشركة القابضة عالمة جتارية رائدة تضمن 

ابكتساب أسهم هذه الشركة حىت وان كانت نفقات االكتساب اعلى من نفقات 
 أتسيس شركة اتبعة جديدة. 

                                                           
 .22و 23 ص ، صاملرجع نفسه حسين املصري، أنظر: (1)
 .131، ص املرجع السابقالعزيز وزكراي جاسم وفراس عبد اجلليل الطحان،  أمحد عبدأنظر:  (2)
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وقد تستعمل الشركة القابضة هذه التقنية هبدف القضاء على منافسيها او      
ينة، او قد يكون للشركات املراد اكتساهبا احتوائهم نظرا ألهنا تنافسها يف اسواق مع

سبق تكنولوجي او خربة يف التسويق يف جمال معني، فالسيطرة على الشركات غالبا ما 
تعود ابلفائدة سواء ابلنسبة للشركة املسيطرة أو الشركة املستهدفة السيما إذا كانت 

  (1)انشطتهما متكاملة

إحدى الشركات ألزمة مالية قد تؤدي هبا  القابضة تعرضوغالبا ما تنتهز الشركة      
إىل اإلفالس فتسعى اىل اكتساب أسهمها أبقل من قيمتها احلقيقية مستفيدةا من 

الكورية اجلنوبية لصناعة  (Daewoo)ظروفها املالية، وهذا ما حدث لشركة دايو 
نتيجة لألزمة املالية اآلسيوية  1999السيارات حيث مرت أبزمة مالية منذ عام 

األمريكية هذه  (General Motors)قرتبت من اإلفالس، فانتهزت شركة وا
 .(2)3113الفرصة واكتسبت أغلبية اسهمها ومتكنت من جعلها شركة اتبعة هلا سنة 

إفالسها، وبعد سنتني تقريباا  (Daewoo)أعلنت شركة دايو  3111ففي عام      
األمريكية عقدا مع شركة  (GM)وقعت شركة  3113من املفاوضات أي يف عام 

الكورية يقضي بشراء ثالثة مصانع اثنان منها يف كوراي اجلنوبية  (Daewoo)دايو 
مبوجب هذا العقد  (GM)والثالث يف هانوي عاصمة فيتنام، وبعد ان سيطرت شركة 

، اصبحت األخرية شركة اتبعة (Daewoo)من أسهم شركة دايو  %11.1على 
 (GM Daewoo)ألمريكية ابسم جديد هو ا (General Motors)لشركة 

                                                           
 .12، ص املرجع السابقحسني فتحي، أنظر:  (1)
 .وما بعدها 111 أنظر: علــي ضاري خليــل، املرجع السابق، ص (2)
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يف شهر أكتوبر  (GM)وقد بدأت هذه الشركة التابعة نشاطها حتت إشراف شركة 
 .3113من عام 

بل  (Daewoo)مل تنه استعمال اسم شركة دايو  (GM)ويالحظ ان شركة      
 GM)ابقت عليه اىل جانب امسها ليكون االسم اجلديد للشركة التابعة هو 

Daewoo)  وهو إسم مكون من اسم الشركة القابضة(GM)  متبوعاا ابالسم
أصبح هلا احلق  (GM)، كما ان شركة (Daewoo)األصلي للشركة التابعة وهو 

، فاستخدمت نفس العالمة التجارية (Daewoo)ابستعمال العالمة التجارية لشركة 
 .(GM Daewooاىل جانب االسم اجلديد للشركة التابعة وهو )

ى الدكتور عماد الشربيين أن الشركة اليت تستعمل أسلوب السيطرة على وير      
البساطة واالقتصاد: حيث يتوافر »شركات قائمة حيقق هلا ميزتني أوالمها تتمثل يف: 

لديها منشأة حية بعماهلا وعمالئها ومصانعها وعالقاهتا التجارية....اخل، االمر الذي 
أما امليز الثانية فتظهر «. إلعالن والتسويق ...اخليوفر يف النهاية من نفقات التأسيس وا

السرعة واالجناز: ذلك أن شراء منشاة قائمة ال يتطلب أكثر من دراسة واعداد ال »يف: 
يستغرق أكثر من أايم معدودة، كما أنه يقتصد يف الوقت الذي تصرفه املنشآت 

 (1)«اجلديدة يف تغطية نفقات أتسيسها قبل أن تنتج أرابحا

وقد أصبحت السيطرة على الشركات من أهم وسائل تكوين جممع الشركات وذلك     
من خالل اعتماد أساليب ووسائل قانونية خمتلفة، وعليه سنحاول التطرق إىل حتديد 

                                                           
 .322، ص املرجع السابقعماد الشربيين،  أنظر: (1)
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املفهوم القانوين لعمليات اكتساب الشركات )فرع أول(، مث نعرج على تبيان خمتلف 
 )فرع اثن(.األساليب القانونية املعتمدة لتحقيق ذلك 

 الفرع األول: مفهوم االكتساب

 أوال: تعريف االكتساب

يعرف االكتساب على أنه سيطرة شركة على شركة أخرى لتملك مجيع أو بعض      
أسهمها أو حصصها لتعلن عن نفسها بوضوح على إهنا املالك اجلديد، ويعرفه البعض 

ب والشركة املستهدفة، يتم أبنه عملية قانونية تربم بني الشركة صاحبة عرض االكتسا
مبوجبها سيطرة الشركة املكتسبة على نسبة من أسهم الشركة املستهدفة، مما يعطي 
لألوىل حق تعديل النظام األساسي للشركة الثانية حىت تصبح خاضعة هلا من الناحية 

  (1).اإلدارية واملالية

ويعرفه بعض الفقهاء أبنه عملية قانونية بني شخصني يرتتب عليها حصول أحدمها      
على كل أو بعض حصص رأس مال إحدى الشركات سواء ابتفاق مع اإلدارة أو 
بدون، وتؤدي إىل السيطرة على جملس إدارة الشركة املستهدفة، وجاء يف تعريف 

شركة أخرى، وابلتايل تسيطر الشركة  االكتساب كذلك أنه شراء شركة ما ألغلبية أسهم
األوىل على الشركة الثانية، وجاء يف معجم مصطلحات حوكمة الشركات أنه التحكم 

 (2)يف الشركة بطريقة عدائية أو ودية عن طريق شراء األسهم أو من خالل البورصة

                                                           
 . 32م. اساور حامد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص أنظر:  (1)
  . 199و 191، املرجع السابق، ص صمؤمن طاهر شوقيأنظر:  (2)

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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فاالكتساب هو عبارة عن عقد معاوضة تتخذ من خالله الشركة صاحبة العرض      
املشرتي عند سعيها للحصول على جزء من رأمسال الشركة املستهدفة اليت تتخذ  مركز

مركز البائع، كما أن هذا العقد هو عقد ملزم جلانبني، حبيث يرتب التزامات متبادلة يف 
ذمة طريف العقد، فالشركة صاحبة العرض تكون ملزمة بدفع مقابل ما حصلت عليه من 

لية االكتساب تكون ملزمة بتسليم األسهم اليت قامت أسهم، أما الشركة املستهدفة بعم
 ابلتنازل عنها. 

كما أن عملية االكتساب تتم من خالل احلصول على أكثر من نصف راس مال       
الشركة اليت مت اكتساهبا، أو من خالل السيطرة على حقوق التصويت يف الشركة 

تتحقق اال من خالل حتويل املستهدفة، فاالكتساب يقوم على فكرة السيطرة اليت ال 
االسهم والسندات من الشركة املستهدفة اىل الشركة املكتسبة مبقابل يدفع للشركة اليت 

 (1)مت اكتساهبا.

 اثنيا: صور االكتساب

 :(2)من حيث حمل االكتساب -1
ويتحقق يف حالة قيام الشركة االكتساب عن طريق شراء األسهم:  -أ

املستهدفة من خالل تقدميها لعرض شراء املكتسبة بشراء أسهم الشركة 
يوجه ملسامهي هذه األخرية، ويكون سداد قيمة هذه األسهم بطريقتني: 
سواء بدفع قيمتها نقدا أو عن طريق مبادلتها أبسهم يف الشركة املكتسبة 

 ومتليكها ملسامهي الشركة املستهدفة.
                                                           

 .331ص  سف جويفل، املرجع السابق،العبادي إبراهيم يو أنظر:  (1)
 .331، ص املرجع نفسهالعبادي إبراهيم يوسف جويفل، أنظر:  (2)
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ة ويف هذه احلالة تقوم الشركاالكتساب عن طريق شراء األصول:  -ب
املكتسبة بشراء أصول الشركة املستهدفة وتدفع قيمتها نقدا، وتقوم هذه 
األخرية بدفع هذه املبالغ إىل مسامهيها سواء ابستعمال أرابح األسهم 
املوزعة، أو عن طريق قيمة اليت حصلت عليها من خالل بيعها لتلك 

 األصول أو تصفيتها.
ات إىل تنظيم هذه العملية وجند أنه ويف كثري من األحيان تلجأ الشرك     

على أساس أهنا صفقة شراء لألصول حىت تتمكن من انتقاء األصول اليت 
 ترغب يف اكتساهبا واالستغناء عن االلتزامات اليت تريد جتنب اقتناءها.  

 من حيث نسبة االكتساب: -2
ينقسم االكتساب من حيث النسبة اليت تكتسبها الشركة من موجودات الشركة      
 هدفة إىل اكتساب األغلبية واكتساب األقلية.املست

 :   (1)اكتساب األغلبية -أ
يتحقق هذا النوع من االكتساب يف حالة حصول الشركة املكتسبة على      

من رأس مال الشركة املستهدفة أو حقوق التصويت فيها،  %11أكثر من 
حبيث تتحقق هلا الرقابة القانونية على هذه الشركة وتصبح اتبعة هلا ابلضرورة، 

 ويكون هذا النوع من االكتساب يف ثالثة حاالت:

من رأمسال الشركة  %11كة املكتسبة على نسبة تفوق حصول الشر   -
املستهدفة وحقوق التصويت فيها، غري أهنا ال تتجاوز ثالثة ارابع رأس 

 املال أو حقوق التصويت.
                                                           

  . وما بعدها 311، املرجع السابق، ص مؤمن طاهر شوقيأنظر:  (1)
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أو أكثر من رأمسال الشركة  %91حصول الشركة املكتسبة على نسبة  -
 املستهدفة وحقوق التصويت فيها.

من رأمسال أو حقوق  %111احلصول الشركة املكتسبة على نسبة  -
التصويت يف الشركة املستهدفة، وهذا النوع من االكتساب يطلق عليه 

 تسمية االكتساب الكامل.
 :   (1)اكتساب األقلية -ب

نكون بصدد حالة اكتساب األقلية عندما متتلك الشركة املكتسبة      
من رأمسال أو حقوق التصويت يف الشركة املستهدفة،  % 11أقل من 

أن هذا النوع من االكتساب وحىت يعطي للشركة وصف الشركة غري 
التابعة فإنه جيب أن يكون كافيا لتمكني الشركة القابضة من رقابة الشركة 
املستهدفة ابالكتساب، سواء حبكم الواقع أو عن طريق االتفاق مع ابقي 

 (2) املسامهني.

 الفرع الثاين: األساليب القانونية لالكتساب

يتم االكتساب كما رأينا من خالل شراء الشركة القابضة ألسهم إحدى الشركات،      
بنسبة معتربة متكنها من السيطرة عليها وجعلها يف املركز القانوين للشركة التابعة هلا، 
ومهما كانت الدوافع االقتصادية اليت تؤدي ابلشركة القابضة للسيطرة على الشركات، 

 من الوسائل واألساليب القانونية لتحقيق ذلكفإهنا تستعمل جمموعة 

                                                           
 وما بعدها.  31م. اساور حامد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص أنظر:  (1)
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إما أن تلجأ ابمسها أو بواسطة إحدى شركاهتا التابعة إىل االتفاق مع املسامهني      
املسيطرين على الشركة اليت حتددها كهدف لالكتساب، على أن تشرتي منهم ما 

يطلق عليه  ميلكونه من أسهم وابلتايل متكنها من السيطرة على هذه الشركة، وهو ما
فقها حبوالة السيطرة، أو تربم عملية الشراء عرب ما يعرف بطريقة الرتاضي املباشر وذلك 

 يف احلالة اليت تكون فيها الشركة غري مقيدة ابلبورصة ومل تلجأ لالكتتاب العام.

أو أن تلجأ الشركة إىل احلصول على السيطرة عن تدخل البورصة سواء ابلشراء من      
 صورة أو عن طريق اللجوء إىل العرض العام للشراء أو املبادلة.خارج املق

 أوال: حوالة السيطرة    

 -حوالة السيطرة هي عبارة عن عملية يقوم من خالهلا جمموعة من املسامهني      
الذين ميلكون الرقابة على احدى الشركات  -سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية

الغري، وذلك من خالل بيع أسهمهم اليت ختوهلم  بنقل ما لديهم من سلطات إىل
 . (1)السيطرة على أغلبية حقوق التصويت داخل الشركة

وتتخذ حوالة السيطرة صوراتن، فقد تكون كاملة وهي اليت يقوم من خالهلا      
املسامهني الذين ميلكون السيطرة على احدى الشركات بنقلها بطريقة كلية للمسامهني 

 فإن الرقابة على الشركة تنتقل إىل املالك اجلديد وهذه الصورة هي اجلدد، وابلتايل
األكثر شيوعا يف جمال تكوين جممعات الشركات، وقد تكون حوالة السيطرة جزئية، أين 

                                                           
اإلسكندرية سنة نظر: رسول شاكر حممود البيايت، النظام القانوين للشركة القابضة، املكتب اجلامعي احلديث، أ (1)

 .21 ، ص3113
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يتم التنازل عن جزء من األسهم املخولة لسلطة الرقابة، ويف هذه احلالة تكون السيطرة 
 .(1)لقدامى واملسامهني اجلددعلى الشركة موزعة ما بني املسامهني ا

وكما أن للشركة اليت تريد السيطرة عدة دوافع حتملها على القيام بذلك، فإن      
للمسامهني الذين يتنازلون عنها دوافعهم كذلك، ولعل أمهها تفادي منافسة الشركة اليت 
مت حتويل السيطرة ملصلحتها، ففي كثري من األحيان يكون اإلذعان أجلب للمنفعة من 

ذا كان االستمرار يف الوضعية السابقة قد يؤدي إىل اهنيار التحدي واملنافسة، خاصة إ
 الشركة واهتزاز مركزها املايل والتجاري بسبب قوة منافسيها.

كما قد يتجه املسامهني للتنازل عن السيطرة كذلك يف حالة ما إذا كانت الفائدة       
، ويتحقق ذلك املرجوة من هذه العملية أنفع هلم من اإلبقاء على سيطرهتم على الشركة

يف حالة استفادهتم من امتيازات عينية متنح هلم مقابل تنازهلم عن السيطرة، أو ملا يكون 
 .(2)مثن بيعهم لتلك األسهم أكرب بكثري من القيمة السوقية واحلقيقية هلا

وجتدر اإلشارة إىل أن التشريعات املقارنة مل أتخذ بعني االعتبار فكرة حوالة      
السيطرة، إذ أهنا مل ختصها بتنظيم تشريعي خاص، وعلى هذا األساس فإن مضمون 
عملية نقل السيطرة من شركة إىل شركة أخرى من خالل التنازل على نسبة معتربة من 

الرقابة والتحكم يف قرارات الشركة، تكون خاضعة األسهم اليت حتقق للمسامهني سلطة 
 لقواعد التنازل العادي عن األسهم، وهو ما يعتربه الكثري من الفقهاء أمرا خطريا.

                                                           
 .213 ، صاملرجع السابقأنظر: حيىي عبد الرمحن رضا،  (1)
 .99 ص املرجع السابق، ،وأساليب النشاط : آلية التكويناملتعددة اجلنسيةدريد حممود على، الشركة أنظر:  (2)
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أن هذا التخلف التشريعي يعد قصورا خطريا،  (1)حيث يرى جانب من الفقه     
ها عن عمليات وذلك أن عملية حوالة السيطرة ختتلف اختالفا جذراي يف ماهيتها وآاثر 

التنازل العادي عن األسهم، ولعل أهم ما ينتج عن حوالة السيطرة هو نشوء عالقة 
تبعية بني الشركة املكتسبة والشركة اليت كانت حمال للشراء، وهذا ما يهدد يف كثري من 
األحيان مصاحل املسامهني العاديني يف الشركة اليت كانت حمل لعملية الشراء، بل قد 

الشركة يف حد ذاهتا، وعليه فإن التدخل التشريعي لتوفري ضماانت حتمي  يهدد مصاحل
 املصاحل اليت قد تتأثر هبذه العملية أصبح ضروراي.

ولعل هذه املخاطر تظهر بشكل جلي يف احلالة اليت تكون فيها الشركة حمل الشراء      
رية ستصبح شركة هي شركة منافسة للشركة اليت انتقلت إليها السيطرة، إذ أن هذه األخ

قابضة لألوىل وهذا ما سينتج عنه ابلضرورة تسخريها خلدمة مصلحة اجملمع ككل وفق 
ما متليه مقتضيات التكامل االقتصادي بينهما، وحتقيقا لذلك تتجه الشركة القابضة 
عادة إلجراء تعديالت هيكلية جذرية يف السياسة االقتصادية لشركتها التابعة اجلديدة 

 أكثر تناسقا وتناغما مع االسرتاتيجية الكلية للمجمع.حىت جتعلها 

فقد تلجأ الشركة القابضة يف مثل هذه احلاالت إىل إغالق بعض الوحدات والقيام      
بتسريح مستخدميها، أو القيام بعملية تركيز الوحدات اإلنتاجية وضمها إىل بعضها 

لرتكيز الرأمسايل، بل قد تقوم حتقيقا ملقتضيات ترشيد اإلنتاج اليت يقوم عليها مبدأ ا
الشركة القابضة إىل تصفية الشركة التابعة بصورة كاملة ومن مث القيام بنقل أصوهلا إىل 

 ذمتها املالية ابستعمال أساليب وتقنيات متعددة.  

                                                           
 .211املرجع السابق، ص  أنظر: حسام عيسى، (1)
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كل هذا قد يشكل هتديدا صارخا ملصاحل مسامهي ودائين الشركة اليت تكون حمال       
اصة يف حالة تراجع قيمة أسهمها وأصوهلا من جراء هذه للتنازل عن السيطرة، خ

العمليات، ويؤكد أن عملية التنازل عن السيطرة خيتلف عن التنازل العادي عن األسهم، 
مما يستدعي تدخال تشريعيا مفصال حلماية كل الفئات املهددة يف مثل هذه 

 .(1)الوضعيات

لقضاء الفرنسي واليت أكد من وسنحاول استعراض أحد القضااي اليت تناوهلا ا     
خالهلا الفروق اجلوهرية بني التنازل العادي عن األسهم والتنازل الذي يؤدي إىل انتقال 

( املختصة يف Saupiqet، وتتلخص وقائع هذه القضية يف أن شركة )(2)السيطرة
املنافسة هلا، حبيث قامت  (Cassegrainصناعة األغذية، قامت ابكتساب شركة )

سهم  1111من رأمساهلا، منها  %11سهم أي ما يعادل  33111ء على ابالستيال
 (.Saupiqet)مت دفع قيمتها نقدا، أما ابقي األسهم فقد متت مبادلتها أبسهم شركة 

( Cassegrainوقد متت هذه العملية من خالل قرار أصدره جملس إدارة شركة )     
ذكورة وهذا تنفيذا ملا يقضي به يقضي ابملوافقة على التنازل عن األسهم للشركة امل

النظام األساسي للشركة املتنازلة، كما انه اتبع ذلك بعرض العملية على اجلمعية العامة 
غري العادية للشركة القرار هذه املوافقة ابلرغم من ان رأيها يف مثل هذه املسائل غري 

 مطلوب.

                                                           
 .211املرجع نفسه، ص  أنظر: حسام عيسى، (1)
املرجع  ،وأساليب النشاط : آلية التكويناملتعددة اجلنسيةدريد حممود على، الشركة مت نقل وقائع القضية عن  (2)

 .وما بعدها 111 ص السابق،
 وما بعدها. 219املرجع نفسه، ص  حسام عيسى،أنظر كذلك: 
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ان أحد ممثلي األقلية من  وقد وافقت اجلمعية العامة للشركة على هذه العملية اال     
مسامهي الشركة املتنازلة جلأ اىل القضاء طالبا الغاء قرار جملس اإلدارة وبطالن االجراء 
الذي ابشرته اجلمعية العامة مؤسسا طلبه على فكرة التعسف يف استعمال احلق وذلك 
 الن التنازل هبذه الكيفية يشكل مساسا خطريا بغرض الشركة وحملها ويهدد مصاحل

 .   (1)مسامهيها العاديني ومستخدميها، كما انه قد يؤدي اىل اختفاء الشركة املتنازلة كليا

اليت قررت بطالن قرار جملس اإلدارة  ،(2)نااستئناف ر فعرضت القضية على حمكمة     
(، وأسست احملكمة Saupiqetابملوافقة على التنازل عن السيطرة ملصلحة شركة )

التعسف يف استعمال احلق ابعتبار أن ما حصل يشكل إضرارا قرارها على أساس فكرة 
جتميع الشركتني بطريق حوالة »مبصاحل املسامهني العاديني، وقد جاء يف قرار احملكمة أن 

( الذين مل Cassegrainالسيطرة قد مت بشروط خمزية ملصاحل املسامهني يف شركة )
 «.يستطيعوا احلصول على مقابل عادل ألسهمهم

ا ذهبت احملكمة كذلك إىل أن قرار جملس اإلدارة يعترب ابطال ألنه يشكل كم      
مساسا خطريا بغرض الشركة، وهو ما خيرج عن حدود صالحياته املخولة له قانوان، 

إن جملس اإلدارة يف شركة املسامهة هو سلطة إبرام كافة » ن يف ذلكاحمكمة ر وتقول 
اليت يقتضيها حتقيق هذا الغرض، لذلك التصرفات اليت تدخل يف نطاق غرض الشركة، و 

فإن جملس اإلدارة ال يستطيع، دون أن يتجاوز حدود سلطاته، اختاذ أي إجراء خمالف 
وعليه فإن جملس إدارة شركة  ،للغرض أو احملل الذي حددته الشركة لنفسها

(Cassegrain بوضعه املشروع والشركة نفسها حتت السيطرة الفعلية للشركة )
                                                           

مبجرد ما انتقلت إليها السيطرة قامت بتصفية أهم مصانع  (Saupiqet)هذا ما حصل فعال حبيث ان شركة  (1)
 وتسريح عدد معترب من مستخدميها ومسرييها. (Cassegrainشركة )

(2) Cour d’appel de Rennes, 23/02/1968, J.C.P 1969.  



298 
 

الرئيسية له يف السوق احمللي يكون قد انتهك الغرض الرئيسي للشركة انتهاكا املنافسة 
 «.خطريا

يستخلص من ذلك أن جملس اإلدارة يف شركة املسامهة ابلرغم من أنه خمول قانوان      
مبباشرة كل التصرفات اليت يقتضيها غرض الشركة ابمسها وحلساهبا، على أال ختالف 

ن، وأال تتعارض أو جتاوز غرض الشركة، وأال حتمل تلك التصرفات نصوص القانو 
 هتديدا لكياهنا.

فاحملكمة أسست قرارها بناء على ما أفرزته وقائع القضية من أن شركة      
(Saupiqet( كانت هتدف من وراء اقتناء أسهم شركة )Cassegrain بغرض )

 ا التجارية.استخدام شبكة التوزيع اليت أنشأهتا ابإلضافة إىل استغالل عالماهت

وكخالصة ملا ذكرانه، جند أن احملكمة قد حاولت التميز بني حوالة السيطرة      
وعمليات التنازل العادي عن األسهم، فحوالة السيطرة تؤدي يف الواقع إىل انتقال 
السيطرة القانونية واالقتصادية على الشركة إىل شركة أخرى بكل ما يرتتب عن ذلك من 

السيطرة على اختاذ القرارات املصريية داخل الشركة، مما قد يؤدي إىل  نتائج، لعل أمهها
 إحداث تغيريات جذرية يف الشركة ويف املشروع الذي تقوم ابستغالله.

 اثنيا: االتفاق املباشر 

يتم الشراء ابالتفاق املباشر يف األحوال اليت تكون فيها الشركة غري مقيدة ابلبورصة      
ا يف اكتتاب عام، ويتحقق ذلك من خالل إبداء الشركة القابضة ومل تقم بطرح اسهمه

رغبتها يف متلك الشركة اليت تعتربها هدفا هلا سواء بطريقة كلية أو جزئية، حبيث يتم 
االتصال مباشرة ابهليئات اإلدارية املخولة قانوان ابلتصرف ابسم الشركة يف مثل هذه 
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إرادتني مها إرادة املشرتي وهي مبثابة إجياب  املسائل، فإذا القت قبوال  كنا بصدد توافر
وإرادة اهليئة اإلدارية للشركة وهي مبثابة القبول، وتطابق اإلرادتني يعرب عنه بركن الرضا، 
و االتفاق يكون حمله أموال الشركة سواء كانت اموال منقولة او عقارات وسواء كانت 

  (1)االموال منقولة مادية او معنوية.

الشركات  تلجأ إليهامن أبسط الطرق اليت  شراء عن طريق االتفاق املباشرويعد ال     
لسيطرة على شركات أخرى وجعلها اتبعة هلا، غري أن هذا األسلوب وإن كان لالقابضة 

يصلح للسيطرة على الشركات ذات احلجم الصغري واملتوسط، إال أنه ال ميكن تصوره يف 
ن هذا النوع من الشركات غالبا ما يكون الشركات الكربى، ويرجع السبب يف ذلك أ

 جراءات خاصة.إلمقيدا يف البورصة، وابلتايل فإن أي تنازل عن األسهم يكون خاضعا 

 اثلثا: الشراء من خارج املقصورة

وتعين املقصورة هي املكان الذي تعينه جلنة إدارة البورصة يف دار البورصة لتنفيذ      
أوامر البيع والشراء على األوراق املالية املقيدة ابلبورصة، ويطلق على العمليات اليت 

بينما العمليات اليت جترى على األوراق ، جترى ابملقصورة بعمليات سوق داخل املقصورة
 مقيدة جبداول البورصة فتسمى بعمليات سوق خارج املقصورة. املالية الغري

حيث تقع عملية الشراء من خارج املقصورة لألوراق املالية غري املقيدة جبداول      
البورصة او املقيدة سابقا ومت شطبها بعد ذلك، ويشرتط يف عملية البورصة سواء كانت 

ماسرة املقيدين للتعامل يف البورصة داخل املقصورة او خارجها ان تتم بواسطة أحد الس

                                                           
 .21م. اساور حامد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص  أنظر: (1)
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واال كان التعامل ابطال، والبطالن هنا مطلق جيوز لكل ذي مصلحة التمسك به، الن 
 تنظيم التعامل ابألوراق املالية مسالة وثيقة الصلة ابلنظام العام.

عمليات التداول على  فإن، أما حالياا يف القدميواملقصورة هو نظام كان سائدا      
يف قاعة تداول واحدة  تعقد لبورصة أو غري املقيدةاباق املالية سواء املقيدة األور 

 . (1)يكون خمتلفا اابلبورصة غري أن توقيت جلساهت

 رابعا: العرض العام للشراء

كثريا ما تلجأ الشركات اليوم إىل اإلعالن عن رغبتها يف شراء أسهم شركة أخرى       
هبدف السيطرة عليها، وذلك من خالل تقدمي عرض عام وعلين ملسامهي هذه الشركة 
لشراء ما لديهم من أسهم يف خالل فرتة معينة وبسعر حمدد، غالباا ما يزيد على سعر 

دلة هذه األسهم أبسهم الشركة صاحبة العرض أو السهم يف السوق املايل، أو مبا
 (2)بسنداهتا. 

ويعرف العرض العام للشراء عند الفقهاء أبنه تعهد غري قابل للرجوع فيه، موجه      
إىل املسامهني يف إحدى الشركات اليت جيرى تداول أسهمها يف البورصة بشراء كمية من 

ون أعلى من سعر البورصة يف مقابل األسهم اململوكة هلم بسعر حمدد، وغالبا ما يك
إعطائهم أسهم بديلة، كما يعرفه البعض أبنه الوسيلة الطبيعية لنيل السلطة والسيطرة يف 

 .(3)الشركة

                                                           
  . 311، املرجع السابق، ص مؤمن طاهر شوقي أنظر: (1)
 .212حسام الدين عيسى، املرجع السابق، ص  أنظر: (2)
  . 223، املرجع السابق، ص مؤمن طاهر شوقي أنظر: (3)

http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://search.mandumah.com.www.sndl1.arn.dz/Author/Home?author=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
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 خالصة الباب الثاين:

تسليط الضوء على الوحدات القانونية واالقتصادية من خالل الباب الثاين حاولنا      
ابلغوص يف أعماق املفهوم القانوين واإلطار التقين لكل اليت يتكون منها اجملمع، وذلك 

 .من الشركة القابضة والتابعة

بطريقة مباشرة أو ك لتشركة متعن وقد خلصنا إىل أن الشركة القابضة هي عبارة      
لشركات التابعة، ابلقدر الذي ميكنها من ابشركات أخرى تسمى  أسهما يفغري مباشرة 

اسطة أساليب وتقنيات مستمدة من قانون الشركات، وذلك هتا، بو السيطرة على إدار 
 سواء حبكم القانون أو الواقع أو عن طريق االتفاق.

وعلى هذا األساس فإن تعريف الشركة القابضة يقوم على جمموعة من العناصر      
 هي:

مسامهة الشركة القابضة يف رأمسال الشركات التابعة بطريقة مباشرة أو غري  -
 مباشرة.

فاملعيار احلقيقي للقول تكون املسامهة املالية بنية السيطرة وليس بنية الربح،  -
قدرة الشركة القابضة على توجيه السياسة املالية يظهر يف  بوجود الرقابة

واالقتصادية للشركات التابعة، بطريقة تتوافق وتتماشى مع اسرتاتيجية 
عن الشركات التابعة  الشركة القابضة اليت تستأثر أبهم القرارات الصادرة

 هلا.  
 تكون السيطرة ابستعمال أساليب مستمدة من قانون الشركات. -
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تظهر هذه األساليب يف عدة صور منها ملكية الشركة القابضة ألغلبية  -
تسيطر الشركة القابضة على تكوين جملس إدارة رأمسال الشركة التابعة، أو 

صويت يف اجلمعية العامة من خالل ملكية أغلبية حقوق التالشركة التابعة 
هلا مبوجب ملكيتها لألسهم املمتازة أو وجود نص يف القانون األساسي 

كما ميكن للشركة القابضة أن للشركة التابعة أو اتفاق مع ابقي الشركاء،  
 تسيطر على شركة اتبعة تكون حتت سيطرة إحدى شركاهتا التابعة.

ال تعترب كما أننا خلصنا من خالل دراستنا للشركة القابضة، أن هذه األخرية        
شكال قانونيا جديدا يضاف إىل أشكال الشركات املعروفة يف القانون التجاري، حبيث 

سواء  جيوز هلا كقاعدة عامة أن تتخذ أي شكل من اشكال الشركات التجارية،
 .شركات األموال أو األشخاص

وقد أكدان أن الشكل األنسب الذي ميكن للشركة القابضة أن تتخذه هو إحدى      
أنواع شركات األموال نظرا للخصوصيات اليت تتميز هبا هذه الشركات السيما قدراهتا 
الفائقة على استقطاب وتركيز رؤوس األموال، ابإلضافة إىل املسؤولية احملدودة للشركاء 

 فيها.

شركة التابعة فقد كانت من خالل التطرق ملفهومها وذلك ابلتطرق أما دراستنا لل     
إىل خمتلف احملاوالت التشريعية والفقهية اليت اجتهت إىل تعريفها، مث حماولة استخالص 
مميزاهتا عن طريق البحث يف الشكل القانوين الذي ميكن أن تتخذه ابإلضافة إىل متييزها 

 عن خمتلف املفاهيم املشاهبة هلا.

اليت وقد خلصنا إىل أن الشركة التابعة هي عبارة عن وصف يطلق على الشركة      
مستقلة عنها تكون ختضع للسيطرة املالية املباشرة أو غري املباشرة واملستقرة لشركة أخرى 
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، وتنتج السيطرة املالية عن متلك الشركة القابضة نسبة تسمى ابلشركة القابضة قانوان
 أمسال شركاهتا التابعة.مؤثرة من أسهم أو حصص ر 

أشكال الشركات املعروفة يف كما أن الشركة التابعة ليست شكال جديدا من       
، وإمنا هي عبارة وصف يطلق على الشركة اليت تكون خاضعة لرقابة القانون التجاري

شركة أخرى، وعلى هذا األساس فإن للشركة التابعة أن تتخذ أي شكل من أشكال 
  ات األشخاص أو األموال.سواء شرك الشركات

أما عن مصدر التبعية فقد خلصنا إىل أن الشركة القابضة جتعل من إحدى      
 الشركات اتبعة هلا ابستعمال إحدى الطريقتني:

، ويكون هلا ذلك سواء بتأسيس اتبعة الشركة القابضة إبنشاء شركات قيام -
أو عن طريق انقسام الشركة القابضة مما ينتج عنه نشوء  ،شركة جديدة

شخصني معنويني أو أكثر أو من خالل تنازل الشركة القابضة عن بعض 
 أصوهلا وتقدميها كحصة يف شركة تصبح اتبعة هلا.

 إىل ابللجوء سواء وذلك قائمة شركاتال اكتساب الشركة القابضة إحدى -
 منهم تشرتي أن على الشركة،هذه  على املسيطرين املسامهني مع االتفاق

 يعرف ما وهو ،يهاعل السيطرة من متكنها وابلتايل أسهم من ميلكونه ما
 الرتاضي بطريقة يعرف ما عرب الشراء عملية تربم أن أو السيطرة، حبوالة

 ومل ابلبورصة مقيدة غري الشركة فيها تكون اليت احلالة يف وذلك املباشر
 على احلصول إىل القابضة الشركة تلجأ أن أو العام، لالكتتاب تلجأ

 عن أو املقصورة خارج من ابلشراء سواء البورصة تدخل طريق عن السيطرة
  .املبادلة أو للشراء العام العرض إىل اللجوء طريق
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 اخلامتة العامة:

إن أهم ما خلصنا إليه خالل اجلزء األول من هذه الرسالة هو أن جممع الشركات      
هو عبارة عن صورة من صور الرتكيز االقتصادي أفرزهتا الظروف االقتصادية واالجتماعية 
 اليت عرفها العامل خاصة بعد هناية احلرب العاملية الثانية، أين أصبحت فكرة تكتل املشاريع

ل تركيز امكانياهتا املادية والبشرية مأللة ررورية وحيوية، بل أرحت وتوحدها من خال
جتعلها و شرطا جوهراي للوحدات االقتصادية حىت تضمن بقاءها واستمرارية نشاطها 

 تتكيف بصورة مأتمرة مع التطورات والتغريات االقتصادية واالجتماعية.

ند تركزها ا الشركات التجارية عوقد توقفنا عند أهم األهداف اليت ترمي إىل حتقيقه     
لمنافأة بني حد ل وورع ،إىل حتقيق اقتصادايت احلجم الكبريوتكتلها، منها الأعي 

الشركات العاملة يف نفس النشاط أو حماولة خفض تكاليف النشاط وتوحيد سياسة 
 .يةرؤوس أموال إراف واستقطاب اقتحام أسواق جديدة إمكانيةاإلنتاج، ابإلرافة إىل 

يت أمناط ختتلف ابختالف األهداف ال ةالرتكيز االقتصادي عادة يف ثالث ويظهر     
تأعى الشركة من ورائها للتكتل والرتكيز مع غريها من الوحدات االقتصادية، إذ ميكن أن 
يكون تركزها أفقيا وذلك يف األحوال اليت تتكتل مع شركات أخرى تشاهبها يف النشاط، 

كون نشاطها ي وقد يكون الرتكيز الذي ترغب يف حتقيقه رأسيا عندما تتكتل مع شركات
التجاري والصناعي مكمال هلا، كما ميكن للشركة أن تتكتل مع شركات أخرى ختتلف 
عنها يف النشاط بغرض تنويع إنتاجها قصد تعويض اخلأائر اليت قد تنجم عن كأاد 
يشهده أحد القطاعات اإلنتاجية أو اخلدماتية أبرابح حتققها شركات تنشط يف جماالت 

 .يأمى ابلرتكيز املتنوع وذلك يف إطار ما أخرى
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وقد رأينا كيف أن للشركات التجارية جمموعة من التقنيات االقتصادية والقوالب      
تلف ابختالف العالقة ختالقانونية ميكن أن تأتعملها يف سبيل حتقيق الرتكيز االقتصادي، 

وب لالقانونية اليت تربط هذه الوحدات االقتصادية مع بعضها من جهة، واختالف األس
جممع  تمثل يفيلعل أشهر هذه األساليب املتبع يف انشائها من جهة أخرى،  القانوين

 الشركات، اندماج الشركات، التجمع ذي املنفعة االقتصادية، الرتست والكارتل.

وبعد استعرارنا ألهم خصائص ومميزات هذه الوسائل وكذا التطرق جلوانبها اإلجيابية      
ظامه القانوين وذلك ملا لنها يف وقتنا الراهن جممع الشركات يشكل أمهخلصنا أن والألبية، 

يقتحم كل جماالت احلياة االقتصادية، وأصبح يلعب دورا متميزا من مميزات جعلت منه 
 يف كل القطاعات: الصناعية، املالية، والتجارية.

ادية والقانونية قتصوقد برران هذه النتيجة اليت خلصنا إليها من خالل إبراز املزااي اال     
اليت ميكن للشركات االستفادة منها إذ اختارت تركيز مشاريعها يف إطار جممع شركات، 

تيازات من االماالستفادة كل شركة من شركات اجملمع ميكن ل فمن الناحية االقتصادية
ية لتكنولوجاواملكنات اليت متلكها بقية الشركات املنتمية لنفس اجملمع، السيما املؤهالت 

ا ، الشيء الذي ميكنها من تعزيز قدراهتيةدارإلوأساليب التأويق واملهارات ا والتقنية
لأياسة التوسعية مبا خيدم ا التنافأية والتأويقية وبأط نفوذها يف سوق الألع واخلدمات

 الكلية للمجمع.

قالل ، فاالستوأسواقها أنشطتهاع يتنو  يأمح للشركات املكونة للمجمع منكما       
ركات من تعويض وتوزيع اخلأائر اليت قد متىن هبا إحدى ش اجملمع ميكنانوين لشركات الق

عثر الذي كما يأمح بتعويض الت  ،النشاطاجملمع أبرابح شركات أخرى ختتلف عنها يف 
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قد تواجهه إحدى الشركات يف سوق معني أبرابح شركة من الشركات املنتمية للمجمع 
 تنشط يف أسواق أخرى.

ا العمل يف إطار اجملمع تكريس مبدأ مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ، فغالب وحيقق     
ما جند أن الشركة القابضة تأتلثر مبهمة التخطيط والتوجيه سواء على الصعيد االقتصادي 

 أو املايل، بينما تضطلع الشركات التابعة ابملهام ذات الطابع التنفيذي.

أما ابلنأبة للمزااي القانونية اليت يوفرها العمل يف إطار جممع شركات فقد خلصنا إىل      
ة يتمثل يف استمرار الشخصية املعنوية للشركات املكونة له، فعضويعلى اإلطالق أن أمهها 

الشركة للمجمع ال يعدم شخصيتها املعنوية وال ينقص من استقالهلا القانوين، إذ حتتفظ  
 ابمسها التجاري وموطنها وجنأيتها وممثلها القانوين وذمتها املالية املأتقلة.كل شركة 

كثر أ ينعكس إجيااب على آليات عمل اجملمع وجيعل من نظامه القانوينوهذا ما      
ولعل أوىل هذه  ،السيما يف جمال التأيري اإلداري واملايل ملختلف هياكله مالءمة وفعالية

ن مفكرة الالمركزية اإلدارية، حبيث تأتقل كل شركة  يساالنعكاسات تتجلى يف تكر 
ة مبجلس ادارهتا وتتكفل بتأيري مصاحلها ووحداهتا، ويقتصر تدخل الشركشركات اجملمع 

القابضة اليت أتيت على رأس اجملمع على األمور اهلامة واالسرتاتيجية فقط، وهذا ما يضفي 
ل تعدد ايل ملختلف الوحدات التابعة من خالنوع من املرونة يف عملية التأيري اإلداري وامل

 مأتوايت اختاذ القرار وتوزيع الوظائف اإلدارية بني الشركة القابضة والشركات التابعة.

كما أن مبدأ استقالل الشخصية املعنوية للشركات املشكلة للمجمع جينب الشركة       
تابعة، فحاجز عن شركاهتا الالقابضة املأؤولية القانونية عن األفعال والتصرفات الصادرة 

الشخصية املعنوية جيعل الشركة التابعة وحدها املأؤولة عن كل تصرفاهتا مع الغري، ابلرغم 
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من أن هذه الشركات متارس نشاطاهتا خلدمة اجملمع ابعتباره وحدة اقتصادية واحدة وحتت 
 اشراف وختطيط الشركة القابضة.

ع الشركات مقارنة بباقي صور الرتكيز وقد جعلت هذه املميزات كذلك من جمم    
االقتصادي األخرى، الوسيلة األيأر تصورا واألكثر استعماال لقيام الشركات متعددة 

فامتداد النشاط االقتصادي للمجمع إىل خارج حدود الدولة ال يواجه يف كثري  اجلنأيات
اء شركات شمن األحيان صعوابت سواء ذات طبيعة فنية أو حىت قانونية، حيث ميكن ان

اتبعة يف أي دولة من الدول بشرط أن يكون القانون الوطين للشركة القابضة يأمح 
بتملك هذه األخرية ألسهم شركات أجنبية، ابإلرافة إىل ان يكون قانون الدولة املضيفة 
 جييز متلك الشركات األجنبية ألسهم الشركات الوطنية بنأب تأمح ابلأيطرة عليها.

ية اجلبائية، فإن العمل يف إطار جممع الشركات من شلنه أن يوفر أما من الناح     
للشركات املنضوية حتت لوائه امتيازات رريبية هامة، وذلك ألن اجملمع خيضع لنظام 
جبائي متميز يقوم على مبدأ جتميع النتائج احملققة من طرف أعضائه على مأتوى الشركة 

ل شركات كل األرابح احملققة من قبل  القابضة، اليت ختضع لوحدها للضريبة على جمم
 اجملمع.

وبعد استعرارنا ملختلف الظروف املالبأة لظهور فكرة اجملمع وإبراز املربرات      
أن هذه  حيتل املكانة اليت هو عليها اليوم، الحظناه االقتصادية والقانونية اليت جعلت من

الفكرة ليأت من ابتكار الفكر القانوين، وإمنا هي عبارة عن حقيقة خلفتها وفررتها 
 الظروف االقتصادية اليت عاشها العامل خاصة بعد هناية احلرب العاملية الثانية. 
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 لقانونيةاجلوانب ا الغو  يف هذا ما دفعنا خالل احملطة الثانية من هذه الدراسة إىل     
هلذه الظاهرة املبتكرة من خالل التدقيق يف التعاطي القانوين معها واالنعكاسات اليت 

 خلفتها على ما استقر عليه الفكر القانوين من مبادئ ومفاهيم.

ز بشكل رب تتلك املظاهر اليت مظهر من متثل الشركات  اتجممع وملا كانت ظاهرة     
لك كان لزاما علينا البحث يف مفهومها القانوين وذبني الواقع والقانون،  التفاوت وارح 

من خالل التصدي يف البداية إىل استقصاء خمتلف التوجهات التشريعية والفقهية اليت 
 حاولت تعريفها.

 يف الظاهر الختالفا ه يف إطار سعينا لتحقيق ذلك، هوعايناوقد كان أول ما      
اثرت اجلدل ولعل أهم النقاط اليت ااطيه مع فكرة جممع الشركات، تعالتشريع والفقه حول 

يف األوساط القانونية املهتمة بدراسة هذه الظاهرة هو مدى ررورة ورع تنظيم قانوين 
 مأتقل حيكمها.

فبينما ذهبت بعض التشريعات إىل التدخل من اجل ورع قواعد قانونية تفصيلية      
حتكم هذه الظاهرة، اجته البعض اآلخر إىل االكتفاء بتبيان معاملها وإعطاء مواصفاهتا 
فقط، كما اننا وجدان أن بعض التشريعات تتجاهلها متام، ويرجع الأبب يف ذلك 

 ذه الظاهرة.الختالف نظرة وتصور كل تشريع هل

فلما التشريعات اليت تدخلت بورع قوانني تفصيلية حتكم اجملمع وجدان أن توجهها      
جيد أساسه يف أن الأري احلأن للمجمع السيما محاية األشخا  املتعاملني معه كالدائنني 
والشركاء ال ميكن أن يتجأد إال بورع قانون خا  ينظم خمتلف جوانب اجملمع ويغطي  

  ن أن يثريها.كل اإلشكاالت اليت ميك
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ال املقارنة سواء العربية أو الغربية وجدان عددا قلييف التشريعات  حبثناومن خالل      
منها الذي تبىن هذا التوجه، وقد كان التشريع األملاين الأباق يف ذلك، مث يف مرحلة 

 الأنغالو  التشريع الربازيلي والربتغايل واجملري وتشريع دولة سلوفانيا وكرواتيا واتيوانالحقة 

  ومؤخرا التشريع التونأي.

يف حني أننا استنتجنا أن االجتاه الثاين من التشريعات قد بىن توجهه يف عدم تنظيم      
 على العديد من احلجج ميكن اجيازها فيما يلي:ظاهرة اجملمع بشكل تفصيلي 

التدخل التشريعي قد يكبح عجلة التنمية االقتصادية وحيول دون حتقيق األهداف  -
 االقتصادية اليت يصبو إليها املشروع اقتصادي. 

ه القانوين فأح اجملال أمام الفقختلف التشريع يف تنظيم ظاهرة جممع الشركات ي -
عقبات  دون أي قيود أو ةاهر لتدقيق والبحث يف حيثيات هذه الظللتفكري وا
 تشريعية.   

عبارة عن حقيقة اقتصادية متمردة تشمل ورعيات متباينة جممع الشركات هو  -
  قانوين مأبق.ومتفاوتة ال ميكن إخضاعها لتنظيم 

طبيعة جممع الشركات تفرتض وجود ليونة كبرية يف العالقات بني الشركات املكونة  -
هذا ما جيعل و  ي تتصف به هذه العالقات،له، ابإلرافة إىل التطور املأتمر الذ

إخضاع اجملمع إلطار قانوين شامل صعب التطبيق من الناحية العملية وحىت 
  النظرية يف كثري من األحيان.
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وعلى هذا األساس فإن هذه الطائفة من التشريعات قد ذهبت إىل احلد األدىن من      
لقانونية يف خمتلف ارة إىل بعض جوانبه احبيث اكتفت ابإلش الظاهرةالتنظيم التشريعي هلذه 

 فروع القانون كقانون الشركات، القانون اجلبائي، قانون العمل، القانون البنكي...إخل.

وحنن بدوران نرجح هذا التوجه الذي سارت عليه تشريعات أغلبية الدول على رأسها      
فرنأا وإجنلرتا رة اجملمعات كالدول األكثر تصنيعا يف العامل واليت تشهد منوا متزايدا لظاه

ليلة يف قوالوالايت املتحدة، ابإلرافة إىل التشريع اجلزائري الذي عاجل اجملمع يف نصو  
 بعض فروع القانون.

هو أن حترير ظاهرة اجملمع من القيود التشريعية املكثفة  هذاولعل ما يربر توجهنا      
لقواعد العامة، سواء تلك اليت حيددها قانون الشركات أو تلك القواعد ل وإخضاعه

لية أكرب يف سلطة تقديرية أكثر واستقال ضاءالق يعطياملوجودة يف خمتلف فروع القانون، 
كن من الوقوف ، وابلتايل التمالتعامل مع خمتلف املنازعات اليت تثريها جممعات الشركات

 عليها اجملمع.على كل الورعيات اليت قد يكون 

فيما خيص تعريف جممع الشركات، فقد الحظنا أن هذه العملية تكتنفها العديد أما      
تصادية صعوبة التوفيق بني احلقيقة االقلمن الصعوابت العلمية والعملية ترجع أساسا 

للمجمع واليت تقوم على الوحدة االقتصادية اليت تشكلها الشركات املنضوية حتت لوائه 
رة جممعات ظاهف القانوين الذي يكرس مبدأ االستقالل القانوين هلذه الشركات، والفكر

الشركات الزالت تشكل يف الكثري من األحيان مفهوما واقعيا دون املفهوم القانوين، كما 
أن هذه الظاهرة الزالت غريبة عن معظم القوانني الورعية املعاصرة اليت ال تعرتف إال 

 ابلشركة كوحدة قانونية.
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ولكن ابلرغم من هذه الصعوابت اليت تواجهها عملية تعريف اجملمع إال أننا وجدان      
عددا معتربا من احملاوالت الفقهية والقضائية، بل وحىت التشريعية ولو بدرجة أقل، اليت 

ذه وقد تنوعت ه، حاولت ربط مفهوم اجملمع وحصر أبعاده من الناحية القانونية
ز ذلك هو اختالف العناصر اليت حاول كل تعريف ابرازها والرتكياحملاوالت واختلفت ومرد 

   عليها.

فمنهم من حاول ابراز صفة الكيان والوحدة االقتصادية اليت تشكلها شركات اجملمع،      
  ومنهم من حاول الرتكيز على النطاق اإلقليمي لنشاط الشركات املنضوية حتت لواء اجملمع،

على ابراز املقومات الداخلية للمجمع السيما عنصر الأيطرة  كما وجدان من بىن تعريفه
والرقابة اليت متارسها الشركة القابضة على الشركات التابعة، ووجدان كذلك من ركز يف 

 .تعريفه للمجمع على فكرة استقالل الشخصية املعنوية للشركات املكونة للمجمع

مع الشركات، ود مفهومني خمتلفني جملابلنأبة للتشريع اجلزائري فإننا وقفنا على وج     
وم ففي التشريع التجاري مل يعط املشرع تعريفا للمجمع وإمنا اكتفى بتبيان األسس اليت يق

عليها واملتمثلة يف االستقالل القانوين لشركات اجملمع، ابإلرافة إىل خضوعها إىل رقابة 
 يق االتفاق.الشركة القابضة سواء حبكم القانون أو حبكم الواقع أو عن طر 

وهذا عكس ما وجدانه يف التشريع اجلبائي حيث حاول املشرع تعريف اجملمع تعريفا      
جتمع لشركيت  اعترب اجملمع أبنهفدقيقا من خالل قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 

مى أمأامهة فلكثر، لكل منها استقالهلا القانوين إال أهنا تشكل كياان اقتصاداي واحدا، ت
الشركة اليت أتيت على رأس اجملمع ابلشركة األم، ختضع ابقي الشركات التابعة لأيطرهتا 

من رأمساهلا االجتماعي، والذي ال ميكن  %09وذلك بتملكها املباشر لنأبة ال تقل عن 
 ،أن يكون مملوكا كليا أو جزئيا من طرف شركة أخرى ميكنها أن أتخذ طابع الشركة األم
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القانون  والشركات اليت تنظم عالقاهتا بقوانني أخرى إىل جانب ات البرتوليةابستثناء الشرك
 التجاري.

جممع  تلف اجلهود الفقهية والتشريعية الرامية إىل تعريفأن قمنا ابستعراض خموبعد      
 :الشركات حاولنا من جهتنا إعطاء تعريف له كالتايل

جممع الشركات هو عبارة عن وحدة اقتصادية مكونة من شركتني أو أكثر، تدعى »     
إحدى هذه الشركات ابلشركة القابضة بينما يطلق على ابقي هذه الشركات تأمية 
الشركة التابعة، حبيث تكون كل شركة من هذه الشركات مأتقلة قانوان عن األخرى، غري 

ررها ية واحدة وذلك عن طريق عالقة التبيعة اليت تفاهنا تشكل فيما بينها وحدة اقتصاد
الشركة القابضة على الشركات التابعة ابستعمال أساليب مأتمدة من قانون الشركات 
واليت يكون مصدرها األساسي هو مأامهة الشركة القابضة يف رأمسال الشركات التابعة 

الشركات  قابتها على هذهسواء بطريقة مباشرة او غري مباشرة، إذ ميكنها ذلك من فرض ر 
 «.حبكم القانون أو الواقع أو االتفاق

ومن أهم ما استخلصناه من دراسة املفهوم القانوين جملمع الشركات هو أنه وابلرغم      
من االختالف الفقهي والتشريعي الذي دار حول ذلك إال أننا وجدان إمجاعا على بعض 

مات يف يقوم إال بتوافرها، وتتمثل هذه املقو  العناصر واملقومات اليت ال ميكن للمجمع أن
ررورة وجود جمموعة من الشركات تتمتع كل منها بشخصية قانونية منفصلة ومأتقلة 
عن ابقي الشركات األخرى، ابإلرافة إىل خضوع هذه الشركات لأيطرة وهيمنة اقتصادية 

ركة القابضة، حبيث شتأتلثر هبا الشركة اليت أتيت على رأس اجملمع واليت تعرف بتأمية ال
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 تعترب هذه الأيطرة الوسيلة األساسية اليت جتعل من تلك الوحدات املأتقلة كتلة اقتصادية
 واحدة.

ن اجلزء خالل احملطة الثانية مهذا ما دفعنا إىل ررورة التدقيق يف هذين العنصرين      
لمجمع املكونة ل انوين للشركاتاألول من هذه الدراسة، أين تناولنا مبدأ االستقالل الق

من خالل التطرق ملضمون هذا املبدأ وخمتلف االستثناءات الواردة عليه، مث عرجنا على 
ا العنصر الثاين واملتمثل يف الأيطرة اليت متارسها الشركة القابضة على الشركات التابعة هل
     .ابعتبارها الوسيلة األساسية اليت ختلق التبعية وتشكل الوحدة االقتصادية للمجمع

فالنأبة لالستقالل القانوين للشركات املكونة للمجمع، فإننا خلصنا إىل أن      
الشخصية القانونية للشركة القابضة تكون مأتقلة عن الشخصية القانونية للشركات 

بكل  ،التابعة، كما أن الشخصية القانونية هلذه األخرية تكون مأتقلة عن بعضها البعض
آاثر من استقالل الذمة املالية، واملوطن واجلنأية، وأهلية التقاري ما يرتتب عن ذلك من 

 والتصرف.

غري أننا ومن خالل دراستنا هلذا العنصر وقفنا على وجود جدل فقهي حاد دار      
حقيقة االستقالل القانوين لشركات اجملمع، بني من يؤكد االستقالل املطلق  حول

للشركات املكونة للمجمع، وبني رافض ملبدأ االستقالل القانوين حبجة أن ذلك ال يتوافق 
مع الوحدة االقتصادية اليت يشكلها اجملمع ويذهب إىل القول بضرورة معاملة اجملمع 

نما ذهب اجتاه اثلث إىل اختاذ موقف وسط بني األول ابعتباره كيان قانوين واحد، بي
والثاين معتربا أن االستقالل القانوين للشركات املكونة للمجمع هو استقالل نأيب، حبيث 
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يعرتف هلذه الشركات ابلشخصية املعنوية إال أن هذا االستقالل ميكن جتاوزه استثناء عند 
 توافر شروط معينة.

 لتوجهات الفقهية والقضائية مربزين حججها، بينا االجتاهوبعد استعرارنا هلذه ا     
الراجح الذي تبناه أغلب الفقه والقضاء والذي يرى أن ورع احكام ومعايري مأبقة 
للقول ابالستقالل القانوين للشركات املكونة للمجمع من عدمه هو أمر ال يأتقيم واملنطق 

أاب يت يرتبها القانون على اكتالقانوين الأليم، وذلك على أساس أن كل النتائج ال
الشخصية املعنوية جتد أساسها احلقيقي يف الواقع وليس يف جمرد استكمال بعض 
اإلجراءات الشكلية، فالشخصية املعنوية هي عبارة عن حقيقة قانونية تتجلى واقعيا من 

 خالل ممارسات اجتماعية واقتصادية، وليأت حقيقة مادية. 

ديد مدى حتقق االستقالل القانوين للشركات املكونة للمجمع وبناء على ذلك فإن حت     
مأللة تأتشف من حقيقة واقع العالقة اليت تربط الشركة القابضة بشركاهتا التابعة، فإذا 
اقتصرت تلك العالقة يف جمرد استئثار الشركة القابضة مبهمة الرقابة والتوجيه لشركاهتا 

ابة االستقالل القانوين هلا، وذلك ألن سلطة الرق التابعة، فإن ذلك ال يكفي وحده إلهدار
وإمنا هو ركن لقيامها تأتمدها الشركة القابضة من كوهنا  واالشراف ال يعد خطل منها

 شريك يف الشركات التابعة يأتلثر أبغلبية األسهم.

أما إذا وجد انصهار ظاهري بني هذه الوحدات االقتصادية، حبيث يتصرف كل      
ونني للمجمع وكلهنم شخص قانوين واحد، أين تفقد كل شركة شخصيتها األشخا  املك

املعنوية املأتقلة، ففي هذه احلالة جند أن كل من الفقه والقضاء قد أمجع على إقرار مبدأ 
شفافية الشخصية املعنوية لكل شركات اجملمع، والتعامل معها على أساس شخص قانوين 
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العامة، أو ابللجوء إىل تطبيق نصو  قانونية  واحد، ويكون ذلك سواء إبعمال القواعد
خاصة تقر برفع حاجز الشخصية املعنوية عن الشركات املكونة للمجمع يف حاالت معينة 

 نصت عليها بعض التشريعات املقارنة.

وقد وجدان الفقه والقضاء قد اعتمد جمموعة من املعايري يتم من خالهلا رفع حاجز      
لة الشركات املكونة للمجمع ابعتبارها شخص قانوين واحد، الشخصية املعنوية ومعام

لعل أمهها حالة التعأف يف الشخصية املعنوية ويكون ذلك سواء عند اخللط يف الذمم 
، أما وريةصعندما تكون الشركة التابعة أو  والشركة التابعة،املالية بني الشركة القابضة 

  احلالة الثانية فتكون عندما ترتكب الشركة القابضة خطل مبناسبة تأيري الشركة التابعة. 

اليت متارسها  قابةالر أما ابلنأبة لألساس الثاين الذي يقوم عليه اجملمع، واملتمثل يف      
ر عيافقد خلصنا أهنا تشكل الركيزة األساسية واملالشركة القابضة على الشركات التابعة 

الفعلي لوجود جممع الشركات، حبيث لوال وجودها ملا كان للمجمع أن يشكل كياان 
اقتصاداي واحدا وموحدا، وذلك ألهنا ختول الشركة القابضة سلطات إدارية ومالية واسعة 

 يف مواجهة الشركات التابعة هلا.

لتابعة اوالرقابة تتحقق للشركة القابضة من خالل مأامهتها يف رأمسال الشركات      
بنأبة متكنها من الأيطرة عليها، وذلك بواسطة أدوات وأساليب مأتمدة من قانون 
الشركات من خالل ثالث صور: إما أن متتلك الشركة القابضة أكثر من نصف رأمسال 

ن خالل مالشركة التابعة أو تأيطر الشركة القابضة على تكوين جملس إدارة الشركة التابعة 
 لتصويت يف اجلمعية العامة هلا مبوجب ملكيتها لألسهم املمتازة أوملكية أغلبية حقوق ا
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ما ميكن كوجود نص يف القانون األساسي للشركة التابعة أو اتفاق مع ابقي الشركاء،  
 للشركة القابضة أن تأيطر على شركة اتبعة تكون حتت سيطرة إحدى شركاهتا التابعة.

ة ال أن املعيار احلقيقي للقول بوجود الرقابر وقد أكدان من خالل دراستنا هلذا العنص     
كة يتمثل يف جمرد املأامهة املالية يف رأمسال الشركات التابعة، وامنا تتحقق الرقابة بقدرة الشر 
اشى القابضة على توجيه الأياسة املالية واالقتصادية للشركات التابعة، بطريقة تتوافق وتتم

التابعة  ثر أبهم القرارات الصادرة عن الشركاتمع اسرتاتيجية الشركة القابضة اليت تأتل
 هلا.  

كما أننا بينا أن املأامهة املالية اجملردة اخلالية من نية الأيطرة واليت هتدف إىل حتقيق      
الربح فقط، جتعلنا أمام ما يعرف بشركات االستثمار، وعليه فإن التحكم يف إدارة 

 ه فكرة الرقابة. الشركات التابعة هو األساس الذي تنصب علي

أما يف اجلزء الثاين من هذه الدراسة واملعنون ابلبنية الداخلية جملمع الشركات، فقد      
حاولنا تأليط الضوء على الوحدات القانونية واالقتصادية اليت يتكون منها اجملمع، وذلك 

 تابعة. لابلغو  يف أعماق املفهوم القانوين واإلطار التقين لكل من الشركة القابضة وا

 أما ابلنأبة للشركة القابضة فإن دراستنا عاجلت حمورين أساسيني:     

  حبيث كانت البداية ابلتصدي إىل تعريفها من خالل استعراض كل احملاوالت
ة التشريعية مث الفقهية يف أغلب الدول العربية واألجنبية اليت حاولت تعريف الشرك

 هذا بني مواقف التشريع والفقه يفالقابضة ووقفنا على االختالف والتباين 
املوروع، مث عرجنا يف األخري إىل استعراض موقف التشريع اجلزائري من تعريف 

 هذه الشركة.
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دراسة مأتفيضة خلصنا إىل جمموعة من النتائج ميكن إجيازها فيما وبعد              
 يلي:

ناها ابلدراسة إىل لمن حيث املعاجلة التشريعية: قمنا بتقأيم التشريعات اليت تناو  -
طائفتني: الطائفة األوىل من التشريعات تناولت الشركة القابضة من خالل 
نصوصها القانونية ابختالف فروعها، غري أننا وجدان اختالفا بني هذه التشريعات 
حول فروع القانون الذي نظمت من خالله الشركة القابضة، فبينما ذهب البعض 

ونية اليت حتكم الشركة القابضة رمن مقتضيات منها إىل ادراج النصو  القان
القانون التجاري أو قانون الشركات، ذهب البعض اآلخر إىل معاجلتها يف فرعني 
أو أكثر من فروع القانون، كما أننا وقفنا على تشريع واحد أفرد هلذا النوع من 

 الشركات قانون خا  هبا أال وهو التشريع اللبناين.

الثانية فتضم جمموع التشريعات اليت مل تتضمن نصو  خاصة تعرف من أما الطائفة      
، وقد الحظنا أن هذه الطائفة تتضمن عددا قليال من خالهلا الشركة القابضة أو تنظمها
ما مينع من  غري اننا ابملقابل مل جند يف هذه التشريعاتالتشريعات مقارنة ابلطائفة األوىل، 
 ت.إنشاء مثل هذا النوع من الشركا

اختالفا بني التشريعات اليت نظمت الشركة القابضة  وجدان :التأميةمن حيث  -
بني من أطلق عليها مصطلح الشركة " القابضة " وبني التشريعات اليت أطلقت 
عليها تأميت الشركة األم، كما قد وقفنا على موقف التشريع التونأي الذي 

ى هذا النوع شركة األم" علانفرد بطريقته يف هذه النقطة حبيث أطلق تأمية "ال
من الشركات كلصل عام، أما تأمية "الشركة القابضة" فقد أطلقها على الشركة 
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آثر  لذيااالم اليت ال تزاول النشاط التجاري واالقتصادي، وكذا التشريع املوريتاين 
  .أن يطلق على هذا النوع من الشركات متأية الشركة املأيطرة

قد استعمل يف آن واحد مصطلح الشركة القابضة أما املشرع اللبناين ف    
ومصطلح "شركة اهلولدينغ" كمرادف هلا، وهي عبارة عن ترمجة حرفية لكلمة 

 "قابضة" من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية.
من حيث غرض الشركة القابضة: ويف ذلك ذهبت التشريعات اليت تناولناها  -

ع الشركة القابضة من مزاولة األنشطة ابلدراسة مذهبني خمتلفني فمنها من من
التجارية والصناعية إىل جانب الشركات التابعة، إذ تكتفي فقط إبدارة احملفظة 
املالية هلذه الشركات، وقد ذهبت بعض هذه التشريعات إىل أبعد من ذلك حني 
 حددت على سبيل احلصر اجملاالت اليت جيوز للشركات القابضة أن تنشط فيها.

لتشريعات السيما تشريعات الدول الغربية فإهنا مل حتدد على اإلطالق أما ابقي ا
 جماالت نشاط الشركة القابضة.

من خالل تدقيقنا  :من حيث اعتماد فكرة الرقابة كلساس لتعريف الشركة القابضة -
 يف احملاوالت التشريعية اليت تناولناها ابلدراسة، الحظنا أهنا تعتمد معيار الرقابة يف

ه للشركة القابضة، إال أهنا ختتلف فيما بينها حول وروح هذا املعيار ودقتتعريفها 
ومشوليته، فمنها من يتطرق إىل فكرة الرقابة بطريقة رمنية غري وارحة، ويرجع 

 الأبب يف ذلك لعدم حتديدها لصور الرقابة ووسائل قيامها.
اليت متكن  لغري أننا ابملقابل وجدان بعض التشريعات اليت حاولت ابراز الوسائ

 الشركة القابضة من الأيطرة على الشركات التابعة ولو بدرجات متفاوتة.

نه تناول أأما ابلنأبة للتشريع اجلزائري فمن خالل تدقيقنا يف خمتلف فروعه، وجدان      
كذا الشركة القابضة يف ثالث فروع قانونية خمتلفة، حبيث مت تعريفها يف القانون التجاري، و 
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املنظمة للمؤسأة العمومية االقتصادية ابإلرافة إىل القانون اجلبائي الذي يف النصو  
 تناوهلا ابلتنظيم كذلك.

أما ابلنأبة للتشريع التجاري: جند أنه قد حاول إعطاء مفهوم للشركة القابضة  -
 ، حبيث اعتربها6001خالل التعديل الذي أدخله على القانون التجاري سنة 

من رأمسال شركة أخرى، أو عندما متلك  %09أبهنا الشركة اليت متتلك أكثر من 
بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءا من رأمساهلا وخيوهلا ذلك احلصول على أغلبية 
األصوات يف اجلمعيات العامة هلذه الشركة، أو عندما متلك وحدها ألغلبية 

ني،  لشركاء اآلخرين أو املأامهاألصوات يف هذه الشركة مبوجب اتفاق مع ابقي ا
كما اعترب الشركة ابهنا قابضة عندما متلك يف الواقع ومبوجب حقوق التصويت 

 .اليت متلكها التحكم يف قرارات اجلمعيات العامة هلذه الشركة
وقد أعطى املشرع التجاري حالة أخرى تكون فيها الشركة قابضة وذلك عندما 

من حقوق التصويت،  %09جزء يتعدى  متتلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة
وال حيوز أي شريك أو مأاهم آخر بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءا أكرب من 

 .جزئها

وقد الحظنا خالل دراستنا ملوقف املشرع التجاري من تعريف الشركة القابضة أنه      
أطلق عليها مصطلح "الشركة القابضة" الذي قابله يف النص الفرنأي مبصطلح 

(Société Holding وهي العبارة اليت أطلقتها غالبية التشريعات العربية على هذه )
الشركة، ويف هذا الصدد بينا أن املشرع اجلزائري قد اجته اجتاها خمالفا ملا جاء به التشريع 
الفرنأي الذي مل يتبىن هذه التأمية خالل النصو  اليت نظم هبا هذا النوع من الشركات، 

، إذ رع اجلزائري قد ساير املشرع الفرنأي يف طريقة تعريفه للشركة القابضةابلرغم أن املش



320 
 

 333/93من القانون التجاري متطابقة تطابق اتم مع املادة  136أننا جند أن املادة 
 من القانون التجاري الفرنأي، بل هي عبارة عن ترمجة حرفية هلا.

حماولة  و، هيتبىن هذا املصطلحالأبب الذي جعل املشرع اجلزائري وقد رأينا أن      
مأايرة املصطلح الذي اعتمده يف النصو  القانونية اخلاصة اليت جاء هبا إلعادة إنعاش 

، والذي استعمل فيه ألول مرة 6000وإصالح املؤسأات العمومية االقتصادية سنة 
 مصطلح الشركة القابضة. 

ل التشريع دية: فقد حاو أما ابلنأبة التشريع املنظم للمؤسأات العمومية االقتصا -
اجلزائري إعطاء مفهوم متميز للشركة القابضة العمومية يف جمال الشركات 
االقتصادية العمومية مقارنة مبفهومها يف ظل قواعد القانون التجاري، حبيث أوكل 
إليها تأيري وتنظيم ومراقبة األموال العمومية التجارية اليت حتوزها الدولة 

عامة اليت تشكل رأمسال الشركات القابضة وتتوزع يف شكل واألشخا  املعنوية ال
 أسهم أو مأامهات أو شهادات استثمار أو أي قيم منقولة أخرى.

وقد حصر املشرع اجلزائري أغراض الشركة القابضة من خالل القانون املتعلق 
بتأيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة يف املشاركة يف تنفيذ الأياسة 

صادية للحكومة، كما أنه حصر جمال نشاطها يف استثمار حافظة األسهم االقت
واملأامهات والقيم املنقولة احملولة إليها هبدف زايدة مردوديتها وتنمية اجملموعات 
الصناعية والتجارية واملالية التابعة هلا وذلك من خالل املوازنة بني تدخلها يف 

لتابعة، ثمار والتمويل لشركاهتا اتنظيم وترشيد سياسات واسرتاتيجيات االست
 واحملافظة على استقالل الذمم املالية هلذه الشركات.
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أما ابلنأبة للتشريع اجلبائي: فإننا وجدانه خيتلف عن تعريف القانون التجاري  -
هلا، على غرار ما الحظناه من اختالف يف تعريف جممع الشركات، فبالرجوع 

ئب املباشرة والرسوم املماثلة، جندها تطلق مكرر من قانون الضرا 631لنص املادة 
تأمية الشركة األم بدل القابضة على الشركة اليت أتيت على رأس اجملمع، كما اهنا 
تشرتط إلعطائها هذا الوصف أن تكون هلا ملكية مباشرة لنأبة ال تقل عن 

من رأمسال الشركات التابعة، كما أن هذه األخرية ال جيوز هلا أن متتلك  09%
نأبة من رأمسال الشركة األم، حتت طائلة إقصائها من االستفادة من النظام  أي

 اجلبائي اخلا  مبجمعات الشركات.
وقد برران دوافع توجه املشرع للأري يف هذا االجتاه هو حماولة تضييق نطاق تطبيق 
نظام الدمج اجلبائي، وحصره فقط على اجملمعات اليت تربطها روابط اقتصادية 

من رأمسال الشركات  %09ك ابشرتاطه لنأبة متلك قصوى ال تقل عن متينة وذل
التابعة، كما أن اشرتاطه للتملك املباشر كان هدفه تبأيط نظام الدمج اجلبائي 
وتفادي ما قد يرافق التملك غري املباشر من تعقيدات ابإلرافة إىل الصعوابت 

 اهتا التابعة.ة األم وشركالتقنية اليت قد تنشل عن املأامهات املتبادلة بني الشرك
 
  أما احملور الثاين من دراستنا للشركة القابضة فقد انصب على حماولة حتديد

اخلصائص اليت متيزها عن ابقي الشركات اليت تتخذ هذا الوصف، وكان ذلك من 
األشكال القانونية اليت ميكن للشركة القابضة أن تتخذها، مث خالل التطرق إىل 
 ا.ة القابضة عن املفاهيم القانونية اليت تشبهها أو ختتلط هبحماولة متييز الشرك
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أما ابلنأبة للشكل القانوين للشركة القابضة فإننا أكدان أهنا ال تعترب شكال قانونيا  -
جديدا يضاف إىل أشكال الشركات املعروفة يف القانون التجاري، حبيث جيوز هلا  

التجارية، سواء شركات كقاعدة عامة أن تتخذ أي شكل من اشكال الشركات 
األموال أو األشخا ، أو الشركات حمدودة املأؤولية أو غري احملدودة، وابلتايل 
فإهنا ختضع ألحكام الشكل القانوين الذي اختذته سواء من حيث قواعد اإلنشاء 
 او خالل ممارسة أنشطتها التجارية والصناعية أو تلك القواعد املتعلقة ابنقضائها.

      
غري أننا ومن خالل اطالعنا على خمتلف التشريعات اليت تناولناها ابلدراسة      

ملأنا اختالفا وتباينا يف موقفها من الشكل الشركة القابضة، إذ أننا وجدان بعضها 
جيعل من الشركة القابضة شكال يضاف إىل ابقي الشركات املعروفة يف القانون 

 تشريع يفرض على الشركة القابضة أنالتجاري، كما اننا وجدان جانبا آخر من ال
تتخذ شكال قانونيا حمددا، أما الفئة األخرية من التشريعات اليت أطلعنا عليها 

 .جندها ترتك احلرية للشركة القابضة يف الشكل القانوين الذي تتخذه
أما خبصو  موقف التشريع اجلزائري من الشكل القانوين للشركة القابضة      

ئري فرع قانوين آلخر، بينما مل يشرتط التشريع التجاري اجلزا فوجدانه خيتلف من
شكال قانونيا معينا تتخذه الشركة القابضة، اجته التشريع اجلبائي اجلزائري إىل 
ورع شكل قانوين وحيد وحصري تفرغ فيه الشركة حىت تعترب اتبعة لشركة أخرى 

هو شركة ت، أال و وتكون مؤهلة للخضوع للنظام اجلبائي اخلا  مبجمعات الشركا
املتعلق بتأيري رؤوس  00/30األمر املأامهة، وهو نفس الشكل الذي اشرتطه 

 األموال التجارية التابعة للدولة. 
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ة عن املفاهيم حاولنا متييز الشركة القابضأما يف النقطة الثانية من احملور الثاين فقد  -
لقة ابلتكتالت لك املتع، خاصة تهباتلط القانونية املشاهبة هلا واليت كثريا ما خت

 الشركة القابضة بنيفإننا ميزان االقتصادية اليت ختضع إلدارة مركزية موحدة، وعليه 
 بني مفهوم ييزقمنا ابلتم، مث بينها وبني شركة االستثمار ويف األخري والشركة األم

شبه أوجه ال حماولة إبرازكل ذلك من خالل الشركة القابضة والشركة الشقيقة،  
 ين بني هذه املفاهيم ومفهوم الشركة القابضة.والتبا

نية من هذه الرسالة تطرقنا إىل تناول الوحدة القانو ويف القأم األخري من اجلزء الثاين      
منا بدراسة ، أال وهي الشركة التابعة، حبيث قالثانية اليت تدخل يف تركيب جممع الشركات

معمقة لإلطار القانوين الذي حيكمها وينظمها وذلك من خالل حمورين أساسيني، تضمن 
مفهومها عرب حماولة تعريفها، مث الوقوف عند خمتلف املميزات اليت األول البحث يف 

تتبعها الشركة  اليت تتصف هبا، أما احملور الثاين فقد عررنا من خالله خمتلف الوسائل
 القابضة يف سبيل إخضاع إحدى الشركات إىل سيطرهتا حىت تصبح اتبعة هلا.

  فقد تناولنا من خالله تعريف الشركة القابضة مث وقفنا عند أهم أما احملور األول
 اخلصائص اليت متيزها عن ابقي الشركات.

ه تعريف الشركة عاجلنا بأما ابلنأبة لتعريف الشركة التابعة وعلى غرار املنهج الذي  -
القابضة فإننا قمنا ابستعراض خمتلف اجلهود التشريعية والفقهية اليت حاولت 
 التصدي لتعريف الشركة التابعة مث بينا موقف املشرع التجاري اجلزائري من ذلك.

ومن خالل ذلك سجلنا العديد من املالحظات تتمثل أمهها يف وجود      
عض منها هلا لتعريف الشركة التابعة، فبينما جتاهل الباختالف التشريعات يف تناو 
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ورع تعريف هلا، تباينت مواقف التشريعات اليت عرفتها، وقد استنتجنا أن ذلك 
يرجع إىل اختالفها حول املعيار الذي تبنته يف حتديد عنصر التبعية، حبيث 
اعتمدت بعض التشريعات على معيار كمي، يف حني اعتمدت تشريعات أخرى 

 ى معيار كيفي، وهناك طائفة اثلثة من التشريعات اعتمدت املعيارين معا.عل
 ألقى بظالله علىقد هذا االختالف التشريعي كما الحظنا بعد ذلك أن       

موقف الفقه، الذي تضاربت وتباينت مواقفه حول حتديد تعريف يشمل كل 
 الورعيات اليت تكون فيها الشركة اتبعة ألخرى.

 ذهب اىل تعريف الشركة التابعة تعريفا موسعا، حبيث اعترب فمن الفقهاء من     
الشركة التابعة هي كل شركة تكون خارعة هليمنة اقتصادية لشركة أخرى، سواء  
 كان ذلك عن طريق املأامهة يف رأس املال أو حصل ذلك مبوجب عالقة تعاقدية،

أن الشركة  تعريفا ريقا مفادهة إىل تعريف الشركة التابع   يف حني ذهب آخرون
  .التابعة هي كل شركة تؤسأها وتأيطر عليها الشركة القابضة

تعريف  اليت حاولت بناءرجحنا التعريفات وبعد استعرارنا هلذه املواقف      
الشركة التابعة من خالل ابراز عنصر الرقابة اليت تعد أساس عالقة التبعية اليت 

 تربط الشركة التابعة ابلشركة القابضة. 
كما أننا اعتربان أن التعريف الراجح لدينا هو الذي يعترب الشركة التابعة أبهنا       

لشركة أخرى  ة أو غري املباشرة واملأتقرةالشركة اليت ختضع للأيطرة املالية املباشر 
مأتقلة عنها قانوان، وتنتج الأيطرة املالية عن متلك الشركة القابضة وشركاهتا 

 التابعة نأبة مؤثرة من أسهم أو حصص رأمسال الشركة األوىل. 
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وقد برران قولنا هذا أبن هذا التعريف من واقع وحقيقة الشركة التابعة إىل      
ا أبن عالقة التبعية جتد مصدرها يف تلك املأامهة املالية اليت متتلكه أهنما يقران

الشركة القابضة يف رأمسال الشركة التابعة، مهما كانت نأبتها، إذ ال يشرتط أن 
متثل األغلبية وإن كان متلك األغلبية يفرتض حتقيق الأيطرة املأتقرة واهلادئة من 

ه ميكن قد أثبت مبا ال يدع جماال للشك أن الناحية النظرية، حبيث أن الواقع العملي
أن تتحقق الأيطرة حىت ولو مل تصل ملكية الشركة القابضة إىل هذا القدر من 

 رأمسال الشركة التابعة
يد الشكل إىل حتدخصائص ومميزات الشركة التابعة فقد تطرقنا  أما فيما خيص -

مواقف  ل استعراضالقانوين الذي ميكن أن تتخذه الشركة التابعة، وذلك من خال
 بعض التشريعات املقارنة مث تناولنا التمييز بينها وبني املفاهيم املشاهبة هلا.

ة القابضة، على غرار الشرك فالنأبة لشكل الشركة التابعة فقد أكدان على اهنا     
ال تشكل نوعا أو شكال من أشكال الشركات املعروفة يف القانون التجاري كشركة 

الشركة ذات املأؤولية احملدودة أو شركة املأامهة، وإمنا تعترب هذه التضامن أو 
التأمية جمرد وصف تتصف به الشركة يف حالة توفر شروط معينة لعل أمهها 

 اخلضوع لرقابة شركة أخرى.
وعليه فإن الشركة التابعة ميكن هلا كلصل عام أن تفرغ يف أي شكل من      

ايل ددها القانون التجاري، وتكون خارعة ابلتاألشكال القانونية للشركات اليت حي
لكل األحكام والقواعد املنظمة للشكل القانوين الذي اختذته، سواء عند أتسيأها 

 أو خالل فرتة عملها وكذا القواعد اليت تنظم تصفيتها وانقضائها.
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غري أننا ومن خالل التشريعات اليت تناولناها ابلدراسة سجلنا تباينا وارحا      
معاجلتها للشكل القانوين الذي ميكن للشركة التابعة أن تتخذه، بني تشريعات  يف

حددت حصرا نوع الشركة الذي ميكن أن تتخذه الشركة التابعة وهو التوجه الذي 
تبنته غالبية الدول العربية، وأخرى مل تشرتط شكال حمددا وهو ما سارت عليه 

 سة.ة اليت تناولناها ابلدراتشريعات كل الدول الغربية وبعض الدول العربي
وقد رجحنا بعد انتهائنا من دراسة الشكل القانوين للشركة القابضة التوجه      

التشريعي الذي مل حيدد شكلها القانوين، وبرران موقفنا هذا أبن ترك حرية اختيار 
 عالشكل القانوين للشركة التابعة حيقق العديد من املزااي القانونية واالقتصادية جملم
الشركات، فحرية االختيار تفتح اجملال واسعا أمام املأتثمرين من أجل مالءمة 
وتكييف نوع الشركة مع ورعية كل شركة وجتعلها ختتلف ابختالف طبيعة نشاط 

 الشركة أو أمهية املشروع املراد حتقيقه وكذا عدد املأامهني فيها.
ن أهنا قد التابعة ابلرغم مكما بينا أن التشريعات اليت مل حتدد شكل الشركة       

تركت كامل احلرية يف اختيار الشكل القانوين للشركة التابعة، إال أن اخلصائص 
القانونية لبعض أنواع الشركات تفرض نفأها على الشكل الذي تتخذه الشركة 
التابعة، إذ أن املزااي اليت مينحها العمل يف إطار جممع الشركات جتعلنا نأتبعد 

كات اتبعة أتخذ شكل شركات األشخا ، وذلك نظرا خلائصها فررية وجود شر 
اليت ال تتماشى ومتطلبات وررورايت العمل يف إطار جممع الشركات، السيما 

 فكرة االعتبار الشخصي للشركاء والطبيعة القانونية ملأؤوليتهم.
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أما فيما خيص متييز الشركة القابضة عما يشاهبها من مفاهيم، فقد حاولنا      
تمييز بينها وبني أكثر املفاهيم اختالطا مبفهومها وهي فرع الشركة ومكاتب ال

 التمثيل، ابإلرافة إىل الشركة التابعة املشرتكة.
  عية الشركة التابعة تبأما احملور الثاين فقد مت ختصيصه للبحث يف خمتلف وسائل

املأامهة  كوالذي يقوم على فكرة الرقابة اليت جتد مصدرها يف تلللشركة القابضة، 
املالية اليت حتوزها الشركة القابضة يف رأمسال الشركة التابعة بنأبة متكنها من 

 التحكم يف أهم القرارات الصادر عنها.
هذا التملك قد ينشل أثناء مرحلة أتسيس الشركة التابعة، ويتحقق ذلك يف      

، وقد حيصل ابعةالتضة عضوا مؤسأا يف الشركة احلالة اليت تكون فيها الشركة القاب
أن تقوم الشركة القابضة بتملك نأبة من رأمسال إحدى الشركات أثناء حياهتا 

 وجتعل منها شركة اتبعة.
عة هلا نشاء شركات وجتعل منها اتبإب تقومالشركة القابضة  وقد رأينا كيف أن     

هلا  يكونو وذلك من خالل متلكها لنأبة من رأمساهلا متكنها من الأيطرة عليها، 
ذلك سواء بتلسيس شركة جديدة أو عن طريق انقأام الشركة القابضة مما ينتج 
عنه نشوء شخصني معنويني أو أكثر أو من خالل تنازل الشركة القابضة عن 

 بعض أصوهلا وتقدميها كحصة يف شركة تصبح اتبعة هلا.
الأيطرة  كما أننا تطرقنا إىل خمتلف الوسائل اليت تنتهجها الشركة القابضة يف      

على شركات قائمة وذلك سواء ابللجوء إىل االتفاق مع املأامهني املأيطرين على 
الشركة اليت حتددها كهدف للأيطرة، على أن تشرتي منهم ما ميلكونه من أسهم 
وابلتايل متكنها من الأيطرة على هذه الشركة، وهو ما يعرف حبوالة الأيطرة، أو 
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ليت عرف بطريقة الرتاري املباشر وذلك يف احلالة اأن تربم عملية الشراء عرب ما ي
و أن تلجل أتكون فيها الشركة غري مقيدة ابلبورصة ومل تلجل لالكتتاب العام، 

ء ابلشراء تدخل البورصة سواطريق إىل احلصول على الأيطرة عن القابضة الشركة 
 لة.ادمن خارج املقصورة أو عن طريق اللجوء إىل العرض العام للشراء أو املب
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 10..................................................................الشكر
 10.................................................................االهداء

 10................................................قائمة املختصرات العربية 
 10...................قائمة املختصرات الفرنسية ...........................

 05 ........................................................عامة.....مقدمة 
 01..................................أتصيل فكرة جممع الشركات الباب األول:

 01.............................وماهية جممع الشركات ةضرور  الفصل األول:   

 00...................مرافعة يف ضرورة وأمهية جممع الشركات املبحث األول:     

  00................جممع الشركات آلية للرتكيز االقتصادي املطلب األول:        

 00...........................مفهوم الرتكيز االقتصاديالفرع األول:            

 00 ...............التطور التارخيي لعمليات الرتكيز االقتصادي أوال:              

 02................................تعريف الرتكيز االقتصادياثنيا:               

     00 .....................بواعث وصور الرتكيز االقتصادي الفرع الثاين:           

 03 ...............................بواعث الرتكيز االقتصادي أوال:              

 02 .................................صور الرتكيز االقتصادي اثنيا:              

 02 ..........................................الرتكيز األفقي-0                

 01 ........................................الرتكيز العمودي-0                

 00...........................................الرتكيز املتنوع-0                
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  00 ...........جممع الشركات أهم صور الرتكيز االقتصادي املطلب الثاين:        

 00 ........األشكال القانونية لعمليات الرتكيز االقتصادي الفرع األول:           

 00 .......................................: اندماج الشركاتأوال              

 00............................التجمع ذي الغاية االقتصادية اثنيا:              

 03................................................الرتست اثلثا:              

 04................................................الكارتل رابعا:              

    مكانة جممع الشركات بني ابقي وسائل الرتكيز االقتصادي  الفرع الثاين:        

 01 ..............................................األخرى                      

  31 ............................جملمع الشركاتاألمهية االقتصادية  أوال:          

 30 ..............................الشركاتجملمع األمهية القانونية  اثنيا:          

 34..................................مفهوم جممع الشركات :الثايناملبحث      

 34.....................احلاجة إىل تعريف جممع الشركات املطلب األول:        

 32 ........التعاطي التشريعي مع فكرة جممعات الشركاتالفرع األول:            

 31......التشريعات اليت نظمت جممع الشركات تنظيما متكامال أوال:              

ـــــالتشريعاثنيا:                 عـــــل جملمـــــــــــم الشامـــــــــــت عن التنظيـــات اليت استغنـ

 10...............................................الشركات                    
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 10 .......................الشركات صعوبة تعريف جممع الفرع الثاين:           

 14....................الشركات جهود يف تعريف جممع :لثالفرع الثا           

  تشكله اليت االقتصادي الكيان ابراز حاولت اليت التعريفات أوال:              

 12..........................................اجملمع شركات                    

  شركات لنشاط اإلقليمي النطاق ابراز حاولت اليت التعريفات اثنيا:              

 41 ................................................اجملمع                     

  اتــــلشرك وينـــــالقان اللــــــاالستق ابراز حاولت اليت اتــالتعريف: لثااث              

 40 .................................................اجملمع                    

 على ةـــــالقابض ةـــــالشرك سيطرة ابراز حاولت اليت التعريفات :رابعا                   

 40 ........................................الشركات التابعة                    

 21 ........................حماولة لتعريف جممع الشركات :الرابعالفرع           

 20.......الشركات ومتييزه عن املفاهيم املشاهبة له صور جممع :الثايناملطلب        

 20.................................الشركات صور جممعالفرع األول:           

 24 ............الشركات عن املفاهيم املشاهبة له متييز جممع الفرع الثاين:          

 24 ......متييز جممع الشركات عن التجمع ذي الغاية االقتصادية أوال:             

  22..........................والتجمعأوجه الشبه بني اجملمع  -0 



351 
 

      22.....................والتجمع. اجملمع بني االختالف أوجه -0                

 10..................الشركات متييز جممع الشركات عن اندماج اثنيا:              

 10..........................متييز جممع الشركات عن الكارتل :اثلثا              

 13.........................متييز جممع الشركات عن الرتست :رابعا              

 14..................................مقومات جممع الشركات :الثاينالفصل    

  11............مجمعلل املكونة للشركات القانوين االستقالل املبحث األول:     

 11............للمجمع املكونة للشركاتمبدأ االستقالل  املطلب األول:        

  ةــاملكون اتــــللشركالل القانوين ـــــون مبدأ االستقـــمضمالفرع األول:            

 011.........................................للمجمع                         

 010.............للمجمع املكونة للشركات الفعلية االستقاللية أوال:              

 011...........للمجمع املكونة للشركات الشكلية االستقالليةاثنيا:               

  الشركات بني العالقات واقع من يستشف القانوين االستقالل :اثلثا              

  001.......................................للمجمع املكونة                    

 000...........اجملمع لشركات القانوين االستقالل مظاهر الفرع الثاين:           

 000...................................املالية الذمة استقالل أوال:              

 001.......................................القانونية األهلية اثنيا:              
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 000........................................التجاري االسم :اثلثا              

 004.......................................واملوطن اجلنسية :رابعا              

 001............اجملمع لشركات القانونية الشخصية شفافية املطلب الثاين:        

 000.....العامة القواعد إطار يف املعنوية الشخصية شفافية الفرع األول:           

  ةـــالشخصي يف فـــــالتعس ةــحال يف املعنوية الشخصية شفافية: أوال              

 000...............................................املعنوية                    

 000................................اخللط بني الذمم املالية -0                

  000..................................صورية الشركة التابعة -0                

  ةــالقابض ةـــالشرك خطأ ةــــحال يف ةــــاملعنوي ةــالشخصي ةــشفافي اثنيا:              

 003................................التابعة الشركة تسيري يف                    

  وصـالنص ضــــبع ارــــإط يف ةــــاملعنوي ةـــــــالشخصي ةــــــشفافي الفرع الثاين:          

 004.........................................التشريعية                        

 إلصالح األضرار القابضةاإلرادي والتلقائي للشركة  االلتزام أوال:             

 000....................البيئية اليت تسببت فيها شركتها التابعة                   

 الشركة األم يف حالة خضوع شركتها التابعة إلجراءات  مسؤولية اثنيا:             

 000......................................التصفية القضائية                   
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 003...............التابعة الشركات على القابضة الشركة رقابة :الثايناملبحث     

      003......................................مفهوم الرقابة املطلب األول:       

 003..................ظهور فكرة الرقابة وصعوبة تعريفهاالفرع األول:           

 001......................................تعريف الرقابة الفرع الثاين:          

 030........................تعريف الرقابة يف التشريع الفرنسي أوال:             

 030.......................تعريف الرقابة يف التشريع اإلجنليزي اثنيا:             

 033........................جلزائريتعريف الرقابة يف التشريع ا ا:لثاث             

  034.......................................صور الرقابة :الثايناملطلب         

 032.............الرقابة عن طريق ملكية أغلبية رأس املالالفرع األول:            

 الرقابة عن طريق السيطرة على تعيني جملس إدارة الشركة  الفرع الثاين:           

 013............................................التابعة                        

 ة مبوجبـــة العامـــــت يف اجلمعيـــــــملكية أغلبية حقوق التصوي أوال:              

 011................................لألسهم املمتازة ملكيتها                    

 األساسي للشركة التابعة أو اتفاق معوجود نص يف القانون : اثنيا              

 012..........................................ابقي الشركاء                    

 وجود نص يف القانون األساسي للشركة التابعة خيول الشركة -0               
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 012..................القابضة حق تعيني أعضاء جملس اإلدارة 

 اتفاق بني الشركة والقابضة والتابعة خيول األوىل حق وجود-0               

 011.............................تعيني أعضاء جملس إدارة الثانية                

 ةــــة شركـــــة عن طريقـــــرة الرقابـــــق السيطـــــالرقابة عن طري :لثالفرع الثا          

 011..........................................وسيطة                          

 043................البنية الداخلية جملمع الشركات................ :الثاينالباب 
 042........................................الشركة القابضة الفصل األول:   

 021...............................الشركة القابضةتعريف  املبحث األول:     

 020...................التعريف التشريعي للشركة القابضة املطلب األول:        

 020....تعريف الشركة القابضة يف تشريعات الدول العربيةالفرع األول:            

 020................املصريتعريف الشركة القابضة يف التشريع  أوال:              

 020................تعريف الشركة القابضة يف التشريع الكوييت اثنيا:              

 020................تعريف الشركة القابضة يف التشريع اللبناين :اثلثا              

 023................ينردتعريف الشركة القابضة يف التشريع اال :رابعا              

 021لسوري.............تعريف الشركة القابضة يف التشريع ا :خامسا              

 024قطري.............تعريف الشركة القابضة يف التشريع ال :سادسا              

 022بحريين..............تعريف الشركة القابضة يف التشريع ال :سابعا              
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 021لعماين...............تعريف الشركة القابضة يف التشريع ا :اثمنا              

 011لتونسي.............تعريف الشركة القابضة يف التشريع ا :اتسعا              

 010وريتاين.............تعريف الشركة القابضة يف التشريع امل :عاشرا              

 010للييب .........تعريف الشركة القابضة يف التشريع ا :احدى عشر              

 011.....تعريف الشركة القابضة يف تشريعات الدول الغربية الفرع الثاين:           

 011لفرنسي ..............تعريف الشركة القابضة يف التشريع ا أوال:              

 010الجنليزي .............تعريف الشركة القابضة يف التشريع ا اثنيا:              

 010المريكي .............تعريف الشركة القابضة يف التشريع اا: لثاث              

 010لبلجيكي ............تعريف الشركة القابضة يف التشريع ا :رابعا              

 010.....القابضة يف تشريع دوقية لوكسمبورغتعريف الشركة  :خامسا              

 010......... السويسريتعريف الشركة القابضة يف التشريع : سادسا              

 013............. اإليطايلتعريف الشركة القابضة يف التشريع  :سابعا              

 013.............. الربازيليتعريف الشركة القابضة يف التشريع  :اثمنا              

 011..........تعريف الشركة القابضة يف التشريع اجلزائري :الثالثالفرع            

 011.............. التجاريتعريف الشركة القابضة يف التشريع  أوال:              

 العموميةتعريف الشركة القابضة يف التشريع املنظم للمؤسسات  اثنيا:              
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 001...........................................االقتصادية                     

 000................تعريف الشركة القابضة يف التشريع اجلبائيا: لثاث              

 000.....................التعريف الفقهي للشركة القابضة املطلب الثاين:        

 001................................مميزات الشركة القابضة :الثايناملبحث      

 001.....................الشكل القانوين للشركة القابضة املطلب األول:        

 التشريعات اليت جعلت الشركة القابضة شكال من أشكال الفرع األول:            

 000.........................................الشركات                         

 ة ـــــــوين للشركـــــل القانـــــددت الشكـــــــات اليت حــــــــالتشريع الفرع الثاين:          

 000..........................................القابضة                         

 ة ـــــــــد للشركــــوين وحيـــــل قانـــــات اليت حددت شكــــــالتشريع أوال:              
 000..............................................القابضة                    

 ة ــــــالتشريعات اليت حددت أشكال قانونية متعددة للشرك اثنيا:              

 000...............................................القابضة                   

 ةـــــــل القانوين للشركــالتشريعات اليت مل حتدد الشك :لثالفرع الثا          

 003..........................................القابضة                         

 موقف التشريع اجلزائري من الشكل القانوين للشركة :رابعالفرع ال          

 003..........................................القابضة                         
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 001...........متييز الشركة القابضة عن املفاهيم املشاهبة هلا :الثاين املطلب       

 001................الشركة األممتييز الشركة القابضة عن الفرع األول:            

 001...................االجتاه الذي تبىن مصطلح الشركة األم أوال:              

 000................االجتاه الذي تبىن مصطلح الشركة القابضة: اثنيا              

 000...............: االجتاه الذي تبىن مصطلح الشركة املسيطرةالثاث              

 000.....................: موقف الباحث من اخلالف الفقهيارابع              

 001.............متييز الشركة القابضة عن شركة االستثمار الفرع الثاين:           

   004..........أوجه الشبه بني الشركة القابضة وشركة االستثمار أوال:              

   002.....أوجه االختالف بني الشركة القابضة وشركة االستثمار اثنيا:              

 001............الشقيقة متييز الشركة القابضة عن الشركة :لثالفرع الثا           

 000التابعة...........................................الشركة  :الثاينالفصل   
 000مفهوم الشركة التابعة................................. املبحث األول:     

 000تعريف الشركة التابعة.............................. املطلب األول:        

 000التعريف التشريعي للشركة التابعة....................الفرع األول:            

 000التابعة يف الدول العربية..........التعريف التشريعي للشركة  أوال:              

 000ملصري ..................يف التشريع ا تابعةتعريف الشركة ال -0              



358 
 

 003................. يف التشريع الكوييت تابعةتعريف الشركة ال -0              

 001.................لبناين يف التشريع ال تابعةتعريف الشركة ال -0               

 004الردين .................يف التشريع ا تابعةتعريف الشركة ال -0               

 002سوري ................يف التشريع ال تابعةتعريف الشركة ال -3               

 001لقطري ................يف التشريع ا تابعةتعريف الشركة ال -1               

 001................ بحريينيف التشريع ال تابعةتعريف الشركة ال -4               

 031................. لعماينيف التشريع ا تابعةتعريف الشركة ال -2               

 031.لتونسي ...............يف التشريع ا تابعةتعريف الشركة ال -1               

 030....وريتاين ..........مليف التشريع ا تابعةتعريف الشركة ال -01               

 030للييب .................يف التشريع ا تابعةتعريف الشركة ال -00               

 030التعريف التشريعي للشركة التابعة يف الدول الغربية..........اثنيا:               

 030لفرنسي ................يف التشريع ا تابعةالشركة ال تعريف -0               

 030الجنليزي ................يف التشريع ا تابعةتعريف الشركة ال -0              

 033المريكي ................يف التشريع ا تابعةتعريف الشركة ال -0              

 031............... يف التشريع السويسري تابعةتعريف الشركة ال -0              

 031االسرتايل..................يف تشريع  تابعةتعريف الشركة ال -3              
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 034..................يف التشريع اإليطايل تابعةتعريف الشركة ال-1              

 034.................الربازيلي يف التشريع  التابعةتعريف الشركة  -2              

 032التعريف التشريعي للشركة التابعة يف اجلزائر................ اثلثا : 

 011التعريف الفقهي للشركة التابعة....................... الفرع الثاين:          

 010...............................مميزات الشركة التابعة املطلب الثاين:        

 010......................الشكل القانوين للشركة التابعة الفرع األول:           

 010.....التشريعات اليت حددت الشكل القانوين للشركة التابعة: أوال              

  014.....التشريعات اليت مل حتدد الشكل القانوين للشركة التابعة اثنيا:              

 011عن املفاهيم املشاهبة هلا............ لشركة التابعةمتييز ا الثاين:الفرع           

 011متييز الشركة التابعة عن فرع الشركة........................ أوال:             

 040متييز الشركة التابعة عن مكاتب التمثيل................... اثنيا:             

 040الشركة التابعة عن الشركة املشرتكة....................متييز  ا:لثاث             

 043.............................وسائل تبعية الشركة التابعة املبحث الثاين:    

 043..................أتسيس الشركة القابضة لشركة اتبعة املطلب األول:       

 041..........لشركة اتبعة جديدةأتسيس الشركة القابضة  الفرع األول:          

 041..............................أمهية اللجوء هلذا األسلوب أوال:             
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 042.............................تقنيات حتقيق هذا األسلوباثنيا:              

 قــــن طريــــــة عــــة اتبعـــــلشركة ـــــة القابضـــــــس الشركـــــــــــأتسي الفرع الثاين:          

 021.........................................االنشطار                        

 ة ــــق املسامهــــن طريـــــة عــــة اتبعــــة لشركــــة القابضــــأتسيس الشرك :لثالفرع الثا         

 020......................................اجلزئية يف األصول                   

 021...........................السيطرة على شركة قائمة :الثايناملطلب         

 021................................مفهوم االكتسابالفرع األول:            

 021.....................................تعريف االكتساب أوال:              

 011......................................صور االكتساباثنيا:               

 011.............................من حيث حمل االكتساب -0                

  011....................االكتساب عن طريق شراء األسهم  -أ                  

 010....................االكتساب عن طريق شراء األصول -ب                 

 010.............................من حيث نسبة االكتساب -0               

 010......................................اكتساب األغلبية -أ                 

 010......................................اكتساب األقلية -ب                       

 010......................األساليب القانونية لالكتساب الفرع الثاين:           
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     010.........................................حوالة السيطرة أوال:              

 012........................................االتفاق املباشر اثنيا:              

  011..............................الشراء من خارج املقصورة :اثلثا              

  011...................................العرض العام للشراء :رابعا              

 010...............................................:............ عامة خامتة

 001..............................................:........... املراجعقائمة 

 002.....................................................:......... الفهرس

 


