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انُظاو انقاَىَي نهشركت انقابضت يف انقاَىٌ انعراقي
دراست حتهيهيت يقارَت-)*(-

د .داَا محه باقي عبذانقادر
استار انقاَىٌ اخلاص

كهيت انقاَىٌ /جايعت انسهيًاَيت

د .عبذانباسط كريى يىنىد
يذرس انقاَىٌ اخلاص

كهيت انقاَىٌ /جايعت تشيك انذونيت-اربيم

املستخهض
تعد ايػسنات ايكابط ١منطاً َتكدَاً َٔ ايهٝاْات االقتصاد ١ٜاييت متازع دٚزاً
فاعالً يف ايٓػاط ايتذاز ٟعً ٢املطتٜٛني ايٛطين ٚاـازد ،ٞيريو باتت قٌ اٖتُاّ
املػسعني يف كتًف د ٍٚايعامل ،يهٔ ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابط ١سدٜح ايعٗد
بايٓطب ١يًكاْ ٕٛايعساق ،ٞيريو ٜتٓاٖ ٍٚرا ايبشح االسهاّ ايكاْ ١ْٝٛهلرا ايُٓط املِٗ َٔ
ايػسنات اييت باتت تؤثس بػهٌ فعاٍ يف فٌُ َفاصٌ ايكطاعات ايتذازٚ ١ٜاالقتصاد.١ٜ
ٚقد تٓا ٍٚايبشح بٝإ َاٖٖ ١ٝر ٙايػسناتَٚ ،عاٜري ضٝطستٗا عً ٢ايػسنات ايتابع،١
ٚايػهٌ ايكاْ ْٞٛاير ٟتتدرٚ ،ٙاغساضٗاٚ ،اثاز ْػاطٗا ٚاملداطس املصاسب ١هلا .نُا
تطسم اىل ْطام َطؤٚيٖ ١ٝر ٙايػسنات عٔ د ٕٜٛغسناتٗا ايتابع ١اخراً يف االعتباز
خصٛص ١ٝايعالق ١اييت تسبط بٗٓٝا.
نُا ٜبني ٖرا ايبشح اٚد٘ ايكصٛز يف ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛهلر ٙايػسن ١يف ايكإْٛ
ايعساقَ ٞكازْ ً١بايتػسٜعات اييت ضبكت ايكاْ ٕٛايعساق ٞيف تٓعٖ ِٝر ٙايػسن ،١نُا ٜكرتح
ايبشح ايٓصٛص ايهف ١ًٝمبطاعد ٠املػسع ملعاؾ ١اٚد٘ ايكصٛز املرنٛز.٠
ايهًُات املفتاس :١ٝقاْ ٕٛايػسنات ،ايػسن ١ايكابط ،١ايػسن ١ايتابعَ ،١عاٜري ايطٝطس.٠

(*) أستمؼ البحث في  *** 0202/6/9قبل لمشذخ في .0202/7/4
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Abstract
The holding companies are patterns of the economic
entities that play active roles in the local and international
commercial activities. Therefore, it has become the subject
of interest to the legislators in various countries in the world.
The legal regulation of these companies is relatively new in
the Iraqi law. Therefore, this research tackles the legal
provisions for this type of companies that are now
effectively influencing the whole aspects of commercial and
economic sectors. The research dealt with introducing these
companies, their criteria to control their subsidiaries, their
legal form and objectives, their activities and associated
risks and the scope of their responsibility for the debts of
their subsidiaries, considering their special relationship. It
also shows deficiencies in their legal regulation in the Iraqi
law, compared to the legislations that preceded Iraqi law in
regulating it. Finally, it proposes provisions to help the
legislator to address these shortcomings.
Key words: Companies laws, Holding Company,
Subsidiary Company, Control standards.

املقذيـت
١ٜاْات االقتصادٝ منطاً َتكدَ ًا َٔ ايه١ تعد ايػسنات ايكابط:ع ايبشحٛضٛف مبٜ ايتعس:ًالٚا

فٝظٛتٚ ،١ٜ ايٓكد٠ َٔ االزصد١ُس ضدٜو َكادٜ ؼس٢ًيف ايعامل املعاصس يكدزتٗا ع
ٌ٥ضاٚ ِٖ يريو تعد َٔ أ.١ٝازد املايٛاملٚ ١ٝ االْتاد١ًُٝ ايع٢ًتأثريٖا عٚ ،١ً٥اضتجُازات ٖا
.ٟص االقتصادٝل ايرتنٝؼك
 ًاٜ هلا اداز١ تابع٣ غسنات اخس٢ً ع٠طسٝ ايط٠ فهس٢ً ايػسنات عّٙ ٖرٛتكٚ
٢ً ع١ ايكابط١ اييت تطعٗا ايػسن١ٜ االقتصاد١ل اـطٝ تطب٢ًعٗا عُٛ يتعٌُ يف ف،ًاَٝايٚ
ٌ٥ضاٛ ب٠طسٝ ايطٙتتشكل ٖرٚ. ١ْْٝٛ ايكا١ٝايسغِ َٔ متتع نٌ َٓٗا باضتكالهلا َٔ ايٓاس
.٘ ْػاطٗا مبا وكل َصاؿٗاٝدٛتٚ ،١ ايػسنات ايتابع٠ متهٓٗا َٔ ايتشهِ يف إداز١َٓٝع
،طينٛط االقتصاد ايٝتٓػٚ وٜزاً فاعالً يف ؼسٚ تًعب د١مبا إ ايػسنات ايكابطٚ
٠ٗا ايكدزٝ ترتنص ف١غسنات عُالقٚ ١ٜاْات اقتصادٍٝ يف خًل نٚصاً يف ظٌ تطابل ايدٛخص
َٔ دٜ نطب املص٤زاٚ ًاٝضعٚ  دعُاً يالقتصاد١ٝ عاي١ٝٓتكٚ ١ٝٓخربات فٚ ،١ٜاالقتصاد
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االزباح .فإ ٚدٛد تٓع ِٝقاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابط ١يف ايعسام ٚاقً ِٝنٛزدضتإ ٜعد أَساً
بايؼ االُٖ ١ٝيدعِ االقتصاد ايٛطين ،يهٖ ٕٛر ٙايػسنات متجٌ غهالً قاْْٝٛاً ممٝصاً َٔ
سٝح قدزتٗا عً ٢االتطاع ٚتٛظٝف زؤٚع االَٛاٍ يف كتًف اٚد٘ االضتجُازات.
ثاْٝاًَ :ػهً ١ايبشح :إ ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابط ١عً ٢ايسغِ َٔ سداثت٘ اال اْ٘
وت ٟٛعً ٢ايعدٜد َٔ دٛاْب ايكصٛز ٚايتٓاقضَ ،ا هعٌ َٔ ؼدٜد َالَح ٖر ٙايػسن١
يف فٌُ َفاصًٗا ٚاسهاَٗا ايكاَْٛ ١ْٝٛضع تطاؤٍ دد ،ٟفطالً عٔ إٔ ايٓكص ٚاالزتباى
ٚعدّ ايتشدٜد ايدقٝل يألسهاّ املٓعُ ١هلا دعًتٗا آي ١ٝقاْ ١ْٝٛغري َهتًُ ١ايبٓٝإ يف
فٌُ أزناْٗا ٚزنا٥صٖا االضاضٖٚ ،١ٝرا َا ٜؤد ٟد ٕٚغو اىل اثازَ ٠ػانٌ قاْ ١ْٝٛفعًٝاً يف
ايٛاقع ايعًُ.ٞ
ثايجاً :اُٖ ١ٝايبشح ٚدٚافع اختٝاز :ٙمل ؼغ ايػسن ١ايكابط ١بتٓع ِٝقاْ ْٞٛيف قإْٛ
ايػسنات ايعساق ٞاالبعد صدٚز ايكاْ ٕٛزقِ ( )17يطٓ )2019( ١املعدٍ يكاْ ٕٛايػسنات
ايٓافر زقِ ( )21يطٓ ،)1997( ١يريو مل وغ ٖرا ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛمبا ٜطتشل َٔ ايدزاض١
ٚايبشح ايكاْْ ْٞٛعساً ؿداثتٖ٘ َٔٚ .را املٓطًل فإ ايبشح يف ايػسن ١ايكابط ١يتشدٜد
َالقٗا ٚطبٝعتٗاٚ ،دزاض ١االسهاّ املٓعُ ١هلاٚ ،ايهػف عٔ َٛاطٔ ايٓكص ٚدٛاْب
ايكصٛز فٗٝا َكازْ ١بايتػسٜعات املكازْٚ ،١طسح اؿً ٍٛاملٓاضب ١هلا ،ضٛف تطِٗ دٕٚ
غو يف ٚضع املعاؾات ايكاْ ١ْٝٛألٚد٘ ايكصٛز ٚدٛاْب ايٓكص يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞبٗرا
اـصٛص ،إلعادٖٝ ٠هً ١بٓٝاْٗا بػهٌ أصٛب .عال ٠ٚعً ٢إ ايبشح ميجٌ اضاف ١إلغٓا٤
املهتب ١ايكاْ ١ْٝٛايعساقْ ١ٝعساً ؿداث ١املٛضٛع.
زابعاً :اٖداف ايبشحٜٗ :دف ايبشح اىل بٝإ َاٖ ١ٝايػسن ١ايكابط َٔ ١سٝح َفَٗٗٛا
ايكاْٚ ْٞٛغسضٗا ٚغهًٗاٚ ،ؼدٜد املعاٜري ٚااليٝات اييت تطٝطس َٔ خالهلا عً ٢ايػسنات
ايتابعٚ ،١متٝٝص ٖر ٙايػسن ١عٔ َا ٜػتب٘ بٗا َٔ االٚضاع ايكاْ .١ْٝٛنُا ٜبني ايبشح ْطام
َطؤٚيٖ ١ٝر ٙايػسن ١عٔ د ٕٜٛايػسنات ايتابع ١هلاٚ .نٌ ذيو يف اطاز بٝإ ٚؼً ٌٝأٚد٘
ايٓكص ٚايتٓاقض ٚاالزتباى يف ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاملٓعُ ١هلر ٙايػسن ١يف ايكاْ ٕٛايعساق،ٞ
ٚٚضع املعاؾات ايكاْ ١ْٝٛاملٓاضب ١هلا.
خاَطاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشح :يكد اتبعٓا يف ٖرا ايبشح املٓٗر ايتشً ًٞٝاملكازٕ َٔ خالٍ دزاض١
ٚؼً ٌٝاالسهاّ ايكاْ ١ْٝٛذات ايصً ١يف ايكاْ ٕٛايعساقَٚ ٞكازْتٗا بايكاْ ٕٛاملصسٟ
ٚاالزدْٚ ٞايهٜٛيت ٚايًبٓاْ ،ٞيهْٗٛا قٛاْني زا٥دٚ ٠ضباق ١يف تٓعُٗٝا يًػسنات ايكابط١
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عًَ ٢طت ٣ٛايد ٍٚايعسبَ ،١ٝع االغاز ٠اىل بعض ايتػسٜعات االخس ٣يف بعض َٛاقع ايبشح
بٗدف إغٓا ٤ايبشحٚ ،ذيو يًٛقٛف عًَ ٢هُٔ ايكصٛز يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞيػسض طسح
املعاؾات املٓاضب ١ي٘.
ضادضاًٖٝ :هً ١ٝايبشحٜ :ته ٕٛايبشح َٔ ثالثَ ١باسح ،نصص اال ٍٚيًبشح يف َاٖ١ٝ
ايػسن ١ايكابط َٔ ،١خالٍ َطًبنيْ ،بني يف االَ ٍٚفٖٗ ّٛر ٙايػسنٚ ،١يف ايجاْ ٞمتٝٝص
ايػسن ١ايكابط ١عٔ َا ٜػتب٘ بٗا َٔ اٚضاع قاْ .١ْٝٛاَا املبشح ايجاْ ٞفطٛف ٜتِ ايبشح
ف ٘ٝعٔ ايػهٌ ايكاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابطٚ ١أغساضٗا ،نٌ يف َطًب َطتكٌ .اَا املبشح
ايجايح فطٛف نصص٘ يًبشح يف َطؤٚي ١ٝايػسن ١ايكابط ١عٔ د ٕٜٛغسناتٗا ايتابعَٔ ،١
خالٍ َطًبني اٜطاًْ ،بني يف اال ٍٚطبٝعَ ١طؤٚي ١ٝايػسن ١ايكابطٚ ،١يف ايجاْ ٞاـسٚز عٔ
َبدأ املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠يف ايػسنات ايكابطٚ .١نتِ ايبشح غامت ١تتطُٔ اِٖ
االضتٓتادات ٚايتٛصٝات.
املبحث االول

ياهيت انشركت انقابضت
يػسض االساط ١مباٖ ١ٝايػسن ١ايكابطْ ١بني َفَٗٗٛا يف املطًب االْٚ ،ٍٚبشح يف
متٝٝصٖا عُا ٜػتب٘ بٗا َٔ اٚضاع قاْ ١ْٝٛيف املطًب ايجاْ.ٞ
املطهب االول

يفهىو انشركت انقابضت
ضٛف ْبني َفٗ ّٛايػسن ١ايكابط َٔ ١خالٍ بٝإ تعسٜفٗا َٔٚ ،ثِ ايبشح يف
َعاٜري ضٝطس ٠ايػسن ١ايكابط ١عً ٢غسناتٗا ايتابعٚ ،١ذيو ٚفل اآلت: ٞ
انفرع االول

تعريف انشركت انقابضت
يكد تبآٜت اآلزا ٤بصدد بٝإ َفٗ ّٛقدد هلر ٙايػسن ١بني َٔ ٜٛضع يف ٖرا
املفٗ ّٛالعتباز ايػسن ١قابط ً١مبذسد ن ٕٛغسضٗا املػازنَ ١ع غسنات اخس ٣بصسف
ايٓعس عٔ اهلدف َٔ ٖر ٙاملػازن ،١فُٝا اذا نإ جملسد االضتجُاز ا ٚايطٝطس ٠ايفعً١ٝ
عًٗٝا .بُٓٝا ٜطٝل اػا ٙاخس َٔ ٖرا املفٗ ّٛباغرتاط إ ٜهٖ ٕٛدف ايػسنٖٛ ١
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ايطٝطس ٠عً ٢ايػسنات االخس ٣بػهٌ ٜتٝح هلا ضًط ١اؽاذ ايكساز فٗٝا )1(.يهٔ ايسادح ٖٛ

االػا ٙايجاْٚ ،ٞعًٖ ٢را االضاع ٜفٝد زأ )2(ٟاْ٘ بدالً َٔ ؾ ٤ٛايػسنات اىل االْدَاز
بػسنات أخس ٣أ ٚغسا ٤ناٌَ اضُٗٗا ،ميهٔ هلا ايطٝطس ٠املايٚ ١ٝاالداز ١ٜعً ٢غسن ١اٚ
غسنات أخس ٣باَتالنٗا يػايب ١ٝأضُٗٗا ،سٗٓٝا تطُ ٢ايػسن ١االٚىل بـ (ايػسن ١ايكابط)١
ٚايػسنات االخري ٠بـ (ايػسنات ايتابع.)١نُا ميهٔ يًػسن ١االٚىل تٛد ٘ٝقسازات ايػسنات
االخس ٣يتشكٝل َصاؿٗاٚ ،ذيو باتفاقٗا َع غايب ١ٝاملطاُٖني االعطا ٤يف اهل ١٦ٝايعاَ١

عٓد ادتُاعٗاٚ ،بريو ته ٕٛيًػسن ١االٚىل ايطٝطس ٠االدازٜٚ .١ٜس ٣اخس( )3إٔ ايػسن١
ايكابط ٖٞ ١اييت متًو اضُٗاً ا ٚسصصاً يف زأع َاٍ غسن ١ا ٚغسنات اخسَ ٣طتكً ١عٓٗا
قاًْ ْٛا بٓطب ١متهٓٗا يف ايٛاقع ا ٚبػهٌ قاْ َٔ ْٞٛايطٝطس ٠عً ٢االداز ٠فٗٝا.
ٚعً ٘ٝفإ ايػسن ١ايكابط ٖٞ ١اييت متتًو أضُٗاً يف غسن ١ا ٚعد ٠غسنات أخس٣
تطُ ٢بايػسنات ايتابع ١بايكدز ايهايف اير ٟميهٓٗا َٔ ادازٚ ٠تطٝري ايػسنات ايتابع .١ا ٚإٔ
ته ٕٛيًػسن ١ايكابط ١ايطٝطس ٠عً ٢غسن ١اخس ٣تابع ١هلا عٝح تطتطٝع األٚىل إٔ تكسز
()4

َٔ ٜتٛىل إداز ٠ايػسن ١ايتابع ١أ ٚإٔ تؤثس عً ٢ايكسازات اييت تتدرٖا ايػسن ١ايتابع.١
ٚعً ٘ٝفإ ايتبع ١ٝيًػسنات ايكابط ١تتشكل نٓتٝذ ١طبٝع ١ٝألَطاى غسن ١قابط١
بطًط ١ايكساز يف ٖ٦ٝتٗا ايعاَ ١ا ٚبصَاّ االَٛز يف فًظ ادازتٗا يتٓفٝر ايطٝاضات اييت
()5

تسمسٗا ايػسن ١ايكابطٚ ١ؼت زقابتٗا.

( )1يشغخ :عمي ضاري خميل ،التشغيؼ القانؾني لمذخكة القابزة ،دراسة مقارنة ،اطخوحة
دكتؾراه ،كمية القانؾن ،جامعة بغجاد ،0226 ،ص ص .10- 11

) )0د .فؾزي عظؾي ،الذخكات التجارية في القؾانيؽ الؾضعية والذخكات االسالمية،
مشذؾرات الحمبي الحقؾقية ،بيخوت ،0225 ،ص .475

) )3د .دمحم حديؽ إسساعيل ،الذخكة القابزة وعالقتيا بذخكاتيا التابعة في مذخوع قانؾن
الذخكات االردني ،شخكة شقيخو عكاشو لمظباعة ،عسان ،1992 ،ص .15

( )4يشغخ :د .فؾزي دمحم سامي ،الذخكات التجارية ،ط ،1دار الثقافة ،عسان،
1999ص .563و د .صالح أميؽ ابؾ طالب ،الذخكات القابزة في قانؾن قظاع
األعسال العام ،مظبعة جامعة القاىخة والكتاب الجامعي ،القاىخة ،1993 ،ص.10
) )5يشغخ :دمحم يؾنذ العبيجي ،مدؤولية الذخكات القابزة عؽ الذخكة التابعة ،دراسة
مقارنة ،دار الكتب القانؾنية ،القاىخة ،0216 ،ص  .135وكحلػ د .عؾني دمحم=
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ٚبٗر ٙايهٝف ١ٝفإ ايػسن ١ايكابط ١تعد إطازاً قاْْٝٛاً يًرتنص االقتصادٚ ٟػُع ايػسنات،
()1

ٚتك ّٛعً ٢أضاع َٔ ايسقابٚ ١ايطٝطس ٠يف اإلدازٚ ٠املػازن ١يف زأع املاٍ.
اَا غصٛص ايتعسٜف ايتػسٜع ٞفإ َٛاقف ايتػسٜعات املكازْ ١قد تبآٜت
بصدد ،ٙسٝح مل تٛزد بعض ايتػسٜعات تعسٜفاً يًػسن ١ايكابطَ ١هتف ً١ٝببٝإ املعاٜري
اييت تصبح مبٛدبٗا ايػسن ١قابط ،ً١نايكاْ ٕٛاملصس ٟاير ٟتٓا ٍٚايػسن ١ايكابط ١يف
ْطام ايكطاع اـاص َٔ خالٍ املاد َٔ )188( ٠ايال٥ش ١ايتٓفٝر ١ٜيكاْ ٕٛغسنات املطاُٖ١
ٚغسنات ايتٛص ١ٝباألضِٗ ٚايػسنات ذات املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠املصس ٟزقِ ( )159يطٓ١
( )1981املعدٍٚ ،اييت بٓٝت إ ايػسن ١ته ٕٛقابط ً١إذا ناْت َايه ١ملا ٜصٜد عٔ ْصف
زاع َاٍ غسن ١تابع ١أ ٚانجس ،ا ٚإذا ناْت ايػسنَ ١طاُٖ ١يف غسن ١أخسٚ ٣هلا ايطٝطس٠
عً ٢ته ٜٔٛفًظ إدازتٗا.
نُا مل ٜٛزد املػسع ايًبٓاْ ٞتعسٜفاً يًػسن ١ايكابطَ ١هتفٝاً ببٝإ غهًٗا
ايكاْ َٔ ْٞٛخالٍ املاد َٔ )2( ٠املسض ّٛاالغرتاع ٞايًبٓاْ ٞزقِ( )45يطٓ)1983( ١

سٝح قط ٢باْ٘ (تٓػأ غسنات اهلٛيدْؼ( )2بػهٌ غسنات َػفًٚ ١ؽطع يألسهاّ اييت
ؽطع هلا ايػسنات املػفً.)١
اَا املػسع االزدْ ٞفكد بني يف املاد َٔ )204( ٠قاْ ٕٛايػسنات زقِ ( )22يطٓ١
( )1997املعدٍ بإ ايػسن ١ايكابط ٖٞ ١غسنَ ١طاُٖ ١عاَ ١تك ّٛبايطٝطس ٠املاي١ٝ

=الفخخي ،التشغيؼ القانؾني لمذخكة متعجدة الجشدية والعؾلسة ،ط ،1بيت الحكسة ،بغجاد،
 ،0220ص.69

( )1د .محسؾد سسيخ الذخقاوي ،السذخوع متعجد القؾميات والذخكة القابزة كؾسيمة لقيامو،
بحث مشذؾر في مجمة القانؾن واالقتراد ،العجدان( ،1975 ،)0 ،1ص ص.08 ،07
وانغخ كحلػ د .محدؽ شفيق ،السذخوع ذو القؾميات الستعجدة مؽ الشاحية القانؾنية،

بحث مشذؾر في مجمة القانؾن واالقتراد ،العجدان  ،1977 ،0 ،1ص.38

) )0شخكة اليؾلجنغ :مرظمح اعتسجه السذخع المبشاني وقرج بو الذخكة القابزة ،أي شخكة
ماسكة لمسذاركات ،والسداىسات وغيخىا ،وقج أخزعيا لحات االحكام السشغسة لمذخكات
السغفمة ،وبقرج بيا الذخكات السداىسة ،يشغخ :د .الياس ناصيف ،مؾسؾعة الذخكات
التجارية -الذخكات القابزة واألوف شؾر ،ط ،5ج ،3بيخوت  ،0228ص.36
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ٚاالداز ١ٜعً ٢غسن ١ا ٚغسنات اخس ٣تدع ٢ايػسنات ايتابعٚ ١ذيو بإ متتًو انجس َٔ
ْصف زأع َاهلا /ٚ ،أ ٚإ ته ٕٛهلا ايطٝطس ٠عً ٢تأيٝف فًظ إدازتٗا.
اَا قاْ ٕٛايػسنات ايهٜٛيت زقِ ( )1يطٓ )2016( ١فكد انتف ٢يف املاد)243( ٠
َٓ٘ ببٝإ اغساض ايػسن ١ايكابط ١د ٕٚتعسٜفٗا ،سٝح ْصت عً ٢إ (ايػسن ١ايكابطٖٞ ١
غسن ١ايػسض َٔ تأضٝطٗا االضتجُاز يف أضِٗ أ ٚسصص أٚ ٚسدات اضتجُاز يف غسنات أٚ
صٓادٜل نٜٛت ١ٝأ ٚأدٓب ،١ٝأ ٚاالغرتاى يف تأضٝظ ٖر ٙايػسنات ٚإقساضٗا ٚنفايتٗا يد٣
ايػري).
ٚيف ايتػسٜعات ايػسبْ ١ٝرنس َٛقف املػسع ايفسْط ٞاير ٟبني يف املاد)1/355( ٠
َٔ قاْ ٕٛايػسنات ايفسْط ٞيطٓ)1985( ١املعدٍ إ ايػسن ١ته ٕٛقابط ً١اذا ناْت ؼٛش
بطسٜل َباغس ا ٚغري َباغس دص٤اً َٔ زاع َاٍ غسن ١اخس ٣عٝح ىٛهلا اغًب ١ٝاالصٛات
يف اهل ١٦ٝايعاَ ١هلر ٙايػسن ،١ا ٚعٓدَا ته ٕٛهلا ٚسدٖا اغًب ١ٝاالصٛات مبكتط ٢اتفام َع
()1
باق ٞاملطاُٖني بػسط عدّ االضساز مبصًش ١ايػسن.١
ٜٚطتدًص َٔ ذيو ايتعسٜف بإٔ ايػسن ١ايكابط ١تته ٕٛعٓدَا متتًو ْطبَٔ ١
زأع غسن ١أخس ٣تابع ١متهٓٗا َٔ اؿص ٍٛعً ٢اغًب ١ٝاألصٛات يف اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػسن١
ايتابع .١يهٔ َا ًٜفت االْتبا ٙإٔ املػسع ايفسْط ٞأضاف َعٝازاً آخس يًػسن ١ايكابط،١
ٜتُجٌ يف سٝاش ٠األغًب َٔ ١ٝسكٛم ايتصٜٛت يف ايػسنات ايتابع ١بفطٌ االتفام َع
املطاُٖني فٗٝا.
اَا يف ايكاْ ٕٛايعساقٚ ،ٞقبٌ بٝإ َٛقف٘ َٔ تعسٜف ايػسن ١ايكابط ،١البد َٔ
االغاز ٠اىل إٔ قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞايٓافر زقِ ( )21يطٓ )1997( ١املعدٍ ال ٜتطُٔ
سداً اعً ٢ملطاُٖ ١ايكطاع اـاص يف زاع َاٍ ايػسنات املطاُٖ ،١مما ٜتٝح اَهاْ١ٝ
ْػ ٤ٛايػسنات املطاُٖ ١ايكابط ،١اال اْ٘ مل ٜٓعِ بأسهاّ خاصٖ ١را ايٓٛع َٔ ايػسنات،
ٚمل ٜرنسٖا ضُٔ اْٛاع ايػسنات اييت عاجل اسهاَٗا ،عً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد اسهاّ قاْ١ْٝٛ
ٚاضش ١يف تػسٜعات خاص ١اخس ٣ػٝص ٖرا ايٓٛع َٔ ايػسنات .فكد اداش ايكطِ ( َٔ)7اَس
(1) Article 355-1 /Créé par Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 3
JORF 13 juillet 1985 Available
at:{https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LE
GIARTI000006280936&cidTexte=LEGITEXT000006068288&d
ateTexte=19850713 } Last visited (10.4.2020).
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ضًط ١اال٥تالف املؤقت ١زقِ ( )39يطٓ )2003(١املًػٚ ٞاملتعًل باالضتجُاز األدٓيب
يًػسنات األدٓب ١ٝاالضتجُاز يف ايعسام عٔ طسٜل غسا ٤أ ٚمتًو نٝإ ػاز ٟاضتجُازٟ
ميهٔ إ ٜه ٕٛغسن ١تابعَٓٚ ،١شٗا صالس ١ٝإداز ٠ايهٝإ ايتذاز ٟأ ٚاالغرتاى يف ادازت٘.
نُا إ قاْ ٕٛاملصازف ايصادز مبٛدب اَس ايطًطْ ١فطٗا زقِ ( )94يطٓ )2004( ١عسف يف
املاد َ٘ٓ )1( ٠ايػسن ١ايكابط ١املصسف ١ٝباْٗا (:غسن ١متًو َصسفاً أ ٚتطٝطس عً٢
َصسف)ٚ ،بني يف املادْ ٠فطٗا َفٗ ّٛايػسن ١ايتابع ١باْٗا (أ ٟغدص اعتباز ٟميًو ف٘ٝ
غدص آخس أ ٚفُٛع ١أغداص ٜعًُ ٕٛبػهٌ َتطافس َا ٜعادٍ ( )%50أ ٚأنجس َٔ
سصص ايتصٜٛت ملجٌ ذيو ايػدص االعتباز ٟأ ٚسٝاشَ ٠ؤًٖ ١تتٝح هلرا ايػدص اآلخس
أ ٚفُٛع ١األغداص ممازض ١ضٝطس ٠فعاي ١عً ٢إداز ٠أ ٚضٝاضات ايهٝإ االعتباز ٟايرٟ
تٛدد يد ٜ٘اؿٝاش.)٠

ٚيهٔ بعد صدٚز ايكاْ ٕٛزقِ ()17يطٓ )2019( ١املعدٍ يكاْ ٕٛايػسنات( )1متت
اضاف ١املادَ/7( ٠هسز )٠اىل قاْ ٕٛايػسنات يػسض تٓع ِٝايػسنات ايكابط ،١سٝح ْصت

عً ٢اْ٘ ( :اٚالً :أ -ايػسن ١ايكابط ٖٞ ١غسنَ ١طاُٖ ١أ ٚقدٚد ٠تطٝطس عً ٢غسن ١أٚ
غسنات َطاُٖ ١أ ٚقدٚد ٠تدع ٢ايػسنات ايتابع ١بإسد ٣اؿايتني /1 -:إ تتًُو أنجس
َٔ ْصف زأع َاٍ ايػسن ١إضاف ١إىل ايطٝطس ٠عً ٢إدازتٗا /2 .إٔ ته ٕٛهلا ايطٝطس٠
عً ٢فًظ إدازتٗا يف ايػسنات املطاُٖ.١
ب -هب إٔ ٜكرتٕ اضِ ايػسن ١باإلضاف ١إىل ْٛعٗا نًُ( ١قابط )١ترنس يف مجٝع األٚزام
ٚاالعالْات ٚاملساضالت اييت تصدز عٔ ايػسن.)١
ٜتبني َٔ خالٍ عسض ايتعسٜفات ايفكٗٚ ١ٝايتػسٜع ١ٝاالختالف س ٍٛتعسٜف قدد
يًػسن ١ايكابط ١تبعاً الختالف ايسؤٚ ٣املٓطًكات اييت مت االضتٓاد ايٗٝاَٚ ،ع ذيو تبك٢
َطأي ١ضٝطس ٠ايػسنات ايكابط ١عً ٢ايػسنات ايتابع ١هلا اِٖ زنا٥ص ايػسن ١ايكابط .١مما
ٜطتًصّ ايبشح يف َعاٜري ٖر ٙايطٝطسٚ ،٠اييت تتبني مبٛدبٗا تبع ١ٝايػسن ١ايتابع ١يًػسن١
ايكابط ١اٜطاً.

( )1مشذؾر في الؾقائع العخاقية ،العجد ( )4554الرادر في ( .)0219/9/9
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انفرع انثاَي

يعايري سيطرة انشركت انقابضت عهى انشركاث انتابعت
تتدر َطأي ١ضٝطس ٠ايػسن ١ايكابط ١عً ٢ايػسنات ايتابع ١صٛزاً َتعدد ،٠فكد
ته ٕٛايطٝطس ٠قاْٚ ،ً١ْٝٛذيو اَا يف غهٌ ايطٝطس ٠املايٚ ،١ٝاييت تتشكل عٓد اَتالى
ايػسن ١ايكابط ١ألنجس َٔ ْصف زاع َاٍ ايػسن ١ايتابع ،١ا ٚيف غهٌ ايطٝطس ٠االداز١ٜ
اييت تتشكل يف ساٍ متهٔ ايػسن ١ايكابط َٔ ١بطط ضٝطستٗا عً ٢فًظ اداز ٠ايػسن١
ايتابع.١
ٚقد ته ٕٛايطٝطس ٠فعً ١ٝا ٚاتفاق ،١ٝسٝح ْه ٕٛاَاّ ايطٝطس ٠ايفعً ١ٝعٓدَا
ٜه ٕٛيًػسن ١ايكابط ١دص َٔ ٤زأع املاٍ بايكدز اير ٟىٛهلا أغًب ١ٝاألصٛات يف اهل١٦ٝ
ايعاَ ١يًػسن ١ايتابع ،١خاص ١عٓدَا ٜه ٕٛعدد املطاُٖني نبرياً سٝح تفكد سكٛم
ايتصٜٛت أُٖٝتٗا بطبب ظاٖس ٠تػٝب املطاُٖني عٔ سطٛز ادتُاعات اهل ١٦ٝايعاَ١
يًػسنات ايتابع ،١فاذا اسطٓت ايػسن ١ايكابط ١إدازٚ ٠اضتػالٍ َا يدٜٗا َٔ سكٛم
ايتصٜٛت ،فإْٗا ضتٓذح يف اغتٓاّ فسص ايطٝطس ٠عً ٢ايػسن ١األخس ٣ايتابع ،١يٝظ َٔ
خالٍ االضتشٛاذ عً ٢أنجس َٔ ْصف زأع َاٍ تًو ايػسنٚ ،١امنا َٔ خالٍ تٛد ٘ٝاهل١٦ٝ
()1
ايعاَ ١يًػسن ١ايتابع ١اىل اؽاذ ايكسازات اييت تسٜدٖا.
اَا ايطٝطس ٠االتفاق ،١ٝفٗ ٞاييت تتشكل عٓدَا تطٝطس ايػسن ١ايكابط ١عً٢
ايػسن ١ايتابع ١مبٛدب عكد ًٜصّ ايػسنات ايتابع ١بتٓفٝر خط ١اإلْتاز ٚايتطٜٛل اييت
تطعٗا ايػسن ١ايكابطٚ ،١ؼت اغساف ٚزقاب ١االخريٚ ،٠بريو تتذطد ايطٝطس ٠بايكدز ٠عً٢
تكسٜس ضٝاضات ايػسنات ايتابع ١بػهٌ ٜٓطذِ َع االضرتاتٝذ ١ٝاييت تطعٗا ايػسن١
ايكابط.١
ٚيف مجٝع االسٛاٍ ال ٜػرتط إ متازع ايػسن ١ايكابطٖ ١ر ٙايطٝطسَ ٠باغس،٠
ٚامنا ميهٔ إ ته ٕٛبػهٌ غري َباغس عٔ طسٜل ايطٝطس ٠عً ٢غسن ١أخسٚ ٣ضٝط١

( )1يشغخ :د .صالح اميؽ ابؾ طالب ،مرجر سابق ،ص.13
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تطٝطس بدٚزٖا عً ٢غسن ١أخس ٣تابعٚ )1(.١بريو ته ٕٛايػسن ١ايٛضٝط ١غسن ١قابط،١
يهٓٗا غسن ١تابع ١يػسن ١قابط ١يف ْفظ ايٛقت.
اَا غصٛص َٛقف ايتػسٜعات املكازْ ،١فكد تبني يٓا َٔ عسضٓا يتعسٜف
ايػسن ١ايكابط ١عدّ اتفام ٖر ٙايتػسٜعات س ٍٛتبين َعاٜري َٛسد ٠يًطٝطس ،٠فًِ ودد
نٌ َٔ ايكاْ ٕٛايهٜٛيت ٚايًبٓاَْ ٞعٝازاً قدداً يريو ،تازنني بريو االَس ايفسص ١يًػسنات
يبطط ضٝطستٗا عً ٢ايػسنات ايتابع ١بأٚ ٟض ١ًٝا ٚنٝف ،١ٝضٛا ً٤اؽرت ايطٝطس ٠غهًٗا
ايكاْ ْٞٛا ٚايفعً ٞا ٚاالتفاقٜٚ .ٞكرتب َٛقف ايكاْ ٕٛايفسْطٖ َٔ ٞرا ايٓٗر اٜطاً ،غري اْ٘
صسح بريو غالف ايكاْ ٕٛايًبٓاْٚ ٞايهٜٛيت.
اَا يف ايكاْ ٕٛاملصسٚ ٟاالزدْ ٞفإ االَس كتًف ،فكد تبٓت املادَٔ )188( ٠
ايال٥ش ١ايتٓفٝر ١ٜيكاْ ٕٛايػسنات املصس ٟايطٝطس ٠ايكاْ( ١ْٝٛاملايٚ ١ٝاالداز )١ٜعٓدَا
اعتربت ايػسن ١قابط ً١يف سايتنيُٖٚ :ا اَتالى َا ٜصٜد عٔ ْصف زأع َاٍ ايػسن ١ايتابع١
أ ٚاملطاُٖ ١يف غسن ١أخسٚ ٣ايطٝطس ٠عً ٢ته ٜٔٛفًظ إدازتٗاَٛ ٖٛٚ .قف ايكإْٛ
االزدْْ ٞفط٘ عٓدَا سصس يف املاد َٔ )204( ٠قاْ ٕٛايػسنات َعاٜري ايطٝطس ٠بايطٝطس٠
املايٚ ١ٝاالدازٚ ،١ٜذيو بتًُو انجس َٔ ْصف زأع َاٍ ايػسن ١ايتابع /ٚ ،١أ ٚايطٝطس ٠عً٢
تأيٝف فًظ إدازتٗا.
اَا غصٛص َٛقف ايكاْ ٕٛايعساق ٞاملتذطد يف املادَ/7( ٠هسز/ ٠اٚالً /أ) َٔ
قاْ ٕٛايػسناتٚ ،املرنٛز ٠ضابكاًٜ ،السغ إ ٖرا ايكاْ:ٕٛ
 .1دعٌ َٔ َعٝاز ايطٝطس ٠ايكاْ ١ْٝٛأضاضاً يتعسٜف٘ يًػسنات ايكابطٚ ،١سدد طسٜكتني
يتتُهٔ ايػسن ١ايكابط َٔ ١خالٍ اسداُٖا َٔ ايطٝطس ٠عً ٢ايػسنات ايتابعُٖٚ ،١ا
ايطٝطس ٠املاي ١ٝاملتُجً ١بتًُّو أنجس َٔ ْصف زأع َاٍ ايػسن ١ايتابع ،١ا ٚايطٝطس٠
االداز ١ٜاملتُجً ١بإ ته ٕٛيًػسن ١ايكابط ١ايطٝطس ٠عً ٢فًظ اداز ٠ايػسن١

ايتابع )2(.١يهٓ٘ اضاف اىل ايطسٜك ١االٚىل عباز( ٠اضاف ١اىل ايطٝطس ٠عً ٢إدازتٗا)،

( )1د .دمحم حديؽ اسساعيل ،مرجر سابق ،ص , 08وكحلػ عمي ضاري خميل ،مرجر
سابق ،ص.63
( ) 0عمسا انو لتحقيق تبعية الذخكات لمذخكة القابزة يؤكج السذخع العخاقي عمى حغخ تسمػ
الذخكة التابعة أسيسا في الذخكة القابزة .تشغخ السادة ( 7مكخر/ثالثاً/أ) مؽ قانؾن=
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ٚمطب إ املػسع قد خص بٗرا اؿهِ ساي ١ايطٝطس ٠عً ٢ايػسنات احملدٚدٚ ،٠اذا
نإ ٖرا ٖ ٛاملكصٛد فإ ذيو ٜؤد ٟاىل ٚدٛب ايتُٝٝص يف اؿهِ بني ايػسن١
املطاُٖٚ ١ايػسن ١احملدٚد ،٠مبعٓ ٢إ ايػسن ١يه ٞته ٕٛقابط ١عً ٢غسن ١قدٚد،٠
ٜٓبػ ٞإ متتًو أنجس َٔ ْصف زأع َاهلاٚ ،إ تطٝطس عً ٢إدازتٗا اٜطاً .بُٓٝا
ٜهف ٞالعتباز غسنَ ١ا نػسن ١قابط ً١عً ٢غسنَ ١طاُٖ ،١ؼكل َعٝاز ٚاسد ،اَا
متًو انجس َٔ ْصف زأع َاهلا ا ٚايطٝطس ٠عً ٢ادازتٗاٚ ،اييت تتذطد َٔ خالٍ
ايطٝطس ٠عً ٢فًظ ادازتٗاٚ .ال ْس ٣ضسٚز ٠هلر ٙاالشدٚاد ١ٝيف َعاٜري ايطٝطس ٠بني
ايػسنتني ،خصٛصاً ٚإ َٔ ميتًو انجس َٔ ْصف زأع َاٍ ايػسن ١احملدٚد ٠ضٛف
()1

ٜه ٕٛبايطسٚزَ ٠طٝطساً عً ٢ادازتٗا اٜطاً.
 .2دعٌ ايكاْ َٔ ٕٛايطٝطس ٠االداز ١ٜعً ٢فًظ االداز ٠يف ايػسن ١املطاَُٖ ١عٝازاً
العتباز ايػسن ١املطٝطس ٠قابط ١هلا ،يهٓ٘ مل ٜبني نٝف تتِ ٖر ٙايطٝطسَٚ ،٠ا ٖٞ
ٚض ١ًٝا ٚايٖ ١ٝر ٙايطٝطسٚ ،٠قد نإ االصٛب إ ٜٓص عً ٢إ ايطٝطس ٠تتِ َٔ
خالٍ تٛيٝف ا ٚته ٜٔٛفًظ االدازَ ٖٛٚ ،٠ا ْص عً ٘ٝنٌ َٔ ايكاْ ٕٛاملصسٟ
ٚاالزدْٚ .ٞودخ ذيو عٓدَا تتُهٔ ايػسن ١ايكابط َٔ ١تسغٝح ٚاْتداب األغداص
اير ٜٔتسغب بِٗ يف فًظ إداز ٠ايػسن ١ايتابعٚ ،١بريو ضتطُٔ ايطٝطس ٠بػهٌ عاّ
عً ٢ادازتٗاٚ ،تٛد ٘ٝايكسازات فٗٝاٚ ،فكاً يًٗدف اير ٟتسَ ٞايػسن ١ايكابط ١اىل
ؼكٝك٘.
 .3مل ٜتٓب٘ ايكاْ ٕٛاىل َطأي ١ايطٝطس ٠ايفعً ١ٝاييت تتشكل باَتالى دص َٔ ٤زأع املاٍ
بايكدز ايرٜ ٟؤثس يف تػه ٌٝاالغًب ١ٝيف اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػسن ١ايتابعٚ ،١فل َا ضبل
=تعجيل قانؾن الذخكات العخاقي رقؼ ( )17لدشة  .0219وىؾ مؾقف السذخع االردني

نفدو في السادة (/024ج) مؽ قانؾن الذخكات األردني رقؼ ( )00لدشة  1997السعجل.

ويبجو إن الحكسة مؽ ذلػ بقاء سيظخة الذخكة القابزة عمى الذخكة التابعة ،فيشاك مؽ

يخى انو ال يجؾز لمذخكة التابعة ان يكؾن ليا أسيؼ في الذخكة القابزة تخؾليا أصؾاتاً
في الييئة العامة بحيث تذتخك الذخكة التابعة في تؾجيو إدارة الذخكة القابزة .يشغخ:
د .يحيى عبجالخحسؽ رضا ،الجؾانب القانؾنية لسجسؾعة الذخكات عبخ الؾطشية ،دار
الشيزة العخبية ،القاىخة ،1994 ،ص.309

( )1تشغخ :السادة (/98ثانياً) مؽ قانؾن الذخكات العخاقي.
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بٝاْ٘ .عً ٢ايسغِ َٔ إ ٖر ٙايصٛز َٔ ٠ايطٝطس ٠يٝطت غسٜب ١عٔ قاْ ٕٛايػسنات
ايعساق ،ٞفكد اغازت املادٖ َٔ )3/1( ٠را ايكاْ ٕٛيًطٝطس ٠ايفعً ١ٝصساس ١عٓدَا
ْصت عً ٢اْٜ٘ٗ( :دف ٖرا ايكاْ ٕٛاىل :محا ١ٜساًَ ٞاالضِٗ َٔ تطازب املصاحل
 َٔٚض ٤ٛتصسف َطؤٚي ٞايػسنَٚ ١ايه ٞاغًب ١ٝاالضِٗ فٗٝا ٚاملطٝطس ٜٔعً٢
غؤْٗٚا فعًٝاً)ٚ .عً ٢ايسغِ َٔ إ ايٓص مل ٜٛضح َاٖ ١ٝايطٝطس ٠ايفعًٚ ،١ٝمل ٜطع
اسهاَاً هلا ،اال إ ف ٘ٝاغازٚ ٠متٝص ٚاضح بني َايه ٞاغًب ١ٝزأع املاٍ ٚاملطٝطسٜٔ
فعًٝاً عً ٢غؤ ٕٚايػسنٖٚ ،١را اقساز َٔ املػسع عكٝك ١اْ٘ يٝظ بايطسٚز ٠إ تهٕٛ
ؿًُ ١االغًب َٔ ١ٝزاع املاٍ ايطٝطس ٠ايفعً ١ٝعً ٢غؤ ٕٚايػسن .١مبعٓ ٢اخس ال
ٜػرتط يًطٝطس ٠ايفعً ١ٝعً ٢غؤ ٕٚايػسن ١اَتالى اغًب ١ٝزاع املاٍ فٗٝا.
ٚقد نإ قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞانجس ٚضٛساً يف ؼدٜد َفٗ ّٛايطٝطس ٠ايفعً،١ٝ
سٝح بٓٝت يف املاد َ٘ٓ )1( ٠إ (ايطٝطس ٠تعد َٛدٛد ٠يتشهِ غسن ١اخس ٣اذا نإ
ايػدص ميتًو اٜ ٚطٝطس بػهٌ َباغس ا ٚغري َباغس ا َٔ ٚخالٍ غدص ٚاسد ا ٚانجس
اٚي٘ ق ٠ٛتصٜٛت( )%25ا ٚانجس َٔ سصص ايتصٜٛت يًػسن ،١اٜ ٚتُتع بصالس ١ٝاختٝاز
غايب ١ٝاملدزا ٤يًػسن ١ا ٚميازع ضٝطسَ ٠ؤثس ٠نُا وددٖا ايبٓو املسنصٚ .)ٟعًٖ ٢را
االضاع ٚضشت املادْ ٠فطٗا املكصٛد بايػسن ١ايتابع ١باْٗا (تعين ا ٟغدص اعتبازٟ
ميًو ف ٘ٝغدص أخس أ ٚفُٛع ١أغداص ٜعًُ ٕٛبػهٌ َتطافس َا ٜعادٍ ( )%50ا ٚانجس
َٔ سصص ايتصٜٛت ملجٌ ذيو ايػدص االعتباز ٟأ ٚسٝاشَ ٠ؤًٖ ١تتٝح هلرا ايػدص
األخس ا ٚفُٛع ١األغداص ممازض ١ضٝطس ٠فعاي ١عً ٢إداز ٠ا ٚضٝاضات ايهٝإ االعتبازٟ
ٚاير ٟتٛدد يد ٜ٘اؿٝاش.)٠
ٖٚرا ديٚ ٌٝاضح عً ٢اقساز املػسع ايعساق ٞيف ٖرا ايكاْ ٕٛبايطٝطس ٠ايفعً ١ٝاييت قد
تتشكل ست ٢عٓد عدّ اَتالى اغًب ١ٝزأع املاٍ يف ايػسن.١
 .4مل ٜأخر ايكاْ ٕٛايعساق ٞبٓعس االعتباز ايطٝطس ٠االتفاق ١ٝعً ٢ايسغِ َٔ اْ٘ يٝظ ٖٓاى
َا ميٓع َٔ ؼكٝكٗا َٔ ايٓاس ١ٝايٛاقع ،١ٝنْٗٛا تعتُد عً ٢ايعكد ايرٜ ٟربّ بني
ايػسن ١ايكابطٚ ١ايػسن ١ايتابع.١
ٚبٓا ً٤عًْ ٘ٝس ٣إ عً ٢املػسع ايعساقَ ٞعاؾ ١االغهاي ١ٝاملستبط ١بايطٝطس ٠االداز،١ٜ
ٚإ ٜساع ٞساالت ايطٝطس ٠ايفعًٚ ١ٝاالتفاق ١ٝالستُاٍ سدٚثُٗا يف ايٛاقع ايعًُٚ ،ٞإ ٜٓص
عًُٗٝا دٓباً اىل دٓب َع َعاٜري ايطٝطس ٠ايكاْ ،١ْٝٛاملايٚ ١ٝاالداز ،١ٜيعدّ افالت ايػسنات
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اييت تطٝطس بػهٌ َباغس ا ٚغري َباغس َٔ سهِ ايػسنات ايكابطٜٚ .١ه ٕٛذيو بتبين
ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاييت تهفٌ ذيو ٚفل َا ْكرتس٘ يف خامت ١ايبشح.
املطهب انثاَي

متييز انشركت انقابضت عًا يشتبه بها يٍ االوضاع انقاَىَيت
قد تتػاب٘ اٚضاع قاَْ ١ْٝٛع ايػسن ١ايكابطْٛ َٔ ١اسَ ٞع ،١ٓٝيهٔ يًػسن١
ايكابط ١ذاتٝتٗا اييت متٝصٖا عٔ ٖر ٙاالٚضاعْ ،بني ذيو ٚفل االت: ٞ
انفرع االول

شركت االستثًار املايل
غسن ١االضتجُاز املاي ٞغايباً َا تهَ ٕٛطاُٖ ١غسضٗا ته ٜٔٛسافع ١قَٓ ِٝكٛي١
ٚإدازتٗا ٚؼدٜد املداطس ٚتٛشٜعٗا تٛشٜعاً قاْْٝٛاً ٚاقتصادٜاً ٚدػسافٝاًٚ ،متتٓع عٔ ايتٌُٜٛ
ا ٚايطٝطس ٠ا ٚاملطازبٚ )1(.١عسفت اٜطاً باْٗا ايػسنات اييت ٜهْ ٕٛػاطٗا اضتجُاز
()2

االَٛاٍ ؿطاب ايػري بإداز ٠االٚزام املايٚ ١ٝايتعاٌَ بٗا.
ٚقد عسفٗا املػسع ايعساق ٞباْٗا غسنَٓ ١عُ ١يف ايعسامْ ،ػاطٗا ايسٝ٥ظ تٛد٘ٝ
املدخسات م ٛاالضتجُاز يف االٚزام املاي ١ٝايعساق ،١ٝمبا يف ذيو ،االضِٗ ٚايطٓدات ٚسٛاالت
اـصٚ ١ٜٓايٛدا٥ع ايجابتٚ .١تعد َٔ املؤضطات املاي ١ٝايٛضٝطٜٚ ،١عد ايبٓو املسنص ٟاؾٗ١
()3

ايكطاع ١ٝاملدتص ١بٓػاطٗا ٚميازع ضًط ١االغساف ٚايسقاب ١عًٗٝا.
ٚتتػاب٘ ٖر ٙايػسنَ ١ع ايػسن ١ايكابط ١يهْٗٛا تطتشٛذ عًْ ٢طب َٔ ١االضِٗ يف
زأع َاٍ غسن ١ا ٚغسنات اخس ،٣نُا تًعب غسن ١االضتجُاز يف ايٛاقع ايعًُ ٞدٚزاً مماث ًال
يًػسنات ايكابط ١داخٌ فُٛع ١ايػسنات اييت تطِٗ فٗٝا ،فػايباً َا تكتصس غسن١

( )1د .حدشي السرخي ،شخكات االستثسار ،ط ،1دار الشيزة العخبية ،القاىخة،1981 ،
ص.19

( )0د .لظيف جبخ كؾماني ،الؾجيد في شخح قانؾن الذخكات االردني ،دار األبججية لمشذخ
والتؾزيع ،عسان ،1994 ،ص.176

( )3السادة ( )9مؽ قانؾن الذخكات العخاقي السعجل.
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االضتجُاز عً ٢املطاُٖ ١يف قطاع اقتصادَ ٟعني ،نُا قد تطٝطس عًُٝاً عً ٢اداز٠

ايػسنات اييت تطاِٖ فٗٝا ٚي ٛناْت ْطبَ ١طاُٖتٗا ال متهٓٗا عطب ايعاٖس َٔ ذيو(.)1
يهٔ اير ٟميٝصٖا عٔ ايػسن ١ايكابط ٖٛ ١إ متًو ايػسن ١ايكابط ١اضُٗاً يف
غسنات اخس ٣بٓ ١ٝايطٝطس ٠عً ٢تًو ايػسنات ٚادازتٗا ،يف سني االَس يف غسنات االضتجُاز
ٜه ٕٛبكصد اؿص ٍٛعً ٢االزباحٚ ،يٝظ ايطٝطسٚ ٠االداز .٠مبعٓ ٢إ غسنات االضتجُاز ال
تٗدف إىل ايطٝطس ٠عً ٢إداز ٠ايػسنات اييت تطِٗ فٗٝاٚ ،إمنا تٗدف اىل اضتجُاز أَٛاهلا يف
أضِٗ ٖر ٙايػسنات يًشص ٍٛعً ٢زبح ،يريو فٗ ٞتٛظف أَٛاهلا باملطاُٖ ١يف غسنات
كتًف ١عٔ ايٓػاط اير ٟتك ّٛب٘ ،نُا إ َطاُٖتٗا ته ٕٛعاد ٠قددَٛٚ ٠شع ١عً ٢عد٠
غسنات عطب ايكدز اير ٟتسآَ ٙاضبًا يتشكٝل األزباح اييت تطع ٢إيٗٝاٚ )2(.عًٖ ٢را
االضاع َٓع املػسع ايعساق ٞعً ٢غسن ١االضتجُاز املاي ٞإ تطتجُس انجس َٔ ( )%5يف
زاع َاهلا يف أضِٗ غسنٚ ١اسدٚ ،٠مل هص هلا إ متتًو يف غسنٚ ١اسد ٠انجس َٔ (َٔ )%10
زأمساهلا ( ،)3يف سني إ ايػسن ١يه ٞته ٕٛقابط ً١البد َٔ اَتالنٗا ألغًب ١ٝاالضِٗ يف
ايػسن ١ايتابعٚ ١فل َعٝاز ايطٝطس ٠ايكاْ ١ْٝٛاييت تبٓاٖا ايكاْ ٕٛايعساق ٞا ٚعً ٢االقٌ
يٓطبَ ١ؤثس ٠يف زأع َاهلا ٚفل َعٝاز ايطٝطس ٠ايفعً.١ٝ
انفرع انثاَي

انشركاث يتعذدة اجلُسياث
ٖر ٙايػسنات عباز ٠عٔ فُٛع ١غسنات تتٛشع بني عد ٠د َٔ ٍٚادٌ ؼكٝل
َػسٚع اقتصادٚ ٟاسد ا ٚعدَ ٠ػسٚعات اقتصادَ ١ٜتهاًَٚ .)4( ١تعد ايػسن ١ايكابط١
إسد ٣أدٚات إْػا ٤ايػسنات َتعدد ٠اؾٓطٝات ٚإسدَ ٣هْٛاتٗاٚٚ ،ضٚ َٔ ١ًٝضاٌ٥
تػهًٗٝا ،يهٓٗا يٝطت امله ٕٛايٛسٝد هلاٚ ،يٝطت ايٛض ١ًٝايٛسٝد ٠يتػهًٗٝا .فايػسنات
( )1د .يحيى عبجالخحسؽ رضا ،مرجر سابق ،ص.316

) )0د .حدشي السرخي ،مرجر سابق ،ص 30و د.م حسج حديؽ اسساعيل ،مرجر سابق،
ص.78

) )3تشغخ السادة (/30ثالثاً) مؽ قانؾن الذخكات الشافح.

) )4د .جاك يؾسف الحكيؼ ،الذخكات التجارية ،مظبعة جامعة دمذق ،سؾريا،1993 ،
ص.47
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َتعدد ٠اؾٓطٝات ال تكتصس ضٝطستٗا عً ٢غسناتٗا ايتابع ١سصساًٚ ،إمنا تعُد يف نجري َٔ
األسٝإ اىل فتح فسٚع هلا  ٚيػسناتٗا ايتابع ١يف ايد ٍٚاألخس ٣يته ٕٛأذزعاً فعاي ١يتٓفٝر
()1
َػسٚعٗا االقتصاد ٟايهبري.
ٚتعد ايػسنات َتعدد ٠اؾٓطٝات منطاً َتكدَاً مما ٜطُ ٢فُٛع ١ايػسنات،
ٜٚكصد ب٘ ػُع ايػسنات اييت متازع ْػاطاً اقتصادٜاً َتُاثالً أَ ٚتُٝصاًٚ ،ؽطع إلداز٠
اقتصادَٛ ١ٜسد َٔ ٠قبٌ إسد ٣ايػسنات اييت تأت ٞعً ٢زأع ايتذُعٚ ،اييت تطُ٢
ايػسن ١األّٚ ،اييت متازع ضٝطستٗا عً ٢ايػسنات االعطا ٤يف ايتذُع ملًهٝتٗا ؾصَٔ ٤
زأع َاٍ ٖر ٙايػسنات(ٚ .)2إذا تأًَٓا املفٗ ّٛايكاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابطٚ ١اييت ضبل
بٝاْٗا ،لد إ ايػسن ١ايكابط ١ال ؽسز عٔ َفٗ ّٛفُٛع ١ايػسنات َٔ ضسٚزَ ٠ػازن١
ايػسن ١ايكابط ١يف غسناتٗا ايتابع ١ظص َٔ ٤زأع املاٍ ميٓشٗا ايطٝطسٚ ٠ضًط ١اؽاذ
ايكساز يف ٖر ٙايػسناتٚ .عً ٘ٝفإ ايػسن ١ايكابطٚ ١ضٚ َٔ ١ًٝضا ٌ٥ػُع ايػسنات
()3
اٜطاً.
عًُاً إ املػسع ايعساق ٞمل ٜطتعٌُ َصطًح فُٛع ١ايػسنات يف قإْٛ
ايػسنات ،يريو فإ َا ْالسع٘ َٔ اضتدداّ ملصطًح (فُٛع ١ايػسنات) يًدالي ١عً٢
ايػسنات ايكابط ١يف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام ٜعد خطأً غا٥ع ًا ٜٓبػ ٞتصشٝش٘.
ٚاخرياً إ ايػسن ١ايكابط ١غايباً َا تك ّٛبايطٝطس ٠عً ٢غسنات تابع ١تكع نًٗا يف
اطاز ٚطين ٚاسد ،يريو فإ ايتػسٜعات اـاص ١بٗا اٜطاً غايباً َا تصدز يتٓعٖ ِٝرٙ
ايػسن ١يف اطازٖا ايٛطين ،خالفاً يًػسنات َتعدد ٠اؾٓطٝات اييت تطٝطس مبٛدبٗا ايػسن١
األّٚ ،تٗ ُٔٝعً ٢فُٛع ١غسنات ؼٌُ نٌ َٓٗا دٓط ١ٝكتًفٚ ،١قد تكع نٌ َٓٗا يف
دٚي ١كتًف.١

) )1د .دمحم حديؽ اسساعيل ،مرجر سابق ،ص.37
( )0د حدؽ دمحم ىشج ،الشغام القانؾني لمذخكات متعجدة الجشديات ،دار الكتب القانؾنية،
القاىخة ،0226 ،ص32
( )3د .يحيى عبجالخحسؽ رضا ،مرجر سابق ،ص315
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انفرع انثانث

انكارتم
ٜعسف ايهازتٌ بأْ٘ اتفام عدَ ٠ػسٚعات تٓتُ ٞإىل فسع َعني َٔ َػسٚع يإلْتاز
بكصد استهاز ايطٛم أ ٚيتٓع ِٝاملٓافط ١يف سدٚد االتفامٚ ،زفع َطت ٣ٛاألزباح اييت
ؼصٌ عًٗٝا املػسٚعاتَ ،ع بكا ٤غدص ١ٝنٌ َػسٚع .فُٔ ممٝصات ايهازتٌ اْ٘ اؼاد
تعاقد ٟا ٚاتفاقٜٓ ٞػأ اليتصاَات قاْ ١ْٝٛبني املػسٚعات يف فسع ٚاسد َٔ فسٚع االْتاز،
ٚنٌ َػسٚع قا ِ٥وتفغ باضتكالي٘ االقتصادٚ ٟايكاْٚ ،ْٞٛايػسض َٓ٘ ايتأثري يف ايطٛم
()1
ٚايتدًص َٔ املٓافطٚ ١ؼدٜد االضعاز.
اَا ايػسن ١ايكابط ١فإْٗا تك ّٛعً ٢أضاع املطاُٖ ١ايفعً ١ٝيف زؤٚع أَٛاٍ
()2
ايػسنات ايتابعٚ ،١ايتعا ٕٚبٗٓٝا ٚبني تًو ايػسنات د ٕٚاستهاز َعًٔ ا ٚظاٖس.
ٚاخرياً فإ ايػسنات ايكابط ١تتطًب َٔ سٝح االصٌ ؼكٝل ايطٝطس ٠عً٢
ايٛسدات ايكاْ ١ْٝٛايداخً ١يف فُٛع ١ايػسنات بأضايٝب ٚادٚات قاَْ ١ْٝٛطتُد َٔ ٠قإْٛ
ايػسناتٖٚ ،را ايعٓصس ٖ ٛاير ٟميٝصٖا عٔ ايهازتٌ ٚغري َٔ ٙأغهاٍ ايتذُع اييت تتِ
بأضايٝب عكد ،١ٜنـ(ايرتضت) املعسٚف يف ايكٛاْني االلًٛضهط ،١ْٝٛأ ٚاتفاقات ايتهاٌَ
()3
االْتاد.ٞ
( )1د .حدؽ دمحم ىشج ،مرجر سابق ،ص.34
( )0د .حدام عيدى ،الذخكات الستعجدة القؾميات ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ،
مرخ ،1978 ،ص.52

( )3التخست مؽ الشاحية االقترادية عبارة عؽ انزسام عجة مذخوعات تفقج كل مشيا
استقالليا تحت ادارة واحجة ،ويظمق التخست ايزا عمى كل مذخوع تجاري او صشاعي

بمغ مؽ القؾة درجة يدتظيع معيا ان يدتأثخ بالدؾق سؾاء كانت تمػ القؾة ناشئة عؽ
انجماج عجة مذخوعات بعزيا ببعض أو عؽ عيؾر مذخوع كبيخ أمكشو االستفادة مؽ

اإلنتاج الكبيخ وتسمػ الدؾق .يشغخ :د .عبجالحكيؼ الخفاعي ،االقتراد الدياسي ،ط،0

مظبعة لجشة التأليف والتخجسة والشذخ ،دون سشة ومكان الشذخ ،ص.301

اما مؽ الشاحية القانؾنية فقج عخف بانو عسل يتعمق بسال ،أو عقار أو مشقؾل ،يقؾم
مالكو ،وىؾ مشذئ التخست ،بشقل الديظخة القانؾنية عميو الى األميؽ ،ومؽ ثؼ يربح
األخيخ السالػ القانؾني ليحا السال ،ويمتدم ،بيحه الرفة ،بسباشخة سمظاتو عمى السال=
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املبحث انثاَي

انشكم انقاَىَي نهشركت انقابضت واغراضها
ْتٓا ٍٚيف ٖرا املبشح ايػهٌ ايكاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابطٚ ١اغساضٗا يف َطًبني،
نصص اال ٍٚيًػهٌ ايكاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابطٚ ،١نصص ايجاْ ٞيدزاض ١اغساضٗاٚ ،فل
االت:ٞ
املطهب االول

انشكم انقاَىَي نهشركت انقابضت
سددت ايتػسٜعات املكازْ ١ايػهٌ ايكاْ ْٞٛاير ٟميهٔ إ تتدر ٙايػسن ١ايكابط١
َٔ بني االغهاٍ ايكاْ ١ْٝٛيًػسنات اييت ْعُٗا ايكاْ ،ٕٛفكد اٚدب نٌ َٔ ايكاْ ٕٛاالزدْٞ

ٚايًبٓاْ ٞإ تتدر ايػسن ١ايكابط ١غهٌ غسنَ ١طاُٖ ١سصساً(.)1
اَا املػسع املصسٚ ٟعً ٢ايسغِ َٔ اْ٘ مل ٜصسح بريو يف املادَٔ )188( ٠
ايال٥ش ١ايتٓفٝر ١ٜيكاْ ٕٛايػسنات ،اال اْ٘ صسح بريو يف ْطام قطاع االعُاٍ ايعاّ اؿهَٞٛ

=ليذ لحدابو وإنسا لحداب السدتفيجيؽ الحيؽ يكؾن ليؼ ،برفتيؼ السالػ االنرافي،
المجؾء الى القزاء لمحرؾل عمى حقؾقيؼ مؽ األميؽ متى أخل بؾاجباتو السقخرة

بسقتزى عقج التخست أو بسقتزى قؾاعج العجالة .يشغخ :د .حدشي السرخي ،فكخة
التخست وعقج االستثسار السذتخك في القيؼ السشقؾلة ،ط ،1مظبعة حدان ،القاىخة،

 ،1985ص40
اما اتفاقات التكامل االنتاجي فيي مؽ قبيل عقؾد السقاوالت حيث تمتدم احجى الذخكات

الرغيخة بالتخرص في انتاج معيؽ لحداب شخكة أخخى ،وتحت إشخافيا الفشي بسا
يتختب عمى ىحا اإلشخاف في معغؼ االحيان وقؾع الذخكة السشتجة تحت سيظخة الذخكة

التي يتؼ اإلنتاج لحدابيا.

يشغخ :د .حدام عيدى ،مرجر سابق ،ص.52
) )1تشغخ السادة ( )5مؽ السخسؾم االشتخاعي المبشاني رقؼ ( )45لدشة ( ،)1983وكحلػ
السادة ( )024مؽ قانؾن الذخكات األردني رقؼ ( )00لدشة  1997السعجل.
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املصس ،ٟاذ سصس ايػهٌ ايكاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابط ١بايػسن ١املطاُٖٚ )1(.١خالفاً يريو
اداش املػسع ايهٜٛيت إ تتدر ايػسن ١ايكابط ١غهٌ غسنَ ١طاُٖ ١ا ٚغسن ١ذات
املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠ا ٚغسن ١ايػدص ايٛاسدٚ )2(.عًٖ ٢را االضاع ال تكتصس ايػسنات
ايكابط ١يف ايكاْ ٕٛايهٜٛيت عً ٢ايػسنات املطاُٖ ١سصساً ،يهٓٗا تبك ٢قصٛز ٠يف ْطام
غسنات االَٛاٍ فكط ،يه ٕٛايػسن ١احملدٚدٚ ٠غسن ١ايػدص ايٛاسد َٔ غسنات االَٛاٍ
()3
اٜطاً ٚفل ايكاْ ٕٛايهٜٛيت.
اَا ايكاْ ٕٛايعساق ٞفكد داَٛ ٤قف٘ بػهٌ َػاٜس ،فبُٛدب املاد٠
(َ7هسز/٠اٚالً/أ) َٔ ايكاْ ٕٛزقِ ( )17يطٓ )2019( ١املعدٍ يكاْ ٕٛايػسنات ته ٕٛايػسن١
ايكابط ١غسنَ ١طاُٖ ١أ ٚقدٚد ،٠تطٝطس عً ٢غسن ١أ ٚغسنات َطاُٖ ١أ ٚقدٚد.٠
مبعين إ املػسع أداش إ تتدر ايػسن ١ايكابط ١غهٌ غسنَ ١طاُٖ ١ا ٚقدٚدٚ ،٠اداش
يهٌ َُٓٗا ايطٝطس ٠عً ٢غسنَ ١طاُٖ ١ا ٚقدٚد ٠اٜطاًٚ .عًٖ ٢را االضاع ميهٔ يٓا ابدا٤
املالسعات االت ١ٝعًَٛ ٢قف ايكاْ ٕٛايعساق:ٞ
 .1اْ٘ اداش إ ته ٕٛغسنَ ١طاُٖ ١تابع ١يػسن ١قدٚد ٠قابطٖٚ ،١رْ ٙتٝذ ١غري
َٓطكْ ١ٝعساً يه ٕٛايػسن ١املطاُٖ ١انجس اْٛاع ايػسنات َال ً١ُ٥يًُػازٜع ايهبري٠
اييت ؼتاز اىل اضتجُازات ضدُٚ ،١تتُتع انجس َٔ غريٖا بايكدز ٠عً ٢تسنٝص زؤٚع
االَٛاٍٚ .عًٖ ٢را االضاع صٓفٗا قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞيف ايرتتٝب اال ٍٚضُٔ
تطًطٌ اْٛاع ايػسنات َٔ ْاس ١ٝاالُٖ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜايكاْٚ ،١ْٝٛيًطبب ْفط٘

( )1السادة ( )1مؽ قانؾن شخكات القظاع العام السرخي رقؼ ( )023لدشة ( .)1991ويشغخ
في تفريل ذلػ :محسؾد مرظفى الدعاريخ ،سياسة التخاصية ،دار الثقافة ،عسان،
 ،0224ص.128

( )0السادة( )044مؽ قانؾن الذخكات الكؾيتي رقؼ ( )1لدشة (.)0216

( )3يقرج بذخكة الذخص الؾاحج وفق السادة ( )85مؽ قانؾن الذخكات الكؾيتي (كل مذخوع
يستمػ راس مالو بالكامل شخص واحج طبيعي او اعتباري ،وال يدأل مالػ الذخكة عؽ
التداماتيا اال بسقجار راس السال السخرص لمذخكة) .فتحجيج مدؤولية مالػ الذخكة

وجؾاز امتالكيا مؽ شخص معشؾي مؽ خرائص شخكات االمؾال وليذ االشخاص.
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اغرتط ؾٛاش ؼ ٍٛايػسنات ا ٚايدَر بٗٓٝا إ ال ٜؤد ٟاىل فكدإ ايػسن ١املطاُٖ١
()1

غدصٝتٗا املعٓ ١ٜٛيصاحل ا ٟغسن ١اخس ،٣مبا فٗٝا ايػسن ١احملدٚد.٠
 .2إ ايػسن ١املطاُٖٚ ١احملدٚدٚ ٠فل ايكاْ ٕٛايعساق ٞقد ته ٕٛخاصٚ ً١قد تهٕٛ
كتًط )2(،١فٌٗ ميهٔ يػسن ١كتًطٜ ١طاِٖ فٗٝا قطاع ايدٚي ١إ ته ٕٛتابع ١يػسن١
قابط ١خاص ١؟ ثِ إ ايػسن ١قد ته ٕٛقدٚد ٠بػدص ٚاسد ،فهٝف ميهٔ تصٛز
إ تهَ ٕٛجٌ ٖر ٙايػسن ١قابط ١يػسنات َطاُٖ ١كتًط ١ا ٚست ٢خاص ١؟ ٚنٝف
ميهٔ يػسن ١إ تصبح قابط ١يػسن ١قدٚد ٠بػدص ٚاسدٚ ،قد اغرتط ايكاْ ٕٛإ
تتِ ايطٝطس ٠عً ٢انجس َٔ ْصف زاع َاهلا اضاف ١اىل ايطٝطس ٠عً ٢ادازتٗا؟ فهٝف
ميهٔ ايطٝطس ٠عً ٢ادازتٗا  ٖٞٚػتُع يف غدص ٚاسد ٖٛٚ ،املايو ايٛسٝد يًػسن ١؟
ٚيف ساٍ اذا ؼككت ٖر ٙايفسض ١ٝفإْٓا ْه ٕٛاَاّ فسع يػسن ١االصٌ انجس َا ْهٕٛ
بصدد غسن ١تابع ١يػسن ١قابطٚ .١بٓا ً٤عً ٘ٝنإ عً ٢املػسع إ ىتاز يًػسن١
ايكابط ١غهٌ ايػسن ١املطاُٖ ١سصساً نُا فعًت اغًب ايتػسٜعات املكازْ.١
 .3اقتصس ايكاْ ٕٛايعساق ٞيف املادَ7( ٠هسز/٠اٚالً/أ) املرنٛز ٠عً ٢ذنس ايػسن ١اييت
تؤضظ يف غهٌ غسن ١قابطٚ ،١اغفٌ ذنس فسض ١ٝؼ ٍٛغسنَٛ ١دٛدٚ ٠قا ١ُ٥فعًٝاً
اي ٞغسن ١قابطٚ ،١نإ عً ٘ٝإ ٜٓص عً ٢إ ايػسن ١ايكابط ١تؤضظ اٜطاً َٔ
خالٍ تعد ٌٜاغساض غسن ١قا ١ُ٥اىل غسن ١قابطٚ ١فل اسهاّ ٖرا ايكاَْ ،ٕٛجًُا فعٌ
املػسع االزدْ ٞيف املاد َٔ )2/206( ٠قاْ ٕٛايػسناتٚ ،املػسع ايهٜٛيت يف املاد٠
( َٔ )3/245قاْ ٕٛايػسنات ،اذ مسشت ٖر ٙايتػسٜعات بتعد ٌٜغاٜات غسن ١قا١ُ٥
اىل غسن ١قابطٚ ١فكاً ألسهاَٗا.
ٚعًْٝٗ ٘ٝب باملػسع ايعساق ٞملعاؾ ١االغهايٝات املرنٛز َٔ ٠خالٍ تعد ٌٜقإْٛ
ايػسنات ٚفل ايٓصٛص اييت ْكرتسٗا يف خامت ١ايبشح.

( )1السادة (/149ثانياً) و السادة (/153اوالً) مؽ قانؾن الذخكات العخاقي.
( )0تشغخ :السادة ( /6اوالً وثانياً) مؽ نفذ القانؾن .
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املطهب انثاَي

أغراض انشركت انقابضت
ميجٌ غسض ايػسن ١ازاد ٠املؤضطني املتذطد ٠يف عكد تأضٝظ ايػسنٖٛٚ ،١
َٓاط أًٖ ١ٝايػسن ١بٛصفٗا غدصاً َعٜٓٛاًٚ ،قٛز يٓػاطٗا ،يريو ٜس ٣ايفك٘( )1إٕ ايػسض
َٔ تأضٝظ ايػسنٚ ١ايرٜ ٟػتٌُ عً ٘ٝعكد تأضٝطٗاٜ ،عد َٓطًكاً يتشدٜد ضًطات
ٚصالسٝات ايعاًَني يف ايػسنٚ .١ألُٖ ١ٝغسض ايػسنٚ ،١اتصاي٘ املباغس مبصاؿٗا اٖتُت
ايتػسٜعات اييت ْعُت ايػسن ١ايكابط ١بتشدٜد .ٙفكد اٚزد املػسع االزدْ ٞيف املاد)205( ٠
َٔ قاْ ٕٛايػسنات غاٜات ايػسن ١ايكابط ١بايكٝاّ مبا ٜأت:ٞ
( /1إداز ٠ايػسنات ايتابع ١هلا /2 .املػازن ١يف إداز ٠ايػسنات االخس ٣اييت تطاِٖ فٗٝا.
 /3اضتجُاز أَٛاهلا يف االضِٗ ٚايطٓدات ٚاالٚزام املاي /4 .١ٝتكد ِٜايكسٚض ٚايهفاالت
ٚايتُ ٌٜٛيًػسنات ايتابع ١هلا/5 .متًو بسا٤ات االخرتاع ٚايعالَات ايتذازٚ ١ٜسكٛم االَتٝاش
ٚغريٖا َٔ اؿكٛم املعٓٚ ١ٜٛاضتكالهلا ٚتأدريٖا يًػسنات ايتابع ١هلا أ ٚيػريٖا).
ٚبريو ٜه ٕٛاملػسع االزدْ ٞقد سدد اغساض ٚغاٜات ايػسن ١ايكابط ١عً ٢ضبٌٝ

اؿصسٚ ،مبا ال ٜدع فاالً ملباغس ٠اْ ٟػاط اقتصاد ٟخازز سدٚد ٖر ٙايػاٜات(.)2
ْٗ ٖٛٚر املػسع ايًبٓاْ ٞاٜطاً ٚاير ٟسصس مبٛدب املادتإ (َٔ )3(ٚ )2
املسض ّٛاالغرتاع ٞزقِ ( )45يطٓ )1983(١املعدٍ اغساض ايػسنات ايكابط ١باألعُاٍ
املتعًك ١بــ (متًو أضِٗ أ ٚسصص يف غسنات َػفً ١أ ٚقدٚد ٠املطؤٚي ،١ٝيبٓاْ ١ٝأٚ
أدٓب ١ٝقا ١ُ٥أ ٚاالغرتاى يف تأضٝطٗاٚ ،إداز ٠ايػسنات اييت متًو فٗٝا سصص غسان ١أٚ
َطاُٖٚ ١إقساضٗا ٚنفايتٗا ػا ٙايػري إضاف ١اىل متًو بسا٤ات االخرتاع ٚاالنتػافات
ٚاالَتٝاشات ٚاملازنات املطذًٚ ١متًو أَٛاٍ َٓكٛي ١أ ٚغري َٓكٛي.)١
اَا املػسع املصس ٟفاْ٘ ٚضع يف املاد َٔ )68( ٠قاْ ٕٛايػسنات قاعد ٠عاَ١
متهٔ ايػسن ١ايكابط َٔ ١ايتعاٌَ بػ َٔ ٤ٞاملسَ ١ْٚع غسضٗا املدزز يف عكد تأضٝطٗا اٚ
) )1د .وحي فاروق لقسان ،سمظات و مدؤوليات السجيخيؽ في الذخكات التجارية ،دار الفكخ
العخبي ،القاىخة ،بجون سشة طبع ،ص .05

) )0د .فؾزي دمحم سامي ،شخح القانؾن التجاري ،ج ،4دار مكتبة التخبية ،عسان،1997 ،
ص.388
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ْعاَٗا ،سٝح مسشت يًػسن ١إٔ تعدْ ٌٜعاّ ايػسن ١يتطٝف أغساضاً َهًُ ١اَ ٚستبط ١اٚ
قسٜب َٔ ١غسض ايػسن ١االصًٚ .ٞسٝح إ املػسع مل ٜطع َعٝازاً يتشدٜد َا َٖ ٛهٌُ اٚ
َستبط ا ٚقسٜب َٔ غسض ايػسن ١االصً ٞفإ تكدٜس ذيو ىطع يًطًطات ايتكدٜس١ٜ
يًذٗات املدتص.)1(.١
ٚفُٝا ىص َٛقف املػسع ايهٜٛيت فكد سدد يف املاد َٔ )243( ٠قإْٛ
ايػسنات االغساض ايسٝ٥ط ١يًػسنات ايكابطٚ ١املتُجً ١يف ( االضتجُاز يف اضِٗ أ ٚسصص
أٚ ٚسدات اضتجُاز يف غسنات أ ٚصٓادٜل نٜٛت ١ٝأ ٚادٓب ١ٝأ ٚاالغرتاى يف تأضٝطٗا
ٚإقساضٗا ٚنفايتٗا يد ٣ايػري)ٚ ،يػسض ؼكٝل ٖر ٙاالغساض ،أداش املػسع يف املاد٠
( َٔ )246ايكاْْ ٕٛفط٘ قٝاّ ٖر ٙايػسنات ظُٝع االْػط ١ايتاي ١ٝأ ٚايبعض َٓٗا:
 -1إداز ٠ايػسنات ايتابع ١هلا ا ٚاملػازن ١يف إداز ٠ايػسنات االخس ٣اييت تطاِٖ فٗٝا
ٚتٛفري ايدعِ ايالشّ هلا.
 -2اضتجُاز أَٛاهلا يف االػاز باألضِٗ ٚايطٓدات ٚاألٚزام املاي ١ٝاألخس.٣
 -3متًو ايعكازات ٚاملٓكٛالت ايالشَ ١ملباغسْ ٠ػاطٗا يف اؿدٚد املطُٛح بٗا ٚفكاً
يًكاْ.ٕٛ
 -4مت ٌٜٛأ ٚإقساض ايػسنات اييت متًو فٗٝا أضُٗا أ ٚسصصاً ٚنفايتٗا يد ٣ايػريٚ ،يف
ٖر ٙاؿايٜ ١تعني أال تكٌ ْطبَ ١ػازن ١ايػسن ١ايكابط ١يف زأع َاٍ ايػسن١
املكرتض ١عٔ عػس ٜٔباملا.١٥
 -5متًو سكٛم املًه ١ٝايفهس َٔ ١ٜبسا٤ات االخرتاع ٚايعالَات ايتذاز ١ٜأ ٚايُٓاذز
ايصٓاعٚ ١ٝسكٛم االَتٝاش ٚغريٖا َٔ اؿكٛم املعٓٚ ،١ٜٛاضتػالهلا ٚتأدريٖا يًػسنات
ايتابع ١هلا أ ٚيػريٖا ،ضٛا ٤يف داخٌ ايهٜٛت أ ٚخازدٗا.
ٜٚبدٚا إ املػسع ايعساق ٞتأثس مبٛقف ايكاْ ٕٛايهٜٛيت سُٓٝا ْص يف املاد٠
(َ7هسز/٠ثاْٝاً) َٔ قاْ ٕٛتعد ٌٜقاْ ٕٛايػسنات عً ٢اْ٘  (:تٗدف ايػسن ١ايكابط ١إىل
دعِ االقتصاد ايٛطين ٚهلا ايكٝاّ مبا ٜأت: ٞ

) )1وردت في السحكخة االيزاحية لسذخوع قانؾن الذخكات السرخي( :اجاز السذخع تعجيل
غخض الذخكة في حالة الزخورة او التكامل اغخاض الذخكة ،مع جؾاز تعجيل نغاميا
االساسي فيسا عجا زيادة التدامات السداىسيؽ.)...
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أ -متًو األَٛاٍ املٓكٛيٚ ١غري املٓكٛي ١يف إطاز ْػاط ايػسن. ١
ب -تأضٝظ ايػسنات ايتابع ١هلا ٚإدازتٗا أ ٚاملػازن ١يف إداز ٠ايػسنات األخس ٣اييت
تطاِٖ فٗٝا.
ز -اضتجُاز أَٛاهلا يف األضِٗ ٚايطٓدات ٚاألٚزام املاي.١ٝ
د -تكد ِٜايكسٚض ٚايهفاالت ٚايتُ ٌٜٛيًػسنات ايتابع ١هلا.
ٖـ -متًو بسا٤ات االخرتاع ٚايعالَات ايتذازٚ ١ٜسكٛم االَتٝاش ٚغريٖا َٔ اؿكٛم املعٓ١ٜٛ
ٚاضتػالهلا ٚتأدريٖا يًػسنات ايتابع ١هلا أ ٚيػريٖا).
فكد زبط املػسع ايعساق ٞأٖدف ايػسن ١ايكابط ١بدعِ االقتصاد ايٛطينٚ ،دعًٗا أَاّ
اـٝاز يف ايكٝاّ بٗر ٙاالعُاٍ ايتذاز ١ٜبأضًٛب دٛاشٚ ،ٟمل ودد ايػاٜات ايسٝ٥ط ١يًػسنات
ايكابط ١نُا ٖ ٛايػإٔ يف ايتػسٜعات املكازْ.١
ٚيٓا عًٖ ٢را املٛقف املالسعات االت:١ٝ
َ .1ع االقساز بكدز ٠ايػسنات ايكابط ١عً ٢تٛظٝف االَٛاٍ ٚخدَ ١االضتجُاز ْٚكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا اال إ ْػاطٗا ال ىً َٔ ٛكاطس عً ٢ايد ٍٚايٓاَٚ ١ٝبػهٌ خاص اذا
ناْت ايػسنات ايكابط ١ادٓب ،ً١ٝسٝح ميهٔ هلر ٙايػسنات إ تعٝل تٓفٝر ايطٝاض١
االقتصاد ١ٜيًدٚي ١ملا تتُتع ب٘ َٔ َٝص ٠استهازٚ ،١ٜقد ٜؤدْ ٟػاطٗا اٜطاً اىل عذص
َٝصإ املدفٛعات يف ايدٚيْ ١تٝذ ١إلعاد ٠زأع املاٍ ٚإزضاٍ األزباح اييت ؼصٌ عًٗٝا
اىل ايدٚي ١اييت تٓتُ ٞايٗٝا ايػسن ١ايكابطٚ )1(.١قد بّٓٝا إ تػسٜعات َع ١ٓٝنايكإْٛ
االزدْٚ ٞايًبٓاْ ٞتٓعِ ايػسن ١ايكابط ١بٓصٛص تكٝد َٔ ْػاطٗاٚ ،ذيو عصس ٙيف
ْػاطات َع ١ٓٝال ميهٔ ػاٚشٖا يطُإ احملافع ١عً ٢االقتصاد ايٛطين َٓٚع
االستهازٖٓٚ .اى تػسٜعات متٓع ايػسن ١ايكابط َٔ ١ايتًُو بصٛزَ ٠باغسْ ٠طب ً١
تفٛم ( )%40األزبعني بامل ١٦يف أنجس َٔ غسنتني تعُالٕ يف ْفظ ايٓػاط ايصٓاع ٞأٚ
()2

ايتذاز ٟا ٚغري ايتذاز ٟملٓع سدٚخ االستهاز.
يهٔ ايكاْ ٕٛايعساق ٞمل ٜطُٔ بػهٌ صسٜح عدّ ضٝطس ٠ايػسنات ايكابط ١األدٓب١ٝ
ٚست ٢ايعساق ١ٝعً ٢قطاعات صٓاع ١ٝا ٚػاز ١ٜاَ ٚايَ ١ٝعٚ ،١ٓٝبايػهٌ اير ٟميٓع
ايػسنات ايكابط َٔ ١االستهازٚ ،مل ٜكِ عصس ْػاط ٖر ٙايػسنات يف قطاعات َع،١ٓٝ
( )1عؾني دمحم الفخخي ،مرجر سابق ،ص.146
( )0السادة ( )4مؽ السخسؾم االشتخاعي المبشاني رقؼ ( )45لدشة( )1983السعجل.
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عً ٢ايسغِ َٔ خطٛز ٠ذيوٚ ،بػهٌ خاص عٓدَا ٜتعًل االَس بايػسنات ايكابط ١االدٓب.١ٝ
فعً ٢ايسغِ َٔ إ املاد/12( ٠ثاْٝاً) َٔ قاْ ٕٛايػسنات بعد تعدًٜٗا مبٛدب ايكاْ ٕٛزقِ
( )17يطٓ ،)2019( ١اغرتط ؾٛاش انتطاب األدٓيب يعط ١ٜٛايػسنات يف ايعسام إ ال تكٌ
ْطبَ ١طاُٖ ١ايعساقٝني عٔ (ٚ )%51اسد ٚمخطني َٔ امل َٔ ١٦زأع َاهلا .اال إ ذيو ال
ميٓع َٔ ظٗٛز غسنات قابط ١ادٓب ١ٝتطٝطس عً ٢غسنات عساق ١ٝتابع ١هلا ،ال َٔ ايٓاس١ٝ
ايكاْٚ ١ْٝٛال َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ،١ٝفُٔ ايٓاس ١ٝايكاْ ١ْٝٛال ٜكتصس ٚدٛد ايػسن ١ايكابط١
عً ٢ساي ١اَتالنٗا ألنجس َٔ ْصف زاع َاٍ ايػسن ١ايتابعٚ ،١امنا هٛش إ تصبح ايػسن١
قابط ً١يف ساٍ ضٝطستٗا عً ٢فًظ اداز ٠ايػسن ١ايتابع .١اَا َٔ ايٓاس ١ٝايٛاقع ١ٝفإ
اسهاّ قبطتٗا عً ٢ايػسنات االخس ٣ميهٔ إ ٜتِ بطسم اخس ،٣فطٝطس ٠ايػسنات
ايكابط ١فطالً عٔ ايطٝطس ٠ايكاْ ،١ْٝٛميهٔ إ ته ٕٛضٝطس ٠فعً ١ٝا ٚاتفاقٚ ،١ٝفل َا
ضبل بٝاْ٘.
ٚبٓا ً٤عً ٘ٝنإ عً ٢املػسع عٓد تٓع ُ٘ٝيًػسن ١ايكابط ١إ ٜتٓب٘ اىل خطٛزٖ ٠رٙ
ايػسنات ،خصٛصاً االدٓبَٗٓ ١ٝا عًَ ٢طأي ١االستهاز َٓٚع املٓافط ،١خصٛصاً ٚإ
املاد َٔ )9( ٠قاْ ٕٛاملٓافطَٓٚ ١ع االستهاز ايعساق ٞزقِ ( )14يطٓ )2010( ١ؼطس اٟ
اْدَاز بني غسنتني ا ٚانجس  ٚا ١ٜممازض ١ػازَ ١ٜكٝد ٠اذا ناْت ايػسن ١ا ٚفُٛعَٔ ١
ايػسنات َٓدف ١اَ ٚستبطَ ١ع بعطٗا تطٝطس عً )%50( ٢ا ٚانجس َٔ فُٛع اْتاز ضًع١
ا ٚخدََ ١ع ،١ٓٝا ٚاذا ناْت تطٝطس عً )%50( ٢ا ٚانجس َٔ فُٛع َبٝعات ضًع ١ا ٚخدَ١
َع.١ٓٝ
 .2ازتباطاً بٗرا االَس لد إ داْباً َٔ ايفك٘ ٜرٖب اىل إ ايػسن ١ايكابط ١تطتٓد
()1

اضاف ١يًطٝطس ٠اىل فهس ٠اضاض ٖٞٚ ،١ٝعدّ ممازض ١ايػسن ١ايكابط ١بٓفطٗا يًٓػاط
ايصٓاع ٞأ ٚايتذازٚ ،ٟامنا هب إ ٜكتصس ْػاطٗا عً ٢تأضٝظ ا ٚاملطاُٖ ١يف
ايػسنات األخسٚ ،٣إدازٖ ٠ر ٙايػسناتٚ ،اداز ٠سافع ١األٚزام املاي ١ٝاييت متًهٗا يف
ايػسنات ايتابع ،١ا ٟإ تتدصص يف ايتدطٝط ٚايتٛدٚ ،٘ٝترتى ايتٓفٝر يػسناتٗا
ايتابعٚ ،١بريو ؼكل أغساضٗا َٔ خالٍ غسناتٗا ايتابع .١يهٔ ايكاْ ٕٛايعساق ٞمل ٜهٔ
ٚاضشاً بػهٌ ٜطتػف َٔ ْصٛص٘ َٓع ايػسن ١ايكابط َٔ ١اَتالى َػسٚع ػازٟ
( )1يشغخ :د .دمحم حديؽ اسساعيل ،السرجر الدابق ،ص ص 04و .05وكحلػ د .صالح
أميؽ أبؾ طالب ،مرجر سابق ،ص 16وما بعجىا.
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تباغس ٙبٓفطٗا ،سٝح ْص بصٝػ ١اؾٛاش ٚيٝظ ايٛدٛب عً ٢إ هلا ايكٝاّ باألعُاٍ
ايٛازد ٠يف ايفكس( ٠ثاْٝاً)َٔ املادَ7( ٠هسزٚ ،)٠اييت ؽص غسناتٗا ايتابعٚ .١نإٔ
املػسع اتاح اَهاْ ١ٝقٝاّ ايػسن ١ايكابط ١مبُازض ١ايٓػاط ايتذاز ٟخازز ْطام
غسناتٗا ايتابع ١اٜطاً .فهإ ٜتٛدب عً ٢املػسع إ وصس ْػاط ٚغاٜات ايػسن١
ايكابط ١بتًو ايٛازد ٠يف ٖر ٙايفكسٚ ،٠يف اطاز غسناتٗا ايتابع ١سصساًٚ ،بصٝػ١
ايٛدٛب ٚيٝظ اؾٛاش نُا فعًت ايتػسٜعات املكازْ ١املػاز ايٗٝاٚ ،خصٛصاً قإْٛ
ايػسنات االزدْ ٞيف املادٚ ،َ٘ٓ )205( ٠اير ٟاقتبظ املػسع ايعساق ٞايٓص َٓٗا
اضاضاً.
 .3إ صٝػ ١اؾٛاش ايٛازد ٠يف َكدَ ١املادَ/7( ٠هسز /٠ثاْٝاً) تجري اغهاي ١ٝتٛصٝف
ايػسن ١بايكابط َٔ ١االضاعٚ ،تعٗس ذيو بػهٌ خاص يف ايفكس ٠ايفسع( ١ٝثاْٝاً/ب)
َٔ ٖر ٙاملاد ،٠فايػسن ١يه ٞتٛصف باْٗا قابطٜ ١تٛدب عًٗٝا ايكٝاّ بتأضٝظ
غسنات تابع ١هلا ٚإدازتٗا أ ٚاملػازن ١يف إداز ٠غسنات اخس ٣تطاِٖ فٗٝا .يريو ال
ٜصح ايٓص عً ٢اَهاْ ١ٝايػسن ١ايكابط ١يًكٝاّ بريو بايصٝػ ١ايٛازد ٠يف ايكإْٛ
ايعساقٚ ،ٞاييت تفٝد اؾٛاش ٚيٝظ ايٛدٛب.
 .4أخرياً ٜالسغ إ املادَ/7( ٠هسز/٠ثاْٝاً/ز) ْصت عً ٢عباز( ٠اضتجُاز أَٛاهلا يف
األضِٗ ٚايطٓدات ٚاألٚزام املايٚ )١ٝنإٔ االضِٗ ٚايطٓدات يٝطت اٚزاقاً َايٚ !،١ٝنإ
َٔ املفسٚض إ ٜسد ايٓص عًٖ ٢را ايٓٛع َٔ ايٓػاط بايك( ٍٛاضتجُاز أَٛاهلا يف
األضِٗ ٚايطٓدات ٚاالٚزام املاي ١ٝاألخس )٣ألٕ االضِٗ ٚايطٓدات َٔ اْٛاع االٚزام
املاي .١ٝنُا ميهٔ إ ٜطتٛعب ٖرا ايٓص االٚزام املاي ١ٝاييت َٔ املُهٔ إ ٜٓعُٗا
ايكاْ ٕٛايعساقَ ٞطتكبالً ،نٛثا٥ل االضتجُاز ٚصهٛى ايتُٚ ٌٜٛغريٖا.
املبحث انثانث

يسؤونيت انشركت انقابضت عٍ ديىٌ شركاتها انتابعت
مبا إ ايػسن ١ايكابط ١تطٝطس عً ٢غسناتٗا ايتابع ١عٝح تصبح األخري ٠اي١ٝ
قاْ ١ْٝٛيتٓفٝر ضٝاضات ايػسن ١ايكابط ،١فإ اسد ٣اِٖ املطا ٌ٥املستبط ١باملٛضٛع
تتُجٌ يف َد ٣ؼٌُ ايػسن ١ايكابط ١يد ٕٜٛغسناتٗا ايتابعٚ .١يػسض االساط ١بٗرا
املٛضٛعٜ ،تٛدب اٚالً بٝإ طبٝعَ ١طؤٚي ١ٝايػسن ١ايكابط ١عٔ د ٕٜٛايػسنات ايتابع١
نُبدأ عاّ عً ٢اعتباز ايػسن ١ايكابطَ ١طاُٖاً يف ايػسن ١ايتابع َٔٚ ،١ثِ ايبشح يف َد٣
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دٛاش اـسٚز عٔ ٖرا املبدأ ايعاّ يف املطؤٚيْ ١ٝعساً ـصٛص ١ٝطبٝع ١ايعالق ١بني
ايػسنات ايكابطٚ ١غسناتٗا ايتابعٚ .١ضٛف ْبشح يف ٖر ٙاملطا َٔ ٌ٥خالٍ َطًبنيٚ ،فل
االت: ٞ
املطهب االول

طبيعت يسؤونيت انشركاث انقابضت عٍ ديىٌ انشركاث انتابعت
يكد بّٓٝا إ ايػسنات ايكابطٚ ١فل ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞايتػسٜعات املكازْ ١تتدر

غهٌ غسنات االَٛاٍٚ ،ضٝطستٗا تتِ عً ٢غسنات االَٛاٍ اٜطاً َٔٚ )1(.اِٖ خصا٥ص
غسنات االَٛاٍ اْ٘ تتشدد َطؤٚي ١ٝاملطاِٖ فٗٝا عٔ دٚ ٕٜٛايتصاَات ايػسن ١مبكداز ايك١ُٝ

االمس ١ٝيالضِٗ اييت ضاِٖ بٗا يف زأع َاٍ ايػسن )2(.١ا ٟال ًٜتصّ املطاِٖ اال بدفع ايك١ُٝ
االمس ١ٝيالضِٗ اييت انتتب بٗا عٓد تأضٝظ ايػسن ١ا ٚسصٌ عًٗٝا فُٝا بعد عٔ طسٜل
ايػسا ٤ا ٚايتصسفات ايكاْ ١ْٝٛاالخسٚ .٣ال تتذاٚش ذيو َُٗا نإ سذِ خطا٥س ايػسنٚ ،١ال

( )1السادة (7مكخرة/اوالً/أ) مؽ القانؾن رقؼ ( )17لدشة ( )0219السعجل لقانؾن الذخكات
العخاقي .والفقخة (ثانياً/ب) مؽ السمحق الرادر بسؾجب السادة ( )188مؽ الالئحة
التشفيحية لقانؾن الذخكات السرخي .والسادة ( )1/0مؽ السخسؾم االشتخاعي المبشاني رقؼ

( )45لدشة ( .)1983والسادة (/024ب) مؽ قانؾن الذخكات االردني .اما قانؾن
الذخكات الكؾيتي فان مؾقفو جاء غامزاً ،حيث لؼ يحجد صخاحة شكل الذخكة التابعة،

خرؾصاً وان السادة ( )043مشو بيشت ان الغخض مؽ تأسيذ الذخكة القابزة ىؾ

االستثسار في أسيؼ أو حرص أو وحجات االستثسار في شخكات أو صشاديق كؾيتية أو

أجشبية مؽ دون ان تحجد نؾع الذخكة التي تدتثسخ فييا كذخكة تابعة ليا .ومع ذلػ نخى

ان ىحا السؾقف ال يغيخ مؽ االمخ شيئاً لكؾن العزؾية في شخكات االشخاص مقترخة
عمى الذخص الظبيعي دون الذخص السعشؾي ،لحلػ يرعب القؾل بجؾاز كؾن الذخكة
التابعة مؽ شخكات االشخاص لعجم امكان اشتخاك الذخكة القابزة كذخص معشؾي في

راس ماليا والعزؾية فييا ،نغ اًخ لقيام شخكات االشخاص عمى االعتبار الذخري
والسدؤولية الذخرية السظمقة.

( )0السادة ( /6اوالً و ثانياً) مؽ قانؾن الذخكات العخاقي ،والسادة ( )91مؽ قانؾن الذخكات
االردني ،والسادة ( )0مؽ قانؾن الذخكات السرخي ،وكحلػ السادة ( )77مؽ قانؾن
التجارة المبشاني رقؼ ( )324لدشة ( )1940السعجل بالقانؾن رقؼ ( )106لدشة (.)0219
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هٛش ايتٓفٝر عً ٢االَٛاٍ االخس ٣يًُطاُٖني يطداد د ٕٜٛايػسن ،١يه ٕٛاَٛاٍ ايػسن١
متجٌ ايطُإ ايعاّ يدا٥ين ايػسن ١د ٕٚاالَٛاٍ اـاص ١يًُطاُٖنيٚ .بٓا ً٤عً ٢ذيو اذا
اضتػسقت د ٕٜٛايػسن ١مجٝع َٛدٛداتٗا ،فإ املطاِٖ ال ىطس ض ٣ٛق ١ُٝاضُٗ٘،
ٜٚه ٕٛمبأَٔ َٔ ايتٓفٝر عً ٢اَٛاي٘ االخسٚ .٣عًٖ ٢را االضاع ال ٜرتتب عً ٢افالع
ايػسن ١افالع املطاُٖني فٗٝا الضتكالٍ ايرَ ١املاي ١ٝيًػسن ١عٔ ذَ ١املطاُٖني فٗٝا،
ٚعدّ ٚدد تطأَ بني املطاُٖني يف اضتٝفا ٤د ٕٜٛايػسن.١
ٚتعد َطأي ١ؼدٜد املطؤٚي ١ٝبٗرا ايػهٌ َٔ اِٖ َصاٜا غسنات االَٛأٍَ ٖٛٚ ،
ايٓعاّ ايعاّ ،فٝه ٕٛباطالً نٌ اتفام ىايف٘ٚ )1(.ذيو ْعساً يًشُا ١ٜاييت متٓشٗا يًُطاُٖني
َٔ املداطس املصاسب ١ملصاٚي ١ايٓػاط ايتذازَ ٟا وفص املدخسٚ ٜٔاملطتجُس ٜٔعَُٛاً
عً ٢االقداّ عً ٢تَُٓ ١ٝدخساتِٗ ٚتٛدٗٗٝا م ٛاالضتجُاز املٓتر ،مما ٜؤد ٟاىل درب
ايفا٥ض َٔ زأع املاٍ غري املٛظفٚ ،ؼَ َٔ ًٜ٘ٛاٍ خاٌَ إىل زأمساٍ َٛظف ٚفعاٍ يف
()2
ايدٚز ٠االقتصاد.١ٜ

( )1د .باسؼ دمحم صالح ود .عجنان احسج ولي العداوي ،القانؾن التجاري ،الذخكات التجارية،
بيت الحكسة ،بغجاد ،1989 ،ص.113

( )0جاءت قاعجة السدؤولية السحجودة بعج تظؾر كبيخ لقؾاعج الذخكات عمى مجى تاريخيا
وأقخىا القزاء مشح سشة ( )1897في القزية السعخوفة:

( ) Salomon v. Salomomn & Co.1897 A.C . 22. H.Lاستشاداً الى قانؾن
الذخكات اإلنكميدي لدشة ( .)1860وتتمخص ىحه القزية في ان ( )Salomonكان
تاج اًخ لمجمؾد ولجيو مرشع لألححية ،فاضظخب اعسالو فحؾل نذاطو إلى شخكة محجودة
السدؤولية مكؾنة مؽ سبعة أشخاص وعمى اثخه باع لمذخكة مرشع األححية بسبمغ مقجاره

( 32222جشيو) تدمؼ ( 02222مشيا) وبقي لو ديؽ عمى الذخكة بسبمغ (12222
جشيو) ،لكؽ الذخكة تست ترفيتيا بعج أن صجر حكؼ بإفالسيا ،لكؽ أمؾال الذخكة لؼ

تكؽ كافية لدجاد ما عمييا مؽ الجيؾن ،فقخر السرفي استبعاد ديؽ ( )Salomonمؽ
ديؾن الجائشيؽ عمى اعتبار انو مؽ اصحاب الذخكة لحلػ فانو والذخكة شخص واحج.

لكؽ السحكسة قزت بخظأ ىحا الترؾر ،وانسا قزت بأن الذخكة بسجخد تأسيديا تربح
شخراً مدتقالً عؽ األشخاص السؾقعيؽ عمى عقجىا ،فالذخكة شخص قائؼ بحاتو وال=
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 َٔٚايطسٚز ٟاٜطاً بٝإ إ (سرف) املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠تتشدد مبطؤٚي١ٝ
املطاِٖ عٔ د ٕٜٛايػسن ١فكط د ٕٚاملطؤٚي ١ٝاييت قد ترتتب عً ٘ٝبصفت٘ ايػدص،١ٝ
نجبٛت قٝاَ٘ بأفعاٍ غري َػسٚع ١اؿكت ضسزاً بايػسن ١ا ٚغري َٔ ٙاملطاُٖني ا ٚدا٥ين
ايػسن ،١ا ٚاملطؤٚي ١ٝاييت ترتتب عًْ ٘ٝتٝذ ١ازتهاب٘ اخطا ٤تطببت يف خطاز ٠ايػسن١
بصفت٘ عطٛاً يف فًظ اداز ٠ايػسن ١اَ ٚدٜساً َفٛضاً فٗٝا ،ففٖ ٞر ٙاالسٛاٍ تهٕٛ
املطؤٚي ١ٝغدصَٚ ١ٝطًكٚ ١فل ايكٛاعد ايعاَ ١يف املطؤٚي ١ٝعٔ ايفعٌ ايطاز ايٛازد ٠يف
ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞيعدّ ازتباطٗا بدٚ ٕٜٛايتصاَات ايػسن .١فال ٜٓبػ ٞإ ترتتب عً ٢ؼدٜد
املطؤٚيْ ١ٝتا٥ر غري َكبٛي ١يف غهٌ أضساز مبصًش ١ايػسن ١ا ٚساًَ ٞاضُٗٗا ا ٚايدآ٥ني
فٗٝاٚ ،بعهط٘ ٜٓبػ ٞاـسٚز عً ٢قاعد ٠املطؤٚي ١ٝاحملدٚدٚ .٠قد نإ قاْ ٕٛايتذاز٠
ايعساق ٞزقِ ( )149يطٓ )1970( ١املًػٚ ،ٞاير ٟالٜصاٍ ايفصٌ اـاص باإلفالع َٓ٘ ْافر
املفعٜ ٍٛتطُٔ اسهاَاً بٗرا اـصٛص قدز تعًل االَس عاالت االفالع ،فكد ْصت املاد٠
( َ٘ٓ )721عً ٢اْ٘ (إذا طًب إغٗاز إفالع ايػسن ١داش يًُشهُ ١إٔ تكط ٞأٜطاً بإغٗاز
إفالع نٌ غدص قاّ بامسٗا بأعُاٍ ػاز ١ٜؿطاب٘ اـاص ٚتصسف يف أَٛاهلا نُا يٛ
ناْت أَٛاي٘ اـاص.)١نُا ْصت املاد َ٘ٓ )2/722( ٠اٜطاً عً ٢اْ٘ (إذا تبني إٔ
َٛدٛدات ايػسن ١ال تهف ٞيٛفا ٤عػس ٜٔباملا ١٥عً ٢األقٌ َٔ دْٜٗٛا داش ؿانِ ايتفًٝط١
إٔ ٜأَس بإيصاّ أعطا ٤فًظ اإلداز ٠أ ٚاملدٜس ٜٔنًِٗ أ ٚبعطِٗ بايتطأَ ب ِٗٓٝأ ٚبدٕٚ
تطأَ بدفع د ٕٜٛايػسن ١نًٗا أ ٚبعطٗا اال إذا أثبتٛا أِْٗ بريٛا يف تدبري غؤ ٕٚايػسن١
عٓا ١ٜايسدٌ املعتاد).
ٚعًٖ ٢را االضاع فاْ٘ ٚفكاً يًكٛاعد ايعاَ ١يف َطؤٚي ١ٝاملطاُٖني يف غسنات
االَٛاٍ ،تهَ ٕٛطؤٚي ١ٝايػسنات ايكابط ١قدٚد ٠مبكداز َطاُٖتٗا يف زاع َاٍ ايػسنات
ايتابعَٚ .١ع ذيو ميهٔ إ متتد اثاز افالع ايػسنات ايتابع ١اىل ايػسن ١ايكابط ١اذا تبني إ
=تعج وكيالً عؽ الذخكاء وال ضامشة ليؼ ،كسا ال يدال الذخكاء شخرياً عؽ ديؾن
الذخكة إال بسقجار ما يحجده القانؾن.

يشغخ :د .لظيف جبخ كؾماني ,الذخكات التجارية ,جامعة السدتشرخية ,بغجاد ,0226 ,

ص 51وكحلػ استاذنا د .حديؽ تؾفيق فيض هللا ،اختخاق قاعجة السدؤولية السحجودة،

مجمة القانؾن والدياسة ،كمية القانؾن في جامعة صالح الجيؽ ،العجد ( )17حديخان
( ،)0215ص .74
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األخري ٠قاَت بامسٗا بأعُاٍ ػاز ١ٜؿطابٗا اـاص ٚتصسف يف أَٛاهلا نُا ي ٛناْت
أَٛاهلا اـاص.١
نُا اْ٘ إذا تبني إٔ َٛدٛدات ايػسن ١ايتابع ١ال تهف ٞيٛفا ٤عػس ٜٔباملا ١٥عً٢
األقٌ َٔ دْٜٗٛا هٛش اٜطاً إيصاّ ايػسن ١ايكابط ١عٓد نْٗٛا عطٛاً يف فًظ اداز ٠ايػسن١
ايتابع ،١بدفع د ٕٜٛايػسن ١االخري ٠نًٗا أ ٚبعطٗا ،اال إذا ثبت إ ايػسن ١ايكابط ١بريت
يف تدبري غؤ ٕٚايػسن ١ايتابع ١عٓا ١ٜايػدص املعتاد.
ٜٚستهص َد االفالع يف ساي ١عدّ انتفاَٛ ٤دٛدات ايػسن ١يٛفا )%20( ٤عً ٢األقٌ
َٔ دْٜٗٛا عً ٢افرتاض قس ١ٜٓاـطأ يف االدازٚ ،٠اييت ميهٔ ْفٗٝا بإثبات برٍ عٓا١ٜ
ايػدص املعتاد .اَا بايٓطب ١ؿايَ ١د االفالع عٓد قٝاّ ايػدص باضِ ايػسن ١بأعُاٍ
ػاز ١ٜؿطاب٘ اـاص ٚايتصسف يف أَٛاهلا نُا ي ٛناْت أَٛاي٘ اـاصٚ ،١يعدّ افصاح
ايكاْ ٕٛعٔ اضاع ٖرا االدسا ،٤فكد اختًف ايفك٘ بػأْ٘ بني َٔ ٜس ٣إ َد االفالع عكٛب١
َدْ ١ٝتٛقع ْتٝذ ١ايطًٛى املدايف آلداب ايػسن ١املتُجٌ بط ٤ٛايتصسف َٔ املدٜس .بُٓٝا
ٜس ٣اخس ٕٚإ َد االفالع تطبٝل يًكٛاعد ايعاَ ١يف ايصٛزٚ ١ٜاالضِ املطتعاز .يف سني ٜس٣
()1
اػا ٙاخس اْ٘ دصا ٤يالمساف بايػدص ١ٝاملعٓ ١ٜٛيًػسن.١
ٚعً ٢ايسغِ َٔ إ قٛاعد االفالع ٖر ٙتطعف يف َد َطؤٚي ١ٝايػسنات ايتابع ١اىل
ايػسنات ايكابط ،١اضتجٓا َٔ ً٤املبدأ ايعاّ يًُطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠يًُطاُٖني يف غسنات
االَٛاٍ ،يهٔ ٖرا االضتجٓاٜ ٤كتصس عً ٢ساالت االفالع سصساًٚ ،ال هٛش ايتٛضع ف.٘ٝ
ٚعً ٘ٝتبك ٢اؿادَ ١اض ١اىل اقساز ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت تهفٌ اـسٚز عٔ َبدأ املطؤٚي١ٝ
احملدٚد ٠يًػسنات ايكابط ١عٔ د ٕٜٛغسناتٗا ايتابعْ ،١عساً ـصٛص ١ٝايعالق ١بني ٖرا
ايُٓط َٔ ايػسناتٖٚ ،را َا ضٛف ْبشح ف ٘ٝيف املطًب ايجاْ.ٞ

( )1يشغخ في تفريل ىحه اآلراء :د .ىاني سسيخ عبجالخزاق ،مدئؾلية مجمذ ادارة شخكة
السداىسة في حالة افالس الذخكة ،ط ،0دار الشيزة العخبية ،القاىخة،0212 ،
ص 006وما بعجىا.
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املطهب انثاَي

اخلروج عٍ يبذأ املسؤونيت احملذودة نهشركاث انقابضت
عً ٢ايسغِ َٔ إ املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠يًُطاُٖني تعد َٔ ممٝصات غسنات االَٛاٍ بػهٌ
عاّ ،اال اْٗا ال ؽً َٔ ٛكاطس يف اطاز فُٛع ١ايػسنات بػهٌ عاّ  ٚايػسنات ايكابط١
بٛد٘ خاص ،يهْٗٛا تٗدد َصاحل ايدآ٥ني يف اؿاالت اييت تتشصٔ فٗٝا ايػسن ١ايكابط١
ٚزا ٤قدٚدَ ١ٜطؤٚيٝتٗاٚ ،تك ّٛبإضا ٠٤اضتػالٍ ٖر ٙاملطؤٚي ١ٝيف تٛد ٘ٝغسناتٗا
ايتابع ٚ ١ادازتٗا عًٚ ٢فل َصاؿٗا ،ا ٚػاشف بٗا ٚؼًُٗا كاطس غري ضسٚز ١ٜتؤثس ضًب ًا
عًَ ٢صاحل داٗٝٓ٥ا ،ا ٚتك ّٛبتٛدٗٗٝا يًكٝاّ بأعُاٍ غري قاْ ١ْٝٛأ ٚست ٢استٝاي.١ٝ
ْٚتٝذ ١يريو قد تكع ايػسنات ايتابع ١ؼت طا ١ً٥ضآي ١أ ٚعدّ نفا ١ٜزأع املاٍ بػهٌ ال
ته ٕٛقادزَ ٠ع٘ عً ٢تػط ١ٝايتصاَاتٗا ٚايد ٕٜٛاييت ترتتب يف ذَتٗاٚ ،بايتاي ٞتعسضٗا
يإلفالع.
ٚمبا إ ايكٛاعد املكسز ٠الَتداد االفالع يف ايكاْ ٕٛايعساقٚ ،ٞاييت ميهٔ االضتٓاد
ايٗٝا ملد اثاز افالع ايػسنات ايتابع ١اىل ايػسنات ايكابط ١هلا ،ال تهف ٞالضتٝعاب مجٝع
ايفسضٝات املرنٛز ٠اعال ،ٙيتعًكٗا عاالت االفالع فكط ،فإ اؿادَ ١اض ١إلقساز ايكٛاعد
ايكاْ ١ْٝٛاييت تهفٌ ايتذاٚش  ٚاـسٚز عٔ َبدأ املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠يًػسنات ايكابط١
بػهٌ ٜهفٌ اعاد ٠ايتٛاشٕ يطبٝع ١ايعالقات بني ايػسنات ايكابطٚ ١ايػسنات ايتابع ١هلا،
ٚمبا وفغ هلرا املبدأ خصٛصٝتٗا ٚاُٖٝتٗا َٔ ْاسٜٛٚ ،١ٝفس ضُاْات يدا٥ين ايػسنات
ايتابع َٔ ١أ ٟعٌُ استٝاي ٞأ ٚإضا ٠٤اضتػالٍ غهٌ ايػسنٚ ١ايتطرت ٚزا ٤ضتاز املطؤٚي١ٝ
()1
احملدٚدْ َٔ ٠اس ١ٝأخس.٣

( )1وىشاك مؽ يذجد بيحا الخرؾص ،ويخى انو يشبغي عشج تحقق الجيؾن عمى الذخكات
التابعة ،اتخاذ إجخاءات جساعية ضج مجسؾعة الذخكات السكؾنة لمذخكة القابزة ،وليذ
الذخكة القابزة فحدب ،عمى اعتبار ان مجسؾعة الذخكات بخمتيا تذكل وحجة اقترادية

واحجة ،عمى الخغؼ مؽ أن كل مشيا تعج شخكة مدتقمة .يشغخ :د .شخيف دمحم غشام ،مجى
مدؤولية الذخكة االم عؽ ديؾن شخكتيا الؾليجة السرخية ،مجمة الحقؾق ،مجمذ الشذخ
العمسي ،جامعة الكؾيت ،العجد االول ،الدشة  ،07مارس  ،0223ص.353
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ٚقد ناْت بعض ايتػسٜعات املكازْ ١ضباق ً١يف تٓعُٗٝا هلر ٙاملطأي ١بتبين ْعس١ٜ
اـسٚز عٔ َبدأ املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠يػسنات االَٛاٍ بػهٌ عاّٚ ،اييت اٚددٖا ايكطا ٤يف
د ٍٚكتًفٚ ١عً ٢األخص يف أٚزٚبا ٚايٛالٜات املتشد ٠األَسٜهٜٚ ،١ٝػاز عاد ٠اىل ايكإْٛ
األملاْ ٞيف ٖرا اـصٛص )1(.نُا إٔ ايكطا ٤يف ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜهٚ ١ٝاٚزٚبا قد خسز
عٔ قاعد ٠املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠يف اؿاالت اييت تفسض َتطًبات ايعداي ١بإٔ ايتُطو
باملطؤٚي ١ٝاحملدٚدٜٓ ٠تر عٓ٘ عدّ ايعدايٜ ٚ ،١ػذع عً ٢االستٝاٍ ٚإضا ٠٤اضتػالٍ غهٌ
ايػسن ١يتشكٝل أغساض غري قاْٚ ،١ْٝٛتكً ٌٝايجك ١بايػسنات ْتٝذ ١ضٝطس ٠ايػسن ١األّ
عً ٢ايػسن ١ايتابع ١هلا بػهٌ ٜصعب َع٘ ايفصٌ ايتاّ بني زأع َاٍ ايػسنٚ ١األَٛاٍ
اـاص ١يًػسنا ٤فٗٝاٚ .قد اعتُد ايكطا ٤يًشهِ باخرتام قاعد ٠املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠بػهٌ
عاّ عًْ ٢عسٜتني اضاضٝتني ُٖٚا(:)2
(ْ -1عس )Alter ego theory( ١ٜإ ٟايػدص ١ٝايبد ١ًٜأ ٚايٓعريَٚ ،طُْٗٛا إٔ
َايه ٞاألضِٗ يف ايػسن ِٖ ١ايػسن ١ذاتٗا  ,أ( ٟأْا ايجاْ )١ٝيًػسن،)second self( ١
مبعٓ ٢إٔ ايػسن ١يف تعاَالتٗا َع ايػري تتصسف ٚنأْٗا األْا ايجاْ ١ٝيًػسنا ٤املهْٛني هلا,
ٚتتطًب تطبٝل ٖر ٙايٓعس ١ٜتٛافس عٓصس:ٜٔ

( )1يذار الى أن ألسانيا أول دولة في العالؼ ليا نغام قانؾني متقؽ ومتظؾر لسجسؾعة
الذخكات وأحكام السدؤولية فييا وذلػ حساية لحاممي األسيؼ الرغار والغيخ في
الحاالت التي تديظخ فييا الذخكة األم عمى الذخكات التابعة ليا وتسارس نفؾذىا عمييا

بحيث تجعميا غيخ مدتقمة ككيانات قانؾنية  ,والسدؤولية في ىحه الذخكات تبخز في

ثالث حاالت -1 :مدؤولية الذخكة األم عؽ ديؾن الذخكة التابعة ليا عمى وفق العقج
السبخم بيشيسا -0 .عشجما ال يؾجج ىشاك عقج ولكؽ الذخكة األم تتجاوز في عالقتيا مع
الذخكة التابعة وتديظخ عمييا سيظخة مفخطة ولكؽ دون أن ترل الى حالة االنجماج ,

فتكؾن الذخكة األم مدؤولة بالتزامؽ مع الذخكة التابعة ليا عؽ جسيع التدامات ىحه

األخيخة -3 .حالة ما إذا كانت الذخكة التابعة مسمؾكة بالكامل لمذخكة األم وتجيخىا عمى
وفق استخاتيجيتيا وتحقيق أغخاض ىحه األخيخة عمى حداب الذخكة التابعة.
يشغخ :استاذنا د .حديؽ تؾفيق فيض هللا ،مرجر سابق ،ص 74
( )0نقالً عؽ السرجر الدابق ،ص .76
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أٚ /سد ٠املًهٚ ١ٝاملصًش ١بني ايػسنَٚ ١ايه ٞاألضِٗ فٗٝا ٚ ,يف ايعالق ١بني غسنات األّ
ٚايػسنات ايتابع ١هلا  ,تهٚ ٕٛسد ٠املًهٚ ١ٝاملصًش ١بػهٌ ال تبك ٢يًػسن ١ايتابع١
غدصٝتٗا َٔ ايٓاس ١ٝايفعً. ١ٝ
ب /إٔ ترتتب عً ٢اإلقساز بايػدص ١ٝاملطتكً ١يًػسنٚ ١املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠يًػسنا ٤فٗٝا
ْتا٥ر غري عادي ١عل ايدآ٥ني.
ْ -2عس )Instrumentality Theory( ١ٜأ ٟعٓدَا تصبح ايػسن ١أدا ٠أٚ ٚاضط١
بٝد َايه ٞاضُٗٗا يتشكٝل َصاؿِٗ اـاص ١عً ٢سطاب َصاحل ايػسن ١ذاتٗا ٚ ,تتطًب
تطبٝل ٖر ٙايٓعس ١ٜتٛافس غسٚط ثالث: ٖٞٚ ١
أ /إ ته ٕٛايػسن ١األّ قد َازضت ْفٛذٖا عً ٢ايػسن ١ايتابع ١اىل سدٚد غري َعكٛي١
عٝح تصبح ٖر ٙاألخري ٠فسد أدا ٠بٝد ايػسن ١األّ .
ب /إ َايه ٞزأع املاٍ يف ايػسن , ١ضٛا ٤ناٌَ زأع َاٍ ايػسن ١أ ٚاؾص ٤األنرب َٓ٘,
ْٚتٝذ ١يطٝطستِٗ عً ٢ايػسن ١قد أدازٚا ايػسن ١يتشكٝل غاٜات غري َػسٚع ١أ ٚتستبت عً٢
ض ٤ٛإدازتِٗ يًػسنْ ١تا٥ر غري عادي ١عل داٗٝٓ٥ا.
ز /إٔ ترتتب عً ٢ايتُطو بكاعد ٠املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠يًػسناْ ٤تا٥ر غري عادي ١عل
ايدآ٥ني).
َٚع االقساز عكٝك ١إ املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٖٞ ٠األصٌ يف غسنات االَٛاٍٚ ،اؿهِ
باخرتاقٗا ٚاقساز املطؤٚي ١ٝايػدص ١ٝيًُطاُٖني فٗٝا يف اؿاالت ايطسٚز ١ٜميجٌ خسٚداً
عٔ األصٌ ،يهٓ٘ قد ٜػهٌ أضاضاً ؿُا ١ٜايدآ٥ني َٔ دٗٚ ،١ايجك ١بايػسنات َٔ دٗ١
أخسٖٓ َٔٚ .٣ا ٜٓبػ ٞايك ٍٛإٔ ٖٓاى قصٛزاً ٚاضشاً يف قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞيف أسهاّ
املطؤٚي ١ٝبٗرا اـصٛص ،إذ مل ٜٓعِ ٖر ٙاألسهاّ بػهٌ دقٝل بايٓطب ١يًػسنات االَٛاٍ
بػهٌ عاّٚ ،ايػسنات ايكابط ١بػهٌ خاصٚ .امنا انتف ٞبرنس بعض ساالت املطؤٚي١ٝ
تازناً تفاصًٗٝا يًكٛاعد ايعاَ ،١عً ٢ايسغِ َٔ اْ٘ اغاز ضُٔ أٖداف٘ اىل محا ١ٜايدآ٥ني َٔ
االستٝاٍٚ ،محا ١ٜساًَ ٞاألضِٗ َٔ تطازب املصاحل ٚض ٤ٛتصسف َطؤٚي ٞايػسن١
ٚاملطٝطس ٜٔعً ٢غؤْٗٚا فعًٝا ٚفل َا ضبل بٝاْ٘ ،نُا َٓع ايكاَْ ٕٛايه ٞزأع املاٍ يف
ايػسن َٔ ١ممازض ١ضًطاتِٗ يف ايتصٜٛت أ ٚايكٝاّ بأ ٟعٌُ ،أَٛ ٚافكتٗا عً ٢أ ٟعٌُ
َٔ غأْ٘ إؿام ايطسز بايػسن ١يتشكٝل َصاؿِٗ اـاص ١أَ ٚصاحل املتعاْٚني َعِٗ عً٢
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سطاب ايػسنا ٤االخس ٜٔأ ٚتعسٜض سكٛقِٗ يًدطسٚ ،خاص ١عُٓا ٜه ٕٛافالع ايػسن١
()1

ٚغٝو ايٛقٛع.
فٗر ٙاألٖداف نُا ٜس ٣داْب َٔ ايفك٘( )2نإ َٔ غأْٗا إٔ تٛفس قاعد ٠محا١ٝ٥
عسٜط ١يًػسن ١ذاتٗاٚ ،ؿاًَ ٞاالضِٗ فٗٝاٚ ،نريو ايػريٚ ،يهٔ ايكاْ ٕٛمل ٜرتدِ ذيو اىل
قٛاعد قاْ ١ْٝٛتٓعِ ساالت املطؤٚيٚ ،١ٝامنا تسنٗا يًكٛاعد ايعاَ ١يف املطؤٚيٖٚ ،١ٝرا
ٜػهٌ ْكصاً نبرياً يف ايكاْ ٕٛنإ ٜٓبػ ٞتالف.٘ٝ
ٚبٓا ً٤عً ٘ٝميهٔ ايك ٍٛإ اسد اِٖ اٚد٘ ايكصٛز يف ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًػسن١
ايكابط ١يف ايكاْ ٕٛايعساقٜ ٞتُجٌ يف عدّ اقساز ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاـاص ١اييت تهفٌ
َطؤٚي ١ٝايػسن ١ايكابط ١عٔ د ٕٜٛغسناتٗا ايتابع ١بػهٌ تساع ٞخصٛصٚ ١ٝخطٛز٠
ايعالق ١بني ٖر ٙايػسناتٚ ،تتذاٚش َبدأ املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠املكسز يف غسنات االَٛاٍ
بػهٌ عاّٖٚ .را ايكٜٓ ٍٛطبل عًَٛ ٢قف نٌ َٔ املػسع ايًبٓاْٚ ٞاالزدْٚ ٞاملصسٟ
اٜطاً.
يريو ْٛص ٞاملػسع ايعساق ٞبإ ٜطًو َطًو املػسع ايهٜٛيت اير ٟاْفسد َٔ بني
ايتػسٜعات املكازْ ١قٌ ايبشح بتٓع ِٝقهِ ملعاؾٖ ١ر ٙاالغهايَ ،١ٝكساً مبطؤٚي١ٝ
ايػسن ١ايكابطٚ ١عً ٢ضب ٌٝايتطأَ عٔ د ٕٜٛغسناتٗا ايتابع ١عٓد ؼكل غسٚط َعٓ.١ٝ
فكد ْصت املاد َٔ )249( ٠قاْ ٕٛايػسنات ايهٜٛيت عً ٢أْ٘( :ته ٕٛايػسنَ ١طٛ٦ي– ١
عً ٢ضب ٌٝايتطأَ – عٔ د ٕٜٛغسناتٗا ايتابع ١يف ساي ١تٛافس ايػسٚط ايتاي -1 :١ٝعدّ
نفا ١ٜأَٛاٍ ايػسن ١ايتابع ١يًٛفا ٤مبا عًٗٝا َٔ ايتصاَات  -2إٔ تتًُو ايػسن ١يف ايػسن١
ايتابعْ ١طب َٔ ١زأع َاهلا متهٓٗا َٔ ايتشهِ يف تعٝني غايب ١ٝأعطا ٤فًظ اإلداز ٠أٚ
املدٜس ،ٜٔأ ٚيف ايكسازات اييت تصدز عٔ اإلداز -3 . ٠إٔ تتدر ايػسن ١ايتابع ١قسازات أٚ
تك ّٛبتصسفات تطتٗدف َصًش ١ايػسن ١املايهٚ ١املطٝطس ٠عًٗٝا ٚتطس مبصًش ١ايػسن١
ايتابع ١أ ٚداٗٝٓ٥اٚ ،ته ٖٞ ٕٛايطبب ايسٝ٥ط ٞيف عدّ قدز ٠ايػسن ١ايتابع ١عً ٢ايٛفا ٤مبا
عًٗٝا َٔ ايتصاَاتٚ .ذيو نً٘ َا مل تهٔ ايػسن ١ايكابطَ ١طٛ٦ي ١عٔ د ٕٜٛايػسن ١ايتابع١
اضتٓاداً إىل ضبب اخس).

( )1السادة (/4ثالثاً) مؽ قانؾن الذخكات العخاقي.

( )0استاذنا د .حديؽ تؾفيق فيض هللا ،مرجر سابق ،ص .82
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ٜٚعد َٛقف املػسع ايهٜٛيت بٗرا اـصٛص َتُٝصاً إلدزان٘ ـصٛص ١ٝايعالق١
بني ايػسن ١ايكابطٚ ١غسناتٗا ايتابع ،١فأقس مبطؤٚي ١ٝايػسن ١ايكابط ١عٔ د ٕٜٛغسناتٗا
ايتابعٚ ١عًٚ ٢د٘ ايتطأَ كرتقاً بريو َبدأ املطؤٚي ١ٝاحملدٚدٚ .٠مما ٜصٜد متٝصاً َٔ
َٛقف املػسع ايهٜٛيت اْ٘ اٚزد ساالت ؼكل َطؤٚي ١ٝايػسن ١ايكابط ١عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ
ٚيٝظ اؿصس ،عٓدَا اختِ ايٓص بعبازَ( ٠ا مل تهٔ ايػسن ١ايكابطَ ١طؤٚي ١عٔ دٕٜٛ
ايػسن ١ايتابع ١اضتٓادًا إىل ضبب اخس).
ٚبريو تصبح ايػسن ١ايكابط ١ضآَ ١ػا ٙدا٥ين غسناتٗا ايتابع ١اذا تطببت
بػهٌ زٝ٥ظ يف عدّ قدز ٠ايػسن ١ايتابع ١عً ٢ايٛفا ٤مبا عًٗٝا َٔ ايتصاَات يعدّ نفا١ٜ
أَٛاهلاٚ ،ذيو ْتٝذ ١متًو ايػسن ١ايكابط ١يٓطب ١يف زاع َاٍ ايػسن ١ايتابع ،١متهٓٗا َٔ
ايتشهِ يف تعٝني غايب ١ٝأعطا ٤فًظ اإلداز ٠أ ٚاملدٜس ٜٔفٗٝا ،أ ٚيف ايكسازات اييت تصدز
عٔ ادازتٗاٚ ،قد قاَت ايػسن ١ايتابع ١بتصسفات تطتٗدف َصًش ١ايػسن ١ايكابط ١عً٢
سطاب َصًش ١ايػسن ١ايتابع ١أ ٚداٗٝٓ٥ا .ا ٚأل ٟضبب اخس َٔ غأْ٘ ؼُٖ ٌٝرٙ
املطؤٚي ١ٝعً ٢ايػسن ١ايكابط.١
فإقساز ٖر ٙاملطؤٚيٜ ١ٝكتط ٘ٝايدٚز األضاض ٞيًػسن ١ايكابط ١يف سٝا ٠ايػسن١
ايتابع َٔ ١سٝح ايتشهِ ٚايطٝطس ٠فٗٝا ٚيهُْٗٛا تػهالٕ َعاً ٚسد ٠اقتصادَ ١ٜتهاًَ١
تطتًصّ ٚسد ٠املطؤٚي ١ٝػا ٙداٗٝٓ٥ا.
ٚيػسض ضد ايٓكص يف قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞبٗرا اـصٛص ضٛف ْكرتح
ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاملال ١ُ٥ملعاؾٖ ١ر ٙاالغهاي ١ٝيف خامت ١ايبشح.
اخلامتـت
ٚتتطُٔ اضتٓتادات ايبشح ٚتٛصٝات٘:
اٚالً :االضتٓتادات:
تبني يٓا َٔ خالٍ ايبشح يف تٓع ِٝايػسن ١ايكابط ١يف ايكاْ ٕٛايعساقَ ٞا ٜأت: ٞ
 .1تبٓ ٢ايكاْ ٕٛايعساقَ ٞعٝاز ايطٝطس ٠ايكاْ ١ْٝٛيتٛصٝف ايػسنات ايكابطٚ ،١اييت
تتشكل َٔ خالٍ ايطٝطس ٠املاي ١ٝعً ٢ايػسنات ايتابع ١ا َٔ ٚخالٍ ايطٝطس ٠عً٢
ادازتٗا .يهٓ٘ َّٝص بني ايػسن ١املطاُٖ ٚ ١احملدٚد ،٠سٝح انتف ٢العتباز ايػسن١
املطاُٖ ١غسن ١قابط ١ؼكل ايطٝطس ٠املاي ١ٝا ٚاالداز ،١ٜبُٓٝا تطًب ؼكل نٌ َٔ
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ايطٝطس ٠املايٚ ١ٝاالداز ١ٜالعتباز غسن ١قدٚد ٠غسن ١قابطٖٚ .١ر ٙاالشدٚاد ١ٝاَس
غري َربز ،خصٛصاً ٚإ ايطٝطس ٠االدازْ ١ٜتٝذ ١طبٝع ١ٝيًطٝطس ٠املاي.١ٝ
 .2مل ٜبني ايكاْ ٕٛنٝف ١ٝا ٚاي ١ٝاٚ ٚض ١ًٝايطٝطس ٠عً ٢فًظ االداز ٠يف ايػسن١
املطاُٖ.١
 .3مل ٜتٓب٘ ايكاْ ٕٛاىل َطأي ١ايطٝطس ٠ايفعً ١ٝاييت تتشكل باَتالى غسنَ ١ا يٓطبَٔ ١
زأع َاٍ غسن ١ا ٚغسنات اخس ٣قد تهَ ٕٛؤثس ٠يف تػه ٌٝاألغًب ١ٝيف ٖ٦ٝاتٗا
ايعاََ ،١تذاٖالً بريو ؿكٝك ١اْ٘ يٝظ بايطسٚز ٠إ ته ٕٛؿًُ ١االغًب َٔ ١ٝزاع
املاٍ ايطٝطس ٠ايفعً ١ٝعً ٢غؤ ٕٚايػسنٚ ،١اْ٘ ال ٜػرتط يًطٝطس ٠ايفعً ١ٝعً ٢غؤٕٚ
ايػسن ١اَتالى اغًب ١ٝزاع املاٍ فٗٝا .نُا مل ٜأخر ايكاْ ٕٛايعساق ٞبٓعس االعتباز
ايطٝطس ٠االتفاق ١ٝعً ٢ايسغِ َٔ اْ٘ يٝظ ٖٓاى َا ميٓع َٔ ؼكٝكٗا َٔ ايٓاس١ٝ
ايٛاقع ،١ٝنْٗٛا تعتُد عً ٢ايعكد ايرٜ ٟربّ بني ايػسن ١ايكابطٚ ١ايػسن ١ايتابعَٔٚ .١
غإٔ ذيو افالت ايػسنات ،اييت تطٝطس بػهٌ َباغس ا ٚغري َباغس ،يف ايعدٜد َٔ
اؿاالت َٔ اـطٛع ؿهِ ايػسنات ايكابط.١
 .4اداش ايكاْ ٕٛإ تتدر ايػسن ١ايكابط ١غهٌ غسنَ ١طاُٖ ١ا ٚقدٚدٚ ،٠اداش يهٌ
َُٓٗا ايطٝطس ٠عً ٢غسنَ ١طاُٖ ١ا ٚقدٚد ٠اٜطاً َٔٚ .غإٔ ذيو تستٝب ْتا٥ر غري
َٓطك ،١ٝفال ميهٔ ايكب ٍٛبفهس ٠ضٝطس ٠غسن ١قدٚد ٠عً ٢غسنَ ١طاُٖ ،١عً ٢ايسغِ
َٔ متتع االخري ٠مبسنص ايصداز ٠ضُٔ تطًطٌ اْٛاع ايػسنات َٔ ْاس ١ٝاالُٖ١ٝ
االقتصادٚ ١ٜايكاْ.١ْٝٛ
 .5مل ٜهتف ايكاْ ٕٛايعساق ٞبتشدٜد غهٌ ايػسن ١ايكابط ١بايػسن ١املطاُٖ ١سصساً،
ٖٚرا االَس َجري يًتطاؤٍ َٔ دَٗ ١د ٣دٛاش قٝاّ غسن ١قابط ١خاص ١بايطٝطس ٠عً٢
غسن ١تابع ١كتًط ،١ا ٚضٝطس ٠غسن ١قدٚد ٠بػدص ٚاسد عً ٢غسنات َطاُٖ١
كتًط ١ا ٚخاصٚ .١ايهٝف ١ٝاييت ميهٔ مبٛدبٗا يػسنَ ١طاُٖ ١ا ٚقدٚد ٠إ تصبح
قابط ١يػسن ١قدٚد ٠بػدص ٚاسد ،يف سني إ اداز ٠االخري ٠ػتُع يف غدص ٚاسد
ٚيف ساٍ ؼككت ٖر ٙايفسضْ ٌٖ ،١ٝه ٕٛاَاّ فسع يػسن ١االصٌ اّ غسن ١تابع١
يػسن ١قابط.١
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 .6انتف ٢ايكاْ ٕٛايعساق ٞبرنس ايػسن ١اييت تؤضظ يف غهٌ غسن ١قابطٚ ،١اغفٌ ذنس
فسض ١ٝؼ ٍٛغسنَٛ ١دٛدٚ ٠قا ١ُ٥فعًٝاً اي ٞغسن ١قابط َٔ ١خالٍ تعدٌٜ
اغساضٗا.
 .7مل ٜٛفل ايكاْ ٕٛايعساق ٞيف ضُإ عدّ ضٝطس ٠ايػسنات ايكابط ١عً ٢قطاعات
صٓاع ١ٝا ٚػاز ١ٜاَ ٚايَ ١ٝع ،١ٓٝبايػهٌ اير ٟميٓعٗا َٔ االستهاز ،نُا مل ٜكِ
عصس ْػاط ٖر ٙايػسنات يف قطاعات َع .١ٓٝنُا مل ٜهٔ ٚاضشاً فُٝا اذا نإ ميهٔ
يًػسن ١ايكابط ١ممازض ١ايٓػاط ايتذاز ٟبٓفطٗا ،اّ إ ْػاطٗا ٜكتصس عً٢
املطاُٖ ١يف غسنات اخس ٚ ٣إدازتٗاٚ ،ؼكٝل أغساضٗا َٔ خالٍ ٖر ٙايػسنات ايتابع١
هلا.
ٜ .8ؤخر عً ٢ايكاْ ٕٛايعساق ٞعدّ قٝاَ٘ عصس ْػاط ٚغاٜات ايػسن ١ايكابط ،١نُا إ
ايصٝػ ١اؾٛاش ١ٜاييت اضتعًُٗا ايكاْ ٕٛيف ؼدٜد االْػط ١اييت ميهٔ يًػسن ١ايكابط١
ايكٝاّ بٗا تجري اغهاي ١ٝتٛصٝف ايػسن ١بايكابط َٔ ١االضاع ،فايػسن ١يه ٞتٛصف
باْٗا قابطٜ ١تٛدب عًٗٝا ايكٝاّ بتأضٝظ غسنات تابع ١هلا ٚإدازتٗا أ ٚاملػازن ١يف
إداز ٠غسنات اخس ٣تطاِٖ فٗٝا .يريو ال ٜصح ايٓص عً ٢اَهاْ ١ٝايػسن ١ايكابط١
يًكٝاّ بريو بايصٝػ ١ايٛازد ٠يف ايكاْ ٕٛايعساقٚ ،ٞاييت تفٝد اؾٛاش ٚيٝظ ايٛدٛب.
 .9مل ٜٛفل املػسع ايعساق ٞيف ايصٝاغ ١عٓدَا اداش يًػسن ١ايكابط ١اضتجُاز اَٛاهلا يف
(األضِٗ ٚايطٓدات ٚاألٚزام املاي ،)١ٝيه ٕٛاالضِٗ ٚايطٓدات اٜطاً َٔ االٚزام املاي،١ٝ
ٚيعدّ اضتٝعاب ايٓص يػريٖا َٔ االٚزام املاي ١ٝاييت َٔ املُهٔ إ ٜٓعُٗا ايكإْٛ
ايعساقَ ٞطتكبالً ،نٛثا٥ل االضتجُاز ٚصهٛى ايتُٚ ٌٜٛغريٖا.
 .10مل ٜعاجل ايكاْ ٕٛايعساق ٞاِٖ االغهايٝات املستبط ١بعالق ١ايػسن ١ايكابط ١بػسناتٗا
ايتابعٚ ،١املتُجً ١يف االقساز مبطؤٚي ١ٝاالٚىل عٔ دٚ ٕٜٛايتصاَات االخريٚ ،٠ػاٚش َبدأ
املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ٠املكسز يف غسنات االَٛاٍ بػهٌ عاّ ،عً ٢ايسغِ َٔ اُٖ ١ٝذيو
بايٓطب ١ؿطٔ ضري ْػاط ايػسنات ايتابعٚ ،١ضُإ َصاحل داٗٝٓ٥ا.
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ثاْٝاً :ايتٛصٝات:
يػسض املطاُٖ ١يف َعاؾ ١اٚد٘ ايكصٛز يف تٓع ِٝايػسن ١ايكابط ١يف ايكإْٛ
ايعساقْٝٗ ٞب باملػسع يًكٝاّ بإيػا ٤املادَ /7( ٠هسز َٔ )٠قاْ ٕٛايػسناتٚ ،تبين ايٓص
االت ٞبدالً َٓٗا:
((اٚالًٜ :كصد بايػسن ١ايكابط ١غسنَ ١طاُٖ ١خاص ١ا ٚكتًط ١تطٝطس بػهٌ َباغس اٚ
غري َباغس عً ٢غسن ١ا ٚانجس َٔ ايػسنات املطاُٖ ١اـاص ١ا ٚايػسنات احملدٚد ٠اـاص١
املٓصٛص عًٗٝا يف املاد/6( ٠ثاْٝاً) َٔ ٖرا ايكاْٚ .ٕٛتعد ايطٝطسَ ٠تشكك ً١عًٖ ٢رٙ
ايػسناتٚ ،اييت تدع ٢بايػسنات ايتابع ،١بتشكل ا َٔ ٟاؿاالت االت:١ٝ
 /1متًو أنجس َٔ ْصف زأع َاٍ ايػسن ،١اْ ٚطبَ ١ؤثس َٔ ٠زاع َاهلا ال تكٌ عٔ
( )%30اذا نإ َٔ غأْٗا ؼكٝل ضٝطس ٠فعاي ١عً ٢إداز ٠ا ٚضٝاضات ايػسن.١
 /2ايتشهِ يف ته ٜٔٛفًظ إدازتٗا يف ايػسنات املطاُٖ.١
 /3صالس ١ٝتكسٜس ضٝاضات ايػسنٚ ١خط ١اإلْتاز ٚايتطٜٛل ٚاالغساف ٚايسقاب ١عً٢
تٓفٝرٖا ،مبٛدب اتفاقات عكد.١ٜ
ثاْٝاًٜ :طاف اىل اضِ ايػسنْٛٚ ١عٗا نًُ( ١قابطٚ )١ترنس يف مجٝع األٚزام ٚاإلعالْات
ٚاملساضالت اييت تصدز عٔ ايػسن.١
ثايجاً :تٓشصس غاٜات ايػسن ١بايكٝاّ مبا  :ًٜٞأ -متًو األَٛاٍ املٓكٛيٚ ١غري املٓكٛي ١يف
ْطام ساداتٗا اْ ٚػاط ايػسن ١ايتابع.١
ب -اداز ٠ايػسنات ايتابع ١هلا ا ٚاملػازن ١يف إداز ٠ايػسنات األخس ٣اييت تطاِٖ فٗٝا.
دـ -اضتجُاز أَٛاهلا يف االٚزام املاي. ١ٝ
د -تكد ِٜايكسٚض ٚايهفاالت ٚايتُ ٌٜٛيًػسنات ايتابع ١هلا.
ٖـ -متًو بسا٤ات االخرتاع ٚايعالَات ايتذازٚ ١ٜسكٛم االَتٝاش ٚغريٖا َٔ اؿكٛم املعٓ١ٜٛ
ٚاضتػالهلا ٚتأدريٖا يًػسنات ايتابع ١هلا ا ٚيػريٖا.
زابعاً :وعس عً ٢ايػسن ١ايتابع ١متًو األضِٗ يف ايػسن ١ايكابطٜٚ ،١عد باطال نٌ تصسف
َٔ غاْ٘ ْكٌ ًَه ١ٝاألضِٗ َٔ ايػسن ١ايكابط ١اىل ايػسن ١ايتابع.١
خاَطاً :تك ّٛايػسن ١ايكابط ١بتعٝني ممجًٗٝا يف فًظ إداز ٠ايػسن ١ايتابع ١بٓطب١
َطاُٖتٗا يف زاع َاهلاٚ ،ال ول هلا االغرتاى يف اْتداب بك ١ٝأعطا ٤اجملًظ.
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ضادضاً :تعد ايػسن ١ايكابط ١يف ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١ايَٝ( ١ٝصاْ ١ٝفُعٚ ،١بٝاْات باألزباح
ٚاـطا٥سٚ ،ايتدفكات ايٓكد )١ٜهلا  ٚؾُٝع غسناتٗا ايتابعَ ،١ػفٛع ١باإلٜطاسات ٚايبٝاْات
املكسزٚ ٠فكاً ملا تتطًب٘ املعاٜري احملاضب ١ٝايدٚيٚ ،١ٝتكدَٗا هل٦ٝتٗا ايعاَٚ ،١اؾٗات
املدتصٚ .١فكاً ألص ٍٛاحملاضبٚ ١ايتدقٝل ايدٚي ١ٝاملعتُد.٠
ضابعاً :تؤضظ ايػسن ١ايكابط َٔ ١خالٍ تأضٝظ غسنَ ١طاُٖ ١ا ٚتعد ٌٜاغساض غسن١
َطاُٖ ١قا ١ُ٥إىل غسن ١قابطٚ ١فكاً ألسهاّ ٖرا ايكاْ.ٕٛ
ثآَاً :ته ٕٛايػسن ١ايكابطَ ١طؤٚي ١عًٚ ٢د٘ ايتطأَ عٔ د ٕٜٛغسناتٗا ايتابع ١اذا
تطببت ،مبا متًه٘ َٔ ضًط ١ايتٛدٚ ٘ٝايكساز ٚايسقاب ،١يف عدّ قدز ٠ايػسنات ايتابع ١عً٢
ايٛفا ٤بٗا يعدّ نفا ١ٜأَٛاهلاَ ،ا مل تهٔ ايػسن ١ايكابطَ ١طؤٚي ١عٔ د ٕٜٛايػسن ١ايتابع١
اضتٓاداً إىل ضبب اخس.
تاضعاً :وعس عً ٢ايػسن ١ايكابط ١اَتالى انجس َٔ ( َٔ )%40االضِٗ يف انجس َٔ غسنتني
تعُالٕ يف ايٓػاط ْفط٘ ،اذا نإ َٔ غإٔ ذيو تستٝب اثاز كايف ١يًُٓافطٚ ١سدٚخ
االستهاز.
عاغساً :ؽطع ايػسن ١ايكابط ١يف نٌ َا مل ٜسد ب٘ ْص يف ٖر ٙاملاد ٠ألسهاّ قإْٛ
ايػسنات زقِ ( )21يطٓ.)) )1997( ١
املصـادر
اٚالً :ايهتب :
 .1د ايٝاع ْاصٝفَٛ ،ضٛع ١ايػسنات ايتذاز -١ٜايػسنات ايكابطٚ ١األٚف غٛز،
ط،5ز ،3بريٚت 2008
 .2د .باضِ قُد صاحل ٚد .عدْإ امحد ٚي ٞايعصا ،ٟٚايكاْ ٕٛايتذاز ،ٟايػسنات
ايتذاز ،١ٜبٝت اؿهُ ،١بػداد1989 ،
 .3د .داى ٜٛضف اؿه ،ِٝايػسنات ايتذازَ ،١ٜطبع ١داَع ١دَػل ،ضٛزٜا1993 ،
 .4د .سطاّ عٝط ،٢ايػسنات املتعدد ٠ايكَٝٛات ،املؤضط ١ايعسب ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس،
َصس.1978،
 .5د سطٔ قُد ٖٓد ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًػسنات َتعدد ٠اؾٓطٝات ،داز ايهتب ايكاْ،١ْٝٛ
ايكاٖس.2006 ،٠
 .6د .سطين املصس ،ٟغسنات االضتجُاز،ط ،1داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.1981 ،٠
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 .7د .سطين املصس ،ٟفهس ٠ايرتضت ٚعكد االضتجُاز املػرتى يف ايك ِٝاملٓكٛي ،١ط،1
َطبع ١سطإ ،ايكاٖس.1985 ،٠
 .8د .صالح أَني اب ٛطايب ،ايػسنات ايكابط ١يف قاْ ٕٛقطاع األعُاٍ ايعاَّ ،طبع١
داَع ١ايكاٖسٚ ٠ايهتاب اؾاَع ،ٞايكاٖس.1993 ،٠
 .9د .عبداؿه ِٝايسفاع ،ٞاالقتصاد ايطٝاضَ ،ٞطبع ١ؾٓ ١ايتأيٝف ٚايرتمجٚ ١ايٓػس،
ط ،2د ٕٚضٓ ١ايٓػس.
 .10ع ْٞٛقُد ايفدس ،ٟايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًػسنات َتعدد ٠اؾٓطٚ ١ٝايعٛمل ،١بٝت
اؿهُ ،١بػداد.2002 ،
 .11د .فٛش ٟعط ،ٟٛايػسنات ايتذاز ١ٜيف ايكٛاْني ايٛضعٚ ١ٝايػسنات االضالَ،١ٝ
َٓػٛزات اؿًيب ايكاْ ،١ْٝٛبريٚت.2005 ،
 .12د .فٛش ٟقُد ضاَ ،ٞايػسنات ايتذاز،١ٜط ،1داز ايجكاف ،١عُإ1999،
 .13د .فٛش ٟقُد ضاَ ،ٞغسح ايكاْ ٕٛايتذاز ،ٟز ،4داز َهتب ١ايرتب ،١ٝعُإ1997 ،
 .14د .يطٝف درب نَٛاْ ،ٞايٛدٝص يف غسح قاْ ٕٛايػسنات االزدْ ،ٞداز األظد ١ٜيًٓػس
ٚايتٛشٜع ،عُإ1994 ،
 .15د .يطٝف درب نَٛاْ ،ٞايػسنات ايتذاز ،١ٜداَع ١املطتٓصس ،١ٜبػداد2006 ،
 .16د .قُد سطني إمساع ،ٌٝايػسن ١ايكابطٚ ١عالقتٗا بػسناتٗا ايتابع ١يف َػسٚع
قاْ ٕٛايػسنات االزدْ ،ٞدزاضَ ١كازْ ،١غسن ١غكري ٚعهػ٘ يًطباع ،١عُإ.1990 ،
 .17قُد ْٜٛظ ايعبٝدَ ،ٟطؤٚي ١ٝايػسنات ايكابط ١عٔ ايػسن ١ايتابع ،١دزاضَ ١كازْ،١
داز ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛصس.2016 ،
 .18قُٛد َصطف ٢ايصعازٜس ،ضٝاض ١ايتداص ،١ٝداز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ.2004،
 .19دٖ .اْ ٞمسري عبدايسشامَ ،طٛ٦ي ١ٝفًظ اداز ٠غسن ١املطاُٖ ١يف ساي ١افالع
ايػسن ،١ط ،2داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.2010 ،٠
 .20دٚ .س ٞفازٚم يكُإ ،ضًطات َ ٚطؤٚيٝات املدٜس ٜٔيف ايػسنات ايتذاز ،١ٜداز ايفهس
ايعسب ،ٞايكاٖس ،٠بد ٕٚضٓ ١طبع.
 .21د .و ٢ٝعبدايسمحٔ زضا ،اؾٛاْب ايكاْ ١ْٝٛجملُٛع ١ايػسنات عرب ايٛطٓ ،١ٝداز
ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.1994،٠

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

الشغام القانؾني لمذخكة القابزة في القانؾن العخاقي دراسة تحميمية مقارنة

55

ثاْٝاً :ايسضا ٌ٥اؾاَع:١ٝ
 .1عً ٞضاز ٟخً ،ٌٝايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابط ،١دزاضَ ١كازْ ،١اطسٚس١
دنتٛزا ،ٙنً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بػداد.2006 ،
ثايجاً :ايبشٛخ :
 .1د .سطني تٛفٝل فٝض اهلل ،اخرتام قاعد ٠املطؤٚي ١ٝاحملدٚد ،٠فً ١ايكإْٛ
ٚايطٝاض ،١نً ١ٝايكاْ ٕٛداَع ١صالح ايد ،ٜٔايعدد ( )17سصٜسإ(.)2015
 .2د .غسٜف قُد غٓاَّ ،دَ ٣طؤٚي ١ٝايػسن ١االّ عٔ د ٕٜٛغسنتٗا ايٛيٝد ٠املصس،١ٜ
فً ١اؿكٛم ،فًظ ايٓػس ايعًُ ،ٞداَع ١ايهٜٛت ،ايعدد اال ،ٍٚايطَٓ،27 ١ازع
.2003
 .3د .قطٔ غفٝل ،املػسٚع ذ ٚايكَٝٛات املتعدد َٔ ٠ايٓاس ١ٝايكاْ ،١ْٝٛفً ١ايكإْٛ
ٚاالقتصاد ،ايعددإ .1977 ،1،2
 .4د .قُٛد مسري ايػسقا ،ٟٚاملػسٚع َتعدد ايكَٝٛات ٚايػسن ١ايكابط ١نٛض١ًٝ
يكٝاَ٘ ،فً ١ايكاْٚ ٕٛاالقتصاد ،ايعددإ(.1975 ،)2 ،1
زابعاً :ايتػسٜعات:
 .1ايتػسٜعات ايعساق: ١ٝ
أ /قاْ ٕٛايتذاز ٠ايعساق ٞزقِ ( )149يطٓ )1970( ١املًػٞ
ب /قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞزقِ ( )21يطٓ )1997( ١املعدٍ.
ت /قاْ ٕٛاالضتجُاز األدٓيب ايعساق ٞزقِ ()39يطٓ)2003(١
خ /قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ ( )94يطٓ)2004( ١
ز /قاْ ٕٛاملٓافطَٓٚ ١ع االستهاز ايعساق ٞزقِ ( )14يطٓ)2010( ١
ح /قاْ ٕٛتعد ٌٜقاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞزقِ ( )17يطٓ.)2019( ١
 .2ايتػسٜعات ايعسب: ١ٝ
أ /قاْ ٕٛايتذاز ٠ايًبٓاْ ٞزقِ ( )304يطٓ )1942( ١املعدٍ .
ب /قاْ ٕٛغسنات املطاُٖٚ ١غسنات ايتٛص ١ٝباألضِٗ ٚايػسنات ذات املطؤٚي ١ٝاحملدٚد٠
املصس ٟزقِ ( )159يطٓ )1981( ١املعدٍ.
ت /املسض ّٛاالغرتاع ٞايًبٓاْ ٞزقِ ( )45يطٓ)1983( ١
خ /قاْ ٕٛغسنات ايكطاع ايعاّ املصس ٟزقِ ( )203يطٓ.)1991( ١
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)17(  السنة، )37(  العدد، )12(  المجلد، مجلة الرافدين للحقوق

.ٍ ) املعد1997 ( ١ٓ) يط22( ِ زقْٕٞ ايػسنات األزدْٛ قا/ز
.)2016( ١ٓ) يط1( ِيت زقٜٕٛ ايػسنات ايهْٛ قا/ح
: ١ٝعات ايفسْطٜ ايتػس/3
1. Article 355-1 /Créé par Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 3
JORF 13 juillet 1985 Available
at:{https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle
=LEGIARTI000006280936&cidTexte=LEGITEXT000006068288
&dateTexte=19850713 } Last visited (10.4.2020).
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