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 شكر وتقدير

 بسم للا الرحمن الرحيم 

  َو ِْ َْْ َْوْع ْْْ ْ ِّاه َْْ َاحْْْ ََ َوَأْنأَْع َوَعَولَوي َِّوأأ َلَعَويأ َْ ََ َْ َاََّي أاِّيَأ ََ َْ ِنَعَِّ ْْْ َأْوزِّْعنِّيَأْنَأشْْْ ْونِّيَرب ِّ َأْدخِّ
ين ْ ِّاِّ َكي صأ َبْدِّ اََِّّفِّيعِّ ََ    بَِّعْح

بوأتبهويسع يأمعأومهَْمنفضوهفييوَْممْيي اَووي شنعهلليوالي ذأيََمعو
إ لحَوَْفونَساوفيحَوكوي صالةوي سالمعولَبينْماَو،ويوقومبْ شنعوي اقويعوي َعفْن

يساْذأي َشعفي وكاوريْسيني قضْةي ذأسَْوَيو ميبخسبََوومْوهي قيَةويرشْديوهي اثيثة
ي وكاورماَويبو ألساْذبْ شنعوي اقويعكَْويوقوم،ي ايسْعوتفيوصايحمسْرهذ ي عسْ ة

يوسعبصيعونْفيي هيجْءيساْذأفيمعحوةي وريسةوي ذأيساقينْمنمنْهاعوَهومَعفاهمْ
.مجْلي باثي َوَي
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فسْْْْْْْْْْْْْْيحمنْوهمنهموَوَلي جووي َثْبعةويالحْْْْْْْْْْْْْْعيرعولوأدخوهمروحأبيوأميرحَهمهللاإ ل

.ي نجْح

يخيي صْْْْْْْتيعشََْْْْْْْايإ ليخايي كبعىيالمي انونإ ليخيي كبيعدرعيي ذأيحاَيلبهإ ل
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 .وي َشجعيالول
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 مسؤولية الشركات القابضة القانونية عن أعمال الشركات التابعة لها )دراسة مقارنة( 
 الدين عبد للا عبد للا علياء عالء : عدادإ

 القضاةأحمد ياسين   الدكتور :شرافإ
 باللغة العربية ص الملخ  

ي ديدعودي شْْعكْتي قْبضْْةفيوقانْي عيهن،وو ديدهيَناهْعولي شْْعكْتي اْبَة هْ، ذ َّ
يةعنأعَْلي شْْْْْْعكْتي اْبَة هْفيي اشْْْْْْعيعالبومن بيْنمسْْْْْْؤو يةي شْْْْْْعكةي قْبضْْْْْْةي قََْو

وي َقَْرةبْ اشعيعي َعيقي،فومينصأأمني اشعيَينعولمسؤو يةي شعكةي قْبضةعولييألردَ
ضْْْْْةومواويومسْْْْْؤو يةي شْْْْْعكةي قْب ذ َّمسْْْْْؤو ياهْعولأعَْلي شْْْْْعكةي اْبَة هْ،أوأعَْ هْ،
يألحنْمي َْمةبقَْوني شْْْعكْتو  ليألحنْمي َْمة نظعيةيال ا يم،وأحنْمي َسْْْؤو يةإ لبْ عموع

،معيالخذبَينيالعابْري طْبعي اجْرأ تْيْتي شعكة.فيي قَْوني َوَي

،ونْولي فصْْْايألولمقومةمنهجيةي وريسْْْةخَسْْْةفصْْْولوف إ لوقوقسَْْْلهذ ي وريسْْْة
ْْةعن عي واويومْهياهْ ْْعكةي قْبضْْْْْْ ْْاي ثَْيفقوونْولمفهومي شْْْْْْ ْْوع،أمْي فصْْْْْْ عني َو ْْْْْْ
ية،وخصْْْْْْْْْْْئصْْْْْْْْْْهْوأَويعهْ،كَْومواويوأركْن ووَعيفهْوبيْنشْْْْْْْْْْعو ه،وواويو بيَاهْي قََْو

 ثموىمسْْْؤو يةي شْْْعكةي شْْْعكةي قْبضْْْةوم يءوخوفأحوهذ يألركْن،وحودتفيي فصْْْاي ثْ
ي هذ ي َسْْْْؤو ية،وووحْْْْولمنخالل ي قْبضْْْْةعنأعَْلي شْْْْعكةي اْبَة،ببيْنيألسْْْْْسي قََْو

ي سْْْسْْين َسْْؤو يةي شْْعكةي قْبضْْةهَْمسْْؤو ياهْعنأعَْليإلديرةأسْْببينإ ليألسْْْسي قََْو
ْْويءعن عي ي اوخافييإلد ْْة،سْْْْْ ْْعكةي قْبضْْْْْ ْْعكةأويرةي ايوقومبهْفيي شْْْْْ ي عقْبةعولي شْْْْْ

ي اْبَة،وي سْببي ثَْيهومسْؤو يةي شْعكةي قْبضْةعنديوني شْعكةي اْبَةي نْمَةعني سْيطعة
بينلفيهي ناْئجي َاعوبةعولفقوي َْ ية وشْْْْعكةي قْبضْْْْةعولي شْْْْعكةي اْبَة،أمْي فصْْْْاي عيبع

وجْ أووجْ ي شعكةي اْبَةأوةسويءوجْ ي تيعمسؤو يةي شعكةي قْبضةعنأعَْلي شعكةي اْبَ
َننيي ايي شْْْْْْْْعكْءفيي شْْْْْْْْعكةي اْبَةي ذينيَثوونأقويةي َسْْْْْْْْْهَين،وذ َّعن عي ي وعوى

ي وجوءإ يهْ،وي اَويضي نْممعنهذ ي َسْْْْْْْْْْؤو ية،ومْءي فصْْْْْْْْْْاي خْمسخْوَة وعسْْْْْْْْْْْ ةي اي
قيْممسْْْْْْْؤو يةي شْْْْْْْعكةي ايووحْْْْْْْونْإ يهْهي ي ناْئجيحاوتعولي ناْئجوي اوحْْْْْْْيْتوأبعزهذ

ي قْبضْْةعنأعَْلي شْْعكةي قْبضْْةعولأسْْْسي خطأفييإلديرةوي اقصْْيعفيي عقْبةويإلشْْعيف،
عولأسْْْْْسأوويَننأنوسْْْْألي شْْْْعكةي قْبضْْْْةفيهذ ي اْ ةبنْءعولأحنْممسْْْْؤو يةي َويع

 َظعيةي اَسفبْساََْلي ا .
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ْْ وحْْ نظمأحنْمي شْْْْعكةي قْبضْْْْة،وأحنْمخْحْْْْةضْْْْعورةو ْْْْعيمنخاللهذيي باثبَو
 َومقورةيألحنْمي َْمةي ويردةفيقَْوني شْْْْْعكْتوي قَْوني َوَيعوليسْْْْْايَْبكْفةي َشْْْْْْكا

يةي ايقووثيعهْي شعكةي قْبضة.  ي قََْو

 تابعة.الكلمات المفتاحية: شركة قابضة، مسؤولية، شركة 
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Abstract 
 نجليزية ص باللغة اإلالملخ  

The number of holding companies is increasing at the present time, and their 

dominance over their subsidiaries is increasing. Therefore, it is necessary to clarify the 

legal responsibility of the holding company for the actions of its subsidiaries in the 

Jordanian legislation and in comparison, with the Iraqi legislation. Therefore, the liability 

of the holding company was determined by reference to the general provisions of the 

Companies Law and to the general provisions of the commitment theory, and the 

provisions of liability in the Civil Code. 

This study was divided into five chapters according to the instructions adopted by 

the university. The first chapter dealt with an introduction to the subject, while the second 

chapter dealt with the concept of the holding company by defining its nature and 

definition and stating its conditions, and defining its legal nature, characteristics and 

types. The pillars and penalties of the holding company were also determined One of 

these pillars failed, and in Chapter Three, the extent of the holding company’s 

responsibility for the business of the subsidiary was specified, by stating the legal basis 

for this responsibility. 

Through the legal basis, I reached two main reasons for the liability of the holding 

company, which are its responsibility for the management work that it carries out in the 

holding company, whether by interfering with the management or oversight of the 

subsidiary company, and the second reason is the responsibility of the holding company 

for the debts of the subsidiary resulting from financial control for the holding company 

on the subsidiary company. As for the fourth chapter, it showed the consequences of the 

responsibility of the holding company for the business of the subsidiary company, 

whether toward third parties, toward the subsidiary company, or toward the partners in 

the subsidiary company who represent the minority of shareholders. 

And that is through the lawsuit that can be resorted to, and the compensation resulting 

from this responsibility, and the fifth chapter came as a conclusion to the message that 
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contained the results and recommendations, and the most prominent of these findings we 

reached is the holding of the holding company’s responsibility for the holding company’s 

business on the basis of error in management and failure in control and supervision. The 

holding company may be asked in this case based on the provisions of the manager’s 

responsibility or on the basis of the theory of abuse of the right. 

Through this research, the necessity of developing a special law regulating the 

provisions of the holding company, because the general provisions contained in the 

Companies Law and the Civil Law are unable to absorb all the legal problems that the 

holding company may raise. 

Keywords: Holding Company, Liability, Subsidiary Company. 
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 : الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

وَوظْهعةي شعكةي قْبضةَايجةحاَيةويساجْبة عورية َاطوبْتي َصعومساو مْوه،وقو

وسيْسيهكثيعةأهَهْ:سَيي َشعوعْتيالقاصْديةأسهمفيإيجْدهذ ي ظْهعة،ظعوفيقاصْديه

خو مجْلخْرميإ لأدىظهوري شعكْتي قْبضة،وبهوفواقي ي اكْماَاوي اَْونفيَْبينهْ

 ألعَْلي انفيذية،منشأَهأنيَطيبَويمويويالماويدي َؤسسْت،وذ َّعن عي شعكةياعك 

ي عئيسيفيبوومَين،يالئم َشْ هْ،بسببي ظعوفيالقاصْديةويالماَْعيةوي سيْسيةمعك هْ

ي َاوفعة،ووسهيالتيإلقْمة،وووفعوسْئايالَاقْلويالوصْل،وحعيةواعكرؤوسيألمويل،ومالئَة

ي نظْمي ضعيبيي سْئوفيي وو ةي ََْاة وجنسية،فاقومبو عدريسْت،و عطْءووميهْت شعكة

وكذ َّي انْفسبيني شعكْتيألمعينيةويألوروبيةَاوي سيطعةعوليألسويق،أخعىعْموةوْبَة هْ

إ لدوري نقوةي اكنو وميةفيوسْئاي َويحالتويالوصْالت،ي ايأسهَلإ لبْإل ْفةي َْ َية،

.1 كبيعفيظهوري شعكْتي قْبضةويَاشْرهْحو

يَطوقلي اشعيَْتي َْ َيةي َخاوفة اجسوي اطوري َْ يوي ََويوي وظيفيفيوشعيَْت ذ َّ

َاَوقةبهذ ي شعكْتفيواس معهذ ي نشْ ْتووخو  هْ عي ي َساقبا،فسنلي اشعيَْتي 

ْن،قبعصوغيعهْمنبوويني َكامن:  .2 ْ موكسَبورغ، يشانشاْين،كْين،بعمودي، يبيعيْ،ي يَو

 

(.أحنْمي شعكْتي قْبضةفيي فقهوي قَْون.)أ عوحةدكاوري (،مْمَةأمدرمْن،ي خع وم،2012أربْب،يوسفزكعيْ) 1
 .6ي سودين،ص

 .22،بيعوت:منشوريتي اوبيي اقوقية،ص5ي ج ءي ثْ ث.ط-(.موسوعةي شعكْتي اجْرية2008َْحيف،ي يْس)2
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عولي صَيويإلََْئي.أووبْ طبعكْن نشوءهذ ي شعكْتمْيبعر عولي صَيوي ضعيبي،

فَولي صَيوي ضعيبيأعفيلهذ ي شعكْتمني ضعيئبعوليألربْح،وي سببفيذ َّهوأن

هْحصيوةيألربْحي ايوكوني شعكةي اْبَة هْقوحققاهْووزعاهْ عولي شعكْء،أربْحهْالوَووكَو

ويساوفيلعنهْي ضعيئبي َساومبةفيبووي ََا،ومنغيعي َْدلأنووفعي ضعيبةمعةثَْيةعن

َفسيألربْح،ألنذ َّيَثاحْ ةيالزدويجي ضعيبي،وهومْيانْفلمعفكعةوغْيةي ضعيبة.

دعويهْوعولي وخاأمْعولي صَيويإلََْئيفهيوساجيب اْمْتي وو ةيإلََْئيةي ايوَو

ي و نيبْ فْئوة، َْيناجعنهْمنوشجيعيالساثَْريتي و نيةويألمنبية،ويكاسْبي خبعيتووبْد هْ

.1 عولحَيوي اخصصفيإديرةيألعَْل،ووطويعوسْئوهْي وظيفيةوي اقنية

يالساثَْرأ ي َنْخ إيجْد في وطَح ي وول أخذت ي َنطو  هذي ي شعكْت،ومن ي َالئم اوَّ

بتعضرفويقاصْدهْبهذ ي كَيْتي هْئوةمني قطعيألمنبي،ومذبيالساثَْريتي ويخويةويألمنبية،

يةماف ةالساقويمهذ ي شعكْت. وذ َّمنخاللإيجْدوشعيَْتقََْو

وواويو،ونظيمأحنْمهْإ لوقويساجْبلي كثيعمني اشعيَْت ظْهعةي شعكةي قْبضة،وسَل

ي ايأَشئلمنأغعي هْ،خوفْمنإسْءةيساََْلهذيي نوعمني شعكْت،وخعومهْعنأغعي هْ

ي شعكْتيألردَيرقمأموهْ.ومنهذ ي اشعيَْتي اييحاوتي شعكةي قْبضةفيَصوحهْ،قَْون

،حيث2004ي ََول سنة1997 سنة21(،وقَْوني شعكْتي َعيقيرقم1997( سنة)22)

ي اْبَة، ي قْبضة،فَعف هْ،وبينوسْئاسيطعوهْعولشعكْوهْ ينأحنْمي شعكة ي قََْو َظ مهذين

وحودأغعي هْ.
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إالأني َشععينيألردَيوي َعيقيكتيعهَْمني اشعيَْتي ايونْو لمو وعي شعكةي قْبضة،

كتيعهَْمني اشعيَْتي َقَْرة،ينظعين ميقومْونظيَْماكْمال هذ ي ظْهعة،فَْزيلي اشعيَين

يةمساقوةعنبَضهْ،فيإ ل ي شعكةي قْبضةوشعكْوهْي اْبَة،عولأَهْكيَْْتيقاصْديةوقََْو

حينأنَصوحهَْوؤكوعوليالروبْطي وثي بيني شعكاين،وعولعوميساقال هَْعنبَضهَْ،

مي شعكةي قْبضةبشعكْوه ْي اْبَة،وسيطعوهْعولمَيعأومهَشْ ْوهْ،يألمعكَْيظهعمويْوان 

ي ذأيثيعي اسْؤلحوليساقاللي شعكةي اْبَةفَالعني شعكةي قْبضة.

حقيقة ووجْها ي قْبضة، ي شعكة عن ي اْبَة ي شعكة بْساقالل ي قول فإن آخع، مَْب ومن

وووميهه،قوةي قْبضةعولإديروهوعوميالعاعيفبأني شعكاينمشعوعويحو،وقومي شعك،يألمور

فيهْ.ياعوبعويهَاْئجخطيعة،قووطْلمصْ حديئنيي شعكةي اْبَة،وأقويةي َسْهَين

ظع يةي َْ قةبخصوصي شعكْتي قْبضةوعالقاهَْشْكا بعوزبَضي يهَو وي َسْئاي قََْو

ية يةعنأعَْلي شعكْتي اْبَة هْ،مْءتهذ ي وريسة اوقيي ضوءعولي َسؤو يةي قََْو ي قََْو

 هذ ي شعكْتعنأعَْلي شعكْتي اْبَة هْ.

 الدراسة  مشكلة

ي وشعكةي باثفيقيْمكامني اشعيعيألردَيمشنوةوكَن وي َعيقيبانظيميإل ْري قََْو

ي قْبضةوعالقاهْبْ شعكْتي اْبَة هْ،دونو عي ضويبطوي نصوصي اييَننأنواودحوود

ي َسؤو يةي شعكْتي قْبضةإ لوأسْسهذ ي َسؤو ية،وي ذأيؤدأبوور  يخااللي انظيمي قََْو

 يةي شعكةي قْبضةعنأعَْلي شعكْتي اْبَةي َويوعنأعَْلي شعكْتي اْبَة هْ،ووثيعمسؤو

،وهي:البومني وقوفعنوهْي َشنالتمن
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فيكاي ايوانمعَاي شْعكْتي قْبضْةوف قويعوي نظْمي َْمغيْبي نصْوصيآلمعة -

 ، َْ هذ ي شعكْتمنأثعأقاصْدأمهممني قَْونيألردَيوي قَْوني َعيقي

عْمةونظمي َسْْْْئاي ايقويتفاكامني َشْْْععيألردَيوي َعيقي قويعومنَوةإفعيدعوم -

،و اَْيةحْْتْر َْْنْهأوي َقوي اْسْْيسْْيوي نظْميالسْْْسْْي وشْْعكةعنونظيَهحْْعيحة

ي شعكةي قْبضةي َسْهَيني و نيينمنقعيريت

 اسة أسئلة الدر 

واْولي وريسةي اْ يةيإلمْبةعني اسْؤالتي اْ ية:

 مْهيي شعكْتي قْبضةومْهيخوفياهْي اْريخية؟ -1

ي وشعكْتي قْبضةوالظاي اشعيَينيألردَيوي َعيقي؟ -2  مْهوي هيناي قََْو

ية وشعكْتي قْبضةمْهوَطْق -3  عني شعكْتي اْبَة هْ؟ي َسؤو يةي قََْو

ونظمي َسْْْْْْْْئاي اييتفاي َقوي اْسْْْْْْْيسْْْْْْْيوي نظْممنَوةعْمةقويعوسْْْْْْْنمْموىإمنَْية -4

 ؟ي شعكةي قْبضةوي شعكةي اْبَةيالسْسيعنونظيَهبين

 ؟هْ وشعكةي اْبَةمْموىكفْيةَصوصي قَْونحولمسؤو يةي شعكةي قْبضةفيإديرو -5

هاي شْْعكةي قْبضْْةهيشْْعكةمسْْْهَةعْمةديئَْه،أميَننأنوأخذشْْناأخعمنأشْْنْل -6

 ؟ي شعكْت

يةفيمجْليألردَيوي َعيقيكيفعْ جكامني اشْْعيَين -7 مسْْْئاي شْْعكْتي قْبضْْةي قََْو

 هذ ي شعكْت.ي َسؤو يةبينونظيم
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 أهمية الدراسة 

ي وريسْةفيبيْن بيَةوأسْْسي َسْؤو ية وشْعكةي قْبضْةعنأعَْلي شْعكْتي اْبَةوكَنأهَية

 هْ.

 أهداف الدراسة 

ي وشعكْتي قْبضة •  يألردَيوي َعيقي.ينظاي اشعيَفيواويوي هيناي قََْو

يةعني شعكْتي اْبَة هْ. •  بيْنَطْقمسؤو يةهذ ي شعكْتي قََْو

 عيقةمَْ جةكامني اشْْْْعيَيني َعيقيويألردَيمسْْْْْئاي شْْْْعكْتي قْبضْْْةإ ليإلشْْْْْرة •

يةفيونظيمهذ ي شعكْت .ي قََْو

 منهجية الدراسة 

ي ااويوي وي َنهج ي وحفي ي َنهج يساخويم سيام وأهويفهْ ي وريسة مشنوة عول وي َنهجبنْء

عويهميالوكْء باث،وذ َّمنخاللمعي ظْهعةمو وعيون،حيثرأىي بْحثأَهميانْسقي َقْرن

ي َاخصصة وي َجالت ي كاب في واَثا ي اي ي ثَْوية ي َصْدر من ي بيَْْت وواصيا مَع في

بْ اوول تعضي اوحا و عمشنوةي وريسةفيمسْرهْويألباْثي َشْبهة، ي صايح،ورفوهْ

أني بْحثسيقومبْ َقَْرةبيني اشعيعيألردَيوي َعيقيإ لي َباكعة واسْؤالتي َطعوحة،بْإل ْفة

حينَْووعوي اْمة ذ َّ.كْ اشعيعي َصعأويألمْريويوبَضي اشعيَْتيألخعى

 حدود الدراسة

،وقَْْْون2014( َْْْم30يألردَيرقم)قَْْْونيالسْْْْْْْْْْْْْْاثَْْْربي اْْوي  منيماْْودالحددود الزمنيدة:

،وي قَْون1976( َْم43وي قَْوني َوَييألردَيرقم)2006( َْم13يالسْْْْاثَْري َعيقيرقم)
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(،1997( سْْْنة)22،وقَْونونظيمي شْْْعكْتيألردَيرقم)1951( َْم40ي َوَيي َعيقيرقم)

.2004ي ََول سنة1997( سنة21رقم)وقَْوني شعكْتي َعيقي

ْْعكْتالحدود المكانية:  ْْةيألمعنأعَْلي شْ ْْعكةي قْبضْ ية وشْ ْْؤو يةي قََْو ْْةي َسْ ْْوفيدريسْ واجسْ

 ي اْبَة هْوف ي اشعيَْتويألحنْمي نْفذةفيي جَهوريةي َعيقيةوي ََوكةيألردَيةي هْشَية.

ْْوعيةبْ نصْْْْْْْْْوصي َنظَةضددددددوعية:  الحدود المو  ْْةفيحوود ي َو ْْْْْْْ ْْوعي وريسْْْْْْْ ياَاورمو ْْْْْْْ

 وَسْؤو يْتي َاعوبةعولي شْعكْتي اْبَة وشْعكْتي قْبضْةفيي اشْعيَْتي َقَْرةمااي وريسْة،

حيثسْْْيقومي بْحثبوريسْْْةمقَْرةبتيةي وحْْْول وناْئجي َطووبة،معيالسْْْائنْسببَضمَْورد

ليألخعىي َشْبهة.فيوشعيَْتي وو

 محددات الدراسة 

اليومومْيَنعمنوََيمَاْئجي وريسةعولي َجاَعيألكْديَيوي َوَي.

 مصطلحات الدراسة 

هيي شعكةي اي هْسوطةمَينةعولشعكةأخعىوسَلبْ شعكةي اْبَة،بايثالشركة القابضة:

أنيؤثععولي قعيريتي ايواخذهْأوَة،وسْْْْْْْْْْْْاطيعيألو لأنوقعرمنياو لإديرةي شْْْْْْْْْْْْعكةي اْب

.1ي هيئةي َْمة وشعكة

ْْع وسْْْيطعةيإلديريةوي َْ يةي َبْشْْْعة  هيالتابعة:الشددركات  غيعي َبْشْْْعة،أوي شْْْعكْتي ايوخضْ

.2 شعكةأخعىمساقوةعنهْفيي قَْونوسَلي شعكةي قْبضة

 

.278ديري ثقْفة ونشعوي اوزيع،ص(.ي شعكْتي اجْريةيألحنْمي َْمةوي خْحة.عَْن:2009سْمي،فوزأماَو)1
.90(.أحنْمي شعكْتي قْبضةفيي فقهوي قَْون.معمعسْب ،ص2012أربْب،يوسفزكعيْ)2
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 ذات الصلة الدراسات السابقة

التابعة   - القابضة مع الشركات  القانونية للشركة  العالقة  لها دراسة: أحمد محمود المساعدة، 
 . 12014مقارنة(،  )دراسة

ية وشعكةي قْبضةمعي شعكْتي اْبَة هْفي وءإ لي وريسةهذ هوفل بيْني َالقةي قََْو

ووَويالوه.1997 سنة27أحنْمقَْوني شعكْتيألردَيرقم

حيثقْمي بْحثبََْ جةهذيي َو وعمنحيثونْول بيَةي شعكةي قْبضةومْيجَْسهْ

أهمإ لمنمفْهيم،كَْونْولمسؤو يةي شعكةي قْبضةوجْ ي شعكْتي اْبَة هْ،وخوصلي وريسة

ي ناْئجوي اوحيْتي ايووحاإ يهْي بْحث.

أخذتبَْو ي َقَْرةمعي اشعيَْتي َعيقيةووخاوفدريسايعنهذ ي وريسةفيأندريساي

بنفسخصوصي وريسة.

- ( ساسي،  سارة  في  2013دراسة:  التابعة  والشركة  األم  والشركة  القابضة  الشركة  بعنوان   ،)
 . 2  القانون التجاري الجزائري 

ومي باثبهذ ي وريسةعني َوي يعي َاَوقةبَاْو ةي كشفوي اَعفعولشعكْتي َجَع

ي نصوصي َ بَض ي اْبَةمنخالل وي شعكْت ي قْبضة وي شعكة يألم ي شعكة من فيكا اَثوة

يةي َساَوةمني قَْوني اجْرأوقَْوني شعكْتي ج يئعأ،وأ ْءعولي ووري كبيعي ذأ ي قََْو

 

ية وشعكةي قْبضةمعي شعكْتي اْبَة ه2014ْي َسْعوة،أحَوماَود)1 دريسةمقَْرة.يألكْديَية-(.ي َالقةي قََْو
 ووريسْتيالماَْعيةويإلَسَْية،مْمَةي َجََة،كويةإديرةيألعَْل،قسمي قَْون،ي ََوكةي َعبيةي سَودية.

ي قْبضةو2013سْسي،سْرة)2 ي شعكة ي ج يئعأ.)رسْ ةمْمسايع(،(. ي اجْرأ ي قَْون في ي اْبَة وي شعكة يألم ي شعكة
 مْمَةأمي بويقي،ي ج يئع.
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دووَبههذ ي شعكْتفيموبي َساثَعينيألمَْبوووسيعحجمي نشْطيالقاصْدأ ااعيَّيالقاصْ

ي و ني،كَْبينلأحولهذ ي شعكْتي اْريخية.

َجومَْسب ذكع آَفْأنهذ ي وريسةبينلأَويعوعالقةي اعيبطبيني شعكْتي اجْرية، َن

مْأسَْ ي بْحثشعكْتي َجَع،كَْبينليألهَيةيالقاصْدية هذ ي شعكْتوي قويَيني نْظَة

يئع.ألعَْلهذ ي شعكْتفيدو ةي ج 

ووَي تدريسايعنهذ ي وريسةبانْولي َو وعمنخاللي قَْونيألردَيوي َقَْرةبْ قَْون

ي َعيقيفضالهعنونْولي َسؤو يةي َوقْةعولعْو ي شعكةي قْبضةوي نْمَةعنأعَْلوْبَاهْ.

القانونية بين الشركة  (، بعنوان طبيعة العالقات  2017التهامي، ) دراسة: معتصم عز الدين   -
 .1 2015القابضة والشركات التابعة لها وفقا لقانون الشركات السوداني لعام 

ي َالقةإ لي باثهذيهوف ي َعوبطةبطبيَة ية ي قََْو ي نويحي ي ضوءعولبَض وسويط

يةبيني شعكةي قْبضةوي اْبَة هْمنخاللي اَعيفي َساقا كامنهَْ،وبيْن ي ووري هْمي قََْو

ي ذأووَبهي شعكةي قْبضةمنخاللسيطعوهْعولي شعكْتي اْبَة هْوذ َّبْ اَعفعول بيَة

يةبينهَْوموىمسؤو يةي شعكةي قْبضة كامني شعكاينوي اَعفعولكيفيةَشوءي َالقةي قََْو

ي  ي شعكة ي شعكةعول ي اْبَة،ومْهيةوسْئاسيطعةهذ  ي شعكة بيْنأسبْبوجْ  ثم اْبَة هْ،

يَقضْءي شعكةي قْبضةووصفياهْمنخاللشعحأسبْبهذييالَقضْء،ووو يحخصْئصكامن

ي مْ ي شعكْتوف  ي سوديَي َْمعاَو هذ  ي شعكْت ي َقَْرة2015قَْون ي اشعيَْت ،وبَض

يةي َاعوبةعولَشوءعال قةي ابَيةبينهْويني شعكاين. ووولي َجْورة،كَْونْو ليآلثْري قََْو

 

1( ي وين وفقْ قَْون2015ي اهْمي،مَاصمع  ي اْبَة هْ وي شعكْت ي قْبضة ي شعكة بين ية ي قََْو ي َالقْت (. بيَة
يوين،ي خع وم،ي سودين.ي شعكْتي سوديَي.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَةي ن
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وواَي دريسايعنهذ ي وريسةبأَهْيكانفلمْوردبنامني اشعيَينيألردَيوي َعيقيفي

ية هذ ي شعكْت ية وشعكْتي قْبضةوي اْبَة هْ،كَْيكانفلي َسؤو يةي قََْو مَْ جةي طبيَةي قََْو

عنأعَْلي شعكْتي اْبَةعنهْ.

وان بدري االبراهيم(: طبيعة العالقة القانونية بين كل من الشركات القابضة والشركات مر )  دراسة -
 .1( 2007أخرى )متعددة الجنسيات من جهة والشركات التابعة لكل منها من جهة 

ظهوركامني شعكةي قْبضةوي شعكةإ لي وريسةبْ نظعبْ ظعوفي ايأدتهذ باثل

يةبيني شعكةإ لي َاَودةي جنسيْت،ثمقسمي باث مباثينعْ جيألولمنهْ بيَةي َالقةي قََْو

ي قْبضةوي شعكْتي اْبَة هْ،حيثومفيهذيي َباثي اَعيفبْ شعكةي قْبضة،ووَيي هْعَْقو

شعكْتي نْوجةعنهذ ي سيطعة.يخاوطبهْمنمفْهيمومسؤو يةهذ ي 

يةبيني شعكةي قْبضةوي شعكْتي َباثكَْعْ ج ي ثَْيمنهْخصْئصو بيَةي َالقةي قََْو

يةي َابَةفيوكويني شعكْتي قْبضة،وبيْنمسؤو يةهذ  ي اْبَة هْ،وومبيْنيألسْ يبي قََْو

ي شعكْتعنديوني شعكْتي اْبَة.

يعنهذ ي وريسةكونهذ ي وريسة موَْ جمْورد َني قَْوني َعيقيفيَْوواَي دريسا

ياَو بَسؤو يةي شعكْتي قْبضةعنأعَْلي شعكْتي اْبَة هْ.

  

 

يةبينكامني شعكةي قْبضةوي شعكةماَودةي جنسيْتمنمهة2007يالبعيهيم،معوينبورأ)1 (.» بيَةي َالقةي قََْو
 .107(.9.)13وي شعكْتي اْبَة كامنهْمنمهةأخعىوف ي اشعيعيألردَي«،مجوةي َنْرة،
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 : الفصل الثاني
 الشركة القابضة ماهية

وَابعي شعكةي قْبضةمني شعكْتي اويثةفيي قَْون،فنشأوهْهيو يوةي اطوريالقاصْدأ

ي ذأريف ي اطوري َوَيوي اكنو ومي،فقيْممشْريع خَة وقيْمبنشْ ْتماَودةومانوعةواجْوز

 شعكةي قْبضةوكوفاهْقورةي شعكْتي َْديةهومْيساوعلومودي شعكْتي قْبضة،وينورجمفهومي

والمفهوممجَوعةمني شعكْتي َساقوةوي َاصوةمعبَضهْبَضْهفيي نشْطي اجْرأبشنا

مْوَعفبْ شعكةيألم،فاَْرسهذ أوغيعمبْشع،وذ َّعن عي ي شعكةي قْبضةأومبْشع

يألخيعةسيطعوهْعولشؤونووَّي شعكْتي اْبَة هْووظهعبْعابْرهْوحوةويحوة،فْ شعكةي قْبضة

هيشعكةمسْهَةعْمةبْألحاو كنمْيَي هْعنبْقيي شعكْتي َسْهَةمنخاللي وور

َيويإلديرأويالقاصْدأوي َْ ي،بينَْواو لي َاَي ي ايوقومبهفيي اخطيطوي اوميهعولي ص

.1ي شعكْتي اْبَةمهَةي انفيذفقط

  

 

 .20،معمعسْب ،ص5ي ج ءي ثْ ث.ط- شعكْتي اجْرية(.موسوعةي2008َْحيف،ي يْس)1
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 : المبحث األول
 والتابعة   الشركة القابضة  مفهوم

ي ايوَوَّمسْهَْتفيرؤوسأمويلشعكْتأخعى،وَننهْمني شعكةي شعكةي قْبضةهي

،حيثوسَلي شعكةي قْبضةمنخاللي سيطعةعولي شعكْتأهويفهْووميهووَّي شعكْتبَْيخوم

يالساعيويجيْتإ لي اْبَة ي شعكْتأوووحيو عول ي سيطعة منخالل واقيقهْ ي َباتل يألهويف

شعوعيالقاصْدأي َوحو،أأأنواَاعكامنهذ ي شعكْتي اْبَةي اْبَة َصواةمْيسَلي َ

يةمساقوةعنبقيةي شعكْتيألخعى،و كنفيَفسي وقلأنوكون خْ َة سيطعةبشخصيةقََْو

.1ي شعكةي قْبضةي َضوَةبإديرةي َشعوعيالقاصْدأي َوحو

ي قْبضة يسلشنالهمويويهمنأشنْلي شعكْت،فهيوأخذشناي شعكةي َسْهَة ي شعكة

ماوودةفيي قَْوني َعيقي،إالأَهْوخاوفأو،وشناشعكةي َسْهَةيألردَيي َْمةفيي قَْون

عنبْقيي شعكْتي َسْهَةي َْمةمنحيثخصوحيةغع هْ،وي ذأياَثافيي سيطعةعول

عنبَضهْي بَضمنحيثي تعض،و كنهْمنَوة بَضهْفيوخاوفأخعىي ايقوشعكْت

وشنياي َشعوعيالقاصْدأي كبيعي ذأوعأسهووويع ي شعكةي قْبضة.

 وباثفيمفهومي شْْْْْْْْعكةي قْبضْْْْْْْْةالبو نْمنوَعيفهذ ي شْْْْْْْْعكةوبيْنشْْْْْْْْعو هْوف ثالثة

مطْ ب.

 

 .5(.ي شعكةي قْبضةوعالقاهْبشعكْوهْي اْبَة.عَْن:شقيعوعنْشة وطبْعة،ص1990إسَْعيا،ماَوحسين)1
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 : المطلب األول
 تاريخية عن نشأة الشركة القابضة لمحة 

ي هوفمنوريءي شعكةي قْبضةهوي سَْحبإقْمةكيْنيقاصْدأعَالقي بنية، اوحيوي جهود

منأماي َسْهَةفيي قطْعْتي اجْريةي ويسَة،وأولظهور هذيي نوعمني شعكْتكْنفي

 موقفمناوفةيأليوأإزيءي قويَيني ايَهْيةي قعني اْسععشعفيأميعكْ،فْ شعكْتيألميعكية

أحوروهْي انومةيألميعكية َويمهةواعكْوهم،وي ايكْنهوفهْي سيطعةعولي سوقووانمبه،با

حْو لهذ ي شعكْتي باثعنحوولمويوةمنأماووحيوسيْساهْيالقاصْديةو َْنمصْ اهْ

ف1ي خْحة وناَي عيقةيالإ لفيسبياذ َّوجأت، يَومْجعوةشعكْت إ لَومْجعن عي 

أنوقومشعكةويحوةباأسيسشعكْتأخعىإ لمجَوعةمْ يةويحوةفيشعكةويحوة،كَْ جأت

،ووبَْه ذ َّوقومي شعكةي قْبضةباأسيسشعكْت2سهمي شعكْتيألخعىأقيْمهذ ي شعكةبشعيءأو

بْ سيطعةعولشعكْتقْئَةوذ َّمنخاللوَوَّحصصوقومأووْبَة هْديخاي وو ةوخْرمهْ

سهموخو هْإديرةي شعكةوي ْاأثيععولقعيريوهْ.أأو

إَشْءشعكْتقْبضة ووقوفبومههذ ي شعكْتي ايإ لوهذييألمعدفعبوور ي ووليألوربية

وْبَة  فععية ي خْرجعن عي شعكْت في منْفساهْ ثم ومن أوربْ، وت و كَبوأت يامْهْ، قو

يساََْلوَبيعي شعكةي َسيطعة ووال ةعولي شعكةي قْبضةإلبعيزسيطعةي شعكةيألمعولشعكة

.3 شعكْتأخعى،وذ َّعن عي وَوََّسبةكبيعةفيرأسَْ هْأو

 

يةي َنظَة َالقةي شعكةي قْبضةبْ شعكْتي اْبَة هْ.)2017ي كنورأ،أحَوماَو)1 رسْ ةمْمسايع(.(.ي جويَبي قََْو
 .8مْمَةيإلمْريتي َعبيةي َااوة،أبوظبي،يإلمْريت،ص

(.ي شعكْتي اجْريةفيي قويَيني و َيةوي شعيَةيإلسالمية.بيعوت:منشوريتي اوبيي اقوقية،2005عطوأ،فوزأ)2
.475ص

.11(.معمعسْب ،ص1990إسَْعيا،ماَوحسين)3
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كَْأنمطوعي نصفي ثَْيمني قعني َشعينشهوَقطةواولفيوطوريالقاصْدي َْ َي

ظهورمشْريعإ لفيظايالقاصْدي اعويالقاصْدي َشاعك،ومْريفقهمنوعكي يقاصْدأأدى

عَالقة،فأخذتي شعكْتوسيطععولقطْعْتويسَةمني اجْرةعن عي عقويوفْقْتبينعوة

.1 يحاكْريَاْجسوعمَينةووسويقهْوو عسيْسةموحوة ألسَْرإ لوهوفشعكْت

 : المطلب الثاني 
 والتابعة التعريف بالشركة القابضة 

 للشركة القابضة التعريف اللغوي أواًل: 

ويَني(HOLD)فيي وتةيإلَكوي يةمني فَا(HOLDING)يشا يسمي شعكةي قْبضة

مسَّ،وي قبض تةهويألخذ،ويقْلقبضي شيءأخذ وي قبض وي بسط،ويقْلأيضْهأوقبض

،ويظهعي ََنل2حْري شيءفيقبضاَّأأحْرموكَّ،وي قبضبْ ضممْقبضلعويهمنشيء

فيي اَعيفي وتوأهومَنل وسيطعةوي اَنين.

 للشركة القابضة التعريف القانونيثانيًا: 

ي قْبضة، و كني َنصعيألسْسيمنوبْينلمويقفي اشعيَْتي َقَْرةفيوَعيفي شعكة

عوةأوعنْحعي اَعيفهويني تعضي عئيسي وشعكْتي قْبضةهوي َشْركةفيرأسَْلشعكة

.شعكْتأخعىبنيةي سيطعةعويهْ

 

 .12(.معمعسْب ،ص1990إسَْعيا،ماَوحسين)1
ي وشعكةي قْبضة.بتويد:ديري كابوي وثْئ ي قومية،ص2013رسولشْكع)ي بيْوي،2 .23(.ي نظْمي قََْو
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بأَهْ"أ/204فيي َْدةي شْعكةي قْبضْة1997 سْنة22رقميألردَيي شْعكْتفقوععفقَْون

شْْْعكْتأخعىووعلي شْْْعكْتأوشْْْعكةمسْْْْهَةعْمةوقومبْ سْْْيطعةي َْ يةويإلديريةعولشْْْعكة

.أوو/أنوَاوَّأكثعمنَصفرأسَْ هْ.1ي اْبَةبوحوةمني طعقي اْ ية:

أنينون هْي سيطعةعولوأ يفمجوسإديروهْ"..2

ي َاضَن2019 سنة17ي َشععي َعيقيي شعكةي قْبضةفيي قَْونرقمفيحينععف

ماوودةوسيطععولشعكْتأومنعربأَهْ:"شعكةمسْهَة7وَوياقَْوني شعكْتفيي َْدة

أنواَوَّأكثعمنَصفرأس-1ماوودةووعلي شعكْتي اْبَةبإحوىي اْ اين:أومسْهَة

أنوكون هْي سيطعةعولمجوسإديروهْفي-2سيطعةعولإديروهْ،ي إ لمْلي شعكةإ ْفة

."ي شعكْتي َسْهَة

أَهْواف حولأني شعكةي قْبضةهيي ايينونيجوي بْحثومنخاللي اَعيفْتي سْبقة

أنواَوَّأكثعمنَصفحصصهْ،فيحينأني قَْونأو هْي سيطعةعولقعيريتي شعكةي اْبَة،

فيحينأني قَْونيألردَيناشعكةماوودة وشعكْتي قْبضةبأنوكونعولشسَحيقيي َع

.َْمةحصعشنوهْبْ شعكةي َسْهَةي 

 للشركة القابضة التعريف الفقهيثالثًا:  

ي قْبضةبأَهْ:"كاشعكةمتفوةيناصعمو وعَشْ هْببَضيألعَْلي ايي شعكةععفل

أنواومهمبْشعةبنشْطأوغيعهْمنيألعَْل،إ لينصعويهْي قَْون،دونأنوساطيعوجْوزهْ



15 
 

 

أماأووجْرأ وي اوميه،من وي اخطيط ي ورس في واخصص با ي جَهور مع حنْعي واَْما

.1وطويعووقوموي طعيدعَويةيالساثَْر، شعكْتوْبَةماخصصةفيعَويْتي انفيذ"."

بينَْععفهْي فقهي فَعسيبأَهْ:"شعكةوَوَّأسهَْهفيعوةشعكْتأخعى،ووسَلبْ شعكْت

ي ك بْ قور إديرةي اْبَة، ياو ل ي ذأ من باقعيع ي شعكة إديرة عول ي سيطعة من يَننهْ ي ذأ ْفي

.2إديرةأموري شعكْتي اْبَة"أوي شعكْتي اْبَةوكيفيةوسييع

وععفمَْبآخعمني فقهْءي شعكةي قْبضةأيضْهبأَهْ:"ونظيممَْعيياكونمنشعكْت

يوشخصي اهْي ََنويةي خْحةبهْ،ووااوفيَْبينهْبعويبطوساقافيهكامنهْبومودهْي قََْو

رقْبة يألخعى ابَياهْومَْرسة ي شعكْت بإخضْع ي قْبضة بْ شعكة وَعف وسَح شعكة مانوعة

.3وحوةي قعيري صْدرعنهْ"إ لعويهْ واوحا

ْهعنبَضهْوسَلي شعكْتي اْبَةبأَهْوععفلأيضْه و كنهْ:"مجَوعةشعكْتمساقوةقََْو

وهيَنةشعكة ذ َّ سيطعة في ووخضع يقاصْدية، بعويبط ببَضهْ ي شعكةأخعىمعوبطة وسَل

ووسَلمَيَهْ ماَودة منْ  متعيفية في َشْ هْ ي شعكْت هذ  ووَْرس واقي إ لي قْبضة،

.4يساعيويجيةويحوةوضَهْي شعكةيألم"

 

.34معمعسْب ،صي ج ءي ثْ ث،-(.موسوعةي شعكْتي اجْرية2008َْحيف،ي يْس)1
2Ph, merle, a,fauchon, droit commerciales, 10 eme, ed, Dalloz, 2005, p729.-،منقولعن:هنو

 .51(.ي نظْمي قَْوَي وشعكْتماَودةي جنسيْت.ي قْهعة:ديري كاْب،ص2009حسنماَو)
،مجوة«ي َجعدةوي شعكةي قْبضةكوسيوة قيْمهي شعكْتوي اجََْتيالقاصْدية»(.1975عثَْن،عبوي انيمماَو)3

.14(.4و3يالقاصْدوي قَْونمْمَةي قْهعة،)
4( ي و يوة»(.2003غنْم،شعيفماَو ديونشعكاهْ يألمنبية،عن يألم ي شعكة مْمَة«موىمسؤو ية ي اقوق ،مجوة

.337(.1ي َنصورة،)
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ي َسْهَةفيي شعكْتيألخعىأوشْركةكَْععفلأيضْهبأَهْ:"كاشعكةينونغع هْي َ

.1وجْريْه"أوبهوفي سيطعةعويهْ،والوَْرسَشْ ْهحنْعيْه

ويعمعهذيي انوعفيي اَعيفْتي فقهيةبسببيالخاالففيي  يويةي ايينظعمنهْكامنهم

ييعك عولسيطعةي شعكةيألمإ ل ي شعكةي قْبضة،فجَْبمني فقهْءي َاأثعبْ فقهيألَجووسنسَو

عولي شعكةي اْبَةبسببوَوكهْأسهَْفيرأسَْ هْ،ويشَاهذيكاي شعكْتي اجْريةدونَوع

بَةبسببماود،فيحينيعىي جَْبيآلخعمني فقهأنسيطعةي شعكةي قْبضةعولي شعكةي اْ

ي قْبضة ا وَيينأعضْءمجوسيإلديرةفيي شعكةي اْبَةوبْ اْ يي اصولعولي شعكةيحاكْر

.2أغوبيةيألحويتي ايوايح هْووميهي شعكةي اْبَةبَْياق يساعيويجيةي شعكةي قْبضة

َةعني شخصيةيعك عوليساقاللي شخصيةي ََنوية وشعكةي اْبيفيحينأني فقهي فَعس

ي ََنوية وشعكةي قْبضة،ومعذ َّفإني شعكةي اْبَةوَوخْ َة وشعكةي قْبضةيَطالقْهمن

.3هيحْحبةي قعيرةيعابْرأنهذ يألخيع

ي فقهيةي سْبقة،يعىي بْحثأنوَعيفي قَْونيألردَيهويألدقفيي اَعيفْتومنخالل

وَعيفي شعكةي قْبضة،فقوحودغْيْتي شعكةي قْبضةحصعيهوينونبذ َّحظععويهْمَْرسة

ي وسْئاي ايإ لوجْرأبنفسهْإالعن عي شعكْوهْي اْبَة،كَْوطعقأوأأعَاحنْعي

 وجوءإ يهْ فعضسيطعوهْعولي شعكْتيألخعى،عن عي وَوكهْأكثعيَنن وشعكةي قْبضةي

ع لأعضْءمجوسيإلديرة،وينونبْ اْ يأوعن عي وَيينأومنَصفرأسَْلي شعكةي اْبَة

 

.18ْبضةفيقَْونقطْعيألعَْلي َْم.ي قْهعة:مطبَةمْمَةي قْهعة،ص(.ي شعكةي ق1995أبو ْ ب،حالحي وين)1
 .333ي شعكْت)دريسةمقَْرة(.عَْن:ديري ثقْفة ونشعوي اوزيع،عَْن،ص–(.ي قَْوني اجْرأ2010يْموكي،أكعم)2
.334.معمعسْب ،صي شعكْت)دريسةمقَْرة(–(.ي قَْوني اجْرأ2010يْموكي،أكعم)مشْرإ يه:3
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 نصي َْدةفيوَعيفهعنْحعي شعكةي قْبضةي قَْونيألردَيقومَع من205،وذ َّسنويه

َي،معيألخذبَينيألعابْرونوعي تْيْتي َنصوصعويهْفيهذ ي َْدة.قَْوني شعكْتيألرد

 رابعًا: تعريف الشركة التابعة

ي َعيقيوَعيف وشعكةي اْبَة،وكذ َّفيمَظمشعوحْتأو ميعدفيقَْوني شعكْتيألردَي

ي فقه،حيثومونْولوَعيفي شعكةي قْبضةفقطبْعابْرأنمفهومي شعكةي اْبَةيَننأنيساخوص

،بْعابْرأنيألو لهيي شعكةي اييامي سيطعةعويهْمنقبايألخيع،ي قْبضةمنوَعيفي شعكة

ني فقهْءوَعيفْه وشعكةي اْبَة،فقوععفلمجَوعةي شعكْتي اْبَةبأَهْ:ومعذ َّفقوذكععودم

"مجَوعةي شعكْتي اْبَةي ايو يولكامنهَْشْ ْهإَاْميْهفيدو ةمخاوفةوواَاعكامنهْ

ويحوةهيي شعكةيألمي ايوقومبإديرةهذ ي شعكْتشعكةبجنسيةمخاوفةوي ايوخضع سيطعة

.1ةكوهْفيإ ْريساعيويجيةعْ َيةويحوة"ي اْبَ

كَْوموَعيفي شعكةي اْبَةبأَهْ:

ي شعكةي ايوخضع سيطعةي شعكةي قْبضةسيطعةمْ يةو ديريةبسببوَوَّي شعكةي قْبضة"

.2ْ"٪منرأسمْلي شعكةي اْبَةوايح هْي اانمفيقعيريوه50أكثعمن

 وشعكةي اْبَةبأَهْ:)شعكةوجْرية يس هْشناماودي َقاعحاَعيفيني  بْحثيعىيو

شعكةيخعىووعلي شعكةي قْبضةبإحوىي طعقي اْ ية: و ديريْه -1فيي قَْون،وسيطععويهْمْ يْه

 

 .57عيسل،حسْم،ي شعكةماَودةي قوميْت،ي َؤسسةي َعبية،بيعوت،بوونوْريخَشع،ص1
 .6إسَْعيا،ماَوحسين،معمعسْب ،ص2
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 وشعكةي قْبضة.51عن عي وَوَّيسهَهْبنسبة -2أو/%منرأسَْ هْفاكونمَووكةم ئيْه

 وشعكةي قْبضة100َّيسهَهْبنسبةن عي وَوع (.%منرأسَْ هْفاكونمَووكةكويْه

 : المطلب الثالث
 شروط الشركة القابضة  

صي َْدة204منيساقعيءَصي َْدة منعرمنقَْون7منقَْوني شعكْتيألردَيَو

:ي شعكْتي َعيقيَساناجشعوطي شعكةي قْبضةوهيكَْيوي

 تكون شركة تجاريةأن أواًل: 

يألشخْص منشعكْت مويويه َوعْه وَابع ال فهي وجْرية، ي قْبضة ي شعكة وكون أن يجب

ي قَْون كْن و ن ويألهوية، ي ََنوية بْ شخصية واَاع أخعى كأأشعكة هيشعكة با ويألمويل،

،وأمْزي قَْوني َعيقيبْإل ْفة ذ َّأنوكونشعكةعْمةيألردَييشاعطأنوكونشعكةمسْهَة

.1فإني قَْوني فَعسي ميشاعطشنالهمَينْه وشعكةماوودة،

 أن توجد شركة تابعةثانيًا: 

ي هوفيألسْسي وشعكةي قْبضةهووَوَّأغوبيةرأسَْلفيي شعكْتيألخعىوي سيطعةعويهْ

ي شعكْتي ويقَةوالي سيطعةبْ شعكْتي اْبَة،فْ شعكةي اْبَةهيوووميهَشْ هْ،ووسَلهذ 

ي شعكةي خْ َة وسيطعةي َْ يةويإلديريةمنقباشعكةأخعىوونجمهذ ي سيطعةمنوَوََّسبة

 .2مَينةمنرأسَْلي شعكة

 

.15إسَْعيا،ماَوحسين،معمعسْب ،صمشْرإ يه:1
ي وشعكْتي قْبضةوي فععية.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَةي خع وم،ي خع وم،2007ماَو،رشْكَْل)2 (،يإل ْري قََْو

.45صي سودين،
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 سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعةثالثًا:  

فيووظيفأموي هْفيي شعكةي اْبَةفاسب،و ََْيجباليناصعَشْطي شعكةي قْبضة

أنينونهنْكسيطعةفَويةعولقعيريتي شعكةي اْبَة،ووامهذ ي سيطعةبقيْمي شعكةي قْبضة

.1وو عخطةإَاْميةوو عكْفةيساعيويجيْتي شعكةي اْبَةبااويوي سيْسْتي َْ يةويالساثَْرية،

وَوَّي شعكةي قْبضة وشعكةي اْبَةإمْبنسبةماودةمنيألسهموهي %منرأسَْل51وأيضْه

100ي شعكةي اْبَة،و مْبنسبة  وشعكة%منرأسَْلي شعكةي اْبَةوهنْوكوني سيطعةكويْه

ةوي شعكْتي قْبضةفالوخضعي شعكةي قْبضة وضعيئبفيهذ ي اْ ةالنمي يَيْتي شعكةي قْبض

فْ َوكيةهيي ايواودي اْبَة هْساكونمجََةووَع هْي شعكةي قْبضةعولي هيئةي َْمة،

هذ ي َسْئا.

منقَْوني شعكْتيالردَيوي ايَصلعولمْيوي:208َصلعويهي َْدة وهذيمْ

تيالربْحوي خسْئععولي شعكةي قْبضةينوَوفيَهْيةكاسنةمْ يةمي يَيْتمجََةوبيَْْ

وي اوفقْتي نقوية هْو جَيعي شعكْتي اْبَة هْوينوَع هْعولي هيئةي َْمةمعياليضْحْت

وي بيَْْتي َاَوقةبهْوفقْ َْواطوبهمَْييعويحولي َاْسبةوي اوقي ي وو يةي ََاَوة

.2وو عخطةإَاْميةوو عكْفةيساعيويجيْتي شعكةي اْبَة



 

.46ي َعمعي سْب ،ص (،2007ماَو،رشْكَْل)1
.46ي َعمعي سْب ،ص (،2007ماَو،رشْكَْل)2
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 استقالل الشركة الفرعيةرابعًا:  

يجبأنوكونةعولي عغممنسيطعةي شعكةي قْبضةعولي شعكةي اْبَة،إالأنهذ يألخيع

يةعني شعكةي قْبضة،وهذيمْيَثاي فعقِْوْممساقوةيساقالاله عني شخصيةيالعابْريةوي قََْو

ععالينون هشخصيةيعابْريةوالينون هغعضي وكْ ة،فْ فأوبيني شعكةي اْبَةوبيني فعع

مساقاعني شعكةيألسْسية،كَْيَابعمنمظْهعيالساقاللهوي جنسيةي خْحةبْ شعكةي اْبَة

خْصبهْويسمخْصبهْيخاوفعنيسمي شعكةي قْبضة،هذيفضالهعنيَفصْليومقعرئيس

.1ي ذمةي َْ يةبيني شعكاين

 األهليةخامسًا: 

فيشعكْتيألمويلوكونأهويةي شعكةهيي َهَةو يسأهويةي شعيَّففيهذ ي اْ ةوَابع

.يألهويةهنْشعطو يسركن

ي سيطعةعول من واَنن بْألهويةحال ي قْبضة ي شعكة واَاع أن يشاعط أَه ي بْحث ويعى

صي ََنوأ،بأنياموسجيوهو شهْر وفقْهي شعكةي اْبَة،ووابعفيهذ ي اْ ةيألهويةي الزمة وشخ

. شعوطإَشْء 

ويعىي بْحثأنهذ ي شعوطونطب معمْذهبإ يهقَْوني شعكْتيألردَي،حيثيشاعط

ي َْدة ي قْبضةفي ي شعكة ي شعكْت204ي قَْونعول ي َْ يةويإلديريةعول بْ سيطعة وقوم ،أن

أنينون وشعكةي قْبضةي سيطعةعولوأ يفمجوسأوَْ هْي اْبَةإمْباَوَّأكثعمنَصفرأس

ي َشْركةأوغْيْتي شعكةي قْبضةبإديرةي شعكةي اْبَة ه205ْإديروهْ،كَْحودي قَْونفيي َْدة

 

.31إسَْعيا،ماَوحسين،معمعسْب ،ص1
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فيإديروهْ،ويساثَْريألمويلفيهْ،بْإل ْفة اقويمي قعوضوي كفْالتووَوياي شعكْتي اْبَة،

شعكةي قْبضةوَوَّبعيءيتيالخاعيعوي َالمْتي اجْريةوحقوقيالمايْز وشعكْتي اْبَةكَْيجوز و
منعرمنقَْوني شعكْتي َعيقييابين نْينذيتي شعوط7وييضْمنيساقعيءَصي َْدة.1

وامإالمالمْكَْل  نصهذ ي َْدة،بْعابْريني سيطعةاليَننين منصوصعويهْسنويه

 عَْ هْ.أي شعكةواَاعبْألهويةي الزمة َاْبَة



  

 

أ :وي ايَصلعول:وكونغْيْتي شعكةي قْبضةمْيوي1997 سنة22منقَْوني شعكْتيألردَيرقم205 َْدةي1
ب.يساثَْريموي هْفييالسهموي سنويت ..يديرةي شعكْتي اْبَة هْيوي َشْركةفييديرةي شعكْتيألخعىي ايوسْهمفيهْ

د.وَوَّبعيءيتيالخاعيعوي َالمْتي اجْريةوحقوق .وي كفْالتوي اَويا وشعكْتي اْبَة هْج.وقويمي قعوض .ويألوريقي َْ ية
 .يالمايْزوغيعهْمني اقوقي ََنويةويساتال هْووأميعهْ وشعكْتي اْبَة هْيو تيعهْ
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 : المبحث الثاني 
 القانونية للشركة القابضة الطبيعة 

يْهمويويهيضْف أَويعي شعكْتي ََعوفةإ لي شعكةي قْبضةفييألحاالوأخذشنالهقََْو

يي ذأيوخذوهسويء فيقويَيني شعكْت،وبْ اْ يفإني شعكةي قْبضةوخضعألحنْمي شناي قََْو

وأسيسهْو َشْئهْ ي َاَوقةباصفياهْلفيامنخاللمَْرساهْ نشْ هْوحأومنحيث ي قويعو

ي قْبضةالوَثاسوىَوعمنأَويعي شعكْتي ََعوفةفيقَْوني شعكْت، ويَقضْئهْ،فْ شعكة

و  القيسمي قْبضةعويهْ يسإالوحفواصفبههذ ي شعكةَظعيه وَهْمي َاَي ةي ايوضطوع

ي وشعكة،و ي اشعيَْتي َقَْرةفإَهْوابْينحولإ لبْ عموعبهْ،والعالقة واسَيةبْ شناي قََْو

يي ذأيجبأنواخذي شعكْتي قْبضة،فبَضي قويَين واعكي اعيةكْ قَْوني فَعسيي شناي قََْو

يبَْينْسبهْ،وذهبمَْبآخع ،1واويوي شناي ذأواخذ إ ل وشعكةي قْبضةبْوخْذي شناي قََْو

ناشعكةمسْهَةعْمةوفقْه وقَْونيألردَي،ووأخذشناشعكةماوودةفْ شعكةي قْبضةوأخذش

 .2مسْهَةوفقْه وقَْوني َعيقيكَْسب وبينْأو

  

 

 .110،معمعسْب ،صي َسْعوة،أحَوماَود1
ي َاضَنوَوياقَْوني شعكْتوي ايَصلعول:"شعكةمسْهَة2019 سنة17ي َعيقيرقمي قَْونمنعرمن7ي َْدة2

أنواَوَّأكثعمنَصف-1أوماوودةوسيطععولشعكْتمسْهَةأوماوودةووعلي شعكْتي اْبَةبإحوىي اْ اين:
ولمجوسإديروهْفيي شعكْتي َسْهَة".أنوكون هْي سيطعةع-2رأسمْلي شعكةإ ْفةإ لي سيطعةعولإديروهْ،
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 : المطلب األول
   خصائص الشركة القابضة

:1اَاعبْ َ ييْي اْ يةوو،عْمةي شعكةي قْبضةشناشعكةمسْهَةواخذ

 .ي اْبَة هْوي َشْركةفيإديرةشعكْتأخعىوسْهمفيهْوقومبإديرةي شعكْت -

 ووظيفأموي هْفييألسهموي سنويتويألوريقي َْ ية -

 .دعمي شعكْتي اْبَة هْعن عي ي قعوضوي كفْالت -

ماوودة،أوحصْْْصفيشْْْعكْتمسْْْْهَةأووَوَّأسْْْهمأووأسْْْيسي شْْْعكْتي اْبَة هْ -

 .بهوفواقي غْيْوهْ

ي شْعكةي قْبضْةهيمنشْعكْتيألمويلوبْ اْ يفإنيالعابْرفيهْينون عأسَْْلي شْعكة، -

 ووكونمسؤو يةكاشعيَّماوودةبَقويرمسْهَاهفيرأسمْلي شعكة.

وقومي شْعكةي قْبضْةبْ سْيطعةي َْ يةويإلديريةعولي شْعكْتي اْبَة هْ،وذ َّعن عي  -

وَوَّي شْْْعكةي قْبضْْْةألكثعمنَصْْْفرأسَْْْْلي شْْْعكةي اْبَة،كموامهذ ي سْْْيطعةعن

 عي ووخاي شْْْْْعكةي قْبضْْْْْةفيوشْْْْْنيامجوسإديرةي شْْْْْعكةي اْبَة،والوَنيي سْْْْْيطعة

 

وي ايوضَنل:1997 سنة22منقَْوني شعكْتيألردَيرقم205وي َْدة204ي َْدة1
:"أ.ي شعكةي قْبضةهيشعكةمسْهَةعْمةوقومبْ سيطعةي َْ يةويإلديريةعولشعكةيوشعكْتيخعىووعل204ي َْدة

ينينون هْي سيطعةعولوأ يفمجوس. 2 .ينوَاوَّيكثعمنَصفرأسَْ هْ. 1 :ني طعقي اْ يةي شعكْتي اْبَةبويحوةم
ج.ياظععول .ب.يليجوز وشعكةي قْبضةوَوَّحصصفيشعكْتي اضْمنيوفيشعكْتي اوحيةي بسيطة .يديروهْ

عكةي قْبضةباَيينمَثويهْفجيمجْ سيديرةي شعكةد.وقومي ش .ي شعكةي اْبَةوَوَّيأسهميوحصةفيي شعكةي قْبضة
.ي اْبَةبنسبةمسْهَاهْ،واليا  هْيالشاعيكفييَاخْببقيةيعضْي َجوسيوهيئةي َويعينحسبمقاضليالحويل

 شعكْتيألخعىي ايأ.يديرةي شعكْتي اْبَة هْيوي َشْركةفييديرةي ::وكونغْيْتي شعكةي قْبضةمْيوي205ي َْدة
ج.وقويمي قعوضوي كفْالتوي اَويا وشعكْتي اْبَة .ب.يساثَْريموي هْفييالسهموي سنويتويألوريقي َْ ية .وسْهمفيهْ

د.وَوَّبعيءيتيالخاعيعوي َالمْتي اجْريةوحقوقيالمايْزوغيعهْمني اقوقي ََنويةويساتال هْووأميعهْ وشعكْت . هْ
 . اْبَة هْيو تيعهْي
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كةي اْبَةفيشْْخصْْيةي شْْعكةي قْبضْْة،و ََْوبقل وشْْعكةي اْبَة َْْورشْْخصْْيةي شْْع

يةمساقوةوذمةمْ يةمساقوة  .1شخصيةقََْو

وََاي شعكةي قْبضةعولوعكي ووجَيعرؤوسيألمويلعن عي وجَيعمشْريع،فضاله -

هْوسيوةوَوياهْمةعن عي قيْمهْبإقعيضي شعكْتي اْبَة هْ  .2عنكَو

يةمسْْْْْْْْاقوة،وعنومْواجَع - وشْْْْْْْْناكامني شْْْْْْْْعكةي قْبضْْْْْْْْةوي شْْْْْْْْعكةي اْبَةوحوةقََْو

ي اسْْْبْتي َْ ية هذ ي شْْعكْتي اْبَةإذيكَْلمَووكةبْ كْما وشْْعكةي قْبضْْة،فاظهع

ْْْديْْةويحْْوةوي َي يَيْْةي َجََْْة ْْْدرأوعنْْوئْْذوحْْوةيقاصْْْْْْْْْْْْْ ي َوحْْوةوَثْْامَيعي َصْْْْْْْْْْْْْ

،ومنهذيي َضَْْْْْْونيظهعي و ْْْْْْع3عويهْي شْْْْْْعكةي قْبضْْْْْْةيالقاصْْْْْْْديةي ايوسْْْْْْيطع

 .4يالقاصْدأ اوَّي شعكةوي ناْئجي ايحققاهْي شعكْتي اْبَة هْ

ْْةعولي شْْْْْْعكةي اْبَةوظهعبو ْْْْْْوحعنوقيْمي شْْْْْْعكةي قْبضْْْْْْة - هيَنةي شْْْْْْعكةي قْبضْْْْ

أغعيضي شْْْْعكةشْْْْعكْتوْبَة هْ،حيثوقومي شْْْْعكةي قْبضْْْْةبااويوأوباأسْْْْيسشْْْْعكة

.5ي اْبَةي َعيدوأسيسهْبَْيخومأغعي هْ

 

.567سْمي،فوزأماَو،معمعسْب ،ص1
(ي شعكةي قْبضةوي شعكةيألموي شعكةي اْبَةفيي قَْوني اجْرأي ج يئعأ.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَة2014سْسي،سْرة)2

 .20ي َعبيبنمهيوأ،ي ج يئع،ص
وي ايَصلعول:"عولي شعكةي قْبضةأنوَوفيَهْية1997 سنة22منقَْوني شعكْتيألردَيرقم208ي َْدة3

كاسنةمْ يةمي يَيةمجََةوبيَْْتيألربْحوي خسْئعوي اوفقْتي نقوية هْو جَيعي شعكْتي اْبَة هْوأنوَع هْعول
َْ  ْتي َاَوقةبهْوفقْه َْواطوبهمَْييعوأحولي َاْسبةوي اوقي ي وو يةي ََاَوة".ي هيئةي َْمةمعيإليضْحْتوي بي

.570سْمي،فوزأماَو،معمعسْب ،ص4
 .35ص(.ي شعكةي قْبضة بيَاهْوأحنْمهْ.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَةي فْوح، يبيْ،2010عبوي اَيو،ماَوفاحهللا)5
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 : المطلب الثاني 
 أهمية الشركة القابضة  

إنيإلقبْلعولوأسيسي شعكْتي قْبضة،كَْأنإقبْلي وولعولإفعيدمويدخْحةبهْفي

وهي:قويَيني شعكْتمْءَايجةي َ ييْي ايواَاعبهْهذ ي شعكْتعولعوةأحَوة

 اإلعفاء من الضرائب على رأسمالهاأواًل: 

ي سببفيهذييإلعفْءهوأنأربْحي شعكةي قْبضةهوبْألحاعبْرةعنحصيوةأربْح

ي شعكْتي اْبَةي ايقوحققاهْووزعاهْعولي شعكْءكاباسبمسْهَاهفيرأسَْ هْ،وقْمل

ي َاومبة ي ضعيبة بوفع ي اْبَة بوفعي شعكْت ي قْبضة ي شعكة وقوم ي ضعيبيفال ومنَْه الزدويج

.1ىي ضعيئبمعةأخع

 توفير السيولةثانيًا: 

حيثوؤمني شعكْتي قْبضةبَضي َويردي َْ ية وشعكْتي اْبَة،فهيوشنامسْهَةفي

ي اْبَةوسْعوهْفي شعكة%منرأسَْل51 بْ نسبة وشعكْت يزيْدةي اْبَة،وهذ سيو ةكبيعة

 .2مشْريَهْوي َنْفسةفيي سوق

 الصعيد اإلنمائيثالثًا:  

وَابعي شعكْتي قْبضةيساجْبة اْمْتي وو ةيإلََْئيةي ايوَودعولي وخاي و نيبْ فْئوة،

ي و نية وشجيع الساثَْريت من عنهْ يناج ي خويألمنبية َْ عولحَيو،عةبويكاسْب ووبْد هْ

 

.47سْب ،صماَو،رشْكَْل،معمع1
(.عالقةي عكةي قْبضةبْ شعكةي اْبَة هْ.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَةي سوطْنقْبوس،2016ي اْوَية،معيمعبوهللا)2

 .13صسوطنةعَْن،
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ي شعك وشجيعظهور هْمْهفيمجْل دوري ذ َّ و َب يألعَْلووطويعهْ، إديرة ْتي اخصصفي

ننإمَْ هبْآلوي:َي قْبضة،وي

ْْعكْت - ْْاهْعولي شْْ ْْوطةوووحيوهْومَْرسْْ ْْةهووعكي ي سْْ ْْعكةي قْبضْْ أهممْواَي بهي شْْ

 ي اْبَةبْ عغممنيالساقاللي ذأواَاعبهعني شعكْتي قْبضة.

 وَووسيوةَْماة عبطعوةشعكْتفيوقلويحومَْه. -

ووَابعمنأهمم ييْي شْْعكةي قْبضْْة،حيثياميالَفصْْْلي اْمبيني المعك يةفييإلديرة: -

ي شْْْْْعكْتي اْبَةمنحيثمجوسيإلديرةومفاسي اسْْْْْْبْت،حيثوقومي شْْْْْعكةي قْبضْْْْْة

ْْعكْوهْي اْبَةبَعحوةمنمعيحايإلَاْج،عولينوكون ْْعكةمنشْْْْْْْْْ ْْيصكاشْْْْْْْْْ باخصْْْْْْْْْ

 .1طعوهْمَيَهْمعوبطةبْ شعكةي قْبضةووالإشعيفهْوسي

سْْْهو ةي اخوصمني َوكية:حيثوسْْْاطيعي شْْْعكةي قْبضْْْةبسْْْهو ةي اخوصمنأأمن -

منمجَوعةمني شْْْْْْْْْْعكْتدفَةويحوة،ووَابعهذ ي َي ةهيي ايأوي شْْْْْْْْْْعكْتي اْبَة

 .2ي فلعولي شعكْتي قْبضةأهَيةخْحة

  

 

.48ماَو،رشْكَْل،معمعسْب ،ص1
.35إسَْعيا،ماَوحسين،معمعسْب ،ص2
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 : المطلب الثالث
 أنواع الشركة القابضة 

ي قْبضةثالثةأَويعوهي: وشعكة

 الشركة القابضة الصافيةأواًل: 

وهيي شناي اقويوأ وشعكةي قْبضةويناصعَشْطهذيي نوعمني شعكْتي قْبضةفيإديرة

،حنْعيأومْوَوكهمنأسهموحصصفيي شعكْتيألخعى،دونأنينون هْأأَشْطوجْرأ

ي َْ يويإلديرأ،حيثينونعَوهْإديرأبال،وكعسهمنأما ويناصعَشْ هْفيي َجْل

ي اْبَة ي شعكْت عول وي عقْبة وو ع1ي اوميه وي اخطيط ي وريسة عول َشْ هْ يقاصع حيث ،

 يالساعيويجيْتوي اوميهدونأأَشْطمْدأ.

 الشركة القابضة المختلطةثانيًا: 

وسييعَشْطي شعكْتي اْبَة هْ،إ لعمني شعكْتي قْبضةبْإل ْفةينونَشْطهذيي نو

،فقوَصقَْونشعكْت2فإَهْوقومبأعَْلحنْعيةووجْريةبَيويهعنَشْطي شعكْتي اْبَة هْ

،عوليَه:"واو لي شعكةي قْبضةمنخالل1991سنة203قطْعيالعَْلي َْمي َصعأرقم

هْيساثَْرأموي هْ،كَْينون هْعنويالقاضْءينوقومبْالساثَْربنفسهْ...".ي شعكْتي اْبَة 

 

 .38يعوت:ديري َوم وَاليين،ص(.ي شعكةي قْبضة.ب1992مْمو)م يام،1
.39م يام،مْمو،معمعي سْب ،ص2
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يمْي قَْونيألردَيوي َعيقي ميجي ي وشعكةي قْبضةمَْرسةيالعَْلي صنْعيةوي اجْريةيال

ي شعكْتمنقَْون205منخاللي شعكْتي اْبَة هْ،فقوحصعيغْيْتي شعكةي قْبضةفيي َْدة

منعرمنقَْوني شعكْتي َعيقي.7يألردَي،وي َْدة

 الشركة القابضة العائليةثالثًا:  

كونهذيي نوعمني شعكْتي قْبضةبومودعودمنأفعيدي َْئوةي ويحوة،بايثياعأسكااي

يفعيدويحومنهمعَاشعكة،وينونمجَوعهذ ي شعكْتخْ ع وشعكةي قْبضة،وياميالوفْقبين

،وياَي 1ي َْئوةعولكيفيةيإلديرةويألفضويةمنأماي َاْفظةعولي اويزنديخاي شعكةي قْبضة

في يعغبون ي ذين ي ورثة سنويت شعيء عول يسْعو حيث ي ورثة باجَيع ي شعكْت من ي نوع هذي

ويةيالساثَْر،حيثيالَساْب،كَْوشناي شعكةي قْبضةوسيوةوَنني ورثةيألقويةمنماْبَةعَ

.2نوأسيسي شعكةي قْبضةيسَح وورثةي َنوفينبْإلديرةأنيََوويعوليماالكي عقْبةإ

  

 

.50رشْكَْل،معمعسْب ،صماَو،1
.15سْسي،سْرة،معمعسْب ،ص2
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 : المبحث الثالث
 أركان الشركة القابضة 

 ونصوصْه،فإنوأسيسهْياموفقَْمةي شعكةي قْبضةوأخذشناي شعكةي َسْهَةي بَْأن

يةي اي إ لإمْبْ وجوء، عيقاينىوإحوأسيسي شعكةي َسْهَة،ويامذ َّبَظَلأحنْمي قََْو

ي َْم، يالكااْب عول أسهَهْ بطعح وذ َّ يألمويل عول ي اصول بقصو يقاصعأوي جَهور أن

.1يالدخْري َْمإ ليالكااْبعولي َؤسسيندوني وجوء

 : المطلب األول
 األركان الموضوعية  

ي قْبضة ي شعكة في يألركْن وأركْنمو وعيةخْحة،إ لوونقسم عْمة أركْنمو وعية

:وأركْنشنوية

 أواًل: األركان الموضوعية العامة

ي شعكةي قْبضةكأأشعكةأخعىوقومعولعقوبينأ عيفهْ،وبْ اْ يالبومنوويفعيألركْن

 وَقودوهي:ي َو وعيةي َْمة

 الرضا: -1

هوي اَبيععنإريدةيأل عيفوي َاَثوةفييإليجْبوي قبول،وياعوبعوليََويمي ع ْعوم

وي ا ويإلكعي  كْ توط يإلريدة ي ع ْحاياْهوخْ يْهمنعيوب ينون أن بو ي شعكة،فال ،تعيعقيْم

ويجوز كامنأحْبر ْ عيبمنعيوبيإلريدةأنيطوبإبطْلي َقو،ومْياعوبعويهمن

إبطْل وشعكة،ويَنن وع ْأنينونمنَومْهكَْ و مياف ي شعكْءعولوقويعي اصصمثاله،

 

ي وشعكةي قْبضة.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَةماَوخضيعبسنعة،ي ج يئع،ص2019 بَيع،َسيبة)1  .37(.ي نظْمي قََْو
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ْهفإذي بإبعيمعقوي شعكة،ويَابعهذيي اصعفحايحقََْو كَْينصبي ع ْعولمجعدي وعو

.1 وخوفعنهي ويعوو ميبعمعقوي شعكةياعوبعويهيال ا يمبْ اَويض

 :األهلية-2

ي َْمة،وَابع ي َو وعية يألركْن من ويحويهوهيي ألهوية  ي ع ْركنْه شعكْت،مع ففي

فاَابعيألهويةهنْركن،و كنيفصايألشخْصكشعكْتي اضْمنوكونأهويةي شعيَّهيي َهَة

بينيألهويةكعكنعني ع ْفيشعكْتيألمويل،فاكونأهويةي شعكةهيي َهَةو يسيهوية

ؤخذبهفيهذ شعط،وعويهيصبحي بطالني ذأيإ لي شعيَّ،وبْ اْ يوناقايألهويةمنركن

 .ي اْ ةبطالنَسبي

 المحل: -2

هوي َشعوعيالقاصْدأي ايهوغْيْتي شعكةحسبعقووأسيسهْ،ومااي شعكةي قْبضة

وغيعمخْ ف،ْ َسْهَةفيي شعكْتي اْبَةو ديروهْ،والبوأنينوني َاامشعوعْهبيعيديساثَْر 

،فاليجوزأنينونماا2والبوأنينوني َاامَننْهوغيعمساايا، ونظْمي َْمويآلديبي َْمة

 اسهياي وعْرةمثاله.أوي شعكةي قْبضةوأسيسشعكْتوكونغطْء اهعيبي ََنوعْت

 السبب: -3

مْ يمَينبتعضي اَْقو،فياَثاعولي تْ بفييساتاللمشعوعإ لهوي بْعثي ويفع

ي َااوي سببشيئْهويحويهفيعقو ي ََنلفيصبح بهذي بْ َاا ي سبب يخاوط ي عبح،وقو واقي 

.3ي شعكة،والبوأنينوني سببمشعوعْهأيضْهوغيعمخْ ف ونظْمي َْمويآلديبي َْمة

 

.27(.أحنْمي شعكة بقْه وقَْوني اجْرأي ج يئعأ.ي ج يئع:ديرهومة ونشع،ص2004فو يا،َْدية)1
.39 بَيع،َسبية،معمعسْب ،ص2
 .42ي ج ءي سْبع،معمعسْب ،ص-َْحيف،ي يْس،موسوعةي شعكْت3
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ثانيًا: األركان الموضوعية الخاصة

مَْبيألركْني َو وعيةي َْمة،أركْنمو وعيةإ لالبوأنواويفعفيي شعكةي قْبضة

خْحةياَي بهْعقوي شعكةعنغيع مني َقود،وهي:

 تعدد الشركاء: -1

وفقْه وقَْونيألردَي،فالبوعْمةحيثأني شعكةي قْبضةوكونعولشناشعكةمسْهَة

منقَْوني شعكْتيألردَيعودي شعكْءفيي شعكة90دتي َْدةمنوَودي شعكْءفيهْ،فقوحو

/ب90يساثنْءيهفيَفسي َْدةيعطلو كني َشععيألردَيبْثنينعوليألقا،ي َسْهَةي َْمة

بينَْيشاعطقَْوني شعكْتعولمويزوأسيسي شعكةي َسْهَةمنقباشخصويحوبَويفقةي وزيع،

.1َْمةدي شعكْءعنخَسةفيي شعكةي َسْهَةي ي َعيقيأاليقاعو

 تقديم الحصص: -2

يوا مكاشعيَّفيي شعكةي قْبضةباقويمحصاه وشعكةسويءكَْلَقويةأمعينية،فْ شعكة

ي وحيو وويئنين، ي شعكْءهيي ضَْن أموي هْوحصص ي قْبضةهيمنشعكْتيألمويلووكون

سنويتياميالكااْببهْ،أمْأوفْ اصةي نقويةوكونعبْرةعنمبوغمني َْلعولشناأسهم

غيع َّمني َقومْتي َينية،أوبعيءةيخاعيعأومنقولأواصةي َينيةفهيوقويمي شعيَّ َقْري 

.2ويشاعطي وفْءبْ َقومْتي َينيةبْ كْماعنوي اأسيس،ووَنحمقْباي اصصي َينيةأسهمعينية

 

معمعيعْةيحنْمي فقعة)ب(من-َصلعول:"ب،وي اي1997 سنة22منقَْوني شعكْتيألردَيرقم90ي َْدة1
(منهذيي قَْونيجوز ووزيعبنْءعولونسيبمبعرمني َعيقبي َويفقةعولينينونمؤسسي شعكةي َسْهَة99ي َْدة)

 ي َْمةي َاوودةشخصْهويحويهيوينوؤولموكيةي شعكةي لمسْهمويحوفيحْلشعيئهكْمايسهَهَْ".
 .40 بَيع،َسيبة،معمعسْب ،ص2
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 نية المشاركة: -3

ني شعكْءأأي َنْفسةوعوموَْرضي َصواةبيأأرغبةكاشعيَّفيواقي هوفي شعكة،

فكاشعيَّيجبأنينون ويهي قورةعولي عقْبةويامذ َّببذلي َجهودوي اَْونغيعي َشعوعة،

بينهم، تعضوي اَْونويإلشعيف فيَْ ويقاسْمهْ يألربْح واقي  ياَثافي واقي غعضمشاعك

:1وواَثاهذ ي نيةفيثالثةعنْحع

ْْْإ - ْْعكةاليامإَشْْْْْ ْهؤني شْْْْْ ْْ ْْْءهذيأوهْعع ْْْْْ مبعيهو ََْوامبينأفعيد همي عغبةفيإَشْْْْْ

 ي شخصي ََنوأ.

امنهمباقويمَصيبهمني اَْونيإليجْبيبيني شعكْء ااقي أغعيضي شعكة،مثاقيْمك -

 رأسي َْل.

ية - ،وهذييَاَوعول بيَةي سْْْْْْْْْْهمي ذأيَوكهي َسْْْْْْْْْْْويةبيني شْْْْْْْْْْعكْءفيي َعيك ي قََْو

 ي شعيَّي َسْهم.

 اقتسام األرباح والخسائر: -4

ركنيقاسْميألربْحوي خسْئعهوي عكني جوهعأفيي شعكةي قْبضة،وياَثافيمنيمْيناج

عن عي يساتاللي َشعوع،وواَامْينجمعنهمنخسْئع،كاشعيَّبَقويرمنأربْحعنه

باسبمْوميالوفْقعويهفيعقوي شعكة،وحعمْنأحوي شعكْءمنأومشْركاهفيرأسي َْل،

يَافْءهذيي عكنإ لعومواَياأحوي شعكْءَصيبهمني خسْئعيؤدأأويألربْحبهمنَصي

.2وبْ اْ يبطالنعقوي شعكة

 

.46سْمي،فوزأماَو،معمعسْب ،ص1
 .48ي ج ءي سْبع،معمعسْب ،ص-َْحيف،ي يْس،موسوعةي شعكْت2



33 
 

 

 ثالثًا: األركان الشكلية

ي قْبضةهومني َقودي شنويةوبْ اْ يالبومنإفعيغهفيقْ برسَيعن عي ي شعكةعقو

ي كاْبةوي شهع،وواَثايألركْني شنويةفي:

 الكتابة: -1

ي شعكْتيألردَيرقم92ي َْدةَصل قَْون وأسيس1997 سنة22من عولأن وب

يألسْسي، ظْمهْ َو ي شعكة وأسيس عقو به يعف  أن يجب قَْوني شعكة ذ َّ عول َص وييضْ

وهوي ذأعقوي شعكةالبوأنينونمناوبْه،وبْ اْ يفإنمنه،17ي شعكْتي َعيقيفيي َْدة

يَطيوطبي  نظعية)ي شعكةي فَوية(وهيي شعكةي ايالينونعقوهْمناوب،إذيكْنهنْ َّ

مو وعية.أوخوافيأحويألركْنسويءكَْلشنوية

،وي بطالني نسبْ الهفيهذ ي اْ ةعقوي شعكةفينون َسبيْه بيهوي ذأيجوزبطالَْه

. وصويبهيحيَْْه

ي َشععمن عورةإفعيغعقوي شعكةفيقْ بعيوهْويعىمَْبمني فقهأني انَةي ايي

يي ذأيقومونعويهإ لمناوب،هي فلَظعي شعكْء فيحينيعىمَْب،1أهَيةي ََاي قََْو

أني انَةمنذ َّوكَنفيأنعقوي شعكةياعوبعويهإَشْءشخصمَنوأمويومني فقهأخع

 .2هياَاعبنيْنذيويويَْرسحيْةمساقوةعنيألشخْصي ذينسْهَويفيوكوين



 

.109(.ي شعكْتي اجْرية.ي قْهعة:ديري جْمَةي جويوة،ص2006ماَوفعيو)ي َعيني،1
 .110ي َعيني/ماَوفعيو،ي َعمعي سْب ،ص2
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 الشهر: -2

عول وياعوب ي َاْحة، شعكة بْساثنْء ي شعكْت أَويع مَيع شهع ي شعكْت قَْون أومب

ي شعكة،وينون شهععقوي شعكةي قْبضةأهَية سببين،يألولألَهبطالنيإلخاللبهذيي عكن

يشناوسيوةال العي تيععويه،وهومبوأأسْسيفيي ََاي اجْرأ،وي ثَْيفْ شخصيةي ََنوية

1عكةالواكونإالمنوْريخوسجياعقوي شعكةأأشهعهْ. وش

 : المطلب الثاني 
 جزاء تخلف أحد األركان 

 أواًل: جزاء تخلف أحد األركان الموضوعية العامة

ينوني َقو،يإلكعي أوي توطأوتعيعإذيشْبإريدةأحوي شعكْءعيبمنعيوبي ع ْ،كْ ا

قْباله إلبطْل،وي بطالنفيهذ ي اْ ةهوَسبي،أأاليجوز وَانَةأنوقضيبهْمنووقْء

َفسهْ،واليجوزي اَسَّبهذيي بطالنإالمنقباي شعيَّي ذأوقعري بطالن َصوااه،وي ول

وي شعكةي قْبضةفإنإذيحنمببطالنعقفي ضَنية،أوي ا بْ اَسَّبْ بطالنبْإلمْزةي صعياة

ي بطالنبْ نسبة وَساقبافقط،أمْفيي فاعةبينإبعيمي َقووي انمببطالَه،فإني شعكةوَوشعكة

.2 اقوقي تيعي ذأوَْمامعي شعكةباسنَيةْيةهفَوية،وذ َّحَ

يةفيَْحصافيي  َْ يفْ بطالني نسبيهوي ذأيجوزوصويبه،أأأَهيو وأثْرقََْو

.3أمْفيي اْ عوي َساقبافإَهينونبْ ا،وهذييالوجْ هومْأخذبهي فقهي َصعأ

 

 .162ي ج ءيألول.معمعسْب ،ص-(.موسوعةي شعكْت2008ي يْس)َْحيف،1
.151فو يا،َْدية،معمعسْب ،ص2
 .94(.ي شعكْتي اجْرية،ي قْهعة،ديري نهضةي َعبية،ص2011ي قويوبي،سَياة)3
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سببهْغيعمشعوعبسببمخْ فاه ونظْمي َْمويآلديبأوي شعكةإذيكْنمااويعى بْحثأَه

وهعيبأوي َْمة،كَْ وكَْلي شعكةي قْبضةوسْهمبإديرةشعكْتوكونغطْء الوجْربْ َخوريت

يألسواة،فإني ج يءي ذأياعوبفيهذ ي اْ ةهوي بطالني َطو ،وي ذأيا  كاذأمصواة

كْنمني تيع،كَْيجوز وَانَةأنوقضيبهمنووقْءأوعكْءكْنمني شسويءأنباَسَّبه

،وهذيمْأخذبهي فقهي سْئو.ي ضَنيةأوَفسهْ،والي ولهذيي بطالنبْإلمْزةي صعياة

 ثانيًا: جزاء تخلف أحد األركان الموضوعية الخاصة

يةركنمنيألركْني ثالثةي سْ فةي ذكعوهيوَودي شعكْيأإنوخوف ءووقويمي اصصَو

طالني َطو ي ذأاليجوزوصويبه.ي َشْركةيعوبي ب

يََويمومودي شعكة فقويَهْي َقومْتويألسسي ايوقومعويهْ،فْ شعكةإ ليؤدأذ َّو

وفيهذ ي اْ ةفإَهيا  كاذأمصواةأنياَسَّبْ بطالن،،وكونمنَومةفيَظعي قَْون

.1ويجوز وَانَةأنوقضيبهمنووقْءَفسهْ

ي بطالني نسبي،وهوي بطالني ذأيَننإ لفيؤدأركنيقاسْميألربْحوي خسْئعأمْوخوف

يةفيَْحصافيي َْ ي، كنهينونبْ افيي اْ ع وصويبهيحيَْْهكَْيسوفنْويو وآثْرقََْو

حٍومْ،ويقْبوهفيإ لوي َساقبا،وهذيمْأخذبهي فقهي َصعأويخذبهقَْوني شعكْتيألردَي

.ي قَْوني َوَييألردَيي َقوي ويقفعوليإلمْزة

 

 

.41سَيع،معمعسْب ،صمعويَي،1
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 ثالثًا: جزاء تخلف أحد األركان الشكلية

ياعوبعولوخوفأحوي شعوطي شنويةهويََويمومودي شعكة،و نكْنمني ََننأنينون

ألَهْمني نظْمي َْموالوَودية، هْومودمني نْحيةي فَوية،فإَهْغيعمومودةمني نْحيةي قَْوَ

فالينونإريدةي شعكْء،خْحةيني شعكْتي َسْهَةي َْمة هْأثععوليألقاصْدي و ني،إ ل

شعهْفيي جعيوةي عسَية، يإالبَووسجيوهْوحوورشهْدةي اسجياَو ووكون وشعكةومودقََْو

،وهذي1ي َقعرةفيي قَْون إلمعيءيتهْقوومخالفْهي شعكةبْ وةبطالَْهمطوقْهإذيوبينأنوأسيس

17ومْبَوهْمنقَْوني شعكْتيألردَي،وأيضْمَْصلعويهي َْدة92مَْصلعويهي َْدة

ومْبَوهْمنقَْوني شعكْتي َعيقي.

  

 

 .400ي ج ءي سْبع.معمعسْب ،ص-(.موسوعةي شعكْت2008َْحيف،ي يْس)1
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 : الفصل الثالث
 عن أعمال الشركات التابعةالشركة القابضة  مسؤولية صور

مسؤو يةي شعكةي قْبضةعني شعكةي اْبَةبفكعوينمنشأَهَْإعْقةهذ ي َسؤو ية.وصطوم

ي شعكةي قْبضة،حيثواَاعي شعكْتي اْبَةعنيساقاللي شعكْتي اْبَةهيي فكعةيألو ل

بْساقاللشخصياهْي ََنويةعنشخصيةي شعكةي قْبضة،وبْ اْ ييساقاللي ذمةي َْ يةي خْحة

وشعكةي اْبَة،أمْي فكعةي ثَْيةي ايقووويمهفكعةمسؤو يةي شعكةي قْبضةعني شعكةي اْبَةهي 

مبوأَسبيةي َقود،فْ َقودي َبعمةبيني شعكةي اْبَةوي تيعالوعوبي ا يمْتمْ يةبْ نسبة وشعكة

.1ي تيعفيهذ ي َقودي قْبضة،وفقْه وقويعوي َْمة وَقود،فْ شعكةي قْبضةوَومن

يبيني شعكةي قْبضةوشعكْوهْي اْبَة هْ  كنيألخذبهْويني فكعوينوي قولبْالساقاللي قََْو

ي فَويةيساقاللإ ليؤدأ ي نْحية ، ذ َّيوموَوعين َسؤو يةي شعكةي ويحوةعنيألخعىمن

يألولهو ي اْبَة، ي شعكة أعَْل ي شعكةي قْبضةعن بهْ وقوم ي اي يإلديرة أعَْل مسؤو يةعن

ي قْبضة،وي ثَْيهومسؤو يةي شعكةي قْبضةعنديوني شعكةي اْبَةوهومْسنباثهفيمباثين.







 

.281م يام،مْمو،معمعسْب ،ص1
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 : المبحث األول
 مسؤولية الشركة القابضة الناشئة عن أعمال اإلدارة 

كةي اْبَةمنوَيينأعضْءمجوسوساطيعي شعكةي قْبضةبْعابْرهْأكبعي َسْهَينفيي شع

إديرةي شعكةي اْبَةوع  هم،وبْ اْ يي سيطعةعولمجوسيإلديرة،ووكونوبَْه ذ َّمويع وشعكة

ي اْبَة،وبْ اْ يفإنأثعوصعفْتي شعكةي قْبضةبْعابْرهْهيي َسيطعةينصعفعولي شعكة

أع عول ي قْبضة ي شعكة مسؤو ية ووكون يسانْديهي اْبَة، يإلديرة سيوإ لَْل بهيَنة يسَل مْ

ي َشعوع،حيثوهيَني شعكةي قْبضةبويسطةمويعهْي ذأوَينهفيي شعكةي اْبَة،وأيوتهذي

يالوجْ مانَةي سيني فَعسية،إذقضلبأن:"ي سيطعةيإلديريةي ايوَْرسهْي شعكةي قْبضةعول

 وسيطيجَامويعأي شعكةي اْبَة،يخضَونعنومْيَْرسونعن عيأوي شعكةي اْبَةمبْشعة،

.1َشْ هم سيطعةي شعكةي قْبضة"

 : المطلب األول
 األساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة 

وقصيعية،أوإنمسؤو يةي شعكةي قْبضةعنأعَْلي شعكةي اْبَة هْإمْأنوكونعقوية

وهذ ي َسؤو يةسويءكَْلعقويةأموقصيعيةفإَهْوبنلعولأسْسأني شعكةي قْبضةوَومويعيه

مبهْي َويعفي وشعكةي اْبَة،وبْ اْ يفإَهْوااَاكْفةيال ا يمْتي نْوجةعني اصعفْتي اييقو

.2حوودي صالحيْتي ََنوحة ه

 

ية سيطعة2020،مشْرإ يه:ي نَيَي،بسْمحَوأ)1938ي انمي صْدرعنمانَةي سيني فَعسيسنة1 (.»ألومهي قََْو
ية«،ي شنةي قْبضةعولشعكْوهْي اْبَة،مج  .294(.1.)17وةمْمَةي شْرقة وَوومي قََْو

،وي ايَصلعول:"ينون َجوسإديرةي شعكة1997 سنة22منقَْوني شعكْتيألردَيرقم156ي فقعةأمني َْدة2
يألعَْلوي اصعفْتي َسْهَةي َْمةأومويعهْي صالحيْتي كْموةفيإديرةي شعكةفيي اوودي اييبينهَْظْمهْ،ووَابع
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ي قْبضةعقوية ي شعكة ي ََنوحة هْأبنْءيهعولفاكونمسؤو ية وي صالحيْت يإلديرة عَْل

عومأويألوفْقأوفَنويإلخاللبْأل ا يمْتي نْشئةعني َقوبَومبي َقومعي شعكةي اْبَة،

فهنْوااَاي شعكةي قْبضةي َسؤو يةويَنني عموععويهْبَومبي َسؤو يةي َقويةإذيونفيذهْ

هْيوفْقبينهْوبيني شعكةي اْبَة،أوكْنهنْكعقو إذيمْثبلعج ي شعكةي اْبَةعنوفْءديَو

.1والوساطيعي شعكةيألمي اخوصمني َسؤو يةإالبإثبْتي سببيألمنبي

و ي ي قْبضةي شعكةسألكَْ عول ي ثالثةوي اياقصيعيةي َسؤو يةبنْءيه يألركْن عول وقوم

وي ضعروي َالقةي سببيةبيني خطأوي ضعر،ووثبلهذ ي فَاي ضْر وَسؤو يةي اقصيعيةوهي

ي قْبضةإمْبثبوتيروكْبهْي َسؤو يةعنأعَْليإلديرةي ايوقومبهْي  فَا ْرأ عَشعكة

بثبوتوَسفي شعكةي قْبضةبإديرةي شعكةي اْبَة.أو،بْ شعكةي اْبَة

ي َعيقيأحنْممسؤو يةي شعكةي قْبضة ذ َّالبوأومينظمأأمنقَْوني شعكْتيألردَي 

كا عريوا بْ تيعيوا موي ايونصعولأن،يألحنْمي َْمةفيي قَْوني َوَيإ لمني عموع

22منقَْوني شعكْتيألردَيرقم257مسببهبضَْنهذيي ضعرإذَصلي فقعةأمني َْدة

عول:1977 سنة

أأمويعأوعضومجوسإديروهْأورئيسأو وشعكةي َسْهَةي َْمة"إذييسْءأأمؤسس

أبقْهْ ويهأحبحمو مْهبوفَهْأوموظففيهْيساََْلأأأمويلوخصي شعكةوالي اصفيةأو

 

ي اييقومبهْويَْرسهْي َجوسأومويعي شعكةبْسَهْمو مة هْفيمويمهةي تيعي ذأياَْمامعي شعكةباسنَيةو هْ
 ي عموععويهبقيَةي اَويضعني ضعري ذأ ا بهْوذ َّبتضي نظععنأأقيويعدفيَظْمي شعكةأوعقووأسيسهْ".

 .385اَو،معمعسْب صغنْم،شعيفم1
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يةو َْني اَويضعنأأ عرأ اقهأو مسؤوالهعنهْ،فيو مبإعْدوهْ وشعكةمعي فْئوةي قََْو

واَوهمسؤو يةم يئيةوعوبهْعويهي اشعيَْتي َََولبهْ".إ لع،بْإل ْفةبْ تيأوبْ شعكة

 الشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة خطأأواًل: 

يإلديرةحسبيخاالفحفةي َويعذيوه،فيَْيألفَْلي ضْرةي ايوعوكبهْأويألخطْءوخاوف

ي ي ذأيَْرسإديرةي شعكةووسييعأمورهْهو: فَويفْ َويعيمويعفَوي،أوإذيكْنمويعقََْو

إيجْبية ييأ ميذكعوَيينهفيعقووأسيسي شعكةويجبعويهأنيَْرسيعَْاله بوونسنوقََْو

فيَننمسْء ةي َويعي فَويعنيألعَْليإليجْبيةي ايقال ية.ووقيعبناحعيةو ساأومثاوَيين

يفيَننمسْء اهعنكايألعَْلْيروكبهْووقوممسؤو ياهعولأسْسهْ،أم بْ نسبة وَويعي قََْو

يهو:1سهوأوسوبيةواَثافيإهَْلأوي اييروكبهْ،سويءكَْلأعَْلإيجْبية ،وي َويعي قََْو

بَومبي نصفيي نظْميألسْسي وشعكةي اْبَةبشنارسَيويَْرسيإلديرةبتضي ذأيَين

ي نظععنَسبةي اَوَّ.

يإلهَْلفيأوعني اقصيعوييسأ وأعضْءمجوسإديرةي شعكةي قْبضةوعويهفإني َويع

إذ1997 سنة22رقميألردَيي شعكْتمنقَْون157 ويمبْوه،وهومْأكووهي َْدةمأديءه

َصلعول:

"أ.رئيسوأعضْْءمجوسإديرةي شْعكةي َسْْهَةي َْمةمسْؤو ونوجْ ي شْعكةوي َسْْهَينوي تيع

مَيَهم وقويَينويألَظَةي َََولبهْو نظْمي شْْعكةوعنأأأوعنكامخْ فةيروكبهْأأمنهم

 

 .102بنيعبوي عحَن،قصي،معمعسْب ،ص1
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َْْمْةعولإ بعيءذمْةمجوسيإلديرةدوني َالحْقةخطْأفيإديرةي شْْْْْْْْْْْْْْعكْةوالواولمويفْقةي هيْئةي 

ية عئيسوأعضْءي َجوس". ي قََْو

عول:1997 سنة21منقَْوني شعكْتي َعيقيرقم120كََْصلي َْدة

ه "عولرئيسوأعضْءمجوسيالديرةأنيبذ ويمني َنْيةفيووبيعمصْ حي شعكةمْيبذ َو

إديرة ويديروهْ ي خْحة ووبيعمصْ اهم ذ َّعنعنْيةفي ين  ويفي أنال يةعول وقََْو سويَة

ي هيئةي َْمةعنأأعَايقومون بهبصفاهمي شخصي ََاْدمنأمثْ هم،وهممسؤو ونأمْم

هذ ".

كَْياومبعولكامني َويعوعضومجوسيإلديرةعنوونفيذهم ويمبْوهميال ا يمباوود

قَْوني شعكْت،وفيهذ ي اْ ةالمسؤو يةعويهمفيسوطْوهموف مَْصعويهَظْمي شعكةو

حْلمنيلي شعكةي اْبَةبخسْئع،فاليساطيعأعضْءمجوسيإلديرةمهَْبذ ويمنعنْيةوحعص

.1فيإديرةي شعكةأنيضَنويَجْحي شعكةوواقيقهْ ألربْح

ج فيموموديوهْبايثووكوني شعكةي قْبضةمسؤو ةعنووصفيةي شعكةي اْبَةوظهورع

أعضْءي َجوسأوإهَْلمنرئيسأوالوساطيعي وفْءبْ ا يمْوهْ،إذيكْنسببي َج وقصيع

ي َْمفيإديرةي شعكة،وينون وَانَةأنوقعرواَياديوني شعكةكوهْأو بَضهْأوي َويع

في1997 سنة22َصقَْوني شعكْتيألردَيرقم وشعكةي قْبضةحسبمقاضلي اْل،فقو

منهعول:159ي َْدة

 

(.مسؤو يةي شعكةي قْبضةعنديوني شعكْتي اْبَة.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَةعَْنيألهوية،2018ي خيعيت،خْ وو يو)1
 .73صيألردن،
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وي اكْ" بْ اضْمن مسؤو ون ي َْمة ي َسْهَة ي شعكة يديرة مجوس وأعضْء وجْ رئيس فا

إهَْ همفيإديرةي شعكةغيعأَهفيحْ ةوصفيةي شعكةوظهورعج أوي َسْهَينعنوقصيعهم

يإلهَْلمنأوي اقصيعأوبْ ا يمْوهْوكْنسببهذيي َج ي وفْءفيموموديوهْبايثالوساطيع

ي َجوس ي شعكةأورئيسوأعضْء إديرة ي َْمفي ي اسْبْت أوي َويع وقعرموققي أن وَانَة

كوهْ ي شعكة ديون ي َج  هذي عن مسؤول كا وواودأوواَيا ي اْل، مقاضل بَضهْحسب

ي َانَةي َبْ غي ويمبأديؤهْومْيذيكْني َسببون وخسْرةماضْمنينفيي َسؤو يةأمال".

مسؤو ونوجْ مجوسإديرةي شعكةي اْبَةوي ََينمنقباي شعكةي قْبضةويعىي بْحثأن

إهَْليوا بهم،و نأووقصيعأومخْ فةأو عرأوي شعكةوي َسْهَينوي تيععنكاخطأ

أكثعفيحْلي اََو،أوي َسؤو يةي َاعوبةعويهمإمْوكونمسؤو يةشخصيةواعوبعولعضو

َْوجةعنونفيذأويمعي شعكةي قْبضة،فهنْوااَاي شعكةي قْبضةي َسؤو يةوكونمسؤو يةأو

كْموة.

فإني شعكةي قْبضةوسألمسؤو يةكْموةعنأعَْلي شعكةي قْبضةإذيكَْلوَوَّمَيع

كَْل%فهيمنوقومبهذ ي اْ ةباَيينأعضْءمجوسيإلديرةبْ كْما،أمْإذي100أسهَهْبنسبة

فإني شعكةي قْبضةالوسألإالبنسبةيألسهمي ايوَوكهْ%51أأمْيَْدلَسبةي اَوَّم ئية

فيي شعكةي اْبَة.
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 ثانيًا: تعسف الشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة

هوقيْمحْحبي ا بََامشعوعيوخافيحوودحقهإاليَهيصبحغيعمشعوعي اَسف

عني ا  ااقي مصواةشخصيةمالكْني  .1قصومنهيأل عيربْ تيعوخعومْه

ويقومي اَسفعولعنصعين

عنصعمْدأياَثابْ اْقي ضعربْ تيع-

يةواقي مصواةشخصيةوويفعَأوعنصعمَنوأياَثاباويفعَيةيإل عيربْ تيع-

عول:1976 سنة40رقممني قَْوني َوَييألردَي66َصلي َْدة

يجبي ضَْنعولمنيساََاحقهيساََْالهغيعمشعوع.-1"

وينونيساََْلي ا غيعمشعوع:-2

 إذيووفعقصوي اَوأ. -أ

 إذيكَْلي َصواةي َعموةمني فَاغيعمشعوعة. -ب

 ي َنفَةمنهالوانْسبمعمْيصيبي تيعمن عر.إذيكَْل -ت

 .2إذيوجْوزمْمعىعويهي َعفوي َْدة" -ث

عول:1951( َْم40ي قَْوني َوَيي َعيقيرقم)من7كََْصلي َْدة

 

(.َظعيةي اَسففييساََْلي ا ووطبيقْوهْفيفسخي َقود)أ عوحةدكاوري (،مْمَة2018بْ طيب،عبوي َجيو)1
 .62،ي ج يئع،ص1ي ج يئع

 .1976 سنة40مني قَْوني َوَييألردَيرقم66ي َْدة2



44 
 

 

منيساََاحقهيساََْالهغيعمْئ ومبعويهي ضَْن.-1"

ة:ويصبحيساََْلي ا غيعمْئ فييألحويليآلوي-2

 إذي ميقصوبهذييالساََْلسوىيإل عيربْ تيع. -أ

واقيقهْقويوةيألهَيةبايثالوانْسْْْْبإ لإذيكَْلي َصْْْْْ حي اييعميهذييالسْْْْاََْل -ب

 مطوقْهمعمْيصيبي تيعمن عربسببهْ.

 .1واقيقهْغيعمشعوعة"إ لإذيكَْلي َصْ حي اييعميإ يهْهذييالساََْل -ت

ي قْبضةي اَسفي بْحثأنفكعةىويع ي شعكة مذورهْفيفكعةوجوفييإلديرةمنمَْب

ي اَسففييساََْلي ا ،فْ ا هوي َصواةي اييقعرهْي قَْونبسوطاه،بايثيساََاحْحب

وفيحْ ةوجْوزي صالحيْتي ََنوحةويساََْ هْي ا حقه َني اوودي ايرسَهْي قَْون،

فيإساََْلف تعضواقي مصواةشخصيةففيهذ ي اْ ةيَابعوَسأو تعضيإل عيربْ تيع

يَننمسْء ةي شعكةي قْبضةبْعابْرهْي َويع وشعكةي اْبَةعني اَسفي ذأوعوكبهي ا وعويه

.أثنْءمَْرساهْ إلديرة

ي قْبضة كْماحصصي شعكةي اْبَةفالومودهنْ واَسف،ي شعكةو ذيكَْلَسبةموكية

ذ َّأنحالحيْتمجوسيإلديرةياودهْي هيئةي َْمة،أمْفيحْ ةكَْلَسبةمسْهَةي شعكة

بْ اانمفي ي نسبةوسَح هْ ي اْبَةومعذ َّفإنهذ  ي قْبضةالوشناكْماحصصي شعكة

.اَسففيهذ ي اْ ةوكوينمجوسيإلديرةفيَننوصوري 

 

 .1951 سنة40مني قَْوني َوَيي َعيقيرقم7ي َْدة1
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 : المطلب الثاني 
 السيطرة اإلدارية للشركة القابضة على الشركة التابعة  وشروط مظاهر

يةي َاْحةفيسبياواقي هوفهْي َاَثافي وساََاي شعكةي قْبضةمَيعي وسْئاي قََْو

ووََاعولووحيومهودزيْدةيألربْح،حيثوََاباطبي خطةعَاموحوةعولشعكْوهْي اْبَة

هذ ي شعكْتفيسبياواقي هذيي هوف،ووبوومظْهعي سيطعةيإلديرية وشعكةي قْبضةعول

حورو ااويوهذ ي صورالبومنبيْنشعوطمسؤو يةي شعكةي قْبضةعنةي شعكةي اْبَةبَو

.1أعَْلي شعكةي اْبَة

 ارها مديرًا للشركة التابعةأواًل: شروط مسؤولية الشركة القابضة باعتب

 فعليًا للشركة التابعة أوأن تكون الشركة القابضة مديرًا قانونيًا   -1

يْهإذيكَْلي سيطعةيإلديريةعولي شعكةي اْبَةواممبْشعةه وكوني شعكةي قْبضةمويعيهقََْو

بنوني شعكةي قْبضةعضوفيمجوسيإلديرة،ووكوني سيطعةفَويةإذيمْرسلي شعكةي قْبضة

حعية،و و مسوطْتيإلديرةبشنافَوي،بأنوَْرسأعَْلإيجْبيةواَو بْإلديرةبنايساقاللو

ْهفيأحويألمه ةيإلديريةفيي شعكةي اْبَة، اكوني شعكةي قْبضةفيهذ ي اْ ةفوكنمَينةقََْو

،وبْ اْ يوكونمسؤو ةعنَاْئجأعَْ هْ،وعويهفَالووخولي شعكةي قْبضةفيإديرة2مويعيهفَويْه

ي اَسفي ذأيروكباه.أوسألعنيألخطْءي ويقع،فيجبأنوأوشعكةأخعىسويءمنحيثي قَْون

 

 

 .79عيمعبوهللا،معمعسْب ،صي اْوَية،م1
(.يإلفالسي وو ي َجَوعةي شعكْتماَودةي جنسيْت.يإلسننورية:ديري جْمَةي جويوة،2006غنْم،شعيفماَوغَْم)2

.36ص
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 تعسفًا في اإلدارة: أوأن ترتكب الشركة القابضة خطًأ   -2

الوقوممسؤو يةي شعكةي قْبضةبَجعدووخوهْفيإديرةي شعكةي اْبَة،فْألحاهويساقالل

نيإلديرةالبوي شخصيةيالعابْرية وشعكةي اْبَة،وبْ اْ يحالوقوممسؤو يةي شعكةي قْبضةع

.1ي اَسف عريهمْ يْه وشعكةي اْبَةأوواَسففييإلديرةويسببهذيي خطأأوأنوعوكبأخطْء

 أن تكون الشركة التابعة عاجزة عن الوفاء  -3

يَابعإعسْري شعكةي اْبَةوعج هْعني وفْءشع ْه قيْممسؤو يةي شعكةي قْبضة،وينون

ي اْبَةأنيطْ بويهذ يألخيعةبْ وينأواله،وفيحْلعج هْعنيألديءيَنن همعولديئنيي شعكة

مطْ بةي شعكةي قْبضةفيحْلوويفعشعوطمسؤو ياهْبْعابْرهْمويعيه وشعكةي اْبَة،وهومْأيووه

ي ج يئعيةمانَةي نقضي فَعسية،إذرفضل وبديئنيشعكةوْبَةفَعسيةفيإديَةي شعكةي قْبضة

هم .2 ووفْءبويَو

 ثانيًا: صور السيطرة اإلدارية للشركة القابضة على الشركة التابعة

 تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة بشكل فعلي -1

و ديريْهي شعكةي قْبضةسيطعة بْألغوبيةإوخْذي قعيريتيخو هْهي شعكْتي اْبَة هْعولمْ يْه

يةي اصصويألسهم،ووساطيعي شعكةي قْبضةوَيينوع لأعضْءمجوسيإلديرةموكي نْوجةعن

فيي شعكةي اْبَةوي اانيمبْ اْ يفيمعيك سوطةيوخْذي قعير،ويَننووخيصوسْئاوأسْ يب

سيطعةي شعكةي قْبضةفيإديرةي شعكةي اْبَةفي:

 

.119ي ج ءي عيبع.بيعوت:عويويت وطبْعةوي نشع،ص–يإلفالس–(.ي كْمافيي قَْوني اجْرأ1985َْحيف،ي يْس)1
2Cass.com., 4janvier1982, Bull.civ.,IV, p.106.
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فإَهْحصْْصي شْْعكةي اْبَة،أوأكثعمنأسْْهمأو%51مَْسْْباهوَوَّي شْْعكةي قْبضْْة -1

واوزوبَْه ذ َّأغوبيةيألحْْْْْْْْْويتفيي هيئةي َْمة،ومنثمي اانمبإديرةي شْْْْْْْْْعكةي اْبَة

وي اأثيعفيقعيريوهْي َعك ية،ودونحْمة ونصعولذ َّفيي نظْميألسْْْْْْْْسْْْْْْْي وشْْْْْْْعكة

ْْْهَ ْْويتي َسْْْْ ْْوري قعيريتبأغوبيةأحْْْْ ،و كنيجبمالحظةيَهفي1يني اْبَة ْ َْوصْْْْ

يبأكثعيةأوإماَْعْتي هيئةي َْمةي َْموة غيعي َْديةيجبأنينوني نصْْْْْْْْْْْْْبي قََْو

ْْلعويه75الوقاعن َْْْ هْوهذيمَْصْْ %مثايماَْعي هيئةي َْمة تعضوخفيضرأسْْ

ْْعكةي115ي َْدة ْْعكْتيألردَي،ففيهذ ي اْ ةالواَنني شْْ ْْةمنمنقَْوني شْْ  قْبضْْ

 ي اصويلبَْوَوكهمنيسهم،خْحةيذي موكنموكياهْكْموة وشعكةي اْبَة.

ْْةفيوَيين -2 ْْعكةي قْبضْْْْْْ ْْعكةي اْبَةعولح ي شْْْْْْ ْْعيحةفيَظْمي شْْْْْْ ع لأوي نصحْْْْْْ

ْْةي اانمبقعيريتي اَيين ْْعكةي قْبضْْْْ ع لأوأعضْْْْْْْءمجوسإديروهْ،وبْ اْ يوخوياي شْْْْ

شْْْْعكةي اْبَة،فيااق وبَْه ذ َّ وشْْْْعكةي قْبضْْْْةي سْْْْيطعةيإلديريةأعضْْْْْءمجوسإديرةي 

 .2عولي شعكةي اْبَةبتضي نظععنَسبةي اَوَّ

ي سْْيطعةغيعي َبْشْْعةفاليشْْاعطأنوكوني شْْعكةي قْبضْْةمسْْْهَةبشْْنامبْشْْعفيرأسَْْْل -3

 .3 وشعكةي قْبضةي شعكةي اْبَة،حيثيَننأنوَاوهذ ي سيطعةعن عي شعكةوْبَة

 تولي الشركة القابضة الرقابة اإلدارية على الشركة التابعة  -2

وقومي شعكةي قْبضةبََْرسةرقْبةمساَعةعولي ا يمي شعكةي اْبَةبأديءمهْمهْ،ووكون

فوذهْي َبْشع ي عقْبةيإلديريةهيي طعيقةيألكثعفْعويةفيمَْرسةي شعكةي قْبضة سيطعوهَْو

 

.114مسْعوة،أحَوماَود،معمعسْب ،ص1
.77يالبعيهيم،معوينبورأ،معمعسْب ،ص2
.114مسْعوة،أحَوماَود،معمعسْب ،ص3
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شعكْتوْبَةأوعولي شعكةي اْبَة،ووخاوفأسْ يبي عقْبةفقووَْرسهْي شعكةي قْبضةَفسهْ

،ويعىي بْحثأنأفضاأسْ يبي َعيقبةهويألسووبي َوروسوي َنظممنخاللي سيطعة1 هْ

ي ايَصلعولينينون204/2ي َْدةإ ليسانْديهي فَْ ةعولمجوسإديرةي شعكةي اْبَة،

وأ يفمجوسيديروهْ. ي قْبضةي سيطعةعول هْإذيكَْلي شعكةووبوغهذ ي عقْبةذروو وشعكة

 سنة22رقمي اْبَةمَووكةبْ كْما وشعكةي قْبضة،و مينصأأمنقَْوني شعكْتيألردَي

ي َعيقيرقمأو1997 ي شعكْت ي قْبضةعول1997 سنة21قَْون ي عقْبة وشعكة عولح 

في2015عْم2مي شعكةي اْبَة،فيحينَصعولذ َّقَْوني شعكْتيإلمْريوييالواْدأرق

منهعول:"يجبعولي شعكةي قْبضةيوخْذيإلمعيءيتي الزمة ضَْنقيْمي شعكْت268ي َْدة

ي َاْسبيةي الزمة اَنينأعضْءمجوسيإلديرة بْ سجالت بْالحافْظ ي َويعينأوي اْبَة مجوس

 خسْئعقووموفقْهألحنْمهذي وشعكةي قْبضةمني اأكومنأني قويئمي َْ يةوحسْبيألربْحوي

ي اْبَةي قَْون" ي قْبضةمسْهَةفيي شعكة أو،ويَابعهذيمفاع ْهحنَْهحينَْوكوني شعكة

مْ كة هْ.

  

 

 .66ي خيعيت،خْ وو يو،معمعسْب ،ص1
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 : المبحث الثاني 
 مسؤولية الشركة القابضة الناشئة عن ديون الشركة التابعة 

وهذي ي َساقوة ي َْ ية بْ ذمة ي اْبَة ي شعكة ي اْبَةواَاع ي شعكة وَاع َْممعن يالساقالل

بْ شخصيةي ََنويةي َساقوة،وياعوبعولذ َّوَوَّي شعكةي اْبَة عأسَْ هْي َساقاي ذأيشنا

ي ضَْني َْم وويئنينكَْينون هْمي يَيةمساقوة،كَْياعوبعولي ذمةي َْ يةي َساقوة وشعكة

ضةعنديوني شعكةي اْبَة هْفيمويمهةديئنيهذ يألخيعة،ي اْبَةعوممسؤو يةي شعكةي قْب

.1إالإذيي ا ملي شعكةي قْبضةبَقاضلعقوكفْ ة

بْ اْ ياليجوز ويئنيي شعكةي اْبَةي عموععولي شعكةي قْبضةومطْ باهْونفيذي ا يمعول

هْوحوورحنم ،بإعسْرهْعْو ي شعكةي اْبَة،واليجوزفيحْ ةووقفي شعكةي اْبَةعندفعديَو

.2اليَاو وشعكةي قْبضةعسْرفإنهذييإل

 : المطلب األول
 الشركة التابعة  عن ديون األساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة 

ي شعكة يَنن قو ي اْبَة وخطع،حيث ي شعكة وي َسْهَينفي ي ويئنين واَعضمصْ ح قو

ي اْبَة ااقي مصْ اهْ ي اْبَةويساتاللي شعكة ي اَوأعولحقوقديئنيي شعكة ي قْبضةمن

ونأنوااَاي شعكةي قْبضةأأمسؤو ية، ذ َّفإني شعكةي قْبضةعولحسْبي شعكةي اْبَة،ود

وكونمسؤو ةعنديوني شعكةي اْبَة، ذ َّظهعتعوةَظعيْتيعاَوهْي فقهإلقْمةمسؤو ية

 

ي اْبَة.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَة(.2015ي َشْعوة،هشْمعوي)1 ي قْبضةعنأعَْلي شعكْت موىمسؤو يةي شعكة
 .26يإلسعيءي خْحة،يألردن،ص

.74أبو ْ ب،حالحي وين،معمعسْب ،ص2
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ظعيةحورية ي شعكةي قْبضةعنديوني شعكةي اْبَة،وهذ ي نظعيْتهيَظعيةي و عي ظْهع،َو

ظعيةوحوةي َشعوع.ي شعكةي اْبَة،َو

أواًل: نظرية الوضع الظاهر كأساس لمسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة

وقومهذ ي نظعيةعولأني صوةبيني شعكةي قْبضةوي اْبَةوقومبخو مظهعخْدع،يجَا

وي ا يمْوهْ،فْألحاديئنيي شعكةي اْبَةيَاقوونأني شعكةي قْبضةمو مةبويوني شعكةي اْبَة

ي كامني شعكةي قْبضةوي شعكةي اْبَة،و كنيواْدمصْ حي شعكاينيوفع هويالساقاللي قََْو

همواَاعبضَْني ا يمي شعكةي قْبضةبوفْءديونوْبَاهْ،إذييعاقوي تيع ي تيع العاقْدبأنديَو

.1يألسْسأَهمشعكةويحوةوأقومويعولي اَْقومَهْعولهذي

منأمثوةي و عي ظْهع،يشاعيكي شعكةي قْبضةوي شعكةي اْبَةفيي َقعي عئيسيويإلديرة،

إديرةي شعكاينبويسطةَفسيألشخْصمَْقواليظهع وتيعأأإشْريتعوليَفصْلي شعكةأو

ةفاََافيمنَْهْي قْبضةعني شعكةي اْبَة،فاوخاي شعكةي قْبضةفيعالقْتي شعكةي اْبَ

وبْسَهْعولي عغممني شخصيةيالعابْريةي َساقوة وشعكةي اْبَة،وي ايقووخو بنظعي تيع

يالعاقْدأني شعكةي قْبضةوأخذي ََويةي اجْرية اسْبهْ،وأولمن ب َظعيةي و عي ظْهع

ضةيخو يالعاقْد وىي تيعأنوصعفي شعكةي قْبإ لهيمانَةي نقضي فَعسية،ي ايذهبل

أني شعكةي قْبضةعوليساَويدديئم َويمهةأعبْءي شعكةي اْبَة،أوبأَهْبصودمشعوعويحو،

.2بسببوصعفي شعكةي قْبضةكوكياعني شعكْتي اْبَة

 

.88إسَْعيا،ماَوحسين،معمعسْب ،ص1
2ROUSSEAU sous requite 20 nov.1992s.1926p.302. 285أشْرإ يهم يام،مْمو،معمعسْب ،ص.
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فقويشاع وي جويزمسؤو يةي شعكةي قْبضةعنديونتهذ ي نظعيةمنبَضي فقهيَاقو

ي شعكةي اْبَة،أنينوني و عي ظْهعَايجةخطأيروكباهي شعكةي قْبضة،ألني شعكةي قْبضة

الواوخافيي َالقْتي اجْرية وشعكةي اْبَة،وبْ اْ ياليَنن وَوينينيالدعْءبأَهميعاقوويأَهم

.1ي شعكةيألمعوليعابْرأَهمني صَبدمجَشْطي شعكاينكَْويياَْموونمع

يبينوذ َّيجبعومي اسْهافيوطبي َظعيةي و عي ظْهع بسببيالساقاللي قََْو

،فاليَنن وَاَْقوينوناجعنهْيمايْزيتمَنويةبضةوي اْبَة،فكامنهَْواَاعبشخصيةي شعكةي قْ

يالدع ي اْبَة ي شعكة أنغْيْتمع ي قْبضة،السيَْ ي شعكة ياَْموونمع أَهم يعاقووي بأَهم ْء

الوشَامَْرسة1997 سنة22رقممنقَْوني شعكْتيألردَي205ي شعكةي قْبضةوفقْه وَْدة

ي صنْعية،ومعذ َّويساقعيريه وََْمالتفإذيسْهَلي شعكةي قْبضةفيدفعأويألعَْلي اجْرية

ي اَْقومعي شعكةي اْبَةالعاقْد أَهْي شعكةي قْبضة،فإنهذ يألخيعةوكونمسؤو ة لإي تيع

.2عنهذ يال ا يمْت

ويعىي بْحثأَهبإمنْنديئنيي شعكةي اْبَةوفقْه هذ ي نظعيةمطْ بةي شعكةي قْبضةبْ ويون

ي َالقةبيني شعكايني قْبضةوي اْبَةوي ايأوموتإ لي َعوبة همبذمةي شعكةي اْبَة،بْالسانْد

،مَْمَوهميَاقوونأني شعكةي قْبضةمو مةبوفْءديوني شعكةي اْبَة.مخْ فْه واقيقةمظهعيه

 

 

 

.286م يام،مْمو،معمعسْب ،ص1
(.موىمسؤو يةي شعكةي قْبضةعني شعكةي اْبَة.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَةي يعموك،2013بنيعبوي عحَن،قصي)2

.80أربو،يألردن،ص
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 ثانيًا: نظرية صورية الشركة التابعة كأساس لمسؤولية الشركة القابضة عن ديونها

فْ صوريةهييحطنْعمظهعمخْ ف واقيقة،عنوقومهذ ي نظعيةعولأسْسي صورية،

 عي ساععقوحقيقيبَقوأخعحورأحيثياظْهعيأل عيفبْ اَسَّبْ َقوي صورأ،فيحين

.1ينونقصوهَْي اَسَّبْ َقوي َسااع

مني قَْون147،وي َْدة1976 سنة43مني قَْوني َوَييألردَيرقم368َصلي َْدة

عول:1951 سنة40ي َوَيي َعيقيرقم

 ياَسنوي ين ي نية حسني كَْوي إذي ي خْص و وخوف ي َاَْقوين فوويئني حورأ عقو يبعم إذي-1"

عويثباويي َساا بْ َقو ياَسنوي وأن بهم أ ع ي ذأ ي َقو حورية يثباوي أن  هم ين كَْ ي صورأ بْ َقو

 بهم.بجَيعي وسْئاحوريةي َقوي ذأي ع

 ي َسااع بْ َقو يآلخعون ووَسَّ ي ظْهع بْ َقو ي بَض فاَسَّ ي شأن ذوأ مصْ ح وَْر ل و ذي-2

. ألو ين" يألفضوية كَْل

من148،وي َْدة1976 سنة43رقممني قَْوني َوَييألردَي369كََْصلي َْدة

عول:1951 سنة40رقمي قَْوني َوَيي َعيقي

 شْعيئط قويسْاوفل ديم مْ ي صْايح هو ي اقيقي فْ َقو ظْهع بَقو حقيقيْ عقويه ي َاَْقوين سْاع "إذي
.حااه"

كَْمْءفيقعير َانَةي اَيي يألردَية:

فسخي َقوألني صوريةفيي َقودوفاعضأوفيعقوي بيعالوصوحسببْه بطالنةأني صوري

ومودعقوينأحوهَْي صورأي ظْهع،وي ثَْيي َقوي اقيقيي َسااعويآلثْري ايواعوبعولهذين

 

.61ننورية:ديري َطبوعْتي جْمَية،ص(.ي نظعيةي َْمة ال ا يم.يإلس1997سوطْن،أَور)1



53 
 

 

(مني قَْوني َوَييألردَيمَْيومبيإلبقْء369و368ي َقوينماصورةفيَصي َْدوين)

ي نْفذ ي اقيقيهو ي َقوينعولأنينون بْ نسبة وويئنينعول ي نْفذ ي َْقوينوي صورأهو بين

1وي خوفي خْصإنيخاْرويذ َّ..."

باتيعمعك  ي َسْهَينباصعفْتحورية بقيْم ي قْبضة وينونمفهومي صوريةفيي شعكة

بْ اْ يمجوسيإلديرةي اقيقي،ووَابع بإَشْءمعك إديرةوهَي،ويخافي يإلديرةي عئيسي وشعكة

عكةفيهذ ي اْ ةذيتمجوسإديرةوهَيوآخعحقيقي،حيثوقومي شعكةي قْبضةبإَشْءفععي ش

هْ،فيظهعهذيي فعع وتيع  هْعولشناشعكةوْبَةإذيمْأوشنلعولي اوقفعنوسويوديَو

مْ يةعولأَهشعكةمساقوةووْبَة وشعكةي قْبضة،وحقيقةيألمعأَه يسإالفععبهوفخو ذمة

.2مساقوة واصولعوليالئاَْني َطووبمني تيع

يسانويماهْدمانَةي نقضي فَعسية نظعيةي صوريةالعابْري شعكةي قْبضةمسؤو ةعن

ديوني شعكةي اْبَة،وذ َّبااَياديوني شعكةي اْبَة وشعكةي قْبضةألنهذ يألخيعةأعوَل

ااْبعأعَْ هْوالغطْءي شعكةي جويوةي ايسانشئهْ،وأنوأسيسزبْئنهْبعسْ ةوََمفيهْأَهْس

.3ي شعكةي جويوة يسإالبهوف عيئبيوماْسبي

  

 

.21(،مشْرإ يه:بنيعبوي عحَن،قصي،معمعسْب ،ص1069/1987وَيي حقوقرقم)1
.243هنو،حسنماَو،معمعسْب ،ص2
3Cass.25 avril 1968 bull.civ.Iv n.33 p 117. 3p. 117 289مشْرإ يه:م يام،مْمو،معمعسْب ،ص.
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 ثالثًا: نظرية وحدة المشروع كأساس لمسؤولية الشركة القابضة عن ديون التابعة

ي اْبَة ي شعكة ي قْبضةوشنامع ي شعكة ي نظعيةعولأسْسأن يقاصْديةوقومهذ  وحوة

ماكْموة،وبشناخْصعنومْوكونأسهمي شعكةي اْبَةمَووكة وشعكةي قْبضة،كَْوجَعمي يَية

.1ي شعكةي قْبضةحسْبْوهْوحسْبْتي شعكةي اْبَة،مَْبَنيوكْمامْ يويقاصْدأبيني شعكاين

ي قْبضةعنأعَْلي شعكةوأيوي قضْءي فَعسيَظعيةوحوةي َشعوعكسبب َسؤو يةي شعكة

يالماهْد يَابع حيث ي ََا قَْون مفهوم في ويحويه مشعوعْه يشنالن أَهَْ يعابْر عول ي اْبَة،

ي فَعسيأني شعكةي قْبضةوي شعكةي اْبَةبنظعقَْوني ََامجَوعْهيقاصْديْهويماَْعيْهموحويه

.2أأمشعوعْهويحويه

 اكْماي َْ يويالقاصْدأبيني شعكايني قْبضةوي اْبَةيَنيأنيإ لذهبمَْبمني فقه

وحوةي َسؤو يةوجْ ديوني شعكةي اْبَة،وبْ اْ ييا  وَانَةفيحْ ةواق ديونعولإحوى

ة وشعكةي قْبضةبْعابْرهْ ي شعكْتي اْبَةأنواخذإمعيءيتمَْعية ومجَوعةي شعكْتي َنَو

وة،بْ عغممنأنكامنهَْوَوشعكةمساقوة،ذ َّأني شخصيةي ََنوية كاوحوةيقاصْديةويح

.3منهذ ي شعكْت يسلإالرم يةالومود هْفيي ويقع

ي فقه من أخع مَْب ذهب وصوحكسبب ابعيعإ لفيحين ي َشعوعال وحوة َظعية أن

ينو ي اْبَة،حيث ي شعكة أعَْل ي قْبضةعن ي شعكة مْ يةمسؤو ية ي قْبضةَشْ ْت ن وشعكة

ي اْبَةي ايوَْرسأعَْلوجْريةوحنْعية،فضالهعنأن و ديريةمخاوفةعنَشْ ْتي شعكة
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ي َفهوموحوةي َشعوعاليَابعمفهومْهماوديهفيي قَْون،ويالعاَْدعويهقوينطوأعولمصْعب

.1واَو باقويعومودي َشعوعي ويحو

خاللي نظعيْتي سْبقةي ايومعع هْأنمسؤو يةي شعكةي قْبضةعنويعىي بْحثمن

 وويقع.أعَْلي شعكةي اْبَة إنَظعيةوحوةي َشعوعهييألَسبوطبيقْه

 : المطلب الثاني 
 مظاهر السيطرة المالية للشركة القابضة على الشركة التابعة 

 للشركة القابضة على الشركة التابعة الماليةأواًل: صور السيطرة  

الوكافيي شعكةي قْبضةبْ سيطعةيإلديريةعولي شعكةي اْبَة،باوَاوهذ ي سيطعة اشَا

ي شؤوني َْ ية،ويعىي بْحثأني سيطعةي َْ يةي ايوعبطي شعكةي قْبضةبْ شعكةي اْبَةهيعول

معك ية،ووكونمظْهعهذ ي سيطعةي َْ يةبقيْمي شعكةغعيري سيطعةيإلديريةواسمبأَهْعالقة

ي قْبضةبااويوي سيْسةي َْ ية وشعكةي قْبضة،ووَوياي شعكةي قْبضة وشعكةي اْبَةوكفْ اهْ،

ويساخويمي شعكةي قْبضة واقوقي َْ ية وشعكةي اْبَة هْ،ووكونمظْهعهذ ي سيطعةوف ي اْ ي.

 القابضة بتحديد السياسة المالية للشركة التابعةقيام الشركة   -1

ي شؤون بْ اوخافي وكافي فإَهْال إَشْئهْ ي تعضمن بااقي  ي قْبضة ي شعكة وقوم حال

 وشعكةي اْبَةوي عقْبةعويهْ،باواجْوزذ َّ اانمسيطعوهْي َْ يةعولي شعكةي اْبَةإلديريةي

بْساخويمأسْ يبمْ يةوماْسبيةبشنايضَن هْي سيطعةعولي ذممي َْ ية وشعكةي اْبَة،ووَنينْه

ينونذ َّبااويوكيفية هذ ي سيطعةوقومي شعكةي قْبضةبااويوي سيْسةي َْ ية وشعكةي اْبَة،و

 

.95بنيعبوي عحَن،قصي،معمعسْب ،ص1



56 
 

 

ي اْبَة وشعكة ي َجَوعة ديخا يالقاعيضمن ينونعن عي  كأن ي اْبَة ي شعكة َشْط وَويا

بْعاَْدأسووبي اَوياي ذيويوذ َّبْالعاَْدعولي َويردي خْحةأومنخْرمهْ،أوي قْبضة

ي اْبَة ي ش1 وشعكة وااكع ذرووهْعنومْ ي َْ ية ي سيطعة ووبوغ كْفة، ي قْبضةسوطةإحوير عكة

ي قعيريتي َْ ية،ووَابعي شعكةي اْبَةفيهذ ي اْ ةمجعدوحوة إلَاْجي اوزيع،والياولذ َّ

دوني اَيي بيني قعيريتي َْ يةي انفيذيةي ايواخذهْي شعكةي اْبَةوي قعيريتي َْ يةيالساعيويجية

.2ي صْدرةعني شعكةي قْبضة

 يل الشركة القابضة للشركة التابعة وكفالتها:تمو   -2

يظهعدوري شعكةي قْبضةي عئيسيفيعَويةوأسيسي شعكةي اْبَةوي ذأينونبعأسمْل

ي وعمي َْ يمني شعكةي قْبضةإ لمني شعكةي قْبضة،كَْوكوني شعكةي اْبَةفيحْمةديئَة

،والوسَحي شعكةي قْبضة3فيةعولي شعكةي اْبَةعن عي ي قعوضبَْيضَنسيطعةمْ يةإ ْ

بشناعْم وشعكةي اْبَةبإحويرأسهممويوةكوسيوة واَويا،ألنذ َّينْلمني َعك يةيإلديرية

وي َْ ية وشعكةي قْبضة،ويظهعي ووري َْ ي وشعكةي قْبضةفيعَويْتي اَوياي َصعفي وشعكة

ي ايي اْبَة،وذ َّعنومْوط ي اْبَة ي شعكة وكفا ي قْبضةأن ي ََو ةمني شعكة ي َصْرف وب

في1997 سنة22رقم،وأيوهذ ي سيطعةي َْ يةكامنقَْوني شعكْتيألردَي4 وبلقعوض

منعرمنه،إذَصْعول7فيي َْدة1997 سنة21،وقَْوني شعكْتي َعيقيرقم205ي َْدة

أنمنبينغْيْتي شعكةي قْبضة:"وقويمي قعوضوي كفْالتوي اَويا وشعكْتي اْبَة هْ".
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 استخدام الشركة القابضة ألموال الشركة التابعة:  -3

يةوكون وشعكةي اْبَةشخصيةمَنويةمساقوةعني شعكةي قْبضة،إالأن مني نْحيةي قََْو

هذ ي شخصيةي ََنويةونَومعولأرضي ويقع،حيثوقومي شعكةي قْبضةبْساخويمأمويلوحقوق

لأَهْفععمنفعوعهْعولي عغممني فْرقي كبيعبيني فععي شعكةي اْبَة،فهيواَْمامَهْعو

يحعيحيطو يوي شعكةي قْبضةمنيساخويم وي شعكةي اْبَة،وييضْعومومودأأَصقََْو

.1أمويلي شعكةي اْبَة

 ثانيًا: صور مسؤولية الشركة القابضة الناجمة عن السيطرة المالية على الشركة التابعة

 لشركة القابضة تجاه دائني الشركة التابعةمسؤولية ا -1

يالسْسي ذأوقومعويهمسؤو يةي شعكةي قْبضةعنديوني شعكةي اْبَةهوحوورفَا

256إذمْءفيي َْدة1976 سنة43ي قَْوني َوَييألردَيرقمأكو  ْرمنقبوهْ،وهومْ

مَي بضَْني ضعر".منهأن:"كاإ عيربْ تيعيو مفْعوهو وكْنغيع

واَوديألفَْلي ضْرةي ايواعوبعولي َسؤو يةي اقصيعيةي سْب ذكعهْ،ويَننوصورهذ 

ي قْبضةبشنايخْ فحسني نيةوعوم ي قْبضةكَْ ووصعفلي شعكة بْ نسبة وشعكة يألفَْل

بَصواةي شعكةي اْبَة،وطْب وصعفْوهْمعيألمَْةي ويمبوويفعهْفيمَْمالوهْبَْيعوب عر

هْوَثاي قعيريتفَولي شعكةي قْبضةأنوعيعيعنوإحوير وي اَويَْتمصواةي شعكةي اْبَةكَو

أغوبيةيألسهمفيي هيئةي َْمة وشعكةي اْبَة،وفيحْلثبوتأني شعكةي قْبضةوهوفمنخالل

،وهنْحوثإخااللفيَيةي َشْركةوبْ اْ ييا  وشعيَّواقي مصْ اهْي شخصيةإ لقعيريوهْ
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فإَهْوكونمسؤو ةعنأنيطوبفسخي شعكة ومودخوافيركنمنأركْني َو وعيةي خْحة،

يأل عيري نْمَةعنهذ ي اصعفْت،كَْوااق مسؤو يةي شعكةي قْبضةعنويالمانْععنيوخْذ

.1تي ايوصبفيمصواةي شعكةي اْبَةو مواصعفبَْ هْمنسوطةإديرية وفعي ضعري قعيري

قعيرقضل1/7/2014عَْنحيثأَهْأحورتباْريخيسائنْفوهذييالوجْ ييووهمانَة

بَسؤو يةشعكةقْبضةعني ا يممْ يماعوببذمةشعكةوْبَة هْ َجعدأني شعكةي اْبَةمَووكة

ْما وشعكةيألم،وفيهذ ي قضيةقْملشعكةي قبس واطويعي َقْرأذيتي َسؤو يةي َاوودةبْ ك

بْالوفْقمعي َوعيينعولبيَهمقطَةأرضفيمنطقةي َقبةيالقاصْديةي خْحة،قبضلشعكة

بْساعديدي قبسمبوتْهمنثَنيألرضو مياموسجياي بيعرسَيْه وىديئعةيألري ي، ْ بي َوعون

ي َبوغوأقْمويي وعوى وشعكةي قبسوأيضْه وشعكةوََيعيألردني قْبضةعولأسْسأن

يةوبْ اْ يذماهْي َْ ية، شعكةي قبسوْبَة هْ،ووَسنلشعكةوََيعبْساقاللشخصياهْي قََْو

بضةعنأعَْلإالأنمانَةيالسائنْفشْيَلمانَةي َو وعفيإقعيرمسؤو يةي شعكةي قْ

منقَْوني شعكْت204ي شعكةي اْبَة هْعولأسْسأني شعكةي قْبضةبانموَعيفهْفيي َْدة

وَوَّووويعشعكْتوْبَة هْ،كَْيساو لمانَةيالسائنْفبْ قْعوةي قْئوةأني اْبعوْبعواليفعد

.2ةي اْبَةي َوعلعويهَْبانم ابعيعي َسؤو يةي اضْمنيةبيني شعكةي قْبضةوي شعك

ي شخصية بْساقالل ماَسنين يالسائنْف مانَة قعير في عويهَْ ي َوعل ي شعكاْن  َنل

ية كامنهَْ،وأَهوبَْه ذ َّيالساقاللالخصومةبيني َوعينوشعكةوََيعي قْبضةي اي ي قََْو

فمانَةيالسائنْفوفيمَعض،وبْ نايجةأيوتمانَةي اَيي موقيألرض مووقعيوفْقيةبيع
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ة رفضهْألسبْبي اَيي قْ لمانَةي اَيي إني شعكةي قْبضةوََيعوَوَّمَيعي اصصي َنَو

ي َْ ية ي ذمة ي ااويايألخيعفي ي قبسووخافي ي اْبَةوأنأعَْلشعكة ي قبس  عأسَْلشعكة

بضةوَْرسأعَْ هْمنخاللي شعكة وشعكةي قْبضة،َبهلي َانَةأيضْهعولأني شعكةي قْ

ي اْبَةمسؤو  ي قْبضةوي شعكة هَْبايثاي اْبَة، ذ َّكوهوَابعي شعكة ينبْ اضْمنعنديَو

وكون وشعكةي قْبضةمسؤو يةعنأعَْلي شعكةي اْبَةووسألي شعكةي اْبَةعنأعَْلي شعكة

.1ي قْبضة

هْ،ووا مي شْْْْْْعكةي قْبضْْْْْْةبوفْء ويعىي بْحثأَهفيحْ ةعج ي شْْْْْْعكةي اْبَةعني وفْءبويَو

َقاديوني شْْعكةي اْبَةإ لديوني شْْعكةي اْبَة،عن عي دعوىي َسْْؤو يةي َوَيةي ايوهوف

هْ هْمويعيهإ لي َاوقفةعندفعديَو رة،الروكْبعضْْْْْْْويهفيمجوسيإلديأوي شْْْْْْْعكةي قْبضْْْْْْْةكَو

وَسْْفْهفيإديرةي شْْعكةي اْبَة،والبومنبيْنأحنْمهذ ي َسْْؤو ية،منأوي قْبضْْةخطأهي شْْعكة

خاللمَعفةحْحبي ا فيرفعدعوىي ويونوي َانَةي َخاصةفيهذ ي وعوى.

 صاحب الحق في رفع دعوى الديون:أ_ 

منهعول:159فيي َْدة1997 سنة22َصقَْوني شعكْتيألردَيرقم

وجْ " وي اكْفا بْ اضْمن مسؤو ون ي َْمة ي َسْهَة ي شعكة يديرة مجوس وأعضْء رئيس

إهَْ همفيإديرةي شعكةغيعأَهفيحْ ةوصفيةي شعكةوظهورعج أوي َسْهَينعنوقصيعهم

يإلهَْلمنأوي اقصيعأوفيموموديوهْبايثالوساطيعي وفْءبْ ا يمْوهْوكْنسببهذيي َج 

ي َجوس ي شعكةأورئيسوأعضْء إديرة ي َْمفي وقعرأوي َويع أن ي اسْبْت وَانَة موققي
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كوهْ ي شعكة ديون ي َج  هذي عن مسؤول كا وواودأوواَيا ي اْل، مقاضل بَضهْحسب

يي َسؤو يةأمال".ي َانَةي َبْ غي ويمبأديؤهْومْيذيكْني َسببون وخسْرةماضْمنينف

بإ  يمرئيسوأعضْءمجوسيإلديرةوي َويعي َْمباكَوةي َخاصةإذيهفإنمانَةي افويسةهي

ي َناوب،وحودهذي ي افويسة بنْءعول وبقْ ي هْوذ َّ ديَو ي َاوقفةعندفع ي شعكة ديون

رئيسأوْءمجوسيإلديرةمنهي شخصي َخاصباقويمي طوبإل  يمأعض160ي قَْونفيي َْدة

باكَوةي نقصفيديوني شعكة،وأعطلي ا فيإقْمةي وعوى َعيقبعْمأوي َجوس ي َويع

22منقَْوني شعكْتيألردَيرقم160ي شعكْتو وشعكةوألأمسْهمفيهْ،حيثَصلي َْدة

ىبَقاضلأحنْمي َويد)عول:"يا  وَعيقبو وشعكةوألأمسْهمفيهْإقْمةي وعو1997 سنة

157،158،159.")

 المحكمة المختصة في دعوى تكملة الديون ب_ 

يألردَيي َانَةي َخاصةبْ نظعفيدعوىوكَوةي ويوني َقْمةعولي شعكْتحودقَْون

ي اي بْ َانَة ي شعكة موموديت في ي َج  عن وي نْمَة وي َويع يإلديرة مجوس وأعضْء رئيس

ي شعكةي اْبَة،وي َانَةي َخاصةعسْري شعكةبْعابْرأنهذ ي وعوىَْشئةعنإعسْرأشهعتإ

وذ َّوفقْه َْ.1ي بوييةي اييوموفيمنطقاهْي َعك ي عئيسي وشعكةهيمانَةعسْرفييإل

.1997 سنة22منقَْوني شعكْتيألردَيرقم159َصلعويهي َْدة

 

ي شعكْتيألردَيرقم159ي َْدة1 قَْون ي شعكة1997 سنة22من يديرة "رئيسوأعضْءمجوس وي ايَصلعول:
بْ اضْمنوي اكْ ي َْمةمسوو ون فاوجْ ي َسْهَينعنوقصيعهميوإهَْ همفييديرةي شعكةغيعيَهفيحْ ةي َسْهَة

وصفيةي شعكةوظهورعج فجيموموديوهْبايثالوساطيعي وفْبْ ا يمْوهْوكْنسببهذيي َج يوي اقصيعأويإلهَْل
وَانَةينوقعرواَياكامسؤولعجنمنرئيسويعضْءي َجوسيوي َويعي َْمفييديرةي شعكةيوموققيي اسْبْت 
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وواَاعهذ ي َانَةبسوطةوقويعيةويسَةفيدعوىوكَوةي ويون،وذ َّباعكيألمعمويزأ

موققيي اسْبْتكَْهوأورئيسمجوسيإلديرةأوويعي َأو وَانَةبإ  يمأعضْءمجوسيإلديرة

منقَْوني شعكْت،و مياودي قَْونيألردَيي َوةي ايواقْدمفيهْدعوى159مبينفيي َْدة

ي قويعوي َْم وَسؤو يةي اقصيعيةي نْشئةعنعَاغيعمشعوعفإَهْإ لوكَوةي ويون،وبْ عموع

ي ذأعومفيهي َاضعربوقوعي ضعروفقْه ََْصلي يومتوبوأمنواقْدمبَْقضْءثالثسنوي

:1976 سنة40مني قَْوني َوَييألردَيرقم272عويهي فقعةأمني َْدة

"الوسَعدعوىي ضَْني نْشئةعني فَاي ضْربَويَقضْءثالثسنويتمني يومي ذأ

وبْ َسؤولعنه".عومفيهي َضعورباووثي ضعر

ي شعكة،حيثيَابعي يومي ذأيَومعسْربإوينوني يومي ذأيَومبهي َاضعرهويومي انم

ي قْبضة،ووسقط ي شعكة ويَومبَسؤو ية هْ ديَو ي شعكة وفْء كفْيةموموديت بَوم ي َاضعر به

.1دعوىي ويونبجَيعيألحويلبَعورخَسةعشععْمْهمنيوموقوعي ضعر

 الشركة التابعة عسارمسؤولية الشركة القابضة في حالة إ  -2

من2وععفيإلعسْرفيي َْدةمنأهمي نظمي ويعَة الئاَْني اجْرأ،عسْريَابعَظْميإل

عج  عنسويدديونيالعسْري َيااقةأوووقفي َوين"بأَه2018 سنةيألردَيقَْونيإلعسْر

ويألحاأنياو ل"عنووجْوزإمَْ ييال ا يمْتي َاعوبةعويهإمَْ يقيَةأموي هأوعويهبأَاظْم

 

هذيي َج ديوني شعكةكوهْيوبَضهْحسبمقاضلي اْل،وواودي َانَةي َبْ غي ويمبيديؤهْومْيذيكْني َسببون
  وخسْرةماضْمنينفيي َسؤو يةيمال".

.120بنيعبوي عحَن،قصي،معمعسْب ،ص1
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هْ،فووشعكةعسْرإديرةي شعكةأشخْص بيَيون،واليسألي َويعونعنديوني شعكةفيحْلشهعإ

ي شعكةهوَايجةعسْرفيهْ َْني ويئنين،و كنإشخصيةمَنويةوذمةمْ يةمساقوةيناصع

4/8وهذيمَْصلعويهي َْدة،1حاَية سوءيإلديرةفيهْووقومبْ اْ يمسؤو يةمنياو لإديروهْ

 تْيْتوطبي هذيي قَْونيَابعكامنيألشخْصي اْ يةذيحوةبْ َوينإذيكْن"وي ايمْءفيهْ

يعاب :ي َوين/ب.شخصْه أوهيئةي َويعينأويإلديرة.ي شعكْتي ايوكونألعضْءمجوس8ْريْه

وفيحْ ة"غيعي َبْشعةعوليعَْ هْوقعيريوهْ.أويإلديرةي انفيذيةي َويْوأقْربهمي قورةي َبْشعة

ةهيي شعكةي قْبضةفإَهْوسيطععولي شعكةي اْبَةوعولمعيك يوخْذي قعيرفيهْ،وهذ ي سيطع

ي شعكةإ لي شعكةي اْبَةعسْرسوغموإوهيمْوأمعمشعوعومنظمفيقويَيني شعكْتي َخاوفة،

مويعهْإذييساََاعسْرإإ لي شعكةيَاوعسْري قْبضة،وهومْقعر ي َشععي فَعسيحيثمَاإ

.2 يساخومهْ َصواةشعكةأخعىأوأمويلي شعكةكأموي هي خْحة

ويعىي بْحثأنوصعفي شعكةي قْبضةفيأمويلي شعكةي اْبَةكَْ وكَْلأموي هْي خْحة

ي َخصص هويسيء وَعك  ي تعض ي اصعفعن يئاَْنويخعجهذي ونطوأعولإسْءة فإَهْ

ةي اْبَة،فاقومبْ اْ يمسؤو يةي شعكةي قْبضةعَْيوا بْ شعكةي اْبَةمنديوني َْ ي وشعك

 الشركة القابضة إلىالشركة التابعة  عساراالساس القانوني مد نطاق إأ_ 

يشَامَيعي شعكْتبْساثنْءعسْربَْأنمَيعأَويعي شعكْتوكاسبحفةي اْمع،فإنيإل

ي شعكْءأوي شعيَّعسْرشعكةي َاْحة َوميكاسْبهْ وشخصيةي ََنوية،ومعذ َّيجوزإشهْرإ

ي ذينياَْموونمعي تيعبْسَهمي خْصالكاسْبهمحفةي اْمع.

 

 .21يإلفالس.ي قْهعة:ديري نهضةي َعبية،ص–(.ي قَْوني اجْرأي َصعأ2006)فْروقأحَوزيهع،1
.163غنْم،شعيفماَو،معمعسْب ،صأشْرإ يه: 2
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عول:1997 سنة22رقممنقَْوني شعكْتيألردَي266وقوَصلي َْدة

ي َعيقبأوي َْمي َوَيوكياي َانَةبالئاةدعوىمني إ ل اصْْْْْْْْْفيةيإلمبْرية"أ_يقوم وبي

منينيبهو وَانَةينوقعري اصفيةفيأأمني اْالتي اْ ية:أو

 نظْمهْيألسْسي.أو_إذييروكبلي شعكةمخْ فْتمسيَة وقَْون1

_إذيعج تي شعكةعني وفْءبْ ا يمْوهْ.2

مشعوع.أو_إذيووقفلعنأعَْ هْموةسنةدونسببمبعر3

ْْْئعي شْْْعكةعول)4 َْْْ هْي َنااببهمْ موقعرهيئاهْي َْمة75_إذيزيدمجَوعخسْ %(منرأسْ

زيْدةرأسَْ هْ.

ي َْمي َوَيإيقْفوصْْْْْفيةي شْْْْْعكةإذيقْملباوفي وكيامني أوب_ ووزيعي طوبمني َعيقب

احووري قعيرباصفياهْ".أو ْعهْقب

منأوي َعيقبأوإني شعكةي َسْهَةوخضع واصفيةي قضْئيةبنْءعول وبي وكياي َْم

ينيبهإذيعج تي شعكةعني وفْءبْ ا يمْوهْ،ووطب أحنْموصفيةي شعكةي َسْهَةي َْمةعول

.1ي شعكةي قْبضةبْعابْرأنهذ يألخيعةشعكةمسْهَة

 الشركة القابضة عسارأثر إب_ 

وصفيةي شعكة،عسْري شعكةسببْهمنأسبْبيَقضْئهْ،وياعوبعولهذييإليعسْريَابع

ووامي اصفيةبْوخْذإمعيءيتمَينةي َقصودمنهْيسايفْءحقوقي شعكةوحصعموموديوهْبهوف

 

 .96صي خيعيت،خْ وو يو،معمعسْب ،1
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هْ،ويامبَوذ َّووزيعمْيابقلمنموموديتي شعكةبَوي اصفيةعولي شعكْءقسَة وسويوديَو

ي شعكةي قْبضةبشخصياهْي تعمْء،ووناهيي شعكةبَْاهْءي اصفية،وخاللفاعةي اصفيةواافظ

.1ي ََنويةبْ قوري الزم اْمْتي اصفية

إ ل،وواخولبْ اْ يي شعكةعسْري شعكةواعوبيآلثْري َبْشعة انميإلعسْروعنوي انمبإ

أوقويةكْ بيععنإديرةمَيعأموي هْوالوساطيعي قيْمبأأعَامنيألعَْلي اَْيالعسْروكيا

.فْءي وأوي قبض

إ ي قْبضةعن ي شعكة ي بْحثأنوسأل ي شعكةعسْرويعى ي اْبَةفيحْ ةوصفية ي شعكة

وكْنَايجةي َج فيموموديتي شعكةي اْبَةبايثالوساطيعي وفْءبْ ا يمْوهْ،إذيكْنسبب

ريمع يإلديرةأووقصيعإ لي َج  مجوس وأعضْء رئيس من ي َْمأوإهَْل موققيأوي َويع

ي اسْبْت.

  

 

 .128صغنْم،شعيفماَو،معمعسْب ،1
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 : الفصل الرابع
 المترتبة على مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال الشركات التابعة لها النتائج 

ي شعكة وي َخْ فة نظْم ي خْ ئة وي اصعفْت َايجة ألفَْل ي اْبَة بْ شعكة يأل عير ووا 

يومبمسْء اهم،ي صْدرةوي قَْون ي ذأ يألمع ي قْبضة ي شعكة إديرة عنرئيسوأعضْءمجوس

رةي شعكةي قْبضةهيمسؤو يةوقصيعيةفيمويمهةي شعكةي اْبَة،ومسؤو يةأعضْءمجوسإدي

ووقومعولي خطأي ذأوقعمنهمأثنْءإديرةي شعكةكَْسب وذكَعْ.

وهنْكمَْبمني فقهيفعقبينمجعدي خطأفييإلديرةمنمهةوبيني ََاي ذأينطوأ

،فالونَقومسؤو يةأعضْءمجوسيإلديرةَظْمي شعكةمنمهةأوي قَْونمخْ فةأوعولي تس

عنمجعدي خطأفييإلديرةوبْ اْ يالياعوبعولهذيي خطأأأأثعوجْ أعضْءمجوسيإلديرة

.1باوكوني شعكةي قْبضةهيي َسؤو ةوحوهْعنهذيي خطأ

 : المبحث األول
 عن أعمال الشركات التابعة لها  الناجمة عن مسؤولية الشركة القابضة القانونية ثاراآل

ي قضْءإ لي قْبضةوجْ ي شعكةي اْبَة،يا  هذ يألخيعةي وجوءي شعكةإذيقْملمسؤو ية

ومطْ بةي شعكةي قْبضةبْ اَويضعني ضعري ذأأحْبهَْايجةإخاللي َجوسبويمبْوه.

 

 .113ي خيعيت،خْ وو يو،معمعسْب ،ص1
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 : المطلب األول
 دعاوى المسؤولية على الشركة القابضة 

يإلديرة َطْ باهمشخصيْهي اْبَةينون وشعكة أعضْءمجوس ي َسؤو يةعول إقْمةدعوى

َايجة َخْ فاهم وقويَينويألَظَة،أوبْ اَويضعنيأل عيري الحقةبهَْايجةأخطْئهمفييإلديرة

.1َظْمهْيألسْسيأووجْوزهم وصالحيْتي ََنوحة همفيعقوي شعكةأو

 عفعدعوىي َسؤو يةفيمويمهةمجوسإديرةي شعكةي قْبضةبإحوىي اْبَةوقوووجأي شعكة

يةي وسْئا ي اْ ية:ي قََْو

 صور دعوى المسؤولية على الشركة القابضة أواًل:

 الدعوى المباشرة -1

إديرة و هَْلأعضْءمجوس أخطْء ي اقصيعيةعن ي َسؤو ية أسْس ي وعوىعول هذ  وقْم

ي شعكةي قْبضة،حيثيا  وشعكةي اْبَةرفعدعوىي َسؤو يةمبْشعةعولمجوسإديرةي شعكة

عولأحوأعضْئهْ،بشعطأنوثبلخطأهمي ذأيومبي َسؤو يةعولي ضعري ذأأوي قْبضة

كةي اْبَة،وعولي شعكةي اْبَةأنوثبلعالقةي سببيةبيني ضعري ذأ ا بهْوبين ا بْ شع

.2ي اصعفي ذأَجمعنمجوسإديرةي شعكةي قْبضة



 

ينيألردَي2007حسين)ي توشة،مَاصم1 (.موىيساقاللي شعكةي اْبَةعني شعكةي قْبضةدريسةمقَْرةبيني قََْو
.163ويإلَكوي أ.)رسْ ةدكاوري (،مْمَةيألردن،يألردن،عَْن،ص

.115ي خيعيت،خْ وو يو،معمعسْب ،ص2
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 الدعوى غير المباشرة -2

رفعدعوىغيعمبْشعةفيمويمهةأعضْءمجوسإ لووجأي شعكةي اْبَةفيهذ ي وعوى

َّبْ نيْبةعني شعكةي قْبضةإذي موقمهذ يألخيعةبعفعدعوىي َسؤو يةإديرةي شعكةي قْبضة،وذ 

يساََْلحقوقهْ،فقوَصلي َْدةإ ل وشعكةي قْبضةديئنةعويهم،وووجأي شعكةي اْبَةبْعابْرهْ

عول:1976( َْم43رقم)مني قَْوني َوَييألردَي366

ْْمموينهمَيعحقوقهذيي َوينإالمْ-1" ْْعبْسْ ْْاا يألديءأنيبْشْ كاديئنو و ميننحقهمسْ

غيعقْبا واج .أوكْنماصالهبشخصهخْحة

الهإالإذيثبلأني َوين ميسْاََاهذ ي اقوقو نوالينونيسْاََْلي ويئن اقوقموينهمقبو-2

إعسْر ويجبإدخْلي َوينفيي وعوى".إ لإهَْ همنشأَهأنيؤدأ

261فيي َْدة1951( َْم40وهوذيتي انمي ذأَصعويهي قَْوني َوَيي َعيقيرقم)

ي ايَصلعول:

ْْاا يأل ْْمموينهحقوقهذيي َوينإالمْأديء"يجوز كاديئنو و ميننحقهمسْ ْْاََابْسْ نيسْ

مْكْنمنهْغيعقْبا واج ،والينونيسْْْْاََْلي ويئن اقوقأويوصْْْْامنهْبشْْْْخصْْْْهخْحْْْْة

نيسْببيعسْْر أهَْ هفيذ َّمنشْأَهإنأني َوين ميسْاََاهذ ي اقوقوأموينهيالإذيثبل

يري َوينو كنيجبيدخْ هفيي وعوى".عسْر،واليشاعطيعذني يوفيهذييإلأأو
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ينونمنشأنإهَْل ي قْبضة،وأن ي شعكة ي وعوىبْسم ي اْبَة ي شعكة وبْشع ويشاعطأن

يعسْري شعكةي اْبَة،وياومبإدخْلي شعكةي قْبضةإ لي شعكةي قْبضةالساََْلحقهْأنيؤدأ

.1فَاي ضْرفيي وعوى،وأسْسي َسؤو يةفيهذ ي وعوىهوي 

 الدعوى المشتركة  -3

ي شعكةي اْبَةعولكاي شعكةي قْبضةومجوسإديروهْمَْهإذيثبلوعفَهْهيي وعوىي اي

إذيثبليوفْقهَْعولي اهعبمني َسؤو ية،أوووي ئكويهَْ إل عيربَصْ حي شعكةي اْبَة،

إديروهْ،حيث ي قْبضةومجوس ي شعكة بين ي اضْمن يفاعيض ي وعوىعول ي اْبَة ي شعكة ووعفع

ي قْبضةعني وفْءألأسببوَابعي وعوىي َش ي اْبَةإذيعج تي شعكة اعكة ََْة وشعكة

ي شعكة وجْ  إديروهْ مجوس يجعيهْ ي اي وي اصعفْت بْألعَْل ي قْبضة ي شعكة ووا م حيث كْن،

.2ي اْبَةحسنةي نية

 صاحب الحق في إقامة الدعوى  ثانيًا:

يألحاأني شعكةي اْبَةهيي ايوقيمدعوىي َسؤو يةإالأَهمني ََننأنوقْمهذ ي وعوى

في فيهْ، ي َسْهَين ي شعكةحْ ةمن حقوق حَْية في بوورهْ ي قيْم عن ي شعكة إديرة وقْعس

كونومصْ اهْ،فْ ضعراليقاصععولي شعكةي اْبَةفقطو ََْياأثعبهي َسْهَونأيضَْ،وو

هْي َسؤو ةعنإديرةي شعكةي اْبَة كَْ،ي شعكةي قْبضةهيي َوعلعويهفيدعوىي اَويضكَو

 

.116ي خيعيت،خْ وو يو،معمعسْب ،ص1
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قوياعوبعولخطأي شعكةي قْبضةفييإلديرة عريهيصيبأحوي َسْهَينفيي شعكةي اْبَة،

.1ويجوز هعنوئذأنيعفعدعوىعولي شعكةي قْبضة وَطْ بةبْ اَويض

يالعاعيفبا ي َسْهمفيرفعي وعوىفيحْلوقْعسي شعكة،هومْياويعىي بْحثأنو

ي نصْبيألكبعفي ي قْبضة ي شعكة ي قْبضةفييإلديرة،خْحةعنومْوَوَّ ي شعكة منوَسف

ي هيئةي َْمة وشعكةي اْبَة،وهذيي نصْبي كبيعيؤثععولقعيري هيئةي َْمةويجَوهْعْم ةعن

هذيي ا مجوسيإلديرةعولحَْيةحقوقوأمويلي شعكةوياووفعماْسبةي شعكةي قْبضة،كَْي

ثْري سوبيةي نْمَةعنسيطعةي شعكةي قْبضة.يآلمن

 تقادم دعوى التعويض  ثالثًا:

موةي اقْدمعولمسؤو يةأعضْءمجوس1997 سنة21رقم مياودقَْوني شعكْتي َعيقي

ي عموعيإلديرة من بو ال عنإ لوبْ اْ ي ي نْشئة ي وعوى باقْدم وقضي وي اي ي َْمة، يألحنْم

232ي َسؤو يةي اقصيعيةبَومضيثالثسنويتمنعومي َاضعربْ ضعر،فقوَصلي َْدة

عول:1951( َْم40مني قَْوني َوَيي َعيقيرقم)

ي َشعوعبَويَقضْءثالثسنويتمني يوم"الوسَعدعوىي اَويضي نْشئةعني ََاغيع

ليحوثهوالوسَعي وعوىفيمَيعيألحوأي ذأعومفيهي َاضعرباووثي ضعروبْ شخصي ذأ

عشعسنةمنيوموقوعي ََاغيعي َشعوع".ةبَويَقضْءخَس

ي اقْدمفيمَيعدعْو فقوحودموة ي َشععيألردَي ي َعفوعةعولىأمْ ي َوَية ي َسؤو ية

بخَسسنويتوبوأمنوْريخي َصْدقةعولي َي يَيةي سنوية،فنصلي قْبضةمجوسإديرةي شعكة

عول:1997 سنة22قَْوني شعكْتيألردَيرقممن//ب157ي َْدة
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وْريخبهذ ي َسؤو يةبَومعورخَسسنويتعولىلالوسَعي وعوي"...وفيمَيعيألحو

يماَْعي هيئةي ذأحْدقلفيهعولي َي يَيةي سنويةوي اسْبْتي خاْمية وشعكة".

إذيكْني فَامَْقبعويهفيقَْوني َقوبْتفإني وعوىي َوَيةالوسقطويعىي بْحثأَه

ي ج يئية،كَْ ي وعوى بوقفيإالبسقوط ي َاَوقة ي قويعوويألحنْم ي اقْدممَيع وقطعسعأعول

ي اقْدم،حيثيقفي اقْدمكوَْومومَْعشععيياَذرمَهي َطْ بةبْ ا .

 : الثاني المطلب 
 إلزام الشركة القابضة بتعويض الضرر  

ي خطأفيعني قْبضةمسببةي ضعري نْممي شعكةإذيقْملي شعكةي اْبَةبعفعدعوىعول

يإلديرة وقَْونأويإلديرة هذيأووجْوز ي قضْئية جبع ي وسيوة هو ي اَويض فإن ي شعكة، َظْم

.1ي ضعر

 أواًل: صور التعويض:

وَويضَقوأ.أويَننأنينوني اَويضي ذأوسااقهي شعكةي اْبَةإمْبصورةوَويضعيني

 التعويض العيني: -1

ي اَويضي َينيبإعْدةي اْل مْكَْلعويهقباوقوعي ضعر،فإذيقْملإديرةإ لينون

،2ي شعكةي قْبضةبْإل عيربْ شعكةي اْبَة،فينوني اَويضي َينيبإزي ةهذيي ضعروماوأثع 

:1976( َْم43رقم)ي فقعةي ثَْيةمني قَْوني َوَييألردَي269فقوَصلعويهي َْدة
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"يقوري ضَْنبْ نقوعولأَهيجوز وَانَةوبَْه وظعوفوبنْءعول وبي َضعورأن

أنوانمبأديءأمعمَينماصابْ فَاي ضْروذ َّعولأومْكَْلعويهإ لوأمعبإعْدةي اْ ة

سبياي اضَين".

مْكَْلعويهفقوأمْز وَانَةأنوأمعبعدإ لأمْي َشععي َعيقيووأكيويهعولإعْدةي اْل

عول:1951( َْم40مني قَْوني َوَيي َعيقيرقم)209فقوَصلي َْدة،ي َثويْت

ويقوري اَويضبْ نقوعولأَهيجوز وَانَةوبَْه وظعوفوبنْءعول وبي َاضعر-2"

بعدي َثامني َثويْتأوأنوانمبأديءأمعمَينأومْكَْلعويهإ لبإعْدةي اْ ةأنوأمع

وذ َّعولسبياي اَويض".

ْه،فيحْلي بْحثأَهويعى قْملي شعكةي قْبضةباصعفأخابْال ا يمي َفعوضعويهْقََْو

بْبْ تيعبوونومهح ،فينونيإل عيرعوموهو ي ا  ي َينيبصورةإزي ة اَويض وَاضعر

ي ضعري َاعوبعولهذييإلخالل.

 التعويض النقدي:   -2

هوي اَويضبْ نقود،فاانمي َانَةبْ اَويضي نقوأفيمَيعي اْالتي ايياَذرفيهْ

ي انمبْ اَويضي َيني،ويألحافيي َسؤو يةي اقصيعيةهوي اَويضي نقوأ،وهومْأكو ي قَْون

سْبقةي ذكعبأن"يقوري ضَْنبْ نقو".269فيي َْدةي َوَييألردَي

ي َاضعردفَةويحوة،و كنيجوز وَانَةإ لكَْأنيألحافيي اَويضي نقوأأنيوفع

وقور ي َانَة،معوبْهويجوزإ  يمي َوينبأنيقوموأمينْهيهإيعيدأوأنوانمباَويضَقوأمقسط

:1976( َْم43رقم) فقعةيألو لمني قَْوني َوَييألردَيي269ي َْدةوهومَْصلعويه
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"يصْْْْحأنينوني ضَْْْْْنمقسْْْْطْهكَْيصْْْْحأنينونإيعيديهمعوبْهويجوزفيهْويني اْ اين

إ  يمي َوينبأنيقوموأمينْهوقور ي َانَة".

منه:209ةفيي َْد1951( َْم40وهومْأكو أيضْهي قَْوني َوَيي َعيقيرقم)

إيعيديهأوقسْْْْْْ ْهأوَيني َانَة عيقْه واَويضوبَْه وظعوفويصْْْْْحأنينوني اَويض-1"

معوبْهويجوزفيهذ ي اْ ةإ  يمي َوينبأنيقوموأمينْه".

 التعويض األدبي: -3

عولكعيمةي تيعمَْيجَاي ََاوأأي ضعرقوينونأدبيْهبأنيشنا عريهمَنويْهبْ اَو

منه267فيي َْدة1976( َْم43مسؤوالهعني ضَْن،وأكوذ َّي قَْوني َوَييألردَيرقم)

صعول: َو

أوفيعع هأو"يانْولح ي ضَْني ضعريألدبيكذ َّ،فكاوَوعولي تيعفيحعياه

فييعابْر ي َْ ييجَاي ََاوأمسؤوالهعنأوفيمعك  يالماَْعيأوفيسََاهأوفيشعفه

ي ضَْن".

مني قَْون205وأيضْأكوي َشععي َعيقيعولي اَويضعني ضعريألدبيفيَصي َْدة

ي َوَيي َعيقيزي ايَصلعول"يانْولح ي اَويضي ضعريألدبيكذ َّ:فكاوَوعولي تيع

فييعابْر ي َْ يأوفيمعك  يالماَْعيأوََاهفيسأوفيشعفهأوفيعع هأوفيحعياه

بنشعبهذ ي اْ ةينوندبييألي اَويضيعىي بْحثأنويجَاي َاَوأمسؤوالعني اَويض"

َشعيعاذيري شعكةمني َنْفسأوي انمي صْدربإديَةي شعكةي قْبضةي ايأسْءت سََةي َنْفس

فقوأمْزي قَْون وَانَةأنينوني انمبْ اَويضبْ َْل،أوسْءتإ يهفيي صاف،أي ذأ



73 
 

 

أمعمَينماصاأنوانمي َانَةبأديءأومْكْنعويهإ لإعْدةي اْلأوي اَويضمَنويْه

منهعول:269فيي َْدة1976( َْم43بْ فَاي ضْر،فقوَصي قَْوني َوَييألردَيرقم)

ْْعور–2" َْْْنبْ نقوعولأَهيجوز وَانَةوبَْه وظعوفوبنْءعول وبي َضْْْ ويقوري ضْْْ

ْْابْ فأومْكَْلعويهإ لأنوأمعبإعْدةي اْ ة ْْْرأنوانمبأديءأمعمَينماصْْْْْ َاي ضْْْْْ

وذ َّعولسبياي اضَين".

 ثانيًا: نطاق التعويض

ي اَويضي ذأيانمبهعولي شعكةي قْبضةبنْءعولي خطأبْإلديرةهوي اَويضي كْما

ومْفْوهمنربح،فْ اَويضخسْرةي ذأيجبعكْفةعنْحعي ضعر،فيشَامْ ا ي َاضعرمن

عنأخطْءيإلديرةي قْئمعولي َسؤو يةي اقصيعيةيشَاكْفةيأل عيري َْديةويألدبيةي اي اقل

بْ َاضعر،إ ْفة واَويضعني كسبي ذأكْنمني َاوقعأنواصاعويهي شعكةي اْبَة وال

مني قَْوني َوَي266ي َْدةفقوَصل،1ي خطأفييإلديرةي صْدرعنإديرةي شعكةي قْبضة

:1976( َْمعول43رقم)يألردَي

"يقوري ضَْنفيمَيعيألحويلبقورمْ ا ي َضعورمن عرومْفْوهمنكسببشعط

أنينونذ ََّايجة بيَية وفَاي ضْر".

وي اَويضفيدعوىي َسؤو يةي اقصيعيةهوأعمويشَامني اَويضفيدعوىوكَوةي ويون،

فْ اَويضفيهذ يألخيعةينونمقاصعيهعولي ضعري َْدأي ذأينونماَثالهفيي نقصفي

موموديتي شعكةعولي ناوي ذأبينْ سْبقْه،فإذيكْنبإمنْني َاضعررفعدعوىوكَوةي ويون
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ويحو،فْألفضا هأنيعفعدعوىي َسؤو يةي اقصيعيةالوسْعودعوىي َسؤو يةي اقصيعيةفيآنٍ

َطْقي اَويضفيهْ يشَامْوقععويهمنخسْرةومْفْوهمنربح،فيحينأَهبوعوىوكَوة

 .1ي ويوناليساطيعسوىي َطْ بةبْ ضعري َْدأدوني ضعريألدبي

 ير التعويضثالثًا: وقت تقد

وقلوقوعي ضعري نْممعنأعَْليإلديرةهووقلوقويعي اَويض،فْ هوفمني اَويض

ي اْ ةي ايكْنعويهْي َاضعرقباوقوعي ضعر،و كنقوياتيعهذيي ضعرمنوقلإ لهوي عد

وقلحووري انموفيهذ ي اْ ةوقوري َانَةقيَةي اَويضوفقْه واْ ةي ايينونإ لوقوعه

ي َاضعروقلحووري انم،و ذيوَذرعولي َانَةأنوقورقيَةي اَويضي نهْئيوقلْعويه

حووري انم،يجوز وَانَةأنواعك وَاضعري َطْ بةبإعْدةي نظعفيوقويعقيَةي اَويض

1976( َْمعول43رقم)مني قَْوني َوَييألردَي268ي َْدةفقوَصل،2وةمَينةخاللم

عول:

"إذي ميايسع وَانَةأنوَينموىي ضَْنوَيينْهَهْئيْهفوهْأنواافظ وَاضعربْ ا في

أنيطْ بخاللموةمَينةبإعْدةي نظعفيي اقويع".
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 : المبحث الثاني 
 الشركة القابضة تجاه الشركة التابعة المترتبة على  تزامات لاال 

 اقهْفيي عقْبةوي اوميه وشعكةي اْبَةبَوممَْرساهْيجبأنووا مي شعكةي قْبضةأثنْء

يإل عيربَصْ حي شعكةي اْبَة،فْ شعكةي قْبضةمو مةإ لإمعيءوصعفْتوؤدأأويوخْذقعيريت

بَعيعْةمصواةي شعكةي اْبَة،واليَوهذيي ا يمعولعْو ي شعكةي قْبضةفاسب،و ََْيشنا

فيي وقلَفسهأحوي اقوقيألسْسية بْقيي َسْهَينفيي شعكة،فإذييَاعفلي شعكةي قْبضة

قع ويوخذت ي صويب مْدة بْقيعن حقوق يَاهنل قو وكون ي اْبَة، ي شعكة بَصواة يضع ير

ي َسْهَينفيهذ ي شعكةمَْياعوبعويهقيْممسؤو ياهْوجْ ي شعكةي اْبَةوي َسْهَين.

 : المطلب األول
 عدم اإلضرار بحقوق أقلية المساهمين 

بَة،وسببهذ ي سوطةي قْبضةسوطةويسَةوَننهْمني اانمبإديرةي شعكةي اْي شعكةوَوَّ

ي ايواَاعبهْي شعكةي قْبضةهويماالكهْألغوبرأسي َْلي َنون وشعكةي اْبَة،وهذ يألغوبية

وَننهْمني هيَنةعوليوخْذي قعيريتفيكامنمجوسإديرةي شعكةي اْبَةوهيئاهْي َْمة،إالأن

ْبضة يسلي َسْهمي وحيوفيي شعكةي اْبَة،سوطةيوخْذي قعيريت يسلمطوقةألني شعكةي ق

وهذ ي سوطةمقيوةبأالوؤدأي قعيريتي ايواخذهْبْإل عيربَصواةيألقويةفيي شعكةي اْبَة،

.1 ذ َّفإني شعكةي قْبضةوكونمو مةبَعيعْةحقوقيألقوية

إذيخْ فلي شعكةي قْبضةهذييال ا يمبَعيعْةحقوقيألقوية،وأحورتقعيريهأَهيعىي بْحثو

 ااقي أغعيضغيعي تعضي اقيقي وشعكةي اْبَة،فإنهذيي قعيرمَيببَيبإسْءةيساََْل

 

.128عبوي اَيو،ماَوفاحهللا،معمعسْب ،ص1
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ثْرعويوة،آي سوطة،و ذيوَوديوخْذمثاهذيي قعيري ذأيؤدأبْإل عيربَصْ حيألقويةفإَهيناج

هومْسنانْولباثه.و

 أواًل: مظاهر اإلضرار بحقوق أقلية المساهمين

يوموي َويومني قعيريتي ايواخذهْي شعكةي قْبضةووشناإ عيريهمصْ حأقويةي َسْهَين

ي شعكْت إحوى ي َْ يةمن يألربْحويألحول بنقا ي قْبضة ي شعكة قيْم ي اْبَة،مثا ي شعكة في

  كَْأنبَضي َقودي ايوقومي شعكةي قْبضةي شعكةي قْبضة،إ لأوْبَةأخعىشعكةوإ لي اْبَة

غيعمنصفةفيح يألقوية،كَْأنقعيري انْزلعني سيطعةوكونبإبعيمهْمعي شعكةي اْبَةقو

عولي شعكةي اْبَة صْ حشعكةقْبضةأخعى،وقعيريالَومْجمعشعكةأخعىقويشناإ عيريه

 .1بَصْ حأقويةي َسْهَينفيي شعكةي اْبَة

َة،هوي قعيرومنحوروَسفي شعكةي قْبضةفيمويمهةحتْري َسْهَينفيي شعكةي اْب

وْبَاين،وكَْلإحوىهْوين ي قْبضةشعكاين ي شعكة ونفيذحفقْتمَينة،مثاأنوَوَّ بوقف

ي قْبضةفاقومي شعكاينَْماةبأعَْ هْويألخعىماَثعة، نقابَضي صفقْتويألعَْلبي شعكة

وثيخااللفيركنَيةوهنْحي ايوقومبهْمعي شعكةي نْماة، اقومي شعكةي َاَثعةبانفيذهْ،

وفيهذ ي اْ ةياضعرحتْري َسْهَينفيي شعكةي اْبَةي نْماةألَهمحعمويمني َشْركة،

.2م ءمنيألربْح

كَْقووقومي شعكةي قْبضةبْ انْزلعنحصاهْي ََثوةألغوبيةرأسي َْلفيي شعكةي اْبَة،

قاصعيالكااْبفيهعوليألشخْصي َطووبَقاوذ َّببيعَصيبهْفيرأسي َْل،عولَاوي
 

.160ي توشة،مَاصمحسين،معمعسْب ،ص1
.128عبوي اَيو،ماَوفاحهللا،معمعسْب ،ص2
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ي سيطعةإ يهم،سويءكْني َانْزل همشعكةقْبضةأخعىأممني تيع،وقوياخذي شعكْءي جود

سيْسةمويوةمَو ة نشْطي شعكةي اْبَةكإمعيءبَضي اَويالتي جوهعيةعولمشعوعي شعكة،

ي َنشآت يألعويدأومثاإغالقبَض ي اْبَةمنوسعيح ي شعكة بهوفمنع ي ََْل، ي  يئوةمن

ي اْبَة ي شعكة واققهْ كَْل ي اي ويألربْح ي فويئو فاؤول ي شعكْتيألخعى، ي شعكْتإ لمنْفسة

.1يألخعىي َنْفسة

ي ََثوة وشعكةي قْبضةقعيريتوؤثعفيهْعولوصعفْتي شعكةي اْبَةيألغوبيةكَْقوواخذ

ي ايوبعمهْمعي تيع،مَْيوا أ عيريهكبيعةبْ شعكةي اْبَةوبأقويةي َسْهَين،مثاقضيةشعكة

وْبَةماَْقوةمعمصنعفَعسي وسيْريت ا ويو بَقطوريت فعيهوفي فَعسيةوي ايكَْلشعكة

ي صين،فطوبلي شعكةي قْبضةإ لنقا، ااَنني شعكةي اْبَةمنونفيذعقوبيعي سيْريتسيْريتي 

يألميعكيةمنيألغوبيةي ََثوة هْفيي شعكةي اْبَةي فَعسيةفعيهوفبأنووتيوَْقوهْمعي َصنع

يهوفبأَهْإذيي فَعسيألسبْبوخصي سيْسةيألميعكية، ذ َّقْمي َصنعي فَعسيبإَذيرشعكةفع

وَعيضي شعكةألزمةمْ يةحْدة،و  لفقويَهْإ لأ تلي اَْقوسيطْ بهْبْ اَويض،وهومْسيؤدأ

ي َانَة أمْم دعوى فيعهوف شعكة في ي َسْهَة يألقوية فأقْمل عَالئهْ، مويمهة في يئاََْهْ

بْالساَعيرفيونفيذي َقوي اجْريةوي ايقضلبقبولي وعوى،ووَيينمويعمؤقل وشعكة،وأمعت

.2ي َبعممعمصنعي سيْريتي فَعسي،وأيوتمانَةيسائنْفبْريسهذيي قعير

زيْدةي ا يمْتي َسْهَين،فهيوَوَّأنوَولإ لي قْبضةقعيريهقويؤدأي شعكةكَْقوواخذ

زيْدةأعبْءي َسْهَين،يصبحهذيي اَويا ْريهإ لي نظْميألسْسي وشعكة،فإذيأدىهذيي اَويا

 

.99،معمعسْب ،صإسَْعيا،ماَوحسين1
2Paris 23 juillet 1976 s.1977 iip.4102،معمعسْب ،صمشْرإ يه:يسَْعيا،ماَوحسين. 
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والوقفي قعيريتي ايواخذهْي شعكةي قْبضةوي اي،بأقويةي َسْهَينمَْيجي  هميالعاعيضعويه

أقو أشنْالهأخعى،ويجوزوشناإ عيريهبَصْ ح واخذ أن يَنن با ي او، هذي ي َسْهَينعنو ية

 ألقويةبنايألحويلأنوباثعنوسيوة افظحقوقهْو عْدةمْكَْلقوفقووهعنويوخْذقعيريت

.1مني شعكةي قْبضةوَسباقوقهْ

 ثانيًا: وسائل حماية حقوق األقلية في الشركة التابعة

فيهْي قَْوني َسْهممنإديرةي شعكةهوح ي اصويل،وهومني اقوقمني اقوقي ايمنن

شعيَّأخع،و كن َْكَْلي شعكةأوي َقاَعةبْماالكي سهمواليجوز هي انْزلعنهألأمسْهم

فعضسيطعوهْي َْ يةإ ل%منرأسَْلي شعكةي اْبَة،مَْيؤدأ51ي قْبضةوَوَّمْاليقاعن

ْ ةيشنوونأقويةمني َشْركةي فوذيني َسْهَوني بْ اْ يوالياَننويإلديرية، ي اأثيعأوفييإلديرةَ 

ي قعيريتي ايواخذهْي شعكةإالهذ ثْرآعولقعيريتي شعكة،ورغمذ َّفإنهذ يألقويةالوااَا

.2بَقويرحصاهْفيرأسَْلي شعكة

وو عي قَْونعوةماوديتحولقعيريتي شعكةي اْبَةي ايوصوربْقاعيحيألغوبيةي ََثوة

ي شعكْءمَْرسةعودمني اقوقفيسبياحَْيةأو وشعكةي قْبضة،فيجوز ألقويةمني َسْهَين

ي ي َْمةمصْ اهمومصْ ح ي جََية واخذ  إبطْلأأقعير ي اقومبطوب ي اْبَة مجوسأو شعكة

إذيكْنمخْ فْه وقَْون ي شعكةيألسْسيأويإلديرة ي ويخويأو نظْم بْ وجوء3 ونظْم وذ َّ إ ل،

 

 .129عبوي اَيو،ماَوفاحهللا،معمعسْب ،ص1
 .210مصطفل،أحَوبعكْت،معمعسْب ،ص22
.94ي اْوَية،معيمعبوهللا،معمعسْب ،ص3
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َيْبةعنأوي قضْء َقْ ْةأعضْءمجوسيإلديرةومعيقبيحسْبْتي شعكةَيْبةعني َسْهَين

 َظْمي شعكةعولي ناوي ذأبينْ سْبقْه.أوفيأحويلمخْ قةي قَْوني شعكة

َظعيةي اَسفبْساََْلي ا  اَْيةحقوقهْ،وي ايوَابعَظعيةإ ليألقويةوغْ بْهمْووجأ

عْمةيَننوطبيقهْعولي اْالتي اياليوموبشأَهَْصخْص،فإذييَاعفلي شعكةي قْبضة

أنوساَينهنْباقوقيألقوية،يَنن ألقويةيهيَس عرَاجعنهْعنمسوَّي عماي ََاْد،و

ي ا  افظحقوقهْويساَْدةمْفقومنهْ،وهذيمْأكووهمانَةيسائنْفبنظعيةي اَسففييساََْل

من عويه ينطوأ ي ََومية وَسْهَين َْ ي جََية قعيرحْدرعن ببطالن ي ايقضل بْريس،

وَسف،وأكوتي َانَةفيقعيرهْأنقعيري جََيةي ََوميةو نكْنحْدريهعنيألغوبيةإالأَه

.1إذ مينني َقصودمنهواقي مصواةي شعكةاَسفي ينطوأعول

يالساََْةبنظعيةي اَسفبْساََْلي ا  وَاْفظةعولحقوقهإ لويشاعطفي جوءيألقوية

ي قْبضة،وهذيإ فْ قَْون،ثبْتيويمهعوديهمني صَوبْتيإلثبْتومودخطأمنمَْبي شعكة

وخْذي قعيريتي خْحةبْإلديرة،ويَننبْ اْ ي وشعكةأعطلي ا  َنيَوَّأغوبيةرأسي َْلسوطةي

ي قَْون،كَْأن ي َخو ة هْبَومب وَْرسسوطاهْ بأَهْ ثبْتأنيإلديرةقوإي قْبضةأنووفع

مساوفية وشعوط قعيريوهْ كَْل إذي بشناخْص يويمهحَوبة، قو ي شعكة أهويف عن يَاعفل

.2ي شنويةوي َو وعية

 

 

ية،«يسةمقَْرةدر–حَْيةأقويةي َسْهَينفيشعكْتي َسْهَة(.»1994مصطفل،أحَوبعكْت)1 ،مجوةي وريسْتي قََْو
.210(.16مْمَةأسيوط،مصع،)

.130عبوي اَيو،ماَوفاحهللا،معمعسْب ،ص2
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 ية أقلية المساهمين من خالل دعوى المساهم الفرديثالثًا: حما

ي اْبَةإقْماهْ،فقوأعطلي َشععيألردَي ي اَويضي ايوساطيعي شعكة بْإل ْفة وعوى

منقَْون160ي فعدية،فقوَصلي َْدةأووسَلي وعوىي شخصيةدعوى وَسْهمي ا بإقْمة

عول:1997 سنة21ي شعكْتيألردَيرقم

158و157"يا  وَعيقبو وشعكةوألأمسْهمفيهْإقْمةي وعوىبَقاضلأحنْمي َويد)

(منهذيي قَْون".159و

جوسيإلديرةيمانْعمأوويا  وَسْهمإقْمةهذ ي وعوىإذيوَو يألمعبابويوأمويلي شعكة

أربْح وَسْهَين، ووزيع إيهْمأوعن بقصو وي وهَية ي صورية ي ََويْت بَض إمعيء حْ ة في

منهْ ي قصو مَوومْت إعطْء حْ ة في وكذ َّ ي َْ ية، يألوريق فيسوق َشْط بومود ي َاَْموين

ْمي َشععباَْيةيَخفْ هْ، ذ َّقأويألوريقي َْ يةأسَْربثيإلشْعْتحوليروفْعأوي اضويا

حقوقي َسْهَينمنخاللهذ ي وعوىي ايأسْسهْي َسؤو يةي اقصيعيةوي ايوقومعولي فَا

ي فَاي ذأوقعمنأي ضْري ذأيومبي اَويض،وذ َّفيحْل ثبلي َسْهمفيي وعوىأن

أويساََْلي سوطةمجوسيإلديرةي ذأوهيَنعويهي شعكةي قْبضةقوأحْبهبضعر،َايجةإسْءة

.1َظْمي شعكةأومخْ فةي قَْون

يةأأيماَْععقووهي هيئةي فصاووخاصي َاْكميألردَيةفي فيأأدعوى وطَنفيقََْو

ي طَنفيي قعيريتي اييوخذوهْفيه،واليناجعنهذيي طَنوقفونفيذأأقعيرمنأوي َْمة

تي َانَةخالفذ َّ،كَْالوسَعي وعوىبَومضيثالثةقعيريتي هيئةي َْمة،إالإذيقعر

 

1( بعكْت إبعيهيم )أ عوحة2007يأليوب، يألردَي. ي قَْون في ي َْمة ي َسْهَة ي شعكْت في ي َسْهَين أقوية (.حَْية
.171ردن،صدكاوري (،مْمَةعَْني َعبية،يأل
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يوخْذي قعير،وهومَْصلعويهي فقعةي ثَْيةمني َْدةوْريخمنأوأشهععولعقويالماَْع

:1997 سنة21منقَْوني شعكْتيألردَيرقم/ب/183

ية في  وطَن وقوم قو دعْوى أأ في وي فصا بْ نظع ي َانَة وخاص"  عقووه يماَْع أأ قََْو

 قعيريت قعيرمن أأ ونفيذ ي طَن يوقف أال عول فيه يوخذوهْ ي اي ي قعيريت في ي طَن أوي َْمة ي هيئة

 عول أشهع ثالثة مضي بَو بذ َّ ي وعوى وسَع وال ذ َّ خالف ي َانَة إذيقعرت إال ي َْمة ي هيئة

يالماَْع". عقو

ي افعي بيني وعوىي اييقيَهْي َسْهمبْسَهعني وعوىي اييعىي بْحثأَهالبومن

أويقيَهَْيْبةعني شعكة،ففيي اْ ةيألو ليا  وَسْهمأنيعفعدعوىبْسَهفيحْ ةحعمَْه

ي ثَْيةينوني ا ألأمسْهمأ نيَاقْصح منحقوقهي شخصيةفيي شعكة،أمْفيي اْ ة

.وصعفْتأعضْءمجوسيإلديرةأويوعيبْ نيْبةعني شعكةإذيمْ ا ي ضعربْ شعكةمنقعيريت

فإني اَويضوي َْئويتوَود وشعكةالمسْهمي ذأرفعي وعوى،ي وعوىفيحْلَجْحو

عولخالفي وعوىي شخصية وَسْهم،وعْدةمْيامي اَيي بيني وعويينوفقْه ََيْري ضعر،

فإذيكْني ضعرقوأحْبي شعكةبصورةمبْشعةفإن وَسْهمأنيقومبعفعي وعوىَيْبةعني شعكة

عوىفعدية،أمْإذيكْني ضعرقوأحْبي َسْهمبصورةمبْشعةفوهي ا فيواليجوز هرفعد

.1رفعدعوىفعدية وَطْ بةبْ اَويضعنهذيي ضعري ذأأحْبه

 

.173يأليوب،إبعيهيمبعكْت،معمعسْب ،ص1
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 : المطلب الثاني 
 التزام الشركة القابضة بمراعاة مصلحة الشركة التابعة  

بَضهْي بَض،ووكون هذ ي شعكةونشأي شعكةي اْبَةمنيماَْعإريديتي َسْهَينمع

ين هووكون همصْ اهي خْحة،و ن يمويو هحيْوهي َساقوةعنيألعضْءي َنَو شخصقََْو

ة عأسي َْل،إاليكْني قَْونقومَاوسي عأعَْلي شعكةويوخْذي قعيرفيهْفييويألغوبيةي َنَو

.1ي شخصي ََنوأي َساقاي ََثا وشعكةي اْبَةأنهذ يألغوبيةمو مةبَعيعْةمصواة

 أواًل: مفهوم مصلحة الشركة التابعة

إ لريء،فذهبيوجْ آعوةإ ليَقسمي فقهفيواويومفهوممصواةي شخصي ََنوأ وشعكة

ي كامجَوعة ي قََْو ي بنيْن من باهيم ء ي قَْون، ي ََنوية يسلمنحنع ي شخصية أن

جعدأنونشأي شخصيةي ََنويةوصبححْم بيني َسْهَينوي شعكة،ومصواةهذ منظَة،وبَ

ي شخصيةي ََنوية هْمنظورمساقاوهيي اييجبأنيامأخذهْبَينيالعابْر،فْ صالحيْت

ي َخو ة وشعكةي قْبضةبْعابْرهْوَثايألغوبيةيجبأنوكونمعوبطةبخومةمصواةهذيي شخص

الأنهذيي عأأوَعض الَاقْدي جويوووالشلفيي وقلي اْ ي،فاليَننوصورأني ََنوأ،إ

ين ه،باعول ينوني شخصي ََنوأكْئنْهيَيس نفسهو هحيْوهي َساقوةعنيألعضْءي َنَو

.2ي َنسفْ شعكْءوي َسْهَينهمأسْسومود ويساَعيرحيْوه،وبْ اْ يمصوااهمنمصوااهم

 

 .132عبوي اَيو،ماَوفاحهللا،معمعسْب ،ص1
(.دوري هيئةي َْمة سوقي َْلفيحَْيةيألقويةفيشعكةي َسْهَة.)أ عوحةدكاوري (،2006ي عيفَي،ماَوونويع)2

.281مْمَةي قْهعة،مصع،ص
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ي َشعوع،وي شعكة يسلإالوسيوةإ ليوجْ أخعوذهب ي شعكةهيمصواة أنمصواة

،وبْ اْ يفإنمصواةهذيي َشعوعهييألو لبْ ععْية،ووميَاقْدهذيي َشعوع ااقي أهويفهذي

،عولي عغممنأنمصوااهمةي عأأبسببي خوطبيني شعكةوي َشعوعووجْهاشخصيةي شعك

ومودي شعكة،فضالهعنأنعبْرةمصواةي َشعوعيايطهْي تَوضوي شَّ،ووكَنهيأسْس

.1ي خطورةفيوفسيعمصواةي َشعوععولأفكْرأخعىغيعوي اة

بأنمصواةي شعكة يسلفيحقيقاهْسوىمصواةي َسْهَينفيهْ،فَنومْثْ ثوذهبرأأ

همينْقشونمصْ اهم،ومصواةي َسْهَينفيينْقسي شعكْءمصْ حي شعكة،يجبعومإغفْلأَ

ي شعكةهيي اييَنني عموعإ يهْ ااويومصواةي شعكة،واليَنني قولبأنمصواةي شعكةهي

مصواةي شخصي ََنوأألنحْم ي شخصيةي ََنويةوالشل،ووميَاقْدهذيي عأأأيضْهباجة

هذ ي نظعية،أوردمفهومي َصواةي َشاعكة وشعكْءأني قَْوني َوَيي فَعسيي ذأيعاَوتعويه

.2فيَْياَو بشعكْتيألشخْصالشعكْتيألمويل،حيثأنمسؤو يةي شعكْءوكونوضْمنية

وبقلفكعةغيعموَوسة،ووخاوفمنحْ ةألخعى،وبْ اْ يةي شعكمصواةويعىي بْحثأن

هذ ي َصواة،ويجبعولي قضْءأنيساعشويجبعوموقييوي قضْءبََيْرماودالساخالص

بْ ََْييعي سْبقةمَيَْهوفقْه سوطاهي اقويعية، ااويومصواةي شعكةويخاْرمنهْمْيعي منْسبْه،

ي اقويعية عومإ لعولأنينونهذييالخايْرماويفقْهمعي ويقَةي َطعوحة،ووعمعهذ ي سوطة

َسأ ة.ونظيمهذ ي إ لوَعضي قَْون

 

.282ي عيفَي،ماَوونويع،ي َعمعي سْب ،ص1
 .133عبوي اَيو،ماَوفاحهللا،معمعسْب ،ص2
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فيواقي ي تْيْتوي ََاعويهْزي سَيوريءي عبحخالحةي قولإنمصواةي شعكةي اْبَة

ي اي ي هْمة ي َسْئا بْ اسبْن،فهيمن َنيجبمن ويخذهْ ي قْبضةمعيعْوهْ ي شعكة عول

اليجوزي اقوقيألسْسية وَسْهمفيي شعكةي اْبَةوي اييجبعولي شعكةي قْبضةيحاعيمهْ،و

 هْي َسْسبهْ.

 مراعاة مصلحة الشركة التابعة وسائل ثانيًا: 

وكونيال ا يمْتي ايواعوبعولي شعكةي قْبضةوجْ ي شعكةي اْبَةمنحَيمعَاي شعكْت،

،كأنوقومي شعكةي قْبضة1فاوا مي شعكةي قْبضةبأنوقومبانفيذيالوفْقْتبينهْوبيني شعكةي اْبَة

وي فنية وشعكة وي اأميني اْبَةي خومْتيإلديرية ي َاْسبة بأعَْل فنيةبأباي قيْمأو،كْ قيْم ْث

ي اْبَة،ووهوفهذ يالوفْق ي شعكْت ي قْبضة وشعكةإ لْتي اطويعيإلَاْجفي ي شعكة ة مََْو

وواصاي شعكةي قْبضةبْ اْ يعولَسبةأقامني اْبَةمَْيوفعم ءمنَفقْتي شعكةي اْبَة

ي نفقْتي َْمةي ايوااَوهْي شعكةي اْبَة،كَْووا مي شعكةي قْبضةباقويمي وعمي َْ ي وشعكة

أزمْتعنوقيْمهْبأغعي هْ،وذ َّبَومبيوفْقيبعمبينهَْإ لي اْبَةفيحْلوَعضهذ يألخيعة

ي شعكةي قْبضةعنوإ لْقعنسيْهباقويمي َسْعوةمني شعكةي اْبَةويَننأنينونهذييالوف

.2ي ضعورة

هَْايجةألخطْءيإلديرةي شعكةبْعابْرأن ي قْبضةهيمويع وشعكةي اْبَةفإَهْووا مبويَو

َظْمي شعكةمني ا يمْت،وف مْبينْ فيي فصاي ثْ ثأووعومي ا يمهْبَْفع هعويهْي قَْون

منهذ ي عسْ ة.

 

 .177يأليوب،إبعيهيمبعكْت،معمعسْب ،ص1
.48موىمسؤو يةي شعكةي قْبضةعنأعَْلي شعكْتي اْبَة.معمعسْب ،ص(.2015ي َشْعوة،هشْمعوي)2
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َة،وذ َّببيْنمجَاي َْ ية وشعكةي قْبضةمعي سنةي َْ ية وشعكةي اْبي سنةوالبوأنواف 

يألربْحوي خسْئعبتيةإعطْءي َسْهمحورةوي اةعنو عي شعكةي اقيقي، ذ َّفقوَص

منهعول:208فيي َْدة1997 سنة22قَْوني شعكْتيألردَيرقم

 وي خسْئع ربْحيأل وبيَْْت مجََة مي يَية مْ ية سنة كا َهْية في وَو أن ي قْبضة ي شعكة "عول

 يضْحْتيإل مع ي َْمة ي هيئة عول وَع هْ وين  هْ ي اْبَة ي شعكْت و جَيع ي نقوية هْ وفقْتوي ا

.ي ََاَوة" ي وو ية وي اوقي  ي َاْسبة حولأو مَْييع  َْواطوبه وفقْ بهْ ي َاَوقة وي بيَْْت

ي َعيقيرقم ي شعكْت قَْون ياطعق ي شعكة2019 سنة17فيَْ م ي َاضَنعولأحنْم

عولَصمَْثا.1997 سنة21ي قْبضةوي ََول وقَْونرقم

ي شعكةي قْبضةبشناعْمببذلي جهوي َطووبإلَجْحعَاي شعكةووا مفيرأأي بْحثأنو

ي اْبَة،ووقويمأقصلمْفيوسَهْمنأماواقي أغعيضي شعكةي اْبَةوواقي َاْئجمَي ة،

وبخالفذ َّواعوبي َسؤو يةعولي شعكةي قْبضة.
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 : الفصل الخامس 
 الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 الخاتمة 

ونشأمسؤو يةي شعكةي قْبضةعنأعَْلي شعكةي اْبَةَايجةألعَْليإلديرةي ايوقومبهْ

ي شعكةي قْبضة،فْ نسبةي كبيعةفيرأسَْلي شعكةي اْبَةي ايوَوكهْي شعكةي قْبضةوايح هذ 

ي اْبَةالوَنيي سيطعةعولي قعيريت،إالأنهذ ي سيطعة وشعكةي قْبضةعولي شعكةةيألخيع

بْوخْذي قعيريت،و ََْوَنيإ فْءَوعمني عقْبةي َساَعةعولي قْبضةي سوطةي َطوقة وشعكة

موىمالئَةي قعيريتي ايواخذهْي شنعةي اْبَة اسييعمشعوعهْسويءعن عي مجوسيإلديرة،

ي قْبضأوي َويعي َْم،أو واقي غْياهْمنخاللإ لةي جََيةي ََومية،حالوصاي شعكة

شعكْوهْي اْبَة،حيثوََاي شعكْتي اْبَةكوحويتوكَابَضهْمني نْحيةيالقاصْدية،ويأوي

يةويالقاصْدية،وبْ اْ ي دوري شعكةي قْبضةكَظوةوعيقبَشْطهذ ي وحويتمني نْحيةي قََْو

يرة،ويومبعولي شعكةي قْبضةي َسؤو يةأأخعوجعنهذيي َفهوم وسيطعةيَابعوَسففييإلد

عنأعَْلي شعكةي اْبَة.

كَْونشأمسؤو يةي شعكةي قْبضةعولديوني شعكةي اْبَة،حيثوقومي شعكةي قْبضةبااويو

ي ويونوكونوجْ  باَويوهْوكفْ اهْ،وهذ ي َسؤو يةعن ي اْبَة،ووقوم ي َْ ية وشعكة ي سيْسْت

ي شعكةي اْبَةوفقْه واْالتي ايومذكعهْفيمانعسْرعكةي اْبَة،كَْوكونفيحْ ةإديئنيني ش

ي وريسة.
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 النتائج 

مجَوعةي ناْئجي اْ ية:إ لووحولمنخاللهذ ي وريسة

ي قْبضْةي ا فيبسْطي سْيطعةي شْعكةعالقةي ابَيةبيني شْعكةي قْبضْةوي شْعكةي اْبَةوَنح -1

َْْ يْةويإلديريْةعولي شْْْْْْْْْْْْْْعكْةي اْْبَْة َْل، هْْي  يْةإذيكْْ وهْذ ي ابَيْةإمْْأنوكونوبَيْةقََْْو

أنوكونوبَيةهينويةإذيكَْلي شْعكةأوي شْعكةي قْبضْةوَوَّكْماحصْصي شْعكةي اْبَة،

%منأسْْهمي شْْعكةي اْبَةمَْيسَْْح هْي اانمبإديرةي شْْعكةي اْبَة،51ي قْبضْْةوَوََّسْْبة

 عن عي أغوبيةيألحويت.

وذ َّبَومبعقو، هْعوليسْاخويمأمويلوحقوقي شْعكْتي اْبَةوَوَّي شْعكةي قْبضْةي قورة -2

ذ َّ،بْإل ْْفة وَالقةي َقويةبينهَْ،فْ شْعكةي قْبضْةالوسْاطيعحْعفي اأسْيسي ذأيخو هْ

 .إذيحو ل هْهذيي ا أوأأمبوغإالبَويفقةي شعكةي اْبَة

ْْة،إالأَهْ مووقلي َنْية -3 ْْعكةي قْبضْْْْْْ رغموبنيكامني َشْْْْْْْْععينيألردَيوي َعيقي فكعةي شْْْْْْ

ْْعك ْْعيَيةي الزمة هْو َالقاهْبْ شْْ ْْةعنأعَْلي اشْْ ْْعكةي قْبضْْ ْْؤو يةي شْْ ةي اْبَة،كااويومسْْ

هْ،عولي عغممنحْْْعيحةَصْْْوصي قَْونبسْْْيطعةي شْْْعكةي قْبضْْْةعول ي شْْْعكةي اْبَةوديَو

 ي شعكةي اْبَةووانَهْبْإلديرة.

مسْْْْْْؤو يةأعضْْْْْْْءمجوسيإلديرةفيي شْْْْْْعكةي اْبَةعنأعَْليإلديرة،ماودوف أحنْمقَْون -4

َظْمي شْعكة،فْألسْْسفيمسْؤو يةأو،ووكونهذ ي َسْؤو يةفيحْ ةمخْ فةي قَْوني شْعكْت

مسْْْْهمدونأنأوأعضْْْْءمجوسيإلديرةعنديوني شْْْعكةماودةبنصْْْْبمسْْْْهَةكاشْْْعيَّ

 ذمَهمي شخصية.إ لواجْوزذ َّي نصْب
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عولأسْسي خطأفييإلديرةوقوممسؤو يةي شعكةي قْبضةوجْ ي تيععنأعَْلي شعكةي اْبَة -5

وف  هْوي اقصْْْيعفيي عقْبةيإلشْْْعيف،ويَننأنوسْْْألي شْْْعكةي قْبضْْْةوجْ ي شْْْعكةي اْبَة

 َظعيةي اَسففييساََْلي ا .أوأحنْممسؤو يةي َويع

هْإذيقْملعسْْْْْرو شْْْْهْرإ هْي شْْْْعكةي اْبَةعسْْْْْروقوممسْْْْؤو يةي شْْْْعكةي قْبضْْْْةفيحْ ةإ -6

ْْْبهبأعَ ْْعكةو اسْْْ ْْمي شْْْ ْْعكةي اْبَةأوي خْصْْلوجْريةبْسْْْ كَْ و هْوصْْْْْعفلبأمويلي شْْْ

ي خْحْْْة،وياعوبعولواق مسْْْؤو يةي شْْْعكةي قْبضْْْةإ  يمهْبإكَْلي نقصفيْكَْلأموي ه

 . هْديوني شعكةي اْبَة

أو هْأ ْعيريه وشْعكةي اْبَةوااَاي شْعكةي قْبضْةمسْؤو يةمْوقومبهمنأفَْلياعوبعويهْ -7

 وتيع،منخاللوطبي أحنْمي َسْْؤو يةي اقصْْيعية،كَْوااَاي شْْعكةي قْبضْْةأفَْلي اْبَين

 أحنْممسؤو يةي َابوععنأعَْلوْبَه.إ ل هْيسانْديه

 التوصيات 

ي بْحثفيظاهذيي وريسةفيَْيوي:لأوح

فْألحنْمي اقويويةفيقَْوني شْْعكْت،مَْ جةي شْْعكةي قْبضْْةبأحنْمخْحْْةفي ْْعورة -1

ي قَْوني َوَيكنظعيةي اَسْْْفبْسْْْاََْلي ا ،وحْْْوريةي شْْْعكةي اْبَة،الو يلقْحْْْعة

يةي ايقووثيعهْي شعكةي قْبضة.  عنيسايَْبي َشْكاي قََْو

 قَْونعولأحقيةي شعكةي قْبضةفيوَيينيامي نصفييَاَنلمني َشععيألردَيأن -2

مَثويهْفيمجوسإديرةي شْْْعكةي اْبَةبَقويرحصْْْاهْفيرأسي َْلفقط،دونيالشْْْاعيك

فييَاخْببْقيأعضْْءي َجوس،وذ َّ ضَْْنمشْْركةأقويةي َسْْهَينفيإديرةي شْعكة

هو"يا  وشعكةي قْبضةوَيينوي نصي َقاعحي اْبَةوعوميَفعيدي شعكةي قْبضةبذ َّ.
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مَثويهْفيمجوسإديرةي شْعكةي اْبَة َْنَسْبةمْوَاوكهمنرأسي َْل،واليجوز هْ

 يألشاعيكفيإَاخْببْقيأعضْءي َجوس ضَْنمشْركةيألقويةفييإلديرة"

يريةوي َْ ية،عالقةي شْْعكةي قْبضْْةبْ شْْعكةي اْبَةمني نْحيةيإلدي َقو ْْعورةأنينظم -3

 وواويوموىسوطةي شعكةي قْبضةفيي اوخافيشؤوني شعكةي اْبَةإديريْهومْ يْه.

ي نصفيي قَْونعولموىأحقيةي شْعكةي قْبضْةفييسْاخويمَاَنلمني َشْععيألردَي -4

أمويلي شْْْْْعكةي اْبَةوحقوقهْ،وي اأكيوعولمسْْْْْؤو يةي شْْْْْعكةي قْبضْْْْْةفيحْلأدىهذي

ْْاخويم ْْْريَهْإ ليالسْ ْْعكةي اْبَةفيإديرةمشْ ْْعي شْ هْ.أووَسْ ْْويوديَو وي نصي َقاعحوسْ

 كْ اْ ي:هو

"يا  وشْعكةي قْبضْةيسْاخويمأمويلي شْعكةي اْبَةومَيعحقوقهْي َنصْوصعويهْفي

يةعنسْْْْوءيألسْْْْاخويميذيمْ ي قَْون،عولينوااَاي شْْْْعكةي قْبضْْْْةي َسْْْْؤو يةي قََْو

هْأوإديرةيعَْ هْوعوموَننهْمنوَسعي شعكةي اْبَةإ ليدى  .وسويوديَو

َقاعحإدريجَصمْدةفيقَْوني شعكْتيَْقبأعضْءمجوسإديرةي شعكةي اْبَةبَقوبة -5

ْْعكة ْْْبي شْ ْْةعولحسْ ْْعكةي قْبضْ ْْواةي شْ ْْبفيمصْ ريدعةفيحْليوخْذهمقعيريتوصْ

 كْآلوي:ومقاعحي نص،وي اْبَةوديئنيهْ

ْْْءمجوسإديرةي شْْْْْْْْْعكةي اْبَةيَْقب " ْْنةأعضْْْْْْْ فيحْلكاويقصْْْْْْْْْلبْ ابس َوةسْْْْْْْ

ْْبفيقعيرهميوخْذ ْْة،يصْ ْْعكةي قْبضْ ْْواةي شْ ْْْ حووَعضمصْ ْْعكةي اْبَةمصْ أوي شْ

 . وضعر"أحوديئنيهْ
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 المراجع المصادر و  قائمة

 أواًل: الكتب

(.ي شْْْْْْْْْْْعكةي قْبضْْْْْْْْْْْةفيقَْونقطْعيألعَْلي َْم.1995)أبو ْ ب،حْْْْْْْْْْْالحي وين -1

 ي قْهعة:مطبَةمْمَةي قْهعة.

ي وشْْْْْْْْْعكةي قْبضْْْْْْْْْة.بتويد:ديري كاب2013رسْْْْْْْْْولشْْْْْْْْْْكع)ي بيْوي، -2 (.ي نظْمي قََْو

 وي وثْئ ي قومية.

يإلفالس.ي قْهعة:ديري نهضْْْْْة–(.ي قَْوني اجْرأي َصْْْْْعأ2006فْروقأحَو)زيهع، -3

  َعبية.ي

(.ي شْْْْْْعكْتي اجْريةيألحنْمي َْمةوي خْحْْْْْْة.عَْن:دير2009سْْْْْْْمي،فوزأماَو) -4

 ي ثقْفة ونشعوي اوزيع.

(.ي نظعيةي َْمة ال ا يم.يإلسننورية:ديري َطبوعْتي جْمَية.1997سوطْن،أَور) -5

ي َعبية.ي قْهعة:دير(. ََْْْْْْْْْْْتيالسْْْْْْْْْاثَْريألمنبيفيي وول2009عثَْن،َْحْْْْْْْْْععثَْن)

ي نهضةي َعبية.

 .(.ي شعكْتي اجْرية.ي قْهعة:ديري جْمَةي جويوة2006ماَوفعيو)ي َعيني، -6

ْْيْت.2006غنْم،شْْْْْْْْْْْْْعيفماَوغَْم) (.يإلفالسي وو ي َجَوعةي شْْْْْْْْْْْْْعكْتماَودةي جنسْْْْْْْْْْْ

يإلسننورية:ديري جْمَةي جويوة.

 بقْه وقَْوني اجْرأي ج يئعأ.ي ج يئع:ديرهومة(.أحنْمي شعكة2004فو يا،َْدية) -7

 ونشع.
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ية وشْْْعكةي قْبضْْْةمعي شْْْعكْتي اْبَة2014ي َسْْْْعوة،أحَوماَود) -8 (.ي َالقةي قََْو

دريسْةمقَْرة.يألكْديَية ووريسْْتيالماَْعيةويإلَسَْْية،مْمَةي َجََة،كويةإديرة- هْ

 ي َعبيةي سَودية.يألعَْل،قسمي قَْون،ي ََوكة

 (.ي شعكةي قْبضة.بيعوت:ديري َوم وَاليين.1992مْمو)م يام، -9

ْْعكْتي اجْرية2008َْحْْْْْْْْْْيف،ي يْس) -10 ْْوعةي شْْْْْْْْ ،بيعوت:5ي ج ءي ثْ ث.ط-(.موسْْْْْْْْ

 منشوريتي اوبيي اقوقية.

ي ج ءي عيبع.بيعوت:–يإلفالس–(.ي كْمافيي قَْوني اجْرأ1985ْحْْْْْْْْيف،ي يْس)َ -11

 عويويت وطبْعةوي نشع.

ي ج ءيألول.بيعوت:منشْْْْْْوريتي اوبي-(.موسْْْْْْوعةي شْْْْْْعكْت2008ي يْس)َْحْْْْْْيف، -12

 ي اقوقية.

ي ج ءي سْْْْْبع.بيعوت:منشْْْْوريتي اوبي-(.موسْْْْوعةي شْْْْعكْت2008َْحْْْْيف،ي يْس) -13

 ي اقوقية.

ي وشْْْْْْْْْعكْتماَودة2009هنو،حسْْْْْْْْْنماَو) -14 ي جنسْْْْْْْْْيْت.ي قْهعة:دير(.ي نظْمي قََْو

 ي كاْب.

ْْةمقَْرة(.عَْن:ديري ثقْفة–(.ي قَْوني اجْرأ2010يْموكي،أكعم) -15 ْْعكْت)دريسْْْْ ي شْْْْ

  ونشعوي اوزيع،عَْن.
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 ثانيًا: الرسائل الجامعية

(.أحنْمي شْْعكْتي قْبضْْةفيي فقهوي قَْون.)أ عوحةدكاوري (،2012أربْب،يوسْْفزكعيْ) -1

 مْمَةأمدرمْن،ي خع وم،ي سودين.

(.حَْيةأقويةي َسْْْْْْْهَينفيي شْْْْْْعكْتي َسْْْْْْْهَةي َْمةفي2007يأليوب،إبعيهيمبعكْت) -2

 ي قَْونيألردَي.)أ عوحةدكاوري (،مْمَةعَْني َعبية،يألردن.

ْ ة(.موىمسْؤو يةي شْعكةي قْبضْةعني شْعكةي اْبَة.)رس2013ْبنيعبوي عحَن،قصْي) -3

 مْمسايع(،مْمَةي يعموك،أربو،يألردن.

يةبيني شْعكةي قْبضْةوي شْعكْت2015ي اهْمي،مَاصْمع ي وين) -4 (. بيَةي َالقْتي قََْو

مْمَةي نيوين،ي خع وم،(ي اْبَة هْوفقْ قَْوني شْْْْْْْْْْعكْتي سْْْْْْْْْْوديَي.)رسْْْْْْْْْْْ ةمْمسْْْْْْْْْْايع

 ي سودين.

(.عالقةي عكةي قْبضةبْ شعكةي اْبَة هْ.)رسْ ةمْمسايع(،2016)ي اْوَية،معيمعبوهللا -5

 مْمَةي سوطْنقْبوس،مسقط،سوطنةعَْن.

(.مسْْْْؤو يةي شْْْْعكةي قْبضْْْْةعنديوني شْْْْعكْتي اْبَة.)رسْْْْْ ة2018ي خيعيت،خْ وو يو) -6

 مْمسايع(،مْمَةعَْنيألهوية،يألردن.

ي هيئةي َْمة سْْْْْْْْْْوقي َْلفيحَْيةيألقويةفيشْْْْْْْْْْعكة(.دور2006ي عيفَي،ماَوونويع) -7

 ي َسْهَة.)أ عوحةدكاوري (،مْمَةي قْهعة،مصع.

ْْايألمويلوسْْْْبا2016ر ْْْْْ،أيَنعبوي اَيو) -8 ْْعكْتفيعَويْتغسْْ ْْوبي وشْْ (.ي ووري سْْ

 معيقباهْ.)أ عوحةدكاوري (،مْمَةي قْهعة،ي قْهعة،مصع.
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ْْْسْْْْي،سْْْْْرة) -9 كةي قْبضْْْْةوي شْْْْعكةيألموي شْْْْعكةي اْبَةفيي قَْوني اجْرأ(.ي شْْْْع2013سْْ

 ي ج يئعأ.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَةأمي بويقي،ي ج يئع.

َْوفاحهللا) -10 (.ي شْْْْْْْْْْْْْْعْكةي ْقْبضْْْْْْْْْْْْْْة بيَاهْْوأحنْْمهْْ.)رسْْْْْْْْْْْْْْْْ ة2010عْبوي اَْيو،ما

 مْمسايع(،مْمَةي فْوح، يبيْ.

ي شعكةي اْبَةعني شعكةي قْبضةدريسة(.موىيساقالل2007ي توشة،مَاصمحسين) -11

ينيألردَيويإلَكوي أ.)رسْ ةدكاوري (،مْمَةيألردن،عَْن،يألردن.  مقَْرةبيني قََْو

ي وشْعكةي قْبضْة.)رسْْ ةمْمسْايع(،مْمَةماَو2019 بَيع،َسْيبة) -12 (.ي نظْمي قََْو

 خضيعبسنعة،ي ج يئع.

ْْْكَْل) -13 ْْْ ة(،يإل 2007ْماَو،رشْْْْْْْْْْ ي وشْْْْْْْْْْْْعكْتي قْبضْْْْْْْْْْْْةوي فععية.)رسْْْْْْْْْْ ري قََْو

 .مْمسايع(،مْمَةي خع وم،ي خع وم،ي سودين

(.ي شْْعكْتي قْبضْْةفيي اشْْعيعي ج يئعأ.)رسْْْ ةمْمسْْايعغ(،2015سَْْيع)معويَي، -14

 مْمَةي َهوأبنععبي،ي ج يئع.

ْْْمعوي) -15 ْْْعوة،هشْْْ ْْةعنأعَْ(.2015ي َشْْْ ْْعكةي قْبضْْْ ْْؤو يةي شْْْ ْْعكْتموىمسْْْ لي شْْْ

 ي اْبَة.)رسْ ةمْمسايع(،مْمَةيإلسعيءي خْحة،يألردن.

 ثالثًا: األبحاث والمقاالت المنشورة

يةبينكامني شعكةي قْبضةوي شعكة2007يالبعيهيم،معوينبورأ) -1 (.» بيَةي َالقةي قََْو

ي اشْْعيعيألردَي«،ماَودةي جنسْْيْتمنمهةوي شْْعكْتي اْبَة كامنهْمنمهةأخعىوف 

 (.9.)13مجوةي َنْرة،
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يةمْمَة« بيَةعالقةي شْْْعكةي قْبضْْْة»(.2007 عفيَي،عويكْظم)ي -2 ،مجوةي َوومي قََْو

 (.1.)22بتويد،

ْْْديةي َجعدةوي شْْْْْْْْْْعكة»(.1975عثَْن،عبوي انيمماَو) -3 ي شْْْْْْْْْْعكْتوي اجََْتيالقاصْْْْْْْْ

 (.4و3وي قَْونمْمَةي قْهعة،)،مجوةيالقاصْد«ي قْبضةكوسيوة قيْمه

ْْعيفماَو) -4 ْْعكاهْ»(.2003غنْم،شْْْْْْْ ْْعكةيألميألمنبية،عنديونشْْْْْْْ ْْؤو يةي شْْْْْْْ موىمسْْْْْْْ

 (.1،مجوةي اقوقمْمَةي َنصورة،)«ي و يوة

ْْطفل،أحَوبعكْت) -5 ْْْهَة(.»1994مصْْ ْْعكْتي َسْْ ْْة–حَْيةأقويةي َسْْْْْهَينفيشْْ دريسْْ

ية،«مقَْرة  (.16مْمَةأسيوط،مصع،)،مجوةي وريسْتي قََْو

ية سيطعةي شنةي قْبضةعولشعكْوهْي اْبَة،2020ي نَيَي،بسْمحَوأ) -6 (.»ألومهي قََْو

ية«،  (.1.)17مجوةمْمَةي شْرقة وَوومي قََْو

 رابعًا: القوانين

 .1997 سنة22قَْوني شعكْتيألردَيرقم -1

 .2019 سنة17وي ََولبْ قَْونرقم،1997 سنة21قَْوني شعكْتي َعيقيرقم -2

 .2015عْم2قَْوني شعكْتيإلمْريوييالواْدأرقم -3

 .1976 سنة43ي قَْوني َوَييألردَيرقم -4

 .1951 سنة40ي قَْوني َوَيي َعيقيرقم -5

 .2014 َْم30يألردَيرقم قَْونيالساثَْر -6

 .2006 َْم13قَْونيالساثَْري َعيقيرقم -7

 .1991سنة203قَْونشعكْتقطْعيالعَْلي َْمي َصعأرقم -8


