الفصل الثاني
اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على تبعية الشركات التابعة للشركة القابضة في القانون الليبي
والقانونين المصري والجزائري وموقف الفقه اإلسالمي من ذلك

إن التبعية ليست جمرد عالقة مادية بني الشركة التابعة والشركة املتبوعة ،ألن مسامهة شركة يف رأس مال شركة
أخرى قد يقصد به جمرد االستثمار املايل ،وعند تغري الظروف االقتصادية للمشروع تتصرف بالبيع يف كل
حصتها أو بعضها ،فاملشاركة يف مثل هذه احلالة يقصد هبا حتقيق أفضل استثمار ممكن لألموال ولذلك فإن
العالقة الناشئة عن املسامهة من أجل االستثمار املاىل تكون بطبيعتها عالقة مؤقتة وقابلة للتغيري ،وهذه
العالقة ال تنشئ عالقة سيطرة ورقابة بني املشروعات ،1كما أنه ميكن أن يكون هدف الشركة من املشاركة يف
تأسيس شركة واالكتتاب يف رأس ماهلا أو شراء عدد من أسهم شركة قائمة هو السيطرة على هذه الشركة
والتحكم يف إدارهتا وفرض إرادهتا وإصدار التعليمات والتوجيهات هلا ،وهنا ميكننا القول بوجود عالقة مادية
تتمثل يف املسامهة والسيطرة ،تتسم باالستمرارية لتحقيق أهداف ومصاحل مشرتكة يف ظل استقالل قانوين.

 .1شاهني ،حممد شوقي1987 .م .الشركات املشرتكة طبيعتها وأحكامها يف القانون املصري واملقارن.رسالة دكتوراة .جامعة القاهرة .ص
.180
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وجند أن التشريعات املعاصرة قد أمجعت على عدم قيام الشركة القابضة بأي أعمال صناعية أو جتارية بشكل
نظرا إىل طبيعتها.2
مباشر ،بل إهنا متارس نشاطها عن طريق شركات تابعة هلا ،ويبقى هلا ممارسة أعمال حمددة ً
ويرتتب على ذلك قيام عالقة قانونية بني الشركة القابضة والشركات التابعة هلا ،من شأن هذه العالقة أن
حتدث آثارا إدارية ومالية تلزم كل منهم ،كما أن لتدخل الشركة القابضة وسيطرهتا على الشركات التابعة هلا
آثار ينبغي الوقوف عليها وحتليلها ودراستها يف إطار التشريع اللييب والتشريعني املصري واجلزائري ،باإلضافة
إىل ضرورة معرفة موقف الفقه اإلسالمي منها.
ولكن قبل اخلوض يف دراسة هذه اآلثار نعتقد بأنه من األمهية مبكان ضرورة حتديد ماهية الشركة
القابضة يف القانون اللييب والقانونني املصري واجلزائري ،وذلك نتيجة الختالف الفقه املقارن حول حتديد
معيار واحد يبني ماهية الشركة القابضة ،لذلك فإن توضيح اآلثار املرتتبة على عالقة الشركة القابضة بشركاهتا
التابعة يف ظل تعدد األنظمة القانونية املعاجلة للشركة القابضة ،ومعرفة سبب اختالفها ،تقتضي القيام بدراسة
مقارنة للوقوف على هذه املعاجلات ،لذلك سوف يتم تناول ماهية الشركة القابضة يف القانون اللييب
والقانونني املصري واجلزائري والوقوف على التنظيم القانوين هلا.
قبل اخلوض يف بيان اآلثار اإلدارية واملالية املرتتبة على تبعية الشركات التابعة للشركة القابضة يف ضوء
أحكام القانون اللييب والقوانني املقارنة ،وبيان آثار تدخل وسيطرة الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة
وف ًقا ألحكام الفقه اإلسالمي.
 . 2تتمثل غايات الشركة القابضة حسب أغلب التشريعات املعاصرة يف إدارة الشركات التابعة هلا واستثمار أمواهلا يف السهم والسندات واألوراق
املالية ،تقدمي القروض والكفاالت ،والتمويل للشركات التابعة هلا ،متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية ،وحقوق االمتياز .
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المبحث االول :ماهية الشركة القابضة في التنظيم القانوني الليبي والقانونين المصري والجزائري
تعمل الشركة القابضة يف إطار جمموعة من الشركات التابعة هلا لتحقيق هدف اقتصادي تعذر على الشركات
اليت تعمل منفردة القيام به ،فأصبحت هدفًا للقطاع اخلاص لتحقيق أكرب قدر من األرباح من خالل السيطرة
واالحتكار الذي ميارس عن طريق الشركات التابعة هلا ،وكذلك أصبحت هدفًا للقطاع العام الذي ينتهج
سياسة اإلصالح االقتصادي لتطوير أدائه .ولقد تعاظمت أمهية الشركة القابضة حيث أصبحت تتمتع بسلطة
كبرية وسط اهتمام الدولة هبذا النوع من الشركات ،ورقابتها ،واستخدامها كأداة لالستغالل االجتماعي
وحتقيق أهداف سياسية.
ومن هنا ميكن القول بأن الشركة القابضة أصبحت احملرك االقتصادي األبرز لرؤوس األموال داخل
الدول ،فإىل جانب تأمني الشركة القابضة وشركاهتا التابعة لبعض املوارد املالية من خالل الضرائب والرسوم
أيضا يف التنمية من خالل استثماراهتا الوطنية
اليت تقوم بسدادها إىل خزينة الدولة؛ تسهم الشركة القابضة ً
واألجنبية واكتساب اخلربات والتقنيات وتطويرها.
وقد تنبهت معظم الدول لذلك فوضعت التشريعات اليت تبني كيفية إنشائها وممارسة أعماهلا،
ووضعت الضوابط اليت متكنها من حتقيق غاياهتا ،ومتنع اآلثار السلبية اليت ميكن أن حتدث من حتكم
وتأسيسا على ذلك سنت الدول العربية أنظمة خاصة
بالقطاعات االقتصادية أو احتكار للسلع واخلدمات.
ً
بأحكام هذه الشركة ،واليت تبني بشكل واضح اختالف وتعدد التشريعات القانونية اليت تعمل خالهلا من
دولة إىل أخرى ،وبالنظر إىل التشريعات اليت نظمت وأوردت للشركة القابضة النصوص القانونية املنظمة هلا،
نظرا الختالف املعيار الذي استند إليه كل
جند أهنا قد اختلفت حول وضع تعريف موحد للشركة القابضة ً
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تشريع يف تنظيمه لعمل الشركة القابضة ،فمنها من أخذ مبعيار السيطرة كأساس العتبار الشركة قابضة،
ومنهم من أخذ بفكرة املشاركة لوصف الشركة بالشركة القابضة ،ويرجع سبب االختالف يف حتديد ماهية
الشركة القابض ة إىل الزاوية اليت ينظر منها الفقهاء ،فنجد جانبا من الفقه األجنلو أمريكي يركز على سيطرة
الشركة القابضة على الشركة التابعة بسبب متلكها أسهما يف رأس ماهلا ،3يف حني يركز جانب من الفقه على
سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة بسبب متلكها حق تعيني جملس إدارة الشركة التابعة للحصول على
أغلبية األصوات اليت متكنها من توجيه الشركة التابعة باالجتاه الذي حيقق أهدافها.
وجند أن الفقه الفرنسي اعتمد على استقالل الشخصية املعنوية للشركة التابعة عن الشخصية املعنوية
للشركة القابضة ،وأن الشركة التابعة تعد خاضعة للشركة القابضة انطالقا من اعتبار الشركة القابضة هي
صاحبة القرار .4وجتنبت بعض الدول اخلالفات اليت حتدث نتيجة االجتهاد يف تفسري النصوص القانونية
وقامت بوضع تعريف حمدد هلا ،يف حني أوردت تشريعات أخرى جمموعة من األحكام توضح الغرض من
الشركة القابضة ،وأهدافها ،ميكن من خالهلا معرفة املقصود بالشركة القابضة ،5كما أنه قد تبني بأن هذه
 .3يعرف البعض الشركة القابضة بأهنا هيكل يتكون على األقل من كيانني اقتصاديني مستقلني قانونياً ،أحدمها هو يف وضع ميكنها من التأثري
على القرارات اليت اختذهتا لكيان آخر نتيجة التفاق بني هذه الكيانات "،هذا االتفاق يسمى عقد االتفاق"،
Gajewski, D. (2013). The Holding Company as an Instrument of Companies’ Tax -Financial Policy
Formation. Contemporary Economics, 7(1), 75-82.

أيضا بأهنا قدرة أي كيان على السيطرة على عملية صنع القرار  ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،فيما يتعلق بالسياسات املالية
ويعرفها البعض ّ
والتشغيلية لكيان آخر حىت يتم جعل هذا الكيان اآلخر يعمل معها يف حتقيق أهداف السيطرة،
RAMSAY, I. HOLDING COMPANY LIABILITY FOR THE DEBTS OF AN INSOLVENT
SUBSIDIARY: ALAWAND ECONOMICS PERSPECTIVE.

 .4راجع يف ذلك ،ساسي ،سارة2014 .م .الشركة القابضة والشركة األم والشركة التابعة يف القانون اجلزائري" دراسة مقارنة " رسالة ماجستري
جامعة العريب ابن مهيدي.
 .5انظر املادة رقم  227من قانون الشركات الكوييت ،واملادة  736من قانون الشركات الربيطاين ،ويف شأن التشريعات اليت بينت الغرض من
الشركة القابضة وأهدافها ومل تضع تعريفا حمددا ،انظر املادة  10من قانون الشركات السوداين ،واملادة  205من قانون الشركات األردن.
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التشريعات مل تتفق على شكل معني للشركة القابضة ،ومل حتدد نشاطا جتاريا موحدا هلا ،والذي يهمنا يف هذه
الدراسة هو معرفة موقف القانون اللييب والقانونني املصري واجلزائري يف تعريفه للشركة القابضة للوقوف على
شكل وأغراض الشركة واملعيار الذي استند إليه كل منهم يف تنظيمه لعمل الشركة القابضة.

"ويقرر الفقة املقارن أن مصطلح الشركة القابضة يشري بصورة أساسية إىل الشركة اليت التن تج السلع أو اخلدمات بنفسها ،وإمنا الغرض هو متلك
أسهم الشركات األخرى التابعة والسيطرة عليها" ،محيدة ،أسامة حممود 2016 .م" .املفهوم القانوين للشركات القابضة والشركات التابعة يف اطار
قانون الشركات لسنة ."2015جملة العدل :ع :47سنة .18ص.342
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المطلب األول:الشركة القابضة في التنظيم القانوني الليبي
اتسمت سياسة الدولة الليبية يف إدارهتا لقطاع االقتصاد بالتقلب وعدم االستقرار ،فبعد عقدين من الزمن
اعتمدت فيهما الدولة الليبية على القطاع العام يف حتقيق التنمية وتغطية كافة االحتياجات الالزمة دون أي
دور للقطاع اخلاص يف هذا اجملال ،اهنار القطاع االقتصادي العام لعدة أسباب يرجع معظمها إىل نقص املوارد
املالية خالل فرتة معينة مما أثر سلبًا على كافة املؤسسات واملشاريع اليت كانت قائمة ،وكان من الصعب على
الدولة أن تفصح عن فشل رؤيتها االقتصادية ،وترتَّب على ذلك مجود وتأخري يف تغيري السياسة االقتصادية
إىل أن قام املشرع اللييب بإصدار القانون رقم  21لسنة 2001م الذي مت تعديله فيما بعد بالقانون رقم 1
لسنة  2004وصدرت الالئحة التنفيذية املتعلقة به رقم 171لسنة 2006م ،ومل يتأخر املشرع اللييب يف
إلغاء القانون املذكور وإصدار قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م ،مبيناً من خالله شكل
تفصيال من القانون السابق.6
الشركة القابضة ،وأغراضها بشكل أكثر
ً
أوالً  :ماهية الشركة القابضة في التشريع الليبي.
نصت املادة  249على أهنا " شركة مسامهة تقوم بالسيطرة املالية واإلدارية على شركة أو أكثر من
الشركات األخرى اليت تصبح تابعة هلا ،وذلك من خالل متلكها لألكثرية املطلقة على األقل من أسهم تلك
الشركة أو الشركات ،سواء كانت من الشركات املسامهة ،أو من الشركات ذات املسؤولية احملدودة ،أو من
شركات التوصية باألسهم" .ويظهر من خالل ذلك بأن املشرع اللييب قد ألزم الشركة القابضة بأن تأخذ شكل
 .6نصت املادة  23من الالئحة التنفيذية رقم  171لسنة 2006م على أن الشركة القابضة شركة مسامهة اهلدف من تأسيسها متلك كامل
رأس مال شركة أخرى أو أكثر أو نسبة من األسهم ال تقل عن  %51والعمل على إدارهتا.
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شركة مسامهة ،وأن متارس السيطرة اإلدارية واملالية على شركة أو شركات أخرى.كما أن املشرع اللييب من
خالل نص املادة املذكورة اشرتط على شركات املسامهة اليت متلك أكثر من مخسني يف املائة يف أي شركة من
الشركات املذكورة بنص املادة  7249بأن تقوم بتغيري شكلها القانوين إىل شركة قابضة.
يف حني رأى املشرع اللييب عدم جواز قيام الشركة القابضة بتملك حصص يف شركات التضامن،
وشركات التوصية البسيطة ،من ناحية أخرى نصت املادة  250من قانون النشاط التجاري اللييب على أن
تكون أغراض الشركة القابضة " تأسيس شركات تابعة هلا ،أو السيطرة على إدارة شركات أخرى ،أو املسامهة
يف رأس ماهلا ،وأن تقوم باستثمار أمواهلا يف األسهم والسندات ،واألوراق املالية ،وتأسيس وإدارة الصناديق
واحملافظ االستثمارية ،وكذلك تقدمي القروض ،والضمانات ،والتمويل للشركات التابعة هلا ،ومتلك براءات
االخرتاع ،والعالمات التجارية ،واالمتيازات وغريها من احلقوق املعنوية ،واستغالهلا ،وتأجريها للشركات التابعة
هلا أو لغريها".
وهبذا يكون املشرع اللي يب قد أخذ مبعيار السيطرة وذلك عن طريق متلك األكثرية املطلقة ألسهم
الشركات التابعة ،كما استبعد املشرع بأن تكون إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة شركة حماصة،
باعتبارها شركة مسترتة ال تسري يف حق الغري ،وال تتمتع بالشخصية املعنوية.

 .7نصت املادة  249من قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م بأن تكون الشركات التابعة للشركة القابضة من شركات
املسامهة أو الشركات ذات املسؤولية احملدودة أو من شركات التوصية باألسهم.
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ثانياً :تقييم موقف المشرع الليبي.
قام املشرع اللييب بتحديد ماهية الشركة القابضة مبوجب نص املادة  249من القانون رقم  23لسنة 2010م
حيث اعتربها أهنا شركة مسامهة تقوم بالسيطرة املالية واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى اليت
تصبح تابعة هلا ،وهنا كان املشرع موفقاً يف حتديد اإلطار الشكلي الذي جيب أن تكون عليه الشركة القابضة،
مث بني بعد ذلك بأن ذلك يكون من خالل متلكها لألكثرية املطلقة على األقل من أسهم تلك الشركة أو
الشركات ،وبذلك يكون املشرع قد حدد وسيلة واحدة للسيطرة ،وهي متلك األغلبية املطلقة ،وبذلك فإن
االتف اقيات والعالقات اليت تربمها وتنشئها الشركة القابضة مع شركات أخرى لتقوم مبهام الشركة القابضة من
السيطرة واإلدارة ال ميكن اعتبارها شركة قابضة وف ًقا لذلك ،كما أجاز املشرع من خالل حتديده ماهية الشركة
القابضة بأن تكون الشركة التابعة شركة مسامهة أو شركة ذات مسؤولية حمدودة أو من شركات التوصية
باألسهم ،لكن الشركة ذات التوصية البسيطة ال تتماشى مع طبيعة الشركة القابضة حيث تتطلب ضرورة
وجود نوعني من الشركاء " ،شريك عامل " ،يسأل عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية وغري حمددة" ،
وشريك موص " ،يسأل عن الديون يف حدود مسامهته ،يف حني تقوم الشركة القابضة على حتديد املسؤولية
عن ديون الشركات التابعة ومتارس السيطرة املالية واإلدارية عليها ،وقد ذهب إىل هذا جانب من الفقة.8

.8راجع يف ذلك .محوده  ،فرج سليمان2017 .م .الشركات التجارية يف القانون اللييب .الطبعة األوىل .دار الكتب الوطنية ص 580ومابعدها.
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المطلب الثاني :الشركة القابضة في التنظيم القانوني المصري
ميكن القول بأن الباحث يف شأن االقتصاد املصري جيد أنه قد انتهج أسوة ببعض الدول العربية سياسة
اقتصادية تعتمد بشكل كبري على القطاع العام خالل فرتة اخلمسينات والستينات من خالل قيام الدولة
بتأميم عدد من الشركات اخلاصة ،وتأسيس شركات عامة تتوىل تقدمي اخلدمات ،إال أن تعرض معظم هذه
عوضا عن االستمرار يف
الشركات للخسائر بشكل مستمر جعلت من الدولة تبحث عن وسائل جديدة ً
متويل هذه الشركات من اخلزينة العامة ،وأمام حاجة الدولة لإلصالح االقتصادي والنهوض بالقطاع قامت
باتباع سياسة االنفتاح وتشجيع االستثمار وفتح اجملال للقطاع اخلاص للمشاركة يف حتقيق التنمية االقتصادية.
واستمرت الدولة يف تشجيع القطاع اخلاص وذلك بوضع التشريعات الالزمة لذلك ،حيث جاء تنظيم املشرع
املصري للشركة القابضة يف قانون قطاع األعمال العام رقم  203لسنة 1991م الذي من خالله حلت
الشركات القابضة حمل اهليئات العامة وشركاهتا التابعة حمل الشركات اليت تشرف عليها هذه اهليئات ،إال أن
املشرع املصري يف هذا القانون والئحته التنفيذية مل يضع تعريفاً حمدداً للشركة القابضة ،ولكن ميكن القول بأنه
ومن خالل النصوص الواردة بالقانون املذكور واملتعلقة بشكل الشركة ،وكيفية ممارسة عملها ونسبة متلكها
ألسهم الشركات التابعة ،9ميكن وضع تعريف حمدد هلا.

 .9انظر املادة األوىل من قانون قطاع األعمال العام رقم  203لسنة 1991م واليت تنص على " .......وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل
شركات املسامهة ".
وكذلك املادة رقم  2من الفصل التأسيسي اليت تنص على أن " :تتوىل الشركة القابضة من خالل الشركات التابعة هلا استثمار أمواهلا كما يكون
هلا عند االقتضاء أن تقوم باالستثمار بنفسها ".
باإلضافة إىل نص املادة  6اليت تنص على األيت " :تعترب شركة تابعة يف تطبيق أحكام هذا القانون الشركة اليت يكون إلحدى الشركات القابضة
 %51من رأس ماهلا على األقل.
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أوالً  :ماهية الشركة القابضة في التشريع المصري
ميكن القول بأن املشرع املصري قد وضع إطارا حمددا لعمل الشركة القابضة ،وذلك بأن تأخذ شكل شركة
مسامهة ،تقوم باستثمار أمواهلا من خالل شركات تابعة هلا ،وذلك إما بتملكها نسبة ال تقل عن  %51من
رأس مال هذه الشركات التابعة ،أو القيام بتأسيس شركات تابعة مبفردها على أن تكون ملكيتها بالكامل
للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة.
ويكون بذلك املشرع املصري قد أجاز أن تكون الدولة مبفردها ،أو باألشخاص االعتباريني مالكة
جلميع أسهم الشركة القابضة ،كما أن املشرع بتحديده بأن تكون الشركة القابضة مملوكة بالكامل للدولة أو
لأل شخاص االعتباريني العامة جيعل من إمكانية خصخصتها أو طرح بعض أسهمها للقطاع اخلاص غري جائز
قانونًا ،وبني املشرع بأن تتوىل الشركة القابضة استثمار أمواهلا من خالل الشركات التابعة هلا ،حبيث تتمكن
من ممارسة مهام اإلدارة والتخطيط والرقابة على الشركات التابعة .وألزم املشرع الشركة القابضة بتملك %51
من رأس مال الشركة التابعة ،أي متلك أغلبية رأس املال واحلصول على األغلبية اليت متكنها من السيطرة على
الشركة التابعة.

36

وبالتايل يكون املشرع املصري قد أخذ مبعيار السيطرة ،باشرتاط أن تكون  %51من رأس مال
الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة ،باإلضافة إىل معيار املشاركة من خالل إلزام الشركة القابضة باستثمار
أمواهلا من خالل الشركات التابعة.10
ثانياً :تقييم موقف المشرع المصري
مل يقم املشرع املصري بوضع تعري ف حمدد للشركة القابضة سواء يف قانون قطاع األعمال العام أو يف الئحته
التنفيدية ،واكتفى من خالل نص املادة األوىل من القانون املذكور بتحديد شكل الشركة وملكيتها واجلهة
املختصة بإنشائها ،ومع ذلك ومن خالل النصوص الواردة ميكن معرفة وتقييم رؤية املشرع املصري للشركة
القابضة .استوجب املشرع أن تكون الشركة القابضة مملوكة بالكامل للدولة أو لألشخاص االعتباريني العامة،
ومعىن ذلك أنه ميكن للدولة مبفردها أو أي شخصية اعتبارية عامة مبفردها أن تكون مالكة لكل األسهم،
وهذا يتناىف مع عقد الشركة املنصوص عليه يف القانون املدين املصري ،حيث تنص املادة  505منه على أن:
" الشركة عقد مبقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف مشروع مايل بتقدمي حصة من مال
أو عمل.".......وجند أن الالئحة التنفيذية لقانون قطاع األعمال العام قد أكدت من خالل املادة األوىل
على أنه ميكن أن تؤسس الشركة القابضة من شخص اعتباري عاماً واحداً أو أكثر.

 .10راجع يف ذلك ،أبوطالب ،صالح أمني1994.م .الشركة القابضة يف قانون قطاع األعمال العام .لسنة 1994م .مطبعة جامعة القاهرة
والكتاب اجلامعي :مجهورية مصر العربية.
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كما أن املشرع بتحديده ملكية الشركة القابضة للدولة أو لألشخاص االعتباريني العامة يكون قد
منع على غريهم من القطاع اخلاص امتالك أسهم يف الشركة القابضة ،وكذلك عدم جواز القيام خبصخصة
الشركة القابضة.
وحدد املشرع من خالل نص املادة  2من القانون املذكور بأن" :تتوىل الشركة القابضة من خالل
الشركات التابعة هلا استثمار أمواهلا ،ويكون هلا عند االقتضاء أن تقوم باالستثمار بنفسها ،وهنا ميكن للشركة
القابضة تأسيس شركة تكون تابعة هلا إما مبفردها أو مع األشخاص االعتباريني العامة أو مع القطاع اخلاص
واستثمار أمواهلا من خالهل ا ،ونص املشرع على أن تأخذ الشركة التابعة اليت يتم تأسيسها شكل شركة مسامهة
فقط ،كما ميكن للشركة القابضة االكتتاب يف الشركات القائمة ،ويلزم على الشركة القابضة يف مجيع األحوال
متلك  %51من رأس مال الشركة التابعة .وهنا جند املشرع املصري قد حدد شكالً واحداً للشركة التابعة على
غرار ما تبناه املشرع اللييب الذي أجاز أن تكون الشركة التابعة شركة مسامهة أو شركة ذات مسؤولية حمدودة
أو شركة توصية باألسهم .كما أن املشرع املصري قد وضع تنظيماً خاصاً للشركة القابضة العاملة يف سوق
األوراق املالية مبوجب القانون رقم  95لسنة 1992م ،حيث ميكن للشركة القابضة العاملة يف سوق األوراق
تأسيس شركة مسامهة أو شركة توصية باألسهم.
المطلب الثالث :الشركة القابضة في التنظيم القانوني الجزائري
جاء التنظيم القانوين للشركة القابضة يف التشريع اجلزائري يف عدد من القوانني املختلفة ،فاتسم بعدم
وجود منطق شامل يوجه مسلكه ،فهناك نصوص قانونية متفرقة ،غري منسجمة ،صدرت لسد الثغرات اليت
ظهرت أثناء تطبيق القوانني املتعلقة بالقطاع العام ،وال تقوم على توجه موضوعي وأساس منطقي لتنظيم
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جتمعات الشركات ،إذ احنصر مضموهنا يف تعريف الشركة القابضة ووضع قواعد احملاسبة واجلباية داخل
اجملموعة ،وال توجد يف النظام القانوين اجلزائري أحكام مفصلة لتنظيم جتمعات الشركات ،فهناك فقط بعض
األحكام املتفرقة ومضموهنا ال يتطرق إىل خمتلف اجلوانب القانونية املتعلقة هبا.11

أوالً  :ماهية الشركة القابضة في التشريع الجزائري .
إن املشرع يف القانون التجاري قبل إدخال التعديالت عليه تطرق للشركات التابعة فقط وتطلب لكي تكون
الشركة تابعة لشركة أخرى متلك األخرية أكثر من نصف رأس ماهلا ،ومل يتعرض بشكل تفصيلي لعالقة التبعية
بني الشركة القابضة والشركات التابعة ،إأل إنه بعد التعديالت اليت متت مبوجب األمر رقم  27 / 96لسنة
1996م على القانون التجاري الصادر سنة 1975م بشأن تعديل وإمتام القانون التجاري ،مت وضع آلية
لعمل الشركة القابضة ،حيث نصت املادة  729املعدلة على أنه " :إذا كانت لشركة  %50أو أكثر من
رأس مال شركة أخرى ،فإن الثانية تعترب لتطبيق هذا القسم تابعة لألوىل يف حني نصت املادة  731على
مايأيت " :تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبيق أحكامه يف احلاالت التالية:
أ-عندما متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءاً من رأس ماهلا ،خيول أغلبية األصوات يف
اجلمعيات العامة هلذه الشركة.
 .11راجع يف ذلك ،زايدي ،آمال" .واقع القانون اجلزائري لتجمعات الشركات وآفاق تعديله" .جملة العلوم اإلنسانية :جامعة حممد خيضر
بسكرة( .العدد الثاين والعشرون).ص . 204
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ب -عندما متلك وحدها أغلبية األصوات يف هذه الشركة مبوجب اتفاق مع باقي الشركاء اآلخرين
أو املسامهني على أال خيالف هذا االتفاق مصاحل الشركة.
ج -عندما تتحكم يف الواقع مبوجب حقوق التصويت اليت متلكها يف قرارات اجلمعيات العامة هلذه
الشركة.
كما اعتربها املشرع ممارسة حلق الرقابة عندما متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءًا يتعدى %40
من حقوق التصويت ،وال جيوز ألي شريك أو مساهم بصفة مباشرة أو غري مباشرة متلك جزءاً أكرب من
جزئها ،يف حني نص التشريع اخلاص بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة 12يف املادة األوىل على
اآليت " :حيدد هذا األمر القواعد اخلاصة بتنظيم وتسيري ومراقبة األموال العمومية اليت حتوزها الدولة أو أي
شخص معنوي آخر تابع للقانون العام يف شكل أسهم أو مسامهات أو شهادات استثمار أو أي قيم منقولة
أخرى متثل رأس مال الشركات التجارية .كما نصت املادة الثانية من ذات التشريع على أن تكون األموال
العمومية املذكورة رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة ،كما ألزم املشرع بتطبيق أحكام قانون األمالك الوطنية
املتعلقة بتسيري األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة عليها ،13يف حني أحال املشرع تنظيم إصدار القيم
املنقولة وحيازهتا والتنازل عنها ألحكام القانون التجاري ،14وأخضع املؤسسات العمومية اليت مل حيول رأس
طابعا اسرتاتيجيًا يف نظر برنامج احلكومة
ماهلا إىل الشركات القابضة العمومية أو يكتسي نشاطها القانوين ً
 .12أمر رقم  25 – 95املورخ يف  30ربيع الثاين عام  1416املوافق  25ستمرب سنة 1995م يذكر أن قانون تنظيم املؤسسات العمومية
االقتصادية وتسيريها وخصخصتها الصادر باألمر رقم  04 – 01لسنة 2001م قد نص يف املادة  40على حل الشركات القابضة العمومية من
قبل مجعياهتا العامة غري العادية يف أجل شهر واحد.
 .13القانون رقم  30 – 90املورخ يف  1ديسمرب سنة .1990
 .14املواد  715مكرر وما يليها.
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االقتصادي لقوانينها األساسية التنظيمية املعمول هبا أو لقانون أساسي خاص حيدده مرسوم تنفيذي ،وذلك
بغض النظر عن أحكام هذا األمر.
وقد أعطى املشرع للشركة القابضة العمومية احلق يف تسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة
كامال أو تشرتك فيها الدولة
وإدارهتا وتنظيمها يف شكل شركات املسامهة اليت حتوز الدولة فيها رأس ماهلا ً
وأشخاص معنويون آخرون تابعون للقانون العام.
باإلضافة إىل حتديد وتطوير اسرتاتيجيات وسياسات االستثمار والتمويل يف الشركات التابعة هلا وجعلها أكثر
مردودية ،وتشجيع تنمية اجملموعات الصناعية والتجارية واملالية هبا ،وتنفيذ السياسة االقتصادية للحكومة،
نظرا لضغوظ السوق ،15يف حني جند أن املشرع يف
واتباع سياسة إعادة هيكلة املؤسسات وإعادة انتشارها ً
التشريع اجلبائى قد نص على أن جتمع الشركات يعىن به كل كيان اقتصادي مكون من شركتني أو أكثر ذات
أسهم مستقلة قانونيًا تدعى الواحدة منها الشركة األم حتَ ُكم األخرى املسماة األعضاء حتت تبعيتها بامتالكها
املباشر  %90أو أكثر من رأس املال االجتماعي والذي ال يكون رأس املال كليا أو جزئيًا من طرف هذه
الشركات أو نسبة  %90أو أكثر من طرف شركة أخرى ميكنها أن تأخذ طابع الشركة األم16كما أن
التعليمية اإلدارية الصادرة يف 1997/04 /13م نصت على أن شركات املسامهة وحدها مؤهلة للخضوع

 .15املواد  9 ،8 ،7من قانون تسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة .
 .16املادة  14من األمر رقم  31 – 96املورخ يف  30ديسمرب 1996م.
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لنظام جممع الشركات ،وعليه تستثىن الشركات املنظمة حتت شكل آخر مثل الشركة ذات املسؤولية احملدودة،
وشركات التضامن وغريها.17
ثانياً :تقييم موقف المشرع الجزائري
من خالل دراسة ماهية الشركة القابضة يف التشريع اجلزائري تبني بأن نصوصه املتفرقة ال تقوم على
توجه أو رؤية حمددة تعمل من خالهلا الشركة القابضة ،بل جاءت متفرقة وغري منسجمة مع بعضها البعض،
وعاجزة عن توضيح وبيان كافة اجلوانب القانونية املطلوبة لقيامها وأحيانا متناقضة مع بعضها البعض ،فنجد
مثال املادة  729املعدلة تنص بأنه إذا كانت لشركة  % 50أو أكثر من رأس مال شركة أخرى فإن الثانية
تعترب لتطبيق هذا القسم تابعة لألوىل ومل يتعرض املشرع إىل الشكل الذي جيب أن تكون عليه الشركة
القابضة ،ومل حتدد هدفها ،وال نوع الشركات اليت تسهم يف رأس ماهلا ،يف حني جاءت املادة  731املعدلة
على أن تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبيق أحكامه يف حاالت ،منها:
أ ـ ـ ـ عندما متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءا من رأس ماهلا خيول أغلبية األصوات يف
اجلمعيات العامة هلذه الشركة ،وهنا من املمكن أن نكون أمام فرضية امتالك الشركة القابضة  %50من رأس
مال إحدى الشركات وهي النسبة املطلوبة لتكون هذه الشركة تابعة هلا ،يف حني أن هذه النسبة ال متنحها
أغلبية األصوات يف اجلمعيات العامة ،وبالتايل نكون أمام فرضية أن تكون هناك شركة قابضة ال متلك وحدها
صالحية اإلدارة والتوجية على شركة تابعة هلا قانونًا ،وبالتايل يتعذر عليها القيام مبهامها.
 .17رابح بن زارع2014 .م" .شروط تطبيق النظام اجلبائي اخلاص مبجمع الشركات يف التشريع اجلزائري" .جملة التواصل يف االقتصاد واإلدارة
والقانون( ،العدد  – )38جوان 2014م.
42

ب ـ ـ ـ كما اعترب املشرع الشركة القابضة ممارسة حلق الرقابة عندما متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة
جزءاً يتعدى  %40من حقوق التصويت ،وال جيوز ألي شريك أو مساهم بصفة مباشرة أو غري مباشرة
متلك جزءاً أكرب من جزئها ،وهنا جند أن هناك تناقضاً مع اشرتاط متلك الشركة القابضة بصفة مباشرة أو غري
مباشرة جزءاً من رأس مال شركة تابعة ختوهلا أغلبية األصوات لكي تصبح مراقبة لشركة أخرى ،كما أن اجلزء
الذي يتعدى  %40لك ي متارس حق الرقابة حسب الفقرة السابقة ال ميكن تصوره بني شركة قابضة وشركة
تابعة واليت تتطلب نسبة  %50لكي تصبح الشركة تابعة للشركة القابضة.

الجدول  1،1مقارنة ماهية الشركة القابضة يف القانون اللييب والقانونني املصري واجلزائري
ماهية الشركة القابضة في

ماهية الشركة القابضة في

ماهية الشركة القابضة في

القانون الليبي

القانون المصري

القانون الجزائري

*شركة

مسامهة

تقوم

بالسيطرة املالية واإلدارية على
شركة أو أكثر من الشركات
األخرى اليت تصبح تابعة هلا،
وذلك من خالل متلكها لألكثرية

تقوم

*إذا كانت لشركة  %50أو

*شركة

مسامهة،

باستثمار أمواهلا من خالل
شركات تابعة هلا ،وذلك إما
بتملكها نسبة ال تقل عن %51
من رأس مال هذه الشركات

أكثر من رأس مال شركة أخرى
فإن الثانية تعترب لتطبيق هذا
القسم تابعة لألوىل ،أي تعترب
شركة تابعة للشركة القابضة ،ومل

املطلقة على األقل من أسهم التابعة ،أو القيام بتأسيس شركات يتعرض املشرع إىل الشكل الذي
تلك الشركة أو الشركات ،سواء تابعة مبفردها على أن تكون جيب أن تكون عليه الشركة
كانت من الشركات املسامهة ،أو ملكيتها للدولة أو لألشخاص القابضة ،ومل حيدد هدفها ،وال
من الشركات ذات املسؤولية االعتبارية العامة ،و أن تأخذ نوع الشركات اليت تسهم يف رأس
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احملدودة ،أو من شركات التوصية الشركة التابعة اليت يتم تأسيسها ماهلا.
مسامهة* .أخذ مبعيار
شركة
شكل
باألسهم.
* اعتمد معيار السيطرة فقط* .أخذ مبعيار السيطرة ،واملشاركة .واملشاركة.

السيطرة،

نظرا الختالف املعيار الذي استند إليه كل
هناك اختلفت واضح حول وضع تعريف موحد للشركة القابضة ً
تشريع يف تنظيمه لعمل الشركة القابضة ،فمنها من أخذ مبعيار السيطرة كأساس العتبار الشركة قابضة،
ومنهم من أخذ بفكرة املشاركة لوصف الشركة بالشركة القابضة ،ويرجع سبب االختالف يف حتديد ماهية
الشركة القابضة إىل الزاوية اليت ينظر منها الفقهاء ،فنجد جانبا من الفقه األجنلو أمريكي يركز على سيطرة
الشركة القابضة على الشركة التابعة بسبب متلكها أسهما يف رأس ماهلا ،يف حني يركز جانب من الفقه على
سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة بسبب متلكها حق تعيني جملس إدارة الشركة التابعة.
المبحث الثاني :آثار تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة في القانون الليبي والقوانين
المقارنة
جدال يف القضاء والفقه ،ويتمحور
يثري التدخل الذي تقوم به الشركة القابضة جتاه الشركات التابعة ً
هذا اجلدل يف تفسري التدخل الذي متارسه الشركة القابضة على الشركات التابعة هلا ،والذي يرتتب عليه قيام
الشركة القابضة باستخدام حقوق الشركات التابعة بالرغم من االستقالل القانوين هلا ،وكذلك عند سيطرة
الشركة القابضة على جملس إدارة الشركة التابعة والتحكم يف مصاحلها االقتصادية واملالية ،ويرتتب على ذلك
أن الشركة القابضة تدير بشكل كامل شركاهتا التابعة ماليًا ،بتقدمي القروض والتمويل الالزم هلا وتسيطر عليها
نظرا لقيام الشركة القابضة بالتدخل باستخدام جمموعة من الوسائل القانونية هبدف السيطرة على
فنيًا وإداريًاً ،
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الشركات التابعة من الناحية اإلدارية واملالية ،مما يفضي إىل حدوث العديد من اآلثار اإلدارية واملالية نتيجة
لعالقة التبعية.
وحىت يتسىن للباحث دراسة هذه اآلثار يف ضوء القانون اللييب والقوانني املقارنة ،كان البد من
تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني :األول يتناول اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة
يف القانون اللييب والقوانني املقارنة ،والثاين يتناول اآلثار املالية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة
يف القانون اللييب والقوانني املقارنة.
المطلب األول :اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعةفي القانون الليبي
والقوانين
المقارنة
"تعترب السيطرة اإلدارية على الشركات التابعة هدفا رئيسيًا للشركة القابضة فمن خالهلا ميكن السيطرة على
كافة األعمال التنظمية والتنفيذية فتقوم بأعمال التخطيط والتوجيه لكيفية القيام باالستثمار ورفع الكفاءة
اإلنتاجية وتعيني من ميثلها داخل جملس اإلدارة يف الشركات التابعة" .18وإذا كانت الشركات التابعة تتمتع

" .18جيب أن الينحصر نشاط الشركة القابضة على توظيف أمواهلا يف الشركة التابعة إمنا جيب تكون هناك سيطرة على قدرات الشركة التابعة
كأن تقوم الشركة القابضة بتحديد السياسة املالية واالستثمارية ووضع اخلطة اإلنتاجية وحتديد أسواق التصدير وما هنالك من سياسات ،والفرق
يف شكل عمل الشركة التابعة سواء كان جتارياً أو مدنياً" ،مطر ،براق عبد اهلل 2012 .م" .الشركة القابضة دراسة يف ضوء القوانني املقارنة".
جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية .العراق :مج  (.5العدد .)14ص .254
وللشركة القابضة احلق يف تعيني مندوبني عنها داخل جملس إدارة كل شركة تابعة ،ويكون ذلك حسب نسبة مسامهتها يف تلك الشركة ،ويكون
املندوب الذي يتم اختياره من قبل الشركة القابضة مسؤوال عن كافة التصرفات اليت ميارسها خالل إدارته ،وتتم مساءلته يف حالة قيامه بارتكاب
أي إمهال أو تقصري جتاه تعليمات وقرارات الشركة القابضة.
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من الناحية القانونية بشخصية معنوية مستقلة ،وبذمة مالية منفصلة ،وكذلك هلذه الشركات من الناحية
الشكلية ،هيئاهتا اإلدارية املنفصلة " مجعية عمومية ،وجملس إدارة " تتوىل التعبري عن إرادهتا والدفاع عن
خادعا ،فالسيطرة املركزية املوحدة اليت متارسها الشركة
مصاحلها ،إال أن االستقالل القانوين ليس إال ومهاً ً
القابضة على الشركات التابعة تفرغ هذا االستقالل من مضمونه متاماً ،حيث هتيمن الشركة القابضة هيمنة
كاملة على خمتلف أوجه نشاط شركاهتا التابعة ،وذلك عن طريق احتكار سلطة إصدار القرارات املهمة
املتعلقة هبذا النشاط 19دون القرارات التنفيذية اليت تسند عادة جملالس إدارة هذه الشركات.
ومن هنا ميكن القول بأن اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة تتمثل فيما
تتخذه اإلدارة املركزية للشركة القابضة من قرارات اسرتاتيجية تلزم هبا الشركات التابعة ،وتربز السيطرة اإلدارية
يف نواح متعددة تتمحور يف اآليت:
1ـ ـ ـ حتديد السياسة االستثمارية للشركات التابعة ،وذلك من خالل اخلطة اليت تقوم الشركة القابضة
بإعدادها وإلزام الشركات التابعة بتنفيذها والتقيد هبا ،فال ميكن للشركات التابعة القيام بتنفيذ أي مشاريع
استثمارية دون موافقة الشركة القابضة عليها.

" أن الشركة القابضة الهتدف من املشاركة يف الشركات االخرى جمرد توظيف أمواهلا وحصوهلا على الربح ،بل هتدف من وراء هذه املشاركة
السيطرة على الشركات اليت تساهم يف رأمساهلا ،قنوت ،أمحد عبد اجمليد2012 .م .العالقة القانونية مابني الشركة القابضة والشركات التابعة.
رسالة ماجستري .جامعة القاهرة .ص.18
 .19القاضي ،أنس صاحل2004 .م .النظام القانوين للشركة القابضة دراسة مقارنة .رسالة ماجستري .جامعة عدن .ص.190
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 2ـ ـ حتديد آلية متويل الشركات التابعة؛ فالشركة القابضة هي من تقرر الكيفية اليت يتم هبا التمويل،
سواء كان ذلك من خالل إحدى الشركات التابعة هلا أو االقرتاض من أي جهة أخرى ،أو أن تقوم الشركات
التابعة بتمويل نفسها بشكل ذايت.
 3ـ ـ وضع اخلطط اإلنتاجية لكل شركة من الشركات التابعة ،موضحة حجم اإلنتاج الذي يتوجب
على كل شركة توفريه ،والسعر الذي يباع به هذا املنتج.
4ـ ـ ـ إصدار التعليمات للشركات التابعة حيال أسواق التصدير ،وتوزيعها وذلك ملنع التنافس بني
الشركات التابعة.
 5ـ ـ ـ تتوىل إدارة الشركة القابضة عادة تعيني كبار املديرين الفنيني يف الشركات التابعة.20
ومن خالل ما سبق ذكره يتضح بأن الشركات التابعة ليس هلا وجود مستقل خارج إطار الشركة
سيتم
القابضة ،وليس هليئاهتا اإلدارية إرادة مستقلة عن إرادة اهليئات اإلدارية للشركة القابضة  ،21وفيما يلي ّ
دراسة اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة يف القانون اللييب واملقارنة.
أوالً :اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة في القانون الليبي
بالنظر يف األحكام املتعلقة بالشركة القابضة الواردة يف قانون النشاط التجاري اللييب ،جند أن املشرع
قد نظم من خالل نص املادة  253من قانون النشاط التجاري اللييب  23لسنة 2010م ،أحكام تدخل
 .20علي ،دريد حممود" 2008 .الشركة القابضة املفهوم القانوين والية التكوين" جملة اجلامعة االمسرية اإلسالمية .زلينت :ليبيا س( ،5ع.)10
ص .387
.21راجع يف ذلك .القاضي ،أنس صاحل2004 .م .النظام القانوين للشركة القابضة دراسة مقارنة .مرجع سابق.
47

الشركة القابضة وتعيني ممثليها يف الشركات التابعة فنص على أن" :تقوم الشركة القابضة بتعيني ممثليها يف
الشركات التابعة هلا بنسبة مسامهتها يف رأس املال ،وإذا كانت الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة،
اعترب جملس إدارة الشركة القابضة مجعية عمومية للشركة التابعة ،وإذا كانت الشركة التابعة بدورها شركة
قابضة ،اعترب جملس إدارهتا مجعية عمومية للشركات التابعة هلا.
ومن هنا ميكن القول بأن املشرع اللييب أجاز شركة الشخص الواحد ذات املسؤولية احملدودة اليت
نظمها القانون الفرنسي يف منتصف الثمانينات ،22باإلضافة إىل أن جملس إدارة الشركة القابضة يتمتع يف
مواجهة الشركات الوليدة بسلطات قانونية مرنة ،وبالتايل يستطيع من خالل عدم وجود شركاء وممارسته لدور
اجلمعية العمومية العادية وغري العادية تعيني مدير أو مديرين يف الشركات التابعة  ،23من خالل الوقوف على
األحكام الواردة يف نص املادة سالفة الذكر ميكن حصر اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة
الشركات التابعة يف النقاط التالية:
مديرا للشركة التابعة.
أ .جواز أن تكون الشركة القابضة ً
مديرا للشركة التابعة ،وبالتايل السيطرة على
أعطى املشرع اللييب احلق للشركة القابضة بأن تكون ً
الشركات التابعة هلا من خالل ما متلكه من أسهم يف رأس مال الشركات التابعة الذي مينحها احلق يف تعيني
" 22شركة الشخص الواحد ذات املسؤولية احملدودة نظمت يف فرنسا مبوجب القانون الصادر يف 1985/07/11م " املادة 1 -1- 223
جتاريي ،كان ذلك لدواع اقتصادية تتمثل يف حث وتشجيع األفراد والشركات على استثمار أمواهلم على حنو فردي مع حتديد مسؤوليتهم مبقدار ما
يرصدونه للمشروع ،هذه الشركة تؤسس منذ األصل من شخص واحد ،وميكن أن تنتج عن أيلولة مجيع احلصص يف شركة ذات مسؤولية حمدودة
إىل شخص واحد .راجع يف ذلك الشركات التجارية يف القانون اللييب " محودة ،فرج سليمان مرجع سابق .
 .23انظر يف ذلك .محوده  ،فرج سليمان2017 .م .الشركات التجارية يف القانون اللييب .مرجع سابق.
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أو عزل أغلبية أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة التابعة ،وال يوجد ما مينع الشركة القابضة من ممارسة هذا احلق
الذي يعترب الطريقة املناسبة إلدارة جمموعة الشركات التابعة ،فالشركة القابضة يف نظر املشرع اللييب هي شركة
مسامهة تقوم بالسيطرة املالية واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى اليت تصبح تابعة هلا ،وذلك
من خالل متلكها لألكثرية املطلقة على األقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات.
ويعترب املشرع اللييب يف القانون رقم  23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري قد اعتمد طريقاً
مديرا هلذه
واحداً ،وهو متلك األكثرية املطلقة من أسهم الشركات التابعة لتمارس نفوذها عليها وتصبح ً
الشركات ،يف حني جند أن القانون التجاري لسنة 1954م امللغى قد نص باملادة  511على طريقتني
للسيطرة فنص على " :تعد الشركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى عندما يكون يف حيازة الشركة املسيطرة عدد
من األ سهم ميكنها من احلصول على غالبية األصوات يف اجلمعية العمومية العادية ،أو عندما تكون الشركة
خاضعة لسيطرة شركة أخرى مبوجب قيود معينة يف عقد خاص " ،متلك مبوجبه الشركة القابضة سلطة تعيني
وعزل الشخص املكلف بإدارة الشركة التابعة.
ب .عضوية الشركة القابضة يف جملس إدارة الشركة التابعة.
الشركة القابضة شخص معنوي يعرب عن إرادته عن طريق شخص طبيعي ،وعليه ملا كانت الشركة
القابضة متلك أكثرية أسهم الشركات التابعة األمر الذي يستوجب عليها تكليف أشخاص طبيعيني لتمثيلها
داخل إدارة الشركات التابعة ،وباعتبار أن الشركة القابضة مالكة لعدد من أسهم الشركة التابعة ،جندها
عضوا ومال ًكا هبا ،وجند أن املشرع
حريصة على العمل على النهوض مبستوى أداء الشركة التابعة ،باعتبارها ً
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اللييب قد ألزم الشركات القابضة بتعيني ممثليها يف الشركات التابعة بنسبة مسامهتها يف رأس مال تلك
الشركات.
ج .عدم جواز عضوية الشركة التابعة يف الشركة القابضة.
األصل أن لكل شركة كشخص معنوي حق املشاركة يف رأس مال شركة أخرى ،إال أن هذا األصل
نظرا للطبيعة اخلاصة للشركة القابضة
ال جيوز تطبيقه يف العالقة اليت حتكم الشركة القابضة والشركة التابعةً ،
أيضا لقيام الشركة التابعة على مفهوم التبعية للشركة القابضة ،وبالتايل ال جيوز للشركة
القائمة على السيطرة ،و ً
نظرا للطبيعة القانونية اليت تربط وحتكم الشركتني ،اليت قد تنهار
التابعة التملك يف رأس مال الشركة القابضةً ،
جائزا للشركة التابعة التملك يف رأس مال الشركة القابضة.24
وتفرغ من حمتواها إذا ما كان ً
نص يف
كان املشرع اللييب صرحياً يف عدم جوازه عضوية الشركة التابعة يف الشركة القابضة حيث ّ
املادة  249من القانون رقم  23لسنة 2010م على......." :وحيظر على الشركة التابعة متلك أسهم يف
الشركة القابضة " وبالرغم من أن املشرع اللييب مل يبني ويعاجل العديد من الفرضيات ،منها على سبيل املثال ما
أسهما يف شركة أخرى وأصبحت الثانية نتيجة لوضع قانوين شركة قابضة بالنسبة
إذا كانت شركة متلك ً
للشركة األوىل ،وبالتايل هل جيوز هلا احلق يف عضوية الشركة القابضة ملا متلكه من أسهم أم متنع من ذلك؟ من
وجهة نظر الباحث أن إرادة املشرع اجتهت إىل منع عضوية الشركة التابعة يف الشركة القابضة ،لتحقيق هدف
.24انظر يف ذلك ،خليفة ،عبد الباري ميلود2014 .م .التنظيم القانوين للشركة القابضة يف القانونني اللييب واملصري .رسالة ماجستري .جامعة
القاهرة ،احلكمة من ذلك تكمن يف عدم متكني الشركة التابعة من االشرتاك مع الشركة القابضة يف حتديد سياسة الشركة والتخطيط هلا ،ألن ذلك
نظرا ملا متلكه كل شركة من أسهم يف الشركة األخرى.
سيؤدي إىل اعتبار كل من الشركتني قابضة لألخرىً ،
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قانوين واقتصادي ،وبالتايل يف حالة ما إذا كان للشركة اليت أصبحت تابعة للشركة القابضة عضوية جيب أن
تنتهي ،وذلك نظراً ألهنا أصبحت أمام وضع قانوين جديد حيظر عليها ذلك.
ثانياً  :اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة في القانون المصري
بالرغم من االستقالل القانوين والشخصية االعتبارية املستقلة للشركة التابعة إال أن الشركة القابضة
تتدخل يف إدارة الشركة التابعة إما بتعيينها جمللس إدارة الشركة التابعة ،أو تشكيلها للجمعية العمومية هلا،
فمن خالل نص املادة  21من قانون قطاع األعمال العام يتضح بأن املشرع املصرى قد وضع ضوابط خمتلفة
بني ما إذا كانت الشركة القابضة متلك كامل رأس مال الشركة التابعة ،أم أن هناك جهات أخرى متلك جزءاً
من رأس مال الشركة التابعة لشركات أخرى أو أشخاصاً اعتباريني عامة أو خاصة ،حيث نصت على مايأيت:
" مع مراعاة أحكام املادة  4من هذا القانون يتوىل إدارة الشركة اليت ميلك رأس ماهلا بأكمله شركة قابضة
مبفردها أو باالشرتاك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام جملس إدارة يعني ملدة
ثالث سنوات قابلة للتجديد ،25كما نصت املادة  22من ذات القانون على اآليت " :مع مراعاة أحكام
املادة  4من هذا القانون يتوىل إدارة الشركة اليت يساهم يف رأس ماهلا أفراد أو أشخاص اعتباريون من القطاع
 25وجيتمع جملس اإلدارة مرة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه ،ويف حالة غيابه يندب رئيس اجلمعية العامة من بني أعضاء اجمللس من يرأس
االجتماع ويتكون جملس اإلدارة من عدد فردي من األعضاء ال يقل عن مخسة وال يزيد عن تسعة مبن فيهم رئيس اجمللس على النحو التايل:
أ .رئيس غري متفرغ من ذوي اخلربة ،تعينه اجلمعية العامة للشركة بناء على ترشيح جملس إدارة الشركة القابضة.
ب .أعضاء غري متفرغني يعينهم جملس إدارة الشركة القابضة من ذوي اخلربة ،ميثلون اجلهات املسامهة يف الشركة ،ويكون عددهم نصف عدد
أعضاء اجمللس.
ج .عدد من األعضاء مماثل لعدد األعضاء من ذوي اخلربة يتم انتخاهبم من العاملني بالشركة طب ًقا ألحكام القانون املنظمة لذلك.
د .رئيس اللجنة النقابية وال يكون له صوت معدود ،ويف حالة تعدد اللجان النقابية يف الشركة ،ختتار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.
وحتدد اجلمعية العامة ما يتقاض اه كل من رئيس وأعضاء اجمللس املشار إليهم يف البندين أ .ب من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية،كما حيدد
النظام األساسي للشركة املكافآت السنوية اليت يستحقوهنا مبراعاة نص املادة  34من هذا القانون.
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اخلاص ،جملس إدارة يعني ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردي من األعضاء ال يقل عن
مخسة وال يزيد عن تسعة مبا فيهم رئيس اجمللس.26
كذلك باإلضافة إىل تدخل الشركة القابضة يف تعيني جملس إدارة الشركة التابعة سواء كانت متلك
كامل رأس ماهلا أو هناك جهات أخرى مسامهة يف رأس مال الشركة التابعة ،جند أن من اآلثار اإلدارية هلذا
أيضا تشكيل اجلمعية العمومية للشركة التابعة ،وهي كذلك ختتلف بني ما إذا كانت الشركة القابضة
التدخل ً
متلك كامل أسهم الشركة التابعة أم أن هناك مسامهني آخرين ،فقد نصت املادة  25من قانون قطاع
األعمال العام على اآليت ":تتكون اجلمعي ة العامة للشركة اليت متلك الشركة القابضة رأس ماهلا بأكمله أو
تشرتك يف ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو اآليت:
ئيسا.
أ .رئيس جملس إدارة الشركة القابضة أو من حيل حمله يف حالة غيابه ر ً
ب .أعضاء جملس إدارة الشركة القابضة اليت تتبعها الشركة.
ج .أعضاء من ذوي اخلربة ال يزيد عددهم عن أربعة ختتارهم اجلمعية العامة للشركة القابضة ،وحتدد
ما يتقاضونه كبدل حضور.
 .26ويكون ذلك على النحو التايل:
أ .رئيس غري متفرغ من ذوي اخلربة ،يعينه رئيس اجلمعية العامة للشركة ،بناء على ترشيح جملس إدارة الشركة القابضة.
ب .أعضاء غري متفرغني من ذوي اخلربة ،خيتارهم جملس إدارة الشركة القابضة ،ميثلون اجلهات املسامهة يف الشركة.
ج.أعضاء غري متفرغني بنسبة ما ميلكه األشخاص االعتباريون من القطاع اخلاص أو األفراد املسامهون يف الشركة ،خيتارهم ممثلو هذه اجلهات يف
اجلمعية العامة.
د .أعضاء غري متفرغني يتم انتخاهبم من العاملني بالشركة طب ًقا للقانون املنظم لذلك ،ويكون عددهم مساوياً جملموع عدد أعضاء جملس اإلدارة،
طب ًقا للبندين ب ،ج.
ه.رئيس اللجنة النقابية ،وال يكون له صوت معدود ،ويف حالة تعدد اللجان النقابية يف الشركة ،ختتار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.
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د .عضوان ختتارهم اللجنة النقابية ،وحيضر اجتماعات اجلمعية العامة رئيس وأعضاء جملس إدارة
الشركة ،ومراقبو احلسابات من اجلهاز املركزي للمحاسبات دون أن يكون هلم صوت معدود.
يف حني نصت املادة  26من ذات القانون على أن تتكون اجلمعية العامة للشركة اليت يساهم يف
رأس ماهلا مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتباريون من القطاع اخلاص على النحو اآليت:
ئيسا.
أ .رئيس جملس إدارة الشركة القابضة أو من حيل حمله عند غيابه ر ً
ب .أعضاء جملس إدارة الشركة القابضة اليت تتبعها الشركة.
ج .املسامهون من األفراد أو األشخاص االعتباريني من القطاع اخلاص ،ويكون هلم حق حضور
اجلمعية العامة باألصالة عن أنفسهم أو بطريقة اإلنابة ،بشرط أن تكون ثابتة يف توكيل كتايب وأن يكون
الوكيل مسامهاً ،ما مل يشرتط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معني من األسهم ،ومع ذلك يكون لكل
مساهم حائز على أسهم حق احلضور على األقل ولو قضى النظام األساسي للشركة بغري ذلك.".........
وجند من اآلثار اإلدارية لتدخل ال شركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة منح احلق يف عزل رئيس
وأعضاء جملس إدارة الشركة التابعة أثناء مدة عضويتهم ،فطب ًقا للمادة  29من قانون قطاع األعمال العام "
جيوز لرئيس اجلمعية العامة دعوة اجلمعية الجتماع غري عادي للنظر يف عزل رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة
كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم يف اجمللس ،وتتخذ اجلمعية العامة قرارها بطريق االقرتاع السري ،وال
صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع ،كما جيب أن يكون قرار
يكون قرار العزل
ً
اجلمعية العامة مسببًا " مبعىن أن يتناول قرار اجلمعية العامة بالعزل األسباب اليت أدت إىل اختاذ هذا القرار،
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ومنها على سبيل املثال ارتكاب خطأ يف اإلدارة أدى إىل وقوع خسائر للشركة ،أو عدم تقيد من مت عزله
بتعليمات وتوجيهات الشركة ،أو خمالفة قوانني ولوائح العمل.
ثالثاً :اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة في أعمال الشركات التابعة في القانون الجزائري.
اعترب املشرع اجلزائري أن الشركة اليت متلك أكثر من  %50من رأس مال شركة أخرى قابضة ،وأن
الثانية تعد تابعة هلا ،وبالتايل تتحقق من خالل هذه املسامهة يف رأس املال السيطرة على كافة القرارات من
خالل اجلمعية العمومية للشركة ،مبا يف ذلك تعيني جملس اإلدارة ،27فمن خالل تعيني جملس إدارة الشركة
والذي ميكن أن يتم بعدة طرق قانونية ،وإىل جانب أحقية من ميلك أغلبية رأس املال يف الشركة اليت ختوله
أغلبية األصوات يف اجلمعية العمومية من تعيني جملس اإلدارة.
أيضا أن تتحقق السيطرة الفعلية للشركة القابضة على الشركة التابعة يف حال
جند أنه من املمكن ً
توقيع الشركة القابضة التفاق مع بعض املستثمرين ميكنها من احلصول على أكثر من نصف عدد األسهم
اليت ختوهلا حق التصويت ،باإلضافة إىل حق تعيني وفصل أعضاء جملس اإلدراة ،كما أنه من املمكن حتقيق
أيضا إذا مت توزيع أغلبية
السيطرة الفعلية من خالل وضع اخلطط املالية والتشغيلية للمشروع ،وتتم السيطرة ً
أسهم الشركة على عدد كبري من املسامهني الذين ال حيرصون على حضور اجتماعات اجلمعية العامة،
باإلضافة إىل أنه من املمكن للشركة القابضة تعيني جملس اإلدارة من خالل وجود نص يف النظام األساسي
للشركة التابعة مينحها احلق يف ذلك ،كما ميكن للشركة القابضة من خالل متلكها جملموعة من األسهم املمتازة
 . 27ملكية السهم املقصودة هنا هي ملكية أسهم رأس املال وليس أسهم التمتع اليت تعطي لصاحبها احلق يف األرباح فقط دون احلق يف
التصويت على القرارات ،كما أنه جيب أن تكون أسهم رأس املال مملوكة للشركة القابضة وليست أسهما مت حيازهتا من قبل الشركة القابضة عن
طريق الوديعة أو الرهن.
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اليت متنحها أكثر من صوت واحد بالنسبة للسهم أن حتصل على أغلبية األصوات داخل اجلمعية العامة
اضحا يف إجازة ذلك من خالل نص
للشركة التابعة ،دون أن متلك أغلبية رأس مال الشركة ،واملشرع كان و ً
املادة  715مكرر  44من القانون التجاري؛ حيث نصت على مايأيت" :ميكن تقسيم األسهم العادية
االمسية إىل فئتني اثنت ني حسب إرادة اجلمعية العامة التأسيسية ،وتتمتع الفئة األوىل حبق تصويت يفوق عدد
األسهم اليت حبوزهتا ،أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز األولوية يف االكتتاب ألسهم أو سندات استحقاق
جديدة".
وقد بني املشرع على سبيل احلصر مىت ميكن لشركة ما مراقبة شركة أخرى؛ حيث نصت املادة 731
معدلة من القانون التجاري اجلزائري على اآليت " :تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبيق أحكام هذا
القسم كما يلي:
أ _ عندما متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءًا من رأس مال هلا خيوهلا أغلبية األصوات يف
اجلمعيات العامة هلذه الشركة.
ب _ عندما متلك وحدها أغلبية األصوات يف هذه الشركة مبوجب اتفاق مع باقي الشركاء اآلخرين
أو املسامهني ،على أال خيالف هذا االتفاق مصاحل الشركة عندما تتحكم يف الواقع مبوجب حقوق التصويت
اليت متلكها يف قرارات اجلمعيات العامة هلذه الشركة.
تعترب ممارسة هلذه الرقابة عندما متلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءًا يتعدى  %40من حقوق
التصويت ،وال جيوز ألي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غري مباشرة أن ميتلك جزءًا أكثر من
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جزئها ،تسمى الشركة اليت تراقب شركة أو عدة شركات وف ًقا للفقرات السابقة قصد تطبيق هذا القسم الشركة
القابضة.
كما أن املشرع نص على عدم جواز امتالك شركة أكثر من  %50من رأس مال شركة مسامهة تقوم
مبراقبتها .وملا كان للشركة القابضة التمتع حبق الرقابة من خالل سيطرهتا على جملس إدارة الشركة التابعة،
ف بإمكاهنا توجيه سياسة الشركة التابعة على حنو ينسجم ويتماشى مع اخلطة االقتصادية اليت يتم وضعها ،كما
أ ّن من اآلثار اإلدارية املرتتبة على تدخل الشركة القابضة يف الشركة التابعة باإلضافة إىل إمكانية تعيني جملس
إدارة الشركة التابعة هلا حق عزل أعضاء جملس اإلدارة ،ويرتتب كذلك على هذا التدخل حرمان الشركة التابعة
من متلك أغلبية أسهم الشركة القابضة.
الجدول 1،2مقارنة اآلثار اإلدارية املرتتبة على عالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة هلا يف
القانون اللييب والقانونني املصري واجلزائري
اآلثار اإلدارية في القانون الليبي

اآلثار اإلدارية في القانون المصري

اآلثار اإلدارية في القانون الجزائري

*تقوم الشركة القابضة بتعيني
ممثليها يف الشركات التابعة هلا بنسبة
مسامهتها يف رأس املال ،وإذا كانت
الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة
القابضة ،اعترب جملس إدارة الشركة
القابضة مجعية عمومية للشركة التابعة.
( مل حيدد كيفية التشكيل ،وعدد
اعضاء جملس اإلدارة ،واجلمعية
العمومية).
 -جواز أن تكون الشركة

*تتدخل الشركة القابضة يف
تعيني جملس إدارة الشركة التابعة،
وتشكيل اجلمعية العمومية  ،سواء
كانت متلك كامل رأس ماهلا أو هناك
جهات أخرى مسامهة يف رأس مال
الشركة التابعة ،وفق ضوابط حمددة
قانوناً لتشكيل كل منهم.
 احلق يف تشكيل جملس اإلدارةللشركة التابعة.
 -احلق يف تشكيل اجلمعية

*تتدخل الشركة القابضة يف
إدارة الشركة التابعة من خالل السيطرة
على كافة القرارات االسرتاجتية عن
طريق اجلمعية العمومية للشركة ،مبا يف
ذلك تعيني جملس اإلدارة ،وذلك إما
بتملك أكثر من  %50من رأس مال
شركة ،أو يف حال توقيع الشركة
القابضة التفاق مع بعض املستثمرين
ميكنها من احلصول على أكثر من
نصف عدد األسهم اليت ختوهلا حق
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مديرا للشركة التابعة.
القابضة ً
 عضوية الشركة القابضة يفجملس إدارة الشركة التابعة.
 عدم جواز عضوية الشركةالتابعة يف الشركة القابضة.
 احلق يف عزل رئيس وأعضاءجملس إدارة الشركة التابعة أثناء
عضويتهم.

التصويت.
العمومية للشركة التابعة.
توجية سياسة وقرارات الشركة احلق يف عزل رئيس وأعضاءجملس إدارة الشركة التابعة أثناء مدة التابعة.
 تعيني جملس اإلدارة للشركةعضويتهم.
التابعة.
 منع الشركة التابعة من عضويةالشركة القابضة.
 عزل رئيس وأعضاء جملسإدارة الشركة التابعة أثناء عضويتهم.

وقد تبني للباحث من خالل دراسة اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة
يف القانون اللييب والقانونني املصري واجلزائري بأن هناك اختالفا بني التشريعات فيما يتعلق بوسائل السيطرة
اإلدارية ،وبالتايل اختالف اآلثار اإلدارية املرتتبة على تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة وفق كل
تشريع ،لذا سيقوم الباحث بتقييمها كما يلي:
 – 1تقييم تنظيم المشرع الليبي:
من خالل نص املادة  253من قانون النشاط التجاري اليت نصت على أن " :تقوم الشركة القابضة
بتعيني ممثليها يف الشركات التابعة هلا بنسبة مسامهتها يف رأس املال" ،يكون املشرع قد أجاز للشركة القابضة
مديرا للشركات التابعة من خالل ما متلكه من أسهم يف رأس مال الشركات التابعة ،وحيث إن
أن تكون ً
املادة  249من القانون املذكور قد نصت على أن الشركة القابضة تقوم بالسيطرة املالية واإلدارية على شركة
أو أكثر من خالل متلكها لألكثرية املطلقة على األقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات ،فإ ّن أغلبية
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األسهم متنح احلق للشركة القابضة بتعيني أو عزل أغلبية أعضاء جملس إدارة الشركة التابعة ،وبالرغم من وجود
العديد من الوسائل اليت ميكن من خالهلا قيام الشركة القابضة بالسيطرة على الشركات التابعة إال أن املشرع
قد نص على وسيلة واحدة وهي متلك أكثرية أسهم الشركات التابعة ،بالرغم من نص املشرع يف القانون
الصادر 1954م على أكثر من وسيلة للسيطرة.
يرى الباحث أنه كان جيب على املشرع السماح للشركة القابضة باتباع طرق أخرى كإبرام اتفاقيات
أو عقود سيطرة مع الشركة التابعة هبدف حتقيق مصاحل اقتصادية ختدم الطرفني ،وال يرتتب عليها أية أضرار،
خاصة أن احلياة االقتصادية حتتاج إىل قدر كبري من املرونة لتحقيق أهداف التنمية ،كما أن املشرع كان موفقاً
عندما نص صراحة على عدم جواز عضوية الشركة التابعة يف الشركة القابضة خلطورة متلكها أسهم الشركة
القابضة ،وذلك لغرض حتقيق هدف تنظيمي واقتصادي ،وبالرغم من عدم معاجلته لفرضية ما إذا كانت شركة
متلك أسهماً يف شركة أخرى وأصبحت الثانية نتيجة لتملكها األكثرية املطلقة شركة قابضة بالنسبة لألوىل،
إالّ أنّه ميكن القول هنا بأن هناك وضعا قانونيا جديدا حيتم على الشركة اليت أصبحت تابعة ومتلك أسهما يف
الشركة القابضة أن تقوم بتسوية وضعها بالتصرف يف األسهم اليت متلكها.
 – 2تقييم تنظيم المشرع المصري:
من خالل دراسة تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركة التابعة يف القانون املصري ،جند أن املشرع
قد فرق فيما يتعلق بتشكيل جملس إدارة الشركة التابعة ،واجلمعية العامة للشركة التابعة ،بني الشركة القابضة
اليت متلك كامل رأس مال الشركة التابعة مبفردها أو باالشرتاك مع األشخاص االعتباريني العامة وبني الشركة
القابضة اليت تشرتك يف ملكيتها مع القطاع اخلاص ،فقد مسح بأن يكون من ضمن جملس إدارة الشركة التابعة
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اليت يساهم القطاع اخلاص يف رأس ماهلا أعضاء غري متفرغني يتم اختيارهم من ممثليهم يف اجلمعية العامة،
وبالرغم من وجود أعضاء داخل جملس اإلدارة ال يتبعون الشركة القابضة إال أنه ميكن القول بأن سيطرة
الشركة القابضة على الشركة التابعة موجودة من خالل رئيس جملس إدارة الشركة التابعة الذي يتم تعيينه من
قبل رئيس اجلمعية العامة "رئيس جملس إدارة الشركة القابضة" ،كما أن األعضاء غري املتفرغني من ذوي اخلربة
يعينهم رئيس اجلمعية العامة للشركة بناء على ترشيح من جملس إدارة الشركة القابضة ،وأن القرارات
االسرتاتيجية للشركة التابعة يتم اختاذها من قبل اجلمعية العامة للشركة.
وهنا جند أن املشرع املصري مل ينظم طرقاً أخرى ملمارسة الشركة القابضة السيطرة اإلدارية على
الشركات التابعة كإبرام االتفاقيات والعقود اليت تسمح بذلك ،وميكن تربير ذلك بأن قانون قطاع األعمال
العام املنظم للشركة القابضة جاء لينظم الشركة القابضة والشركة التابعة خالل فرتة معينة لغرض خصخصة
القطاع العام ،يف حني كان املشرع موفقاً يف اشرتاطه لعزل رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة التابعة بأغلبية
ثلثي األسهم املتمثلة يف االجتماع وأن يكون القرار مسببًا ،وذلك ألن املؤسسات االقتصادية حتتاج إىل
االستقرار اإلداري لتتمكن من حتقيق أهدافها.
 – 3تقييم تنظيم المشرع الجزائري:
ميكن للشركة القابضة يف القانون اجلزائري التدخل يف إدارة الشركة التابعة بعدة وسائل متكنها من
السيطرة على جملس إدارة الشركة التابعة ،فإىل جانب السيطرة عن طريق متلك نسبة أكثر من  %50من
أسهم الشركة التابعة واليت متكنها من اهليمنة عليها ،ميكن السيطرة عن طريق تعيني جملس إدارة الشركة التابعة
بتملك أسهم ممتازة متنحها أغلبية حقوق التصويت ،أو من خالل وجود نص يف القانون األساسي للشركة
59

التابعة ،ويكون ذلك عندما تكون الشركة القابضة هي من قام بتأسيس الشركة التابعة أو إبرام اتفاق مع
الشركاء مبنح الشركة القابضة احلق يف تعيني أعضاء جملس إدارة الشركة التابعة ،كما أنه من املمكن أن تسيطر
الشركة القابضة على شركة أخرى بطريقة غري مباشرة عن طريق سيطرة إحدى شركاهتا التابعة على هذه
الشركة ،حبيث تكون قابضة بالنسبة هلا ،وكان املشرع اجلزائري موفقاً يف اعتماده عدة وسائل ملمارسة الشركة
القابضة السيطرة على إدارة الشركة التابعة وحتقيق أهدافها االقتصادية ،إال أن طريقة السيطرة عن طريق متلك
األسهم املمتازة من شأهنا متكني أقلية من املسامهني من السيطرة على سلطة القرار بالشركة ورسم خططها
وتوجيه أعماهلا األمر الذى من شأنه اإلخالل مببدأ املساواة بني األسهم ،إذا مل يكن إقرارها لتحقيق أهداف
اقتصادية تتمثل يف تشجيع رؤوس األموال األجنبية.
المطلب الثاني :اآلثار المالية لتدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة في القانون الليبي
والقوانين المقارنة.

تتوىل الشركة القابضة مهام حتديد السياسة املالية للشركات التابعة ،وتبني كيفية حصول الشركات التابعة على
الدعم املايل سواء كان ذلك داخليًا أو خارجيًا ،كما أن الشركة القابضة تضع الضوابط املالية اليت من شأهنا
حتديد نسبة األرباح وما يتم منحه للشركة التابعة والنسبة اليت يتم االحتفاظ هبا كاحتياطي ،وميتد تدخل
الشركة القابضة إىل أبعد من ذلك ،فهي اليت حتدد أسعار السلع اليت يتم إنتاجها من قبل الشركات التابعة
واألسواق اليت تباع فيها واحلد األقصى لألموال اليت ميكن هلا االحتفاظ به.
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وبالتايل مل يعد للشركة التابعة إرادة مستقلة عن إرادة الشركة القابضة ،وأن مصاحل الشركة التابعة
ختتفي أمام مصاحل الشركة القابضة ،األمر الذي يرتتب معه فقداهنا الستقالهلا املايل.
لذا يقتضي بيان اآلثار املالية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة يف القانون اللييب
والقوانني املقارنة ،دراسة كل منها على حدة وف ًقا لآليت:
أوال :اآلثار املالية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة يف القانون اللييب.
ً
ثانيًا :اآلثار املالية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة يف القانون املصري.
ثالثًا :اآلثار املالية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة يف القانون اجلزائري.
أوًال :اآلثار المالية لتدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة في القانون الليبي
" تلتزم الشركة القابضة بعدة التزامات يفرضها عليها مركزها بالنسبة إىل شركاهتا التابعة ،سواء كانت هذه
االلتزامات يف مواجهة شركائها أو يف مواجهة الشركاء يف الشركات التابعة ،أو جتاه الغري" ،28وبالنظر إىل
التنظيم القانوين للعالقات املالية للشركة القابضة ،جند أن املشرع اللييب قد نص يف املادة  251من القانون
رقم  23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري على أنه" :جيوز للشركة القابضة أن تقوم بتقدمي القروض
والضمانات والتمويل للشركات التابعة هلا ،أو اإلذن هلذه الشركات بالقيام هبذه العمليات فيما بينها ،وذلك
للحاجة العملية احلقيقية هلا ،وأن تتم العملية بصورة عادية ودون أن تتضمن شروطًا غري معتادة يف مثل هذه
العمليات ،باإل ضافة إىل أنه جيب أال يرتتب عليها ضرر أو إرهاق للشركة القائمة هبا ،وأن تتحصل هذه
 .28راجع يف ذلك .القاضي ،أنس صاحل2004 .م .النظام القانوين للشركة القابضة دراسة مقارنة .مرجع سابق .ص. 106
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األخرية على مقابل أو مردود حقيقي من هذه العملية ،كما أنه جيب أال تكون العملية قائمة على اعتبارات
ضريبية أو مراعاة ملصاحل شخصية للقائمني بإدارة الشركات املعنية.
وهتدف الشركة القابضة من خالل قيامها بتقدمي التمويل للشركات التابعة هلا إىل حتقيق السيطرة
االقتصادية على هذه الشركات ،وغالبًا ما تقوم الشركة القابضة بتقدمي الدعم املايل من قروض وضمانات
وفقا خلطط يتم وضعها من قبل الشركة القابضة بشكل يسمح هلا باملتابعة واإلشراف.
والشركة القابضة ليست جمربة على تقدمي القروض والضمانات إىل الشركات التابعة هلا ،وإمنا ذلك
يكون وف ًقا لتقديراهتا ورغبتها من خالل معرفة املشاريع املستهدفة من هذه القروض والضمانات ودراستها من
مجيع اجلوانب ومعرفة ما إذا كانت هذه املشاريع اليت ترغب الشركة التابعة يف تنفيذها بناء على الضمانات
والقروض اليت ستمنحها ،من ضمن رؤية وأهداف الشركة القابضة وختدم املشروع االقتصادي املوحد هلا أم
ال.
ومن خالل تقدمي هذه القروض والضمانات تتمكن الشركة القابضة من حتقيق األرباح املالية الناجتة
عن تنفيذ املشروع ،ومتكن الشركة التابعة من ممارسة أعماهلا دون التعرض إىل خطر اإلفالس والتصفية،
واألهم من ذلك أن الشركة القابضة بتقدميها هلذه القروض والضمانات تضمن السيطرة الفعلية على إدارة
وأعمال الشركة التابعة.
نظرا ملا ميثله من أمهية يف قيام
كما أن املشرع اللييب خص رأس مال الشركة القابضة بأحكام معينة ً
الشركة وحتقيق أهدافها وضمان ديون الغري لدى الشركة ،حيث نصت املادة  252من قانون النشاط
التجاري رقم  23لسنة 2010م على أنه جيب أن يكون رأس مال الشركة القابضة كافيًا للوفاء بأغراضها،
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وجيب أال يقل املدفوع منه عند التأسيس عن مليون دينار ،أو ثالثة أعشار رأس املال النقدي املكتتب فيه
أيهما أكثر ،فمن خالل نص املادة جند أن املشرع قد اشرتط ضرورة كفاية رأس املال لتحقيق غرض الشركة
وأهدافها ،كما أن املشرع قد اشرتط احلد األدين الذي يستوجب على الشركة دفعه عند التأسيس.
ويف اجلوانب املالية املشرتكة بني الشركة القابضة والشركات التابعة هلا ،اشرتط املشرع من خالل نص
املادة  254من قانون النشاط التجاري اللييب على اآليت " :على الشركة القابضة أن تعد يف هناية كل سنة
مالية ميزانية جمتمعة ،وبيانات األرباح واخلسائر ،والتدفقات النقدية هلا وجلميع الشركات التابعة هلا ،وأن
تعرضها على اجلمعية العمومية مع اإليضاحات والبيانات املتعلقة هبا ،وف ًقا ملا تتطلبه املعايري واألصول
احملاسبية املعمول هبا.
يتضح من خالل النص بأن املشرع قد ألزم الشركة القابضة بضرورة إعداد ميزانية موحدة مع كافة
شركاهتا التابعة توضح خالهلا بالتفصيل كافة املصروفات واألرباح واخلسائر اليت تعرضت هلا الشركة القابضة
والشركات التابعة خالل السنة املالية ،مبا ال خيالف النظام املايل للدولة ووفق معايري حمددة ،وبذلك تتمكن
الشركة القابضة من معرفة حجم األرباح واخلسائر اليت حققتها كل شركة من شركاهتا التابعة بشكل مفصل،
كما ميكن جمللس إدارة الشركة القابضة الذي ميارس مهام اجلمعية العمومية للشركات التابعة أن يطلع على
الوضع املايل هلذه الشركات ،وذلك من خالل التقارير املقدمة من جملس إدارة الشركة التابعة ،وجلنة املراقبة
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بالشركة ،ومن خالل ذلك تستطيع الشركة القابضة تقييم ومعرفة مدى تنفيذ الشركات التابعة لتوجهاهتا
واخلطط املعتمدة من قبلها.29
أيضا أن تتحمل الشركة القابضة أعباء مالية جديدة يف سبيل تنفيذها خلططها
ويرتتب على ذلك ً
ودعم الشركات التابعة بتقدمي القروض والضمانات هلا ،وأن تكون الشركات التابعة جمربة على أن تقوم بوضع
ميزانيتها وف ًقا لرؤية وشروط الشركة القابضة.
وبالتايل وبالرغم من االستقالل القانوين الذي تتمتع به الشركات التابعة إال أن تدخل الشركة
القابضة جيعل من الشركات التابعة غري قادرة على إبرام أي تصرفات مالية بعيدة عن الشركة القابضة اليت
بدورها متلك وحتدد ما جيب على الشركات التابعة اتباعه من إجراءات مالية.
ثانياً :اآلثار المالية لتدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة في القانون المصري
حدد املشرع املصري من خالل الالئحة التنفيذية لقانون قطاع األعمال العام رأس مال الشركة
القابضة ،حيث نص باملادة الثانية من الالئحة املذكورة على أن " :يكون للشركة رأس مال مصدر وجيوز أن
حيدد نظام الشركة رأس مال مرخص به جياوز رأس مال املصدر وجيب أال يقل رأس مال املصدر عن 20
مليون جنيه مصري ،وأال يقل املدفوع منه عند تأسيس الشركة عن  %50وال يسري الشرط املتعلق حبجم
رأس املال على الشركات القابضة اليت أخذت مكان هيئات القطاع العام ،وبالنظر يف القانون رقم 159
 . 29ميثل اطالع الشركة القابضة على األوضاع املالية لشركتها التابعة ،مسألة جوهرية وحساسة بالنسبة هلا ،وذلك لكي تتمكن من القيام
بأمرين ،أحدمها التزام وهو قيامها ببيان استثمارهتا هي وشركاهتا التابعة ،ووضعها املايل ،أما اآلخر فهو حق ،وهو فرض رقابتها على شركتها
التابعة،وذلك للتأكد من حسن سري أعماهلا يف اجتاه حتقيق اسرتاتيجيتها ونزاهة إدارهتا ،عبد احلميد ،أحممد فتح اهلل أحممد2010 .م .الشركة
القابضة طبيعتها وأحكامها .رسالة ماجستري .جامعة طرابلس .ليبيا .ص.121
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لسنة 1981م الذي ينظم عمل الشركات املسامهة ،جند أن املشرع املصري قد رفع قيمة رأس مال الشركة
تأسيسا على حجم األعمال واملشروعات اليت يتم تنفيذها من قبل هذا النوع من الشركات ،وأن
القابضة
ً
هذه الشركات تقوم باستثمار أمواهلا يف عدة شركات ،وبالتايل جيعل هذه الشركة مطالبة بتوفري رأس مال
ضخم لتحقيق أهدافها.
أما فيما يتعلق برأس مال الشركة التابعة وأسهمها ،فقد نصت املادة  18من قانون قطاع األعمال
العام على أنه" :يقسم رأس مال الشركة إىل أسهم امسية متساوية القيمة .وحيدد النظام األساسي القيمة
االمسية للسهم حبيث ال تقل عن مخسة جنيهات ،وال تزيد على مائة جنيه ،وال يسري هذا احلكم على
الشركات التابعة اليت حلت مبقتضى أحكام هذا القانون حمل الشركات اليت كانت تشرف عليها هيئات
القطاع العام ،ويكون السهم غري قابل للتجزئة ،وال جيوز إصداره بأقل من قيمته االمسية ،كما ال جيوز إصداره
بقيمة أعلى إال يف األحوال وبالشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية ،على أن تضاف هذه الزيادة إىل
االحتياطي".
أيضا النظام املايل للشركة وكيفية مراقبة حساباهتا حيث نص باملادة 12
كما نظم املشرع املصري ً
من قانون قطاع األعمال العام على أن" :جيدد النظام األساسي بداية وهناية السنة املالية للشركة ،وتعترب أموال
الشركة من األموال اململوكة للدولة ملكية خاصة وتودع الشركة مواردها بالنقد احمللي واألجنيب يف حساب
مصريف بالبنك املركزي أو أحد البنوك التجارية ،وألزام من خالل نص املادة  13من ذات القانون الشركة
القابضة بإعداد قوائم مالية جمتمعة ،تعرض أصول والتزامات وحقوق املسامهني وإيرادات ومصروفات
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واستخدامات الشركة والشركات التابعة هلا ،وف ًقا لألوضاع والشروط والبيانات اليت حتددها الالئحة التنفيذية،
وحتديد األرباح الصافية للشركة ،ويتم توزيعها بقرار من اجلمعية العامة ،طب ًقا ألحكام هذا القانون والئحته.
وجاء يف نص املادة  14من الالئحة التنفيذية لقانون قطاع األعمال على أن" :يضع جملس إدارة
الشركة القابضة مناذج أشكال وحمتويات وتوقيتات التقارير الدورية اليت تلتزم الشركات التابعة بإعدادها
وإرساهلا إىل الشركة القابضة إلجراء تقومي مستمر ومنتظم لنتائج أعمال تلك الشركات ،ويضع جملس اإلدارة
النظام الذي يلتزم به ممثلو الشركة يف جمالس إدارة الشركات التابعة هلا ،واملوضوعات اليت يتم متابعتها والتقارير
اليت يلتزمون بإعدادها".
يف حني بينت املادة  15من الالئحة التنفيذية املسائل اليت تعرض على جملس إدارة الشركة القابضة
بشكل منتظم لدراستها واختاذ اإلجراءات املناسبة هلا ،وأوضحت بعض املسائل واألمور املالية املتعلقة
بالشركات التابعة ،حيث نصت على أن ":تعرض املسائل التالية على جملس إدارة الشركة القابضة دوريًا للنظر
فيها ،واختاذ القرار املناسب بشأهنا:
أ ـ ـ ـ التقارير اليت يعدها ممثلو الشركة القابضة يف جمالس إدارة الشركات التابعة.
ب ـ ـ ـ ـ قوائم نتائج األعمال والقوائم املالية األخرى السنوية للشركات التابعة وتقارير مراقيب
احلسابات.
ج ـ ـ ـ ـ مؤشرات االستثمار يف الشركات التابعة.
د ـ ـ ـ ـ الدراسات اليت تعد لتصحيح مسار الشركات التابعة ومقرتحات تصحيح املسار.
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ه ـ ـ ـ املركز املايل للشركات التابعة كل ثالثة أشهر مصدقًا عليه من مراقب احلسابات.
وبذلك تتمكن الشركة القابضة من الوقوف على حجم األرباح واخلسائر اليت حققتها كل شركة من
شركاهتا ا لتابعة ،كما ميكن جمللس إدارة الشركة القابضة من خالل املسائل اليت تعرض عليه أن يطلع على
الوضع املايل هلذه الشركات وذلك من خالل التقارير املقدمة والقوائم املالية واملؤشرات والدراسات اليت يتم
إعدادها ،ومن خالل ذلك تستطيع الشركة القابضة تقييم ومعرفة مدى تنفيذ الشركات التابعة لتوجهاهتا
واخلطط املعتمدة من قبلها.
ويلتزم جملس إدارة الشركة القابضة عند إعداده امليزانية بأن جينب جزءا من األرباح لتكون احتياطياً
قانونياً ،وجيوز للجمعية العامة وقف جتنيب االحتياطي إذا بلغت قيمته نفس رأس املال املصدر ،وجيوز تغطية
خسائر الشركة وزيادة رأس املال من االحتياطي القانوين ،كما أنه من املمكن أن حيدد النظام األساسي
للشركة القابضة نسبة معينة من األرباح ال تتجاوز  %10لتكون احتياطياً للشركة اليت ال تقوم مبمارسة
النشاط التجاري بنفسها ،ونسبة  %20للشركات األخرى للمسامهة يف حتقيق أهدافها.30
وميكن للجمعية العامة للشركة القابضة عدم توزيع أي أرباح إذا كان ذلك ضروريًا الستمرار نشاط الشركة
واحملافظة على مركزها املايل ،بناء على اقرتاح جملس اإلدارة ،ووفق تقرير مراقب احلسابات.31

 .30راجع يف ذلك املادة  36 ،35من الالئحة التنفيذية لقانون قطاع األعمال العام املصري.
 .31املادة  43من الالئحة التنفيذية لقانون قطاع األعمال العام املصري ،واجلدير بالذكر أن ذلك ال جيب أن يتضمن رحباً ال يقل عن %5
من رأس املال للمسامهني والعاملني ،وخصم مكافأة جملس اإلدارة.
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ومن هنا يتضح بأ ّن تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة قد رتب عدة آثار مالية ،حيث
إ ّن اجلمعية العامة للشركة القابضة هي من حتدد بعد إقرار امليزانية وحتديد األرباح واخلسائر القيمة املالية اليت
جيوز توزيعها سنوياً ،وبالتايل فإ ّن الشركة التابعة ليس هلا أي دور مايل يف ذلك ،كما أن الشحصية القانونية
والذمة املالية املستقلة للشركات التابعة ال وجود هلا يف عالقتها بالشركة القابضة ،وتظهر شخصية الشركة
التابعة يف عالقتها مع الشركات األخرى.
ثالثًا :اآلثار المالية لتدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة في القانون الجزائري
تتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بشخصيتها املعنوية ،وتتحمل كافة اآلثار القانونية بغض
النظر عن تبعيتها للشركة القابضة ،فهي تتمتع بذمة مالية مستقلة وتتخذ شكلها اإلداري الكامل وتربم
التعاقدات واالتفاقيات بامسها ،وبالرغم من ذلك يؤكد القانون تبعية هذه الشركات للشركة القابضة من خالل
نظرا لتملكها أغلبية أسهم هذه الشركات ،وبالتايل متلكها
تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعةً ،
حق التصويت واإلدارة ،ومنع الشركات التابعة من امتالك أسهم ،واحلصول على عضوية الشركة القابضة.32
ومن مظاهر تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركة التابعة إلزام املشرع اجلزائري كالً من الشركة القابضة
والشركات التابعة بتقدمي ميزانيات موحدة ،حيث نصت املادة  732مكرر من القانون التجاري على أنه:
" يقصد باحلسابات املدعمة ،تقدمي الوضعية املالية ونتائج جمموعة الشركات وكأهنا تشكل نفس الوحدة.

.32ويرى الفقه الفرنسي أنه ميكن للشركة القابضة من خالل تعيني مديرين التدخل يف إدارة الشركات التابعة ،سواء كانت شركة تضامن أو
شركة توصية بسيطة أو عضو يف جملس رقابة شركة مسامهة ،وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من خالل نص املادة  576من القانون التجاري .
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وختضع لنفس قواعد التقدمي واملراقبة واملصادقة والنشر اليت ختضع هلا احلسابات السنوية الفردية .حتدد كيفيات
تطبيق هذه املادة عند االقتضاء ،عن طريق التنظيم.
"واختذت كيفيات تطبيق هذه املادة مبوجب القرار املؤرخ يف  /9أكتوبر 1999/م الذي حيدد
كيفيات إعداد وجتميع حسابات الشركة القابضة والذي عرف جتميع احلسابات من خالل نص املادة األوىل
منه ،حيث جاء فيها "أن حسابات الشركة القابضة اليت مت جتميعها مع حسابات الشركة املعنية اليت هي حتت
رقابتها ،تشكل احلسابات اجملمعة للشركة القابضة" .33هذا التدخل جعل الشركات التابعة ختضع وتتبع
الشركة القابضة باعتبارها وحدة اقتصادية واحدة ،بغض النظر عن االستقالل القانوين.
وتكمن اآلثار املالية لعالقة الشركة القابضة بالشركة التابعة يف قيام الشركة القابضة بالسيطرة على
كافة اجلوانب املالية املتعلقة بالشركة التابعة ،وحرمان الشركة التابعة من القيام منفردة بإدارة شؤوهنا املالية،
فالشركة التابعة يف حاجة إىل التغطية املالية لالستمرار يف تنفيذ مشاريع جديدة ،وهو الذي تقوم به الشركة
القابضة عن طريق تقدمي القروض والضمانات ،كما أن الشركة القابضة تلجأ إىل عدة وسائل يف حتديد
الوضع املايل للشركة التابعة وكيفية تنفيذه ،فتتبع أحياناً طريقة الالمركزية ،34وتسمح بذلك للشركات التابعة
يف احلصول على القروض والضمانات من أي جهة دون تدخل من الشركة القابضة ،ويبقي للشركة القابضة

 .33بركات ،حسنية2010 .م .جممع الشركات يف القانون التجاري اجلزائري واملقارن .رسالة ماجستري .جامعة اإلخوة منتوري .ص . 20
" .34الالمركزية تعين تفويض كل أو بعض سلطات املركز إىل الوحدات والوظائف األدىن يف اجلهاز اإلداري ،وهذا يعين متتع هذه الوحدات
اإلدارية والوظائف بصالحية وسلطة صنع القرار ،والتصرف يف املستقبل ،وفق ماميليه عليها تقديرها للحاالت واملشاكل اليت تواجهها" .املنديل،
خالد بن فيحان2004 .م .املركزية والالمركزية يف اختاذ القرار وعالقتها باألداء الوظيفي .رسالة ماجستري.جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية.ص.18
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سلطة التوجيه والتخطيط ،وهذا األسلوب يرتتب عليه استقالل جزئي للشركات التابعة ،وأحياناً تقوم الشركة
القابضة باتباع وسيلة السيطرة اإلدارية واملالية بإلزام الشركة التابعة بتحويل أرباحها إىل الشركة القابضة حىت ال
يتسىن للشركات التابعة متويل نفسها ،وتتمكن الشركة القابضة من التحكم يف املوارد املالية للشركات التابعة،
وتبقى مسيطرة بشكل قوي وكامل عليها.
الجدول 3،1مقارنة اآلثار املالية املرتتبة على عالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة هلا يف القانون
اللييب والقانونني املصري واجلزائري
اآلثار المالية في القانون الليبي

اآلثار المالية في القانون المصري

اآلثار المالية في القانون الجزائري

*جيوز للشركة القابضة أن تقوم
بتقدمي القروض والضمانات والتمويل
للشركات التابعة هلا ،أو اإلذن هلذه
الشركات بالقيام هبذه العمليات فيما
بينها.
*على الشركة القابضة أن تعد
يف هناية كل سنة مالية ميزانية جمتمعة،
وبيانات األرباح واخلسائر ،والتدفقات
النقدية هلا وجلميع الشركات التابعة.
 متكن الشركة القابضة مناإلطالع وتقييم ومعرفة مدى تنفيذ
الشركة التابعة للخطط والتوجيهات.
 عدم قدرة الشركة التابعة علىإبرام تصرفات مالية بعيداً عن الشركة
القابضة.
 حتمل الشركة القابضة أعباءمالية جديدة.

*على الشركة القابضة إعداد
قوائم مالية جمتمعة ،تعرض أصول
والتزامات وحقوق املسامهني وإيرادات
ومصروفات الشركة القابضة والشركات
التابعة.
*على جملس إدارة الشركة القابضة
جتنيب جزء من االرباح كاحتياطي
قانوين ،كما ميكن للشركة القابضة
عدم توزيع أي أرباح إذا كان ذلك
ضرورياً إلستمرارها.
 اجلمعية العمومية للشركةالقابضة هي من حتدد بعد إقرار
امليزانية وحتديد اإلرباح واخلسائر القيمة
املالية اليت جيوز توزيعها سنوياً ،وليس
للشركة التابعة أي دور يف ذلك.
 ميكن للشركة القابضة منخالل التقارير متابعة وتقييم ومعرفة

*تقدمي الوضعية املالية ونتائج
جمموعة الشركات وكأهنا تشكل نفس
الوحدة .وختضع لنفس قواعد التقدمي
واملراقبة واملصادقة والنشر اليت ختضع
هلا احلسابات السنوية الفردية.
*إن حسابات الشركة القابضة
اليت مت جتميعها مع حسابات الشركة
املعنية اليت هي حتت رقابتها ،تشكل
احلسابات اجملمعة للشركة القابضة.
 سيطرة الشركة القابضة علىكافة اجلوانب املالية للشركة التابعة،
وحرماهنا من القيام منفردة بإدارة
شؤوهنا املالية.
 إلزام الشركة التابعة بتحويلارباحها إىل الشركة القابضة حىت
اليتسىن هلا متويل نفسها.
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 الشركة التابعة جمربه على مدى تنفيذ الشركة التابعة للخططوضع ميزانيتها وفقاً لرؤية وشروط وحجم األرباح واخلسائر.
 (مل ينظم اجلوانب املتعلقةالشركة القابضة.
بتقدمي القروض والضمانات).

تبني للباحث من خالل دراسة اآلثار املالية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة يف
القانون اللييب والقانونني املصري واجلزائري بأن كال من التشريعات السابقة قد تعرضت للمسائل املالية املتعلقة
بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة ،فمنهم من نظم هذه العالقة املالية بشكل موسع يف حني مت
تنظيمه بشكل حمدود من البعض اآلخر ،وسيتناول الباحث اجلوانب اإلجيابية والسلبية لكل من التشريعات
املذكورة كما يلي:
 1ـ تقييم تنظيم القانون الليبي:
أجاز املشرع اللييب للشركة القابضة أن تقوم بتقدمي القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة أو
متنح الشركة القابضة اإلذن للشركات بالقيام بذلك فيما بينها ،دون أن يرتتب على ذلك وجود أي تعهدات
أو شروط تسبب ضررا أو إرهاقا للشركة املقرضة أو الضامنة.
كما ألزم املشرع الشركة القابضة بإعداد ميزانية جمتمعة توضح األرباح واخلسائر والتدفقات املالية هلا ولكل
الشركات التابعة هلا ،وأن تعرضها على اجلمعية العمومية ،مع بيان كافة البيانات املتعلقة هبا .وكان املشرع
موفقاً يف وضع تنظيم قانوين يتضمن ما جيوز للشركة القابضة القيام به ،وما جيب عليها االلتزام به يف عالقتها
املالية مع الشركات التابعة ،إال أن هذا ال يكفي دون وجود اللوائح التنفيذية اليت تبني اإلجراءات اليت جيب
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القيام هبا والكيفية اليت يتم هبا وضع النصوص القانونية موضع التنفيذ ،فما زال املشرع اللييب مل يصدر
الالئحة التنفيذية لقانون النشاط التجاري رقم  23لسنة 2010م وأن الالئحة التنفيذية رقم 171
لسنة2006م املتعلقة بالقانون امللغى رقم  21بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية واليت ال تزال سارية يف ظل
عدم صدور الالئحة اجلديدة ،مل تتضمن أي نصوص توضح وتعكس النصوص القانونية املذكورة أعاله.
 2ـ ـ تقييم تنظيم المشرع المصري:
من خالل البحث يف النصوص القانونية املتعلقة باملسائل املالية لكل من الشركة القابضة والشركات
التابعة ،تبني بأهنا قد حظيت بتنظيم موسع ،فإىل جانب حتديد املشرع املصري لرأس مال كل من الشركة
القابضة ورأس مال الشركات التابعة والقيمة اليت جيب أن تكون عليها األسهم ونوع هذه األسهم ،نظّم
كذلك النظام املايل للشركة وكيفية مراقبة حساباهتا ،ويف عالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة ألزام الشركة
القابضة بتقدمي قوائم مالية جمتمعة يعرض من خالهلا كافة البيانات املالية .وبينت الالئحة التنفيذية بشكل
مفصل ما جيب على الشركات التابعة القيام به وتسليمه للشركة القابضة وفق الضوابط املوضوعة واألوقات
احملددة من قبل الشركة القابضة ،كما أوضحت الالئحة ما يتم عرضه على جملس إدارة الشركة القابضة من
قوائم وتقارير ودراسات تتعلق بأعمال الشركات التابعة ،وتقوم الشركة القابضة بدراستها وتقييمها.
وبالرغم من التنظيم القانوين اجليد للمشرع املصري من خالل قانون قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية،
إال أنه قد تأثر بسياسة الدولة االقتصادية عند وضعه هلذا القانون ،واليت تتعلق مبعاجلة وحتويل اهليئات العامة
إىل شركات قابضة " اخلصخصة" ،باإلضافة إىل عدم تناول بعض اجلوانب املتعلقة بالشركة القابضة
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والشركات التابعة بالتنظيم ،كتقدمي القروض والضمانات من قبل الشركة القابضة للشركات التابعة ،والكيفية
اليت يتم هبا ،والضوابط اليت حتكمها.
 3ـ ـ ـ تقييم تنظيم المشرع الجزائري:
من خالل البحث يف التشريعات املتعلقة باملسائل املالية للشركة القابضة وعالقتها بالشركة التابعة يف
القانون اجلزائري ،تبني لنا بأهنا مل تعط النصوص الكافية اليت من شأهنا تنظيم كافة اجلوانب املالية املتعلقة
هبذه العالقة.
فبال رغم من تعدد األحكام املتعلقة بالشركة القابضة وانتشارها يف أكثر من تشريع ،وإىل جانب
القانون التجاري اجلزائري املعدل ،تضمن القانون اجلبائي ،وقانون البورصة ،وقانون احملاسبة ،أحكاماً تتعلق
ببعض جوانب الشركة القابضة ،إال أن هذه القوانني مل تقف بشكل كامل على ما جيب أن تكون عليه
العالقة القانونية للشركة القابضة بالشركة التابعة ،فالنصوص الواردة يف هذه القوانني واملتعلقة باجلوانب
واملسائل املالية اتسمت باحملدودية ،فنجدها تنص على إلزام الشركة القابضة والشركات التابعة بتقدمي ميزانية
موحدة ونتائج أعماهلا ،وكيفية إعداد وجتميع حسابات الشركة القابضة فقط ،دون اخلوض يف اجلوانب
األخرى كتقدمي القروض والضمانات.

المبحث الثالث:آثار تدخل وسيطرة الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة وف ًقا ألحكام الفقه
اإلسالمي
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سيتناول الباحث من خالل هذا املبحث اجلانب الفقهي فيما يتعلق بآثار تدخل وسيطرة الشركة القابضة يف
إدارة الشركات التابعة" ،فالشركة القابضة تتفق مع بعض آراء الفقهاء كالشافعية واملالكية 35وذلك يف عدم
تساوي األموال يف القدر بل تثبت الشركة يف التفاوت على شبه املالني ،والشركة القابضة لتكون قابضة
ومسيطرة على شركاهتا التابعة البد أن متتلك أكثر من نصف رأس مال الشركات التابعة ،فالتفاوت يف ملكية
احلصص ملزم للشركة القابضة ،وكذلك يتحقق يف الشركة القابضة معىن اإلذن بالتصرف؛ ألن الشركاء قد
فوضوا جملس اإلدارة يف أن يتصرف يف الشركة ويديرها عند انعقاد اجلمعية العامة للمؤسسني ،كما أن الشركة
شرعا وأن جملس اإلدارة وكيل عن الشركة" .36
قائمة على الوكالة ً
وللوقوف على أهم اآلثار املرتتبة على تدخل وسيطرة الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة
يتطلب دراسة
آثار تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة وف ًقا ألحكام الفقه اإلسالمي ،وبيان آثار
سيطرة الشركة القابضة على إدارة الشركات التابعة وف ًقا ألحكام الفقه اإلسالمي.
المطلب األول :آثار تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة وف ًقا ألحكام الفقه اإلسالمي

 .35انظر يف ذلك :القريواين ،خلف بن أيب القاسم حممد ،األزدي القريواين ،أبو سعيد ابن الرباذعي املالكي2002 .م .التهذيب يف اختصار
املدونة .دراسة وحتقيق حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ .الطبعة األوىل .الناشر :دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث :ديب.
ج .3ص .559وراجع أيضاً  :الغمراوي ،حممد الزهري الغمراوي .السراج الوهاج على منت املنهاج .الناشر :دار املعرفة للطباعة والنشر – بريوت
ج .1ص.245
 .36أرباب ،يوسف زكريا2012 .م .أحكام الشركة القابضة يف الفقه اإلسالمي والقانون ،دراسة مقارنة بالتطبيق على شركة مؤسسة دانفوديو
القابضة .رسالة دكتوراة .جامعة أم درمان اإلسالمية .ص .125
74

إن الشركة القابضة يف األصل شركة مسامهة ،فهي عقد بني املتشاركني يف األصل والربح ،ويتحقق فيها معىن
العقد من إجياب وقبول ،وشركات األموال الواردة يف الفقه اإلسالمي هي شركات عقود ،وشركات املسامهة
اليت يتحقق فيها معىن العقدية من إجياب وقبول تتفق مع شركات األموال الواردة يف الفقه اإلسالمي ،إذا إن
قبوال ،ودعوة املؤسسني إىل
الدعوة إىل تأسيس الشركة يعترب إجيابًا واستجابة اآلخرين إىل تأسيسها يعترب ً
قبوال.37
اإلثبات يف الشركة يعترب إجيابًا وإقبال املكتتبني على املسامهة يف الشركة يعترب ً
والفقهاء جييزون أن يساهم الشريك أو املتصرف بإدارة الشركة يف شركة أخرى بإذن باقي الشركاء،
عاما له باملشاركة ،والنصوص يف ذلك كثرية ،منها ما جاء
فإن كان العقد ينص على جواز ذلك له؛ كان إذنًا ً
يف بداية اجملتهد "وال جيوز للشريك املفاوض أن يفاوض غريه إال بإذن شريكه ،ويتنزل كل واحد منهما منزلة
صاحبه فيما له وفيما عليه من مال التجارة".38
كما أن الشركة القابضة والشركات التابعة تتفق مع الشركات الواردة يف الفقه اإلسالمي يف عدة
جوانب  ،39وهي مايلي:
 – 1أن اختالط رأس ماهلا ورأس مال الشركات التابعة يؤدي إىل اختالط األموال ويتحقق بذلك
عنصر الشراكة.
 .37أرباب ،يوسف زكريا2012 .م .أحكام الشركة القابضة يف الفقه اإلسالمي والقانون ،دراسة مقارنة بالتطبيق على شركة مؤسسة دانفوديو
القابضة ،.مرجع سابق ،ص .124
 .38ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب .2004 .بداية اجملتهد وهناية املقتصدـ .الناشر دار احلديث –
القاهرة ،ج .4ص .39اخلياط ،عبد العزيز1994 .م .الشركات يف الشريعة اإلسالمية .اجلزء األول .الطبعة الرابعة .ص.134
 .39انظر يف ذلك .أرباب ،يوسف زكريا2012 .م .أحكام الشركة القابضة يف الفقه اإلسالمي والقانون ،دراسة مقارنة بالتطبيق على شركة
مؤسسة دانفوديو القابضة ،.مرجع سابق.
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 – 2أن كال من الشركة القابضة والشركات الواردة يف الفقه هتدف إىل الربح وتنمية املال.
 – 3ميكن القول بأنه عند شراء الشركة القابضة ألسهم الشركات التابعة بالرتاضي ،يتحقق الركن
األساسي املتمثل يف اإلجياب والقبول.
 – 4تعترب مسؤولية كل من الشركة القابضة وشركة العنان يف الفقه اإلسالمي حمدودة بقدر حصتها،
وختتلف عن شركة املفاوضة اليت تتجاوز فيها مسؤولية الشركاء لتصل إىل أمواهلم اخلاصة.
 – 5أن كال من الشركة القابضة وشركة العنان يف الفقه اإلسالمي تنعقد بالوكالة ،إذ إن شركة
العنان مقيدة بإذن الشريك ،والشركة التابعة مقيدة بتوجيهات وتعليمات الشركة القابضة.
 – 6ميكن لكل من الشركة القابضة وبعض الشركات الواردة يف الفقه اإلسالمي " شركة املضاربة "
تقدمي رؤوس أموال من غري النقدين " األدوات ،التكنولوجيا ،اخلربات الفنية ".
أما فيما يتعلق بتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركة التابعة وقيامها بتملك براءة االخرتاع
والعالمات التجارية باعتبارها من املوضوعات املستجدة واملستحدثة ،فقد متت دراستها من قبل جممع الفقه
اإلسالمي حيث أصدر قراره يف دورة املؤمتر اخلامس بالكويت  15-10ديسمرب 1988م ( ،)40حيث
قرر:

 .40راجع يف ذلك  ،موقع جممع الفقة اإلسالمي  http://www.iifa-aifi.org/rr/d5kwمتت مشاهدته بتاريخ 2018/11/07م،
على شبكة اإلنرتنت.
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 – 1االسم التجاري ،والعنوان التجاري ،والعالمة التجارية ،والتأليف واالخرتاع أو االبتكار هي
حقوق خاصة ألصحاهبا ،أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معتربة لتمول الناس هبا ،وهذه احلقوق يعتد
شرعا فالجيوز االعتداء عليها.
هبا ً
 – 2جيوز التصرف يف االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة التجارية ونقل أي منها
بعوض مايل إذا انتفى التدليس والغش؛ باعتبار أن ذلك أصبح ح ًقا ماليًا.
شرعا ،وألصحاهبا حق التصرف فيها وال جيوز
 – 3حقوق التأليف واالخرتاع واالبتكار مصونة ً
االعتداء عليها.
وعليه فإن قيام الشركة القابضة بتأجري أو شراء احلقوق املعنوية جائز وف ًقا للضوابط املذكورة أعاله.
وميكن القول بأن تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة جائز من الناحية الفقهية إذا توفر
رضا املسامهني على طبيعة عمل الشركة ونشاطها ،حيث إن موافقتهم على القيام بتأسيسها أو االشرتاك فيها
بشراء أسهمها كان وف ًقا للنظام األساسي والقوانني اليت حتكم عملها ،واليت تسمح للشركة القابضة بالتدخل
وسلم
يف إدارة الشركة التابعة بتعيني جملس إدارهتا والتدخل يف أعماهلا ،وذلك لقول النيب َ
صلى اهلل عليه َ
حالال أو أحل حر ًاما" ،41واإلخالل هبذا الشرط ال جيوز ،وأي
" واملسلمون على شروطهم إالّ شرطًا حرم ً
تقصري يف الوفاء به يعترب إمثًا.

عواد معروف.د.ط.بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
الرتمذي .احمل ّققّ :
حممد بن عيسى بن سورة .1998.سنن ّ
ّ .41
الرتمذي ،أبو عيسىّ ،
بشار ّ
ج ،3ص ،28رقم احلديث .1352 :وقال :حديث حسن صحيح.
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وقوله سبحانه وتعاىل " إِال أن تَ ُكو َن ِجتَ َارًة َع ْن تَـَراض ِمْن ُك ْم "  ،42والرضا يف عالقة الشركة القابضة
بالشركة التابعة وقيام الشركة القابضة بالتدخل يف إدارة الشركة التابعة موجود ،إما من خالل إجازة التنظيم
القانوين ألحكام الشركة القابضة وشركاهتا التابعة لذلك ،أو من خالل النص على ذلك بعقد تأسيس الشركة
أو نظامها األساسي ،أو من خالل العقود واالتفاقيات اليت تربمها الشركة القابضة مع الشركة التابعة واليت
تسمح هلا بالتدخل يف إدارهتا.

 .42القرآن .سورة النساء .29 :4
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المطلب الثاني:آثار سيطرة الشركة القابضة على إدارة الشركات التابعة في الفقه اإلسالمي
" مبا أن الشركة القابضة هي املسيطرة على الشركات التابعة عن طريق متلك أكثر أسهمها ،أو السيطرة على
جملس اإلدارة ،فتستطيع أن متلي ما تريد على شركاهتا التابعة ،ومن املسائل اليت ثار عليها النزاع بني األغلبية
يف الشركة القابضة واألقلية يف الشركة التابعة ،اختاذ قرار بتحويل أموال الشركة التابعة ،أو اختاذ قرار باالندماج
مع شركة أخرى أو حبل الشركة ،أو قرار بالتنازل عن سيطرة الشركة القابضة عن تابعتها" .43
ومن هنا ميكن القول بأن كافة املسائل اليت يرتتب عليها نزاع ،تكمن فيما يتمتع به أصحاب
األموال يف إدارة واستثمار أمواهلم وف ًقا ملا نظمه القانون ،إال أن الفقه اإلسالمي يرى بأن هذه احلرية اليت
يتمتع هبا أصحاب األموال جيب أن تكون وفق ضابظني وهم:
َّ ِ
ين َآمنُوا َال تَأْ ُكلُوا أموال ُك ْم بـَْيـنَ ُك ْم
 – 1حترمي أكل أموال الناس بالباطل؛ لقوله تعاىل" :يَا أَيـُّ َها الذ َ
بِالْب ِ
اط ِل إَِّال أن تَ ُكو َن ِجتَ َارًة َع ْن تَـَراض ِمْن ُك ْم ".44
َ
 –2ما رواه عبادة بن الصامت رضي اهلل تعاىل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى أن "
ال ضرر وال ضرار"" ،45والقاعدة الفقهية املتفرعة عن هذا احلديث الضرر يزال".46

 .43الصيفي ،عبد اهلل على حممود2003 .م .الشركة القابضة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي .رسالة دكتوراة .اجلامعة األردنية .ص . 96
 .44القرآن .سورة النساء.29 :4
 .45ابن ماجة ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيسى البايب احلليب ،ج :2ص،784رقم احلديث .2340وقال احملقق :صححه األلباين.
 .46السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي1991 .م .األشباه والنظائر .الطبعة األوىل .الناشر دار الكتب العلمية.ج.1
ص ،41وانظر الصيفي ،عبد اهلل على حممود2003 .م .الشركة القابضة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي مرجع سابق ،ص .100
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" ويعترب الشرط الذي تفرضه الشركات القابضة بأن تشرتي أكثر من نصف أسهم الشركات التابعة مما يؤدي
إىل سيطرهتا على الشركات التابعة أنه شرط يتوافق مع العقود الواردة يف الفقه اإلسالمي ما دام هذا الشرط ال
حيرم حالال وال حيل حر ًاما ،وذلك أن القاعدة املشهورة أن األصل يف العقود واملعامالت يف الفقه اإلسالمي
اإلباحة ما مل يرد نص بتحرميه" .47
كما أن من الوسائل اليت تتبعها الشركة القابضة للسيطرة على الشركات التابعة؛ تقدمي القروض
والضمانات املالية للشركات التابعة لتنفيذ مشروعاهتا ،إال أن اشرتاط الفائدة على هذه القروض يعترب مفسدة
لعقد القرض املقدم من الشركة القابضة ،والخالف بني الفقهاء يف أن اشرتاط الزيادة يف بذل القرض
للمقرض مفسد لعقد القرض ،48سواء كانت الزيادة يف القدر ،بأن يرد املقرتض أكثر مما أخذ من جنسه ،أو
أن يزيده هدية من مال آخر ،أو كانت يف الصفة بأن يرد املقرتض أجود مما أخذ ،وأن هذه الزيادة تعد من
قبيل الربا ،قال ابن عبد الرب :وكل زيادة يف سلف أو منفعة ينتفع هبا املسلف فهي ربا ،ولو كانت قبضة من

 .47بن واري ،عبد السالم2006 .م .أحكام الشركات القابضة والتابعة يف الفقه اإلسالمي دراسة حتليلة نقدية ألحكام الشركات القابضة
والتابعة .رسالة دكتوراة .اجلامعة اإلسالمية العاملية – ماليزيا .ص.206
 . 48ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري .د.ت .مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت
واالعتقادات.د.ط .الناشر دار الكتب العلمية .بريوت .ج:1ص .94وراجع أيضاً وزراة االوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت .املوسوعة الفقهية
الكويتية .الطبعة األوىل .مطابع دار الصفوة –مصر اجلزء  :33ص.130
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علف ،وذلك حرام إن كان بشرط ،49وقال ابن املنذر :أمجعوا على أن املسلف إذا اشرتط على املتسلف
زيادة أو هدية ،فأسلف على ذلك؛ فإن أخذ الزيادة على ذلك فهي ربا .50
وبناء على ذلك ميكن القول بأن سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة جائز شرعا ،إذا متت وف ًقا
حالال ،كما أن القروض
للضوابط الفقهية؛ ما مل يكن يف ذلك شبهة الفساد ،ومل حيلل حراما أو حيرم ً
والضمانات اليت تقدمها الشركة القابضة كوسيلة للسيطرة على الشركات التابعة جيب أن تكون بدون أي
فوائد حمرمة ،وهلا يف سبيل ضمان حقوقها اتباع وسائل أخرى شرعية.

 . 49ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب1980 .م .الكايف يف فقة أهل املدينة .احملقق حممد حممد أحيد ولد
ماديك املوريتاين .الطبعة الثانية .الناشر مكتبة الرياض احلديثة .الرياض .ج :2ص.728
 .50ابن املنذر ،أبوبكر حممد بن إبراهيم بن املنذر1408 .ه .اإلقناع .حتقيق عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين الطبعة األوىل.د.ن .ج:2
ص.578
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خالصة الفصل الثاني:
تناول الباحث خالل دراسة هذا الفصل موضوع آثار تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات
التابعة من الناحية اإلدارية واملالية وذلك يف ضوء أحكام القانون التجاري اللييب والقانونني املصري واجلزائري
باعتبارهم املستهدفني بالدراسة ،كما مت خالل هذا الفصل الوقوف على آثار تدخل وسيطرة الشركة القابضة
يف إدارة الشركات التابعة وف ًقا ألحكام الفقه اإلسالمي ،وذلك ملعرفة حكم هذا التدخل والوقوف عليها،
وميكن من خالل ما مت حبثه ودراسته القول بأن املشرع اللييب اقتصر على وسيلة واحدة لقيام الشركة القابضة
بالسيطرة اإلدارية على الشركات التابعة وهي متلك أكثرية أسهم رأس املال ،بالرغم من وجود العديد من
الوسائل األخرى كإبرام االتفاقيات وعقود السيطرة اليت من شأهنا حتقيق أهداف اقتصادية ،كما يرتتب على
تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركة التابعة عدم جواز عضوية الشركة التابعة يف الشركة القابضة حبظر متلك
أسهم الشركة القابضة ،كما أن من اآلثار اإلدارية لتدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة هو متتع
الشركة القابضة حبق تعيني أو عزل أغلبية أعضاء جملس إدارة الشركة التابعة.

82

يف حني فرق املشرع املصري بني الشركة التابعة اململوكة بالكامل ألشخاص اعتباريني عامة وبني
الشركة التابعة اليت تشرتك يف ملكيتها مع القطاع اخلاص ،حبيث يكون من ضمن جملس إدارة الشركة التابعة
أعضاء غري متفرغني ميثلون القطاع اخلاص ،وال حيول متثيل القطاع اخلاص من حتقيق الشركة القابضة
للسيطرة ،ويرتتب على السيطرة اإلدارية للشركة القابضة على إدارة الشركة التابعة حرمان الشركة التابعة من
اختاذ أي قرارات اسرتاتيجية أو إبرام أي اتفاقيات أو تعاقدات خترج عن أهداف ومصاحل الشركة القابضة،
كما أن هذه السيطرة متنح للشركة القابضة احلق يف عزل رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة التابعة إذا توفرت
الشروط املنصوص عليها.
و على غرار املشرع اللييب واملصري أعطى املشرع اجلزائري للشركة القابضة احلق يف التدخل يف إدارة
الشركات التابعة بعدة وسائل ،ومل يقتصر على وسيلة السيطرة عن طريق متلك أغلبية األسهم ،وهذا يعطي
الطرفني مرونة أكثر ،وحتقيق أهداف اقتصادية أفضل ،ويرتتب على السيطرة اإلدارية اليت تقوم هبا الشركة
القابضة على الشركة التابعة بالوسائل املختلفة توجيه سياسة الشركة التابعة على حنو ينسجم مع مشروع
الشركة القابضة وأهدافها ،باإلضافة إىل احلق يف تعيني جملس إدارة الشركة التابعة وعزله ،كما يرتتب على
ذلك عدم جواز متلك الشركة التابعة أغلبية أسهم الشركة القابضة.
كما جند أن املشرع اللييب أجاز للشركة القابضة أن تقوم بتقدمي القروض والضمانات للشركات
التابعة أو متنحهم اإلذن بالقيام بذلك فيما بينهم ،وإلزام الشركة القابضة بإعداد ميزانية جمتمعة ،وأنه يرتتب
على سيطرة الشركة ا لقابضة على الشركات التابعة أن الشركة التابعة مقيدة بضرورة أخذ القروض والضمانات
من الشركة القابضة أو أخذ اإلذن منها بطلب ذلك من باقي الشركات ،كما أنه من اآلثار املرتتبة على هذا
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التدخل عدم جواز قيام الشركة التابعة بإعداد ميزانيتها منفردة ،أو إخفاء أرباحها وخسائرها والعمليات املالية
اليت تقوم هبا.
وحظيت الشركة القابضة والشركات التابعة يف التشريع املصري بنصوص قانونية موسعة تبني العديد
من اجلوانب املالية اخلاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة هلا ،باستثناء اجلانب اخلاص بتقدمي القروض
والضمانات والضوابط اليت حتكمها ،يف حني يرتتب على سيطرة الشركة القابضة يف التشريع املصري على
الشركات التابعة أن هذه الشركات ملزمة قانونًا بتقدمي كافة البيانات املالية ،ويف أوقات حمددة إىل الشركة
القابضة ،كما أن األمور املالية املتعلقة بالشركة التابعة تعرض على الشركة القابضة للدراسة والتقييم.
وبالرغم من تعدد النصوص القانونية املتعلقة بالشركة القابضة يف التشريعات اجلزائرية إال أن اجلوانب
املالية املتعلقة بالشركة القابضة والشركات التابعة مل حت َظ بنصوص قانونية موسعة ،حيث نصت على تقدمي
كل من الشركة القابضة والشركات التابعة ميزانية موحدة ونتائج أعماهلا ،وهذا ما جيعل من الشركة التابعة غري
قادرة على العمل خارج إطار الشركة القابضة.
استنادا
إن اآلثار املرتتبة على تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركة التابعة جائزة من الناحية الفقهية
ً
على العديد من األدلة اليت تشرتط رضا املسامهني على ذلك ،والذي ميكن استنتاجه من خالل القوانني
املنظمة للشركة القابضة ،والنظام األساسي للشركة الذي يسمح هبذا التدخل .كما أن آثار سيطرة الشركة
شرعا إذا متت وفق الضوابط الفقهية ،فامتالك أغلبية األسهم لغرض
القابضة على الشركات التابعة جائز ً
السيطرة جيب أال يكون لغرض فاسد أو للقيام بعمل حمرم ،و أن تقدمي القروض والضمانات لغرض السيطرة
جيب أن تكون خالية من أي فوائد حمرمة.
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