الفصل الرابع
آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون التجاري والفقة
اإلسالمي وإنشاء نموذج تشريعي ينظم العالقة بينهما.

إن الشركة القابضة قد تنقضي بأي سبب من األسباب العامة املقررة النقضاء الشركات ،باعتبار أهنا تأخذ
شكال من أشكال الشركات التجارية" :شركات األشخاص ،أو شركات األموال" ،أيًّا كان سبب االنقضاء:
ً
اتفاقًا ،أو قضاء ،أم بسبب تقرير بطالن الشركة.117
وحىت ميكن القول بأن الشركة القابضة قد انقضت؛ فالبد من القيام بعدة إجراءات تتمثل يف احنالل
الرابط القانوين الذي جيمع الشركاء بالشركة جتاه اهلدف ،وكذلك بضرورة تصفية الشركة وذلك بالقيام بإهناء
مجيع عملياهتا ،والتصرف بكافة العقارات واملنقوالت بتحويلها إىل أموال وتسوية وضعها املايل بتقسيم هذه
األموال بني الشركاء بعد سداد االلتزامات وديون الشركة ،وإذا مل تك ِ
ف أموال الشركة لسداد حصة كل
شريك؛ يتم تقسيم العجز حسب املتفق عليه بالنظام األساسي للشركة .118
كما أن الشركة القابضة قد تقرر االنسحاب من إحدى الشركات التابعة هلا إما بالتنازل عن
أسهمها إىل شركة أخرى ،أو طلب احلصول على قيمة أسهمها لدى الشركة التابعة.

 .117الشرقاوي ،حممد مسري.يوليو  1975م".املشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه" .جملة مصر املعاصرة .العدد .362
 .118كفكوف ،آدم إبراهيم2010 .م .حقوق الشركاء أثناء فرتة تصفية الشركة وقسمتها .رسالة ماجستري .جامعة القاهرة .
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وسيتناول الباحث هذا الفصل بالدراسة؛ ببيان آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات
التابعة يف ظل أحكام القانون التجاري اللييب ،والقوانني املقارنة ،وموقف الفقه اإلسالمي منها يف املبحث
األول ،املطلب األول منه يف توضيح آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة يف
القانون التجاري اللييب ،والقوانني املقارنة  ،والثاين يف بيان آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على
الشركات التابعة يف الفقه اإلسالمي ،كما سيتم العمل على إنشاء منوذج تشريعي لعالقة الشركة القابضة
بالشركات التابعة يف قطاعي األعمال العامة واخلاصة من خالل املبحث الثاين ،يتناول املطلب األول منه
منوذجا
منوذجا تشريعيًّا لعالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة يف قطاع األعمال العامة  ،ويتناول الثاين ً
ً
تشريعيًّا لعالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة يف قطاع األعمال اخلاصة.
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المبحث األول :آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في ظل أحكام
القانون
التجاري الليبي والقوانين المقارنة وموقف الفقه اإلسالمي منها.

إن أثر انقضاء الشركة القابضة أو انسحاهبا على الشركات التابعة هلا؛ خيتلف حبسب التنظيم القانوين املنظم
لعمل الشركة القابضة والوسائل اليت متلكها الشركة القابضة للسيطرة على الشركات التابعة ،حيث تبني مما
سبق بأن هناك تشريعات قد منحت الشركة القابضة احلق يف السيطرة على الشركات التابعة باتباع عدة
وسائل ،بينما اقتصر البعض اآلخر على وسيلة واحدة للسيطرة ،كما أن األسباب املقررة النقضاء الشركة
القابضة ختتلف من تشريع إىل آخر ،وبالتايل للوصول إىل آثار انقضاء الشركة القابضة وانسحاهبا؛ فإن ذلك
يقتضي دراسة كل تنظيم قانوين على حدة ،والوقوف على النصوص املتعلقة به وحتليلها ومعرفة اآلثار املرتتبة
عليها ،كما أن النقضاء الشركة القابضة يف الفقه اإلسالمي أسباباً عامة وخاصة ،ختتلف فيما إذا كانت
الشركة شركات أشخاص ،أو شركات أموال.
المطلب األول:آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون التجاري
الليبي والقوانين المقارنة.
شخصا قانونيًّا يتمتع بالشخصية
إن الشركة القابضة تقوم وفق إجراءات حمددة ،وتصبح من خالهلا
ً
االعتبارية والذمة املالية املستقلة ،واليت تكون منفصلة عن ذمة األشخاص املكونني هلا ،ووف ًقا لذلك متارس
أعماهلا ونشاطها وف ًقا لنظامها األساسي ،وتدخل يف عالقات قانونية مع غريها من الشركات من خالل
سيطرهتا على عدة شركات تابعة.
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أيضا تنقضي بناءً على إجراءات قد حددها كل
إال أن الشركة القابضة كما تقوم وف ًقا إلجراءات حمددة؛ فإهنا ً
تشريع ينظم عمل هذا النوع من الشركات ،ويرتتب على هذا االنقضاء عدة آثار نتيجة عالقتها بالشركات
التابعة هلا ،وكذلك لوجوب تسوية كافة األمور اإلدارية واملالية باخلصوص.119
كما أن انسحاب الشركة القابضة من الشركات التابعة قد ميس بركن تعدد الشركاء أو برأس مال
الشركة ،120وخاصة إذا كانت سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة ناجتة عن متلكها أغلب أسهم
الشركات التابعة ،ومبا أن كال من القانون اللييب والقانونني املصري واجلزائري هي التشريعات املستهدفة
بالدراسة من قبل الباحث ،وبناءً عليه فسيتم تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة حماور يتم من خالهلا الوقوف على
التنظيم القا نوين لكل تشريع وحتليل نصوصه للوصول إىل اآلثار املرتتبة على انقضاء الشركة القابضة ،وف ًقا
لكل تشريع واحملاور هي:
_ آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة يف القانون التجاري اللييب.
_ آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة يف القانون املصري.
_ آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة يف القانون اجلزائري.

أوالً:آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون التجاري الليبي
 .119حنان خبيت سيد أمحد .أغسطس 2014م".أثر انقضاء الشركة على حقوق األطراف يف القانون" .جملة الشريعة والقانون والدراسات
اإلسالمية .العدد .24
 .120راحبي كنزة ،تروان سعيد كنزة2017 .م .انقضاء الشركات التجارية وتصفيتها .رسالة ماجستري .جامعة عبد الرمحن مرية .اجلزائر .
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وضع املشرع اللييب أحكاماً عامة للشركات نظم من خالهلا الكيفية اليت يتم من خالهلا حل الشركة
وتصفيتها ،واعترب أن حل الشركة ميكن أن يكون إراديًّا أو قضائيًّا ،121وذلك كما يلي:
(أ)_ حل الشركة إراديًّا
مسح املشرع اللييب للشركاء باختاذ قرارهم بإهناء الشركة بإرادهتم؛ وذلك بقرار يتم اختاذه من قبل
الشركاء وفق الشروط والبنود املنصوص عليها يف عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة ،وهنا يثار
التساؤل :هل قرار إهناء الشركة يكون بإمجاع الشركاء أم ميكن أن يصدر القرار دون توفر شرط اإلمجاع؟
صادرا من الشركاء كقاعدة عامة ،واشرتط بأن
هنا ميكن القول بأن املشرع قد حدد أن يكون القرار ً
يكون ذلك وف ًقا للشروط والبنود املنصوص عليها يف عقد التأسيس ،وبالتايل فإن وجود نص أو شرط بعقد
التأسيس حيدد أغلبية حمددة لصدور قرار إهناء الشركة؛ جيعل من توفر هذه األغلبية وتوافقها على قرار اإلهناء
صحيحاً من الناحية القانونية ،وال ميكن لباقي الشركاء االعرتاض عليه.122

(ب)_ حل الشركة قضائيًّا

 .121املادة رقم  30من القانون التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م.
نظرا لعدم
 .122ميكن للشركاء عن طريق االتفاق يف عقد الشركة أو نظامها األساسي أن يشرتطوا أغلبية حمددة إلهناء الشركة إراديًّا ،وذلك ً
إمكانية احلصول على اإلمجاع "باستثناء شركات األشخاص" ،فعلى سبيل املثال شركة املسامهة غالبًا ما يكون عدد املسامهني فيها مرتفعاً بشكل
يتعذر معه احلصول على اإلمجاع ،وبالتايل جند أن الشركاء يف عقد التأسيس غالبًا ما يشرتطون توفر األغلبية املطلقة .
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أعطى املشرع اللييب للشركاء حق اللجوء إىل القضاء للمطالبة حبل الشركة ،فإىل جانب إمكانية أن
تنحل الشركة قضائيًّا حبكم صادر من احملكمة املختصة يف األحوال اليت ال ترجع إلرادة الشركاء؛ جيوز لكل
شريك أن يلجأ إىل احملكمة املختصة للمطالبة حبل الشركة إذا أخل الشركاء اآلخرون بواجباهتم ،أو بسبب
التنازع املستمر بينهم ،أو ألسباب جدية ال يد للشركاء فيها ،وهبذا يكون املشرع قد ترك للقضاء املختص
النظر يف الطلبات املقدمة حبل الشركة وفق سلطته التقديرية يف كل قضية ،وذلك من خالل النظر يف الدوافع
املقدمة من الشريك.123
إىل جانب حل الشركة إراديًّا وقضائيًّا؛ فقد نص املشرع اللييب على حاالت معينة ،إذا توفرت إحدى
هذه احلاالت تكون الشركة يف حالة تصفية ،ويعترب املديرون يف وضع املصفني حبيث تقتصر مهامهم على
األمور املستعجلة ،وال جيوز هلم مباشرة أعمال جديدة؛ وإال أصبحوا مسؤولني عنها بوجه التضامن
والتكافل ،124واحلاالت هي:
(ج)_ نقصان أصول الشركة

 .123من األسباب اليت يرتتب عليها حل الشركة :عدم تقدمي الشريك حصته اليت متثل مسامهته يف رأس مال الشركة ،أو كان شريكاً بعمل
وامتنع عن القيام هبذا العمل ،أو تبني عدم كفاءته ،وقد يكون السبب هو مرض أحد الشركاء وعجزه عن القيام بواجباته واإليفاء بالتزاماته جتاه
باطال ،كما أنه
الشركة ،ويعترب حق الشريك يف املطالبة حبل الشركة قضائيًّا متعل ًقا بالنظام العام ،وبالتايل يعترب كل اتفاق بني الشركاء خيالف ذلك ً
يتعذر على الدائنني استخدام هذا احلق عن طريق الدعوى غري املباشرة ،باعتباره حقاً شخصياً .انظر يف ذلك بلهون حسن2013 .م .النظام
القانوين النقضاء الشركات التجارية .رسالة ماجستري .جامعة قسنطينة .اجلزائر.
 .124املادة  36من قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة  2010م ،مبجرد تعيني املصفي تنتهي أعمال املديرين ،كما جيب أن يكون
متبوعا بعبارة " شركة حتت التصفية " ،وتستمر شخصيتها القانونية بالقدر الالزم للتصفية ،وذلك إىل حني شطبها من السجل
اسم الشركة ً
التجاري ،وال جيوز االحتجاج يف مواجهة الغري بأن الشركة حتت التصفية؛ إال بعد قيد هذه الواقعة يف السجل التجاري ،ونشرها حسب الطرق
املقررة قانونًا .
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اعترب املشرع اللييب أن نقصان أصول الشركة إىل أقل من نصف رأس ماهلا بسبب تعرضها للخسائر
املوثقة يف قوائمها املالية؛ يستوجب دعوة الشركاء لالجتماع ،وتقرير حل الشركة أو إعادة رأس ماهلا إىل ما
يزيد عن النصف لغرض االستمرار يف مزاولة نشاطها.125
(د)_ انتهاء مدة الشركة
رأى املشرع اللييب أن الشركة تعترب منحلة إذا انتهت املدة احملددة هلا بالنظام األساسي للشركة ،ما مل
يقرر الشركاء متديد مدة عمل الشركة مبا ال خيالف بنود ونصوص العقد والنظام األساسي للشركة ،وأن ال
يكون القانون قد نص على خالف ذلك.126
(ه)_ تحقيق الغرض أو استحالة تحقيقه
نص املشرع اللييب على أن الشركة تعترب منحلة إذا حققت الغرض الذي أسست من أجله ،وكذلك
مستحيال .127
إذا أصبح حتقيق غرضها
ً
يف حني أن حل الشركة نتيجة أيلولة األسهم أو احلصص إىل شخص واحد ال تنطبق بالنسبة إىل
الشركة القابضة اليت استثناها املشرع من احلل؛ ملا هلا من طبيعة خاصة .128

 .125املادة  31من قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م.
 .126املادة  32من قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م.
 .127املادة  33من قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م.
 .128املادة  34من قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م.
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وحيث إن املشرع قد بني أن الشركة القابضة شركة مسامهة تقوم بالسيطرة اإلدارية واملالية على شركة أو أكثر
من الشركات األخرى اليت تصبح تابعة هلا  ،129ولذا فإن النصوص اخلاصة الواردة بشأن حل الشركة املسامهة
وتصفيتها؛ تنطبق إىل جانب النصوص واألسباب العامة الواردة بالقانون على الشركة القابضة ،حيث نص
املشرع على أن صدور قرار من قبل اجلمعية العمومية غري العادية ،وعجز اجلمعية العمومية عن القيام مبهامها،
يعترب سبباً حلل الشركة املسامهة  ،130وعلى جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية غري العادية إىل االنعقاد يف
يوما الختاذ القرار.
ظرف ثالثني ً
من مثّ مىت توفرت الشروط واألسباب املذكورة تنحل الشركة القابضة ،ويتم تصفيتها وقسمة
موجوداهتا وسداد ديوهنا ،وهنا نكون أمام شركة قابضة انقضت ومت تصفيتها ،وعليه يتطلب األمر معرفة أثر
هذا االنقضاء على الشركات التابعة .وقد نص املشرع اللييب على أن الشركة القابضة تقوم بالسيطرة على
الشركات التابعة عن طريق متلك أغلب رأس مال هذه الشركات ،ومل ينظم وسائل السيطرة األخرى وعلى هذا
نكون أمام فرضيتني:
(األوىل) :متلك الشركة القابضة كامل رأس مال الشركة التابعة.
وقد أجاز املشرع اللييب للشركة القابضة السيطرة على الشركات التابعة إما بتملك أغلب أسهم هذه
الشركات ،أو من خالل إنشاء شركة جديدة تكون تابعة هلا ،لذا فإن تعرض الشركة القابضة لالنقضاء ألحد
 .129املادة  249من قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م.
 .130املادة  238من قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م.
تنحصر اجتماعات اجلمعية العمومية غري العادية يف النظر يف تعديل عقد التأسيس ،والنظام األساسي ،وإصدار سندات القرض ،وتعيني املصفني
وحتديد سلطاهتم طب ًقا للقانون ،كما ختتص اجلمعية العمومية غري العادية باملوافقة على قرارات جملس اإلدارة املتعلقة بالتصرف فيما يتجاوز نصف
أصول الشركة " املادة  ."167
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األسباب سالفة الذكر؛ يرتتب عليه تصفيتها وقسمة موجوداهتا وسداد ديوهنا ،وهنا نكون أمام قيام املصفي
بالتصرف يف أسهم الشركة التابعة اململوكة للشركة القابضة ،وبذلك تفقد الشركة القابضة سيطرهتا على الشركة
التابعة ،كما أن الشركة التابعة تنتهي وتنقضي لفقدان رأس ماهلا.
(الثانية) :متلك الشركة القابضة أغلب أسهم الشركة التابعة.
قد تكون سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة ناجتة عن متلك أغلب رأس ماهلا ،ومن مثّ إذا
انقضت الشركة القابضة ألي سبب من األسباب املذكورة ،ودخلت يف دور التصفية يرتتب عليها قيام الشركة
القابضة باسرتداد قيمة أسهمها بالشركة التابعة وحتويلها إىل قيم مالية لغرض قسمتها وسداد ديوهنا ،وهنا إىل
نظرا لفقداهنا
جانب فقدان الشركة القابضة سيطرهتا على الشركة التابعة تتعرض الشركة التابعة لالنقضاء ً
أغلب رأس مال الشركة ،أما إذا قامت الشركة القابضة بالتصرف يف أسهمها بالبيع؛ فإن الشركة التابعة
تستمر وال يرتتب على انقضاء الشركة القابضة انقضاؤها ،وبالتايل يستوجب على الشركة التابعة تسوية كافة
إجراءا هتا كشركة عادية غري تابعة لشركة قابضة ،مبا يف ذلك تعديل امسها التجاري حىت اليعتقد الغري أهنا ما
زالت تابعة للشركة القابضة.
نظرا لظروف معينة قد تقرر االنسحاب من إحدى شركاهتا التابعة ،وذلك
كما أن الشركة القابضة ً
بسحب قيمة أسهمها من هذه الشركة ،وعليه تنتهي الشركة التابعة إذا كانت مملوكة بالكامل للشركة
القابضة ،وتتعرض لالنقضاء والتصفية إذا كانت الشركة القابضة متلك أغلب رأس ماهلا ،أما إذا قررت الشركة
القابضة اال نسحاب من الشركة التابعة ببيع األسهم واحلصص اململوكة هلا إىل شركة قابضة أخرى أو إىل عدة
مسامهني آخرين ،فهنا ويف مجيع احلاالت يرتتب على ذلك فقدان الشركة القابضة سيطرهتا على الشركة
147

التابعة ،وتصبح الشركة التابعة شركة عادية إذا مت بيع هذه األسهم واحلصص إىل أشخاص طبيعيني أو
اعتباريني ،أما إذا مت بيع هذه األسهم واحلصص إىل شركة قابضة أخرى؛ فتصبح الشركة التابعة شركة تابعة
للشركة القابضة اجلديدة وتنتهي عالقتها بالشركة القابضة املنسحبة ،131ويف احلالتني يستوجب على الشركة
التابعة القيام بتعديل إجراءهتا القانونية مبا يتناسب مع وضعها القانوين اجلديد.
ثانياً :آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون المصري
تعرض املشرع املصري لبيان أسباب انقضاء الشركات بصفة عامة يف أحكام القانون املدين ،132كما بني من
خالل قانون قطاع األعمال العام املنظم لعمل الشركة القابضة والشركات التابعة أسباب انقضاء الشركة
القابضة ،حيث نصت املادة  38من القانون املذكور على اآليت " :تنقضي الشركة بأحد األسباب اآلتية:
 _1حل الشركة.
 _2انتهاء املدة احملددة يف نظام الشركة.
 _3انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
 _4االندماج أو التقسيم.

 .131انظر يف ذلك ،الغوشة ،معتصم حسن أمحد2007 .م .مدى استقالل الشركة التابعة عن الشركة القابضة ،دراسة مقارنة بني القانونني
األردين واإلجنليزي .رسالة دكتوراة .جامعة عمان العربية .األردن.

 .132املواد من  531 – 526من القانون املدين املصري واليت ميكن بياهنا يف اآليت:
انقضاء الشركة ،انتهاء العمل ،هالك رأس املال ،إمجاع الشركاء ،احلل القضائي ،راجع يف ذلك .بريري ،حممود خمتار2006 .م .قانون املعامالت
التجارية " الشركات التجارية " الطبعة الثانية .دار النهضة العربية .
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(.)1حل الشركة
جيوز للشركاء االتفاق على حل الشركة وإهنائها ،مبعىن أنه ميكن للشركاء قبل انتهاء املدة احملددة
للشركة االتفاق على حل الشركة مىت أرادوا ذلك ،حىت وإن كان الغرض الذي أسست من أجله مل يتحقق
بعد ولكن البد أن يكون ذلك وفق اإلجراءات اليت حددها القانون ،وجيب أن تكون الشركة القابضة قادرة
على الوفاء بالتزاماهتا وسداد ديوهنا ،وأن ال يكون الغرض من اتفاق الشركاء على احلل التهرب من املسؤولية
أو اإلضرار حبقوق األقلية بالشركة .133
(.)2انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة
لكل شركة مدة حمددة تنقضي الشركة بانتهاء هذه املدة وال يستطيع الشركاء االستمرار يف القيام
مبمارسة أعمال الشركة ،وبالتايل إذا أراد الشركاء االستمرار بالعمل كشركاء بعد انتهاء املدة؛ يستوجب عليهم
تأسيس شركة جديدة ،أما إذا رغب الشركاء يف االستمرار بالعمل قبل انتهاء املدة؛ فيجوز هلم االتفاق على
اعتبارا من تاريخ
متديد مدة عمل الشركة ملدة معينة ،وأن يتم إشهار هذا االتفاق ،وحتسب املدة اجلديدة ً
انتهاء املدة األصلية .134

 .133كفكوف ،آدم إبراهيم2010 .م .حقوق الشركاء أثناء فرتة تصفية الشركة وقسمتها .مرجع سابق.
 .108بريري ،حممود خمتار ،مرجع سابق.
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( .)3انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله
قد تؤسس الشركة للقيام بعمل حمدد ،وبالتايل فإن الشركة تنقضي بانتهاء العمل ،حىت وإن كانت
املدة احملددة مل ِ
تنته بعد  ،كما أن انتهاء املدة قبل انتهاء العمل يرتتب عليه استمرار عمل الشركة ،إذا كانت
إرادة الشركاء تظهر أن املقصود هو إجناز العمل.135
( .)4االندماج والتقسيم
يتم االندماج بني الشركات فتقوم إحدى الشركات باحتواء شركة أو شركات أخرى ،ومن مثّ فإن
الشركة الداجمة ال تتأثر شخصيتها املعنوية ،بينما تنقضي الشركة أو الشركات املندجمة ،وتنتقل كافة االلتزامات
واحلقوق إىل الشركة الداجمة.
ونص املشرع املصري يف املادة  36من قانون قطاع األعمال العام على أنه :جيوز بقرار من رئيس
جملس الوزراء تقسيم وإدماج الشركات القابضة بناء على عرض الوزير املختص ،كما جيوز تقسيم وإدماج
الشركات التابعة هلا ،وذلك بقرار من جملس إدارة الشركة أو الشركات القابضة ،واعتماد اجلمعيات العامة
للشركات املندجمة واملندمج فيها أو املقسمة حسب األحوال ،ويكون لكل شركة نشأت عند االندماج أو
التقسيم الشخصية االعتبارية املستقلة ،مع ما يرتتب على ذلك من آثار قانونية.
كما بني املشرع يف املادة  38بأنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املصدر؛ وجب على
جملس اإلدارة أن يبادر إىل دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف حل الشركة أو استمرارها .وما يهمنا هنا
 .109بريري ،حممود خمتار ،مرجع سابق.
كما أن الشركة تنقضي إذا ثبت استحالة إجناز العمل بشرط أن تكون هذه االستحالة قد ترتبت بعد تأسيس الشركة
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هو معرفة أثر تعرض الشركة القابضة لالنقضاء بناءً على أحد األسباب املذكورة على الشركات التابعة ،ومبا
أن األثر املرتتب خيتلف حبسب نوع السيطرة الذي متارسه الشركة القابضة؛ وقد بني املشرع املصري طبيعة
السيطرة اليت متارسها الشركة القابضة ،إما بتملك نسبة ال تقل عن  %51من رأس مال الشركة التابعة ،أو
إنشاء شركة تابعة مبفردها تكون ملكيتها بالكامل للدولة أو األشخاص االعتباريني العامة ،ومل ينص على منح
الشركة القابضة احلق يف ممارسة السيطرة عن طريق إبرام عقود سيطرة أو اتفاقيات باخلصوص.136
وبالتايل فإن انقضاء الشركة القابضة يف القانون املصري؛ يرتتب عليه يف مجيع األحوال انتهاء
السيطرة على الشركات التابعة ،كما أن الشركة التابعة تنقضي إذا كانت مملوكة بالكامل للشركة القابضة ،أو
أن الشركة القابضة متلك أغلب هذه األسهم وقامت بتصفيتها إىل قيم مالية ،وتعذر على باقي املسامهني
االستمرار ،أما إذا قامت الشركة القابضة ببيع هذه األسهم واحلصص إىل شركة قابضة أخرى؛ فهنا تستمر
الشركة التابعة بالعمل كتابعة للشركة القابضة اجلديدة ،وتنتهي عالقتها بالشركة القابضة األوىل ،ويستوجب
عليها تعديل إجراءاهتا القانونية ،وتغيري اسم الشركة وفق وضعها اجلديد وإعالن ذلك.
كما أن انسحاب الشركة القابضة من إحدى الشركات التابعة هلا يؤدي إىل فقدان سيطرهتا عليها،
وتتحول الشركة التابعة حبسب األحوال إما إىل شركة تابعة لشركة قابضة أخرى إذا قامت الشركة القابضة ببيع

معا حتت إدارة واحدة إلجناز مشروع معني ،كتنفيذ عقد مقاولة
" .136وال يعترب انقضاءً للشركة القابضة اتفاقها مع شركة قابضة أخرى للعمل ً
كل شركة من الشركات الداخلة يف االئتالف حمتفظة بشخصيتها املعنوية ،وال
مثال ،إمنا تسمى يف هذه احلالة ائتالفا بني شركتني أو أكثر ،وتبقى ّ
يطرأ عليها أي تغيري" الغوشة ،معتصم حسن أمحد2007 .م .مدى استقالل الشركة التابعة عن الشركة القابضة دراسة مقارنة بني القانونني
األردين واإلجنليزي" .مرجع سابق .ص.136
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أسهمها وحصصها لشركة قابضة ،أو إىل شركة عادية متارس نشاطها إذا قامت الشركة القابضة ببيع أسهمها
وحصصها ملسامهني وأشخاص عاديني.
ثالثاً :آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون الجزائري
النقضاء الشركات التجارية أسباب منها ما هو عام يتم األخذ به من قبل كافة أنواع الشركات،
نظرا لطبيعتها ،واملشرع اجلزائري بدوره نص يف القانون املدين
ومنها ما هو خاص يطبق على شركات معينة ً
على األسباب العامة النقضاء الشركة التجارية ،يف حني تناول القانون التجاري األسباب اخلاصة النقضاء
الشركات.
وحىت يتسىن للباحث معرفة آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة؛ البد
أوال من الوقوف على أسباب هذا االنقضاء ودراستها ،ومن مث حتديد وبيان اآلثار الناجتة عن هذا االنقضاء.
ً
األسباب العامة النقضاء الشركات تتمثل في اآلتي:
(أ) .انتهاء الوقت المحدد للشركة أو تحقيق الغاية التي أنشئت ألجلها
نص املشرع اجلزائري يف املادة  437من القانون املدين على أنه :تنتهي الشركة بانقضاء امليعاد الذي
عني له ،أو بتحقيق الغاية اليت أنشئت ألجلها ،فإذا انقضت املدة املعينة أو حتققت الغاية اليت أنشئت
ألجلها مث استمر الشركاء يقومون بعمل من أنواع األعمال اليت تكونت من أجلها الشركة؛ امتد العقد سنة
فسنة بالشروط ذاهتا ،وجيوز لدائن أحد الشركاء أن يعرتض على هذا االمتداد ويرتتب على اعرتاضه وقف أثره
يف حقه.
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(ب) .هالك رأس مال الشركة كله أو جزء كبير منه
أيضا يف املادة  438من القانون املدين بأنه" تنتهي الشركة هبالك مجيع ماهلا أو جزء
نص املشرع ً
كبري منه حبيث ال تبقى فائدة من استمرارها ،وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئًا معينًا
بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقدميه أصبحت الشركة منحلة يف حق اجلميع .الشك أن هالك رأس مال
الشركة جيعلها أمام استحالة تنفيذ أهدافها التجارية اليت أسست من أجلها ،وبالتايل تعترب منقضية لعدم وجود
أيضا إىل انقضاء
رأس املال الذي تقوم عليه الشراكة ،كما أن هالك جزء كبري من رأس مال الشركة يؤدي ً
الشركة وحلها ،وذلك إذا رأت احملكمة أن رأس مال الشركة املتبقي ال ميكن معه استمرار الشركة يف ممارسة
نشاطها.
(ج) .موت أحد الشركاء أو تعرضه لإلعسار أو الحجر أو اإلفالس
نص املشرع اجلزائري يف املادة  439مدين بأن الشركة تنتهي مبوت أحد الشركاء أو احلجر عليه أو
إعساره أو إفالسه.
قصرا،
إال أنه جيوز االتفاق يف حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا ً
أيضا االت فاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة أن
وجيوز ً
تستمر الشركة بني الشركاء الباقني ،ويف هذه احلالة ال يكون هلذا الشريك أو لورثته إال نصيبه يف أموال
الشركة ،ويقدر هذا النصيب حبسب قيمته يوم وقوع احلادث الذي أدى إىل خروجه من الشركة ،ويدفع له
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نقدا ،وال يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إال بقدر احلقوق الناجتة من أعمال سابقة على
ً
ذلك احلادث ،وهذا الشرط خاص بشركات األشخاص باعتبارها تقوم على االعتبارات الشخصية.
(د) .انسحاب أحد الشركاء
نص املشرع يف املادة  440مدين على أن :الشركة تنتهي بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدهتا
غري معينة ،على شرط أن يعلن الشريك سل ًفا عن إرادته يف االنسحاب إىل مجيع الشركاء قبل حصوله ،وأن
أيضا بإمجاع الشركاء على حلها.
صادرا عن غش ،أو يف وقت غري الئق ،وتنتهي الشركة ً
ال يكون ً
كقاعدة عامة ال ميكن للشريك االنسحاب من الشركة إال باتفاق الشركاء ،وذلك أن األصل أال
جيوز نقض ،أو إلغاء ،أو تعديل عقد الشركة إال باتفاق الشركاء ،إال أن املشرع قد أعطى احلق ألي شريك
طلب اخلروج من الشركة ألسباب مقبولة ،وبالتايل قبول احملكمة لطلبه ،واحلكم بإخراجه يرتتب عليه إهناء
الشركة ما مل يتفق باقي الشركاء على االستمرار ،وقد بينت املادة  444بأنه :جيوز أن تنحل الشركة حبكم
قضائي بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك مبا تعهد به ،أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل
الشركاء ،ويقدر القاضي خطورة السبب املربر حلل الشركة.
ويتضح أن املشرع قد منح للشركاء احلق يف االنسحاب من الشركة أو االتفاق على حلها بإرادهتم،
مشروعا ،وليس الغرض منه التحايل لعدم
إال أن إمجاع الشركاء على حل الشركة وانتهائها جيب أن يكون
ً
مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا ،وميكن للشركاء من خالل عقد التأسيس االتفاق على أغلبية حمددة،
ميكن من خالهلا إهناء الشركة وحلها.
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(ه) .إخراج الشريك من الشركة
نص املشرع يف املادة  442مدين بأنه :جيوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي
مقبوال حلل الشركة على شرط
شريك يكون وجوده سببًا أثار اعرتاضاً على مد أجلها ،أو تكون تصرفاته سببًا ً
أيضا ألي شريك إذا كانت الشركة معينة ألجل حمدد ،أن
أن تستمر الشركة قائمة بني الشركاء الباقني ،وجيوز ً
يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة مىت استند يف ذلك إىل أسباب معقولة ،ويف هذه احلالة تنحل
الشركة ما مل يتفق الشركاء على استمرارها.
وحيث إن املشرع اجلزائري قد أعطى للشركة القابضة العمومية احلق يف تسيري رؤوس األموال التجارية
التابعة للدولة ،وإدارهتا ،وتنظيمها يف شكل شركات مسامهة ،ولذلك يستوجب النظر يف أحكام انقضاء شركة
نظرا لعدم قيام املشرع بتنظيم نصوص خاصة
املسامهة باعتبارها الشكل الذي تتخذه الشركة القابضةً ،
بانقضاء الشركة القابضة.
نصت املادة  594معدلة من القانون التجاري اجلزائري بأنه :جيب أن يكون رأس مال الشركة
املسامهة مبقدار مخسة ماليني دينار جزائري على األقل ،إذا ما جلأت الشركة علنية لالدخار ،ومليون دينار يف
أجل سنة واحدة بزيادة تساوي املبلغ املذكور يف املقطع السابق ،إال إذا حتولت يف ظرف نفس األجل إىل
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شركة ذات شكل آخر ،ويف غياب ذلك جيوز لكل معين باألمر املطالبة قضائيًّا حبل الشركة بعد إنذار ممثليها
بتسوية الوضعية ،وتنقضي الدعوى بزوال سبب احلل من اليوم الذي تبت فيه احملكمة يف املوضوع ابتدائيًّا.
كما نصت املادة  715مكرر  18من القانون التجاري على أنه :تتخذ اجلمعية العامة غري العادية
قرار حل شركة املسامهة الذي يتم قبل حلول األجل.
كما نصت املادة  715مكرر " 19معدلة" من القانون التجاري بأنه :جيوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل
الشركة بناء على طلب كل معين إذا كان عدد املسامهني قد اخنفض إىل أقل من احلد األدىن القانوين منذ
أجال أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ،وال تستطيع اختاذ قرار حل
أكثر من عام ،وجيوز هلا أن متنح الشركة ً
الشركة إذا متت هذه التسوية يوم فصلها يف املوضوع ،كما أن املادة  715مكرر " 20معدلة" نصت على
أنه :إذا كان األصل الصايف للشركة قد اخنفض بفعل اخلسائر الثابتة يف وثائق احلسابات إىل أقل من ربع رأس
مال الشركة؛ فإن جملس اإلدارة أو جملس املديرين -حسب احلالة -ملزم يف خالل األشهر األربعة التالية
للمصادقة على احلسابات اليت كشفت هذه اخلسائر باستدعاء اجلمعية العامة غري العادية للنظر فيما إذا كان
جيب اختاذ قرار حل الشركة قبل حلول األجل ،وإذا مل يتقرر احلل فإن الشركة تلتزم يف هذه احلالة بعد إنتهاء
السنة املالية الثانية على األكثر اليت تلي السنة اليت مت فيها التحقق من اخلسائر اليت مل ختصم من االحتياطي
إذا مل حيدد يف هذا األجل األصل الصايف بقدر يساوي على األقل ربع رأس مال الشركة ،وإذا مل يعقد
صحيحا بعد استدعاء أخري؛ فإنه جيوز لكل معين أن
اجتماع اجلمعية العامة ومل تعقد هذه اجلمعية اجتماعاً
ً
يطالب أمام العدالة حبل الشركة.
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بعد بيان األسباب العامة واخلاصة اليت تنقضي هبا الشركة القابضة؛ ميكن حتديد اآلثار املرتتبة على
انقضاء الشركة القابضة على الشركات التابعة ،وحيث إن املشرع اجلزائري نص على أن الشركة القابضة هي
اليت متلك  % 50أو أكثر من رأس مال الشركة التابعة ،باإلضافة إىل أن املشرع اجلزائري قد أجاز متلك
األسهم املمتازة اليت متنح أكثر من صوت بالنسبة للسهم الواحد ،كما أعطى احلق للشركة القابضة يف متلك
أغلبية األصوات بالشركة التابعة عن طريق إبرام اتفاق مع باقي الشركاء أو املسامهني ،ولذا فإن أثر انقضاء
الشركة القابضة على الشركة التابعة خيتلف حبسب طبيعة السيطرة اليت متارسها الشركة القابضة ،فإذا كانت
الشركة القابضة تسيطر على الشركة التابعة عن طريق متلكها كامل أسهم الشركة التابعة؛ فإن انقضاء الشركة
القابضة يرتتب عليه تعرض الشركة التابعة لالنقضاء والتصفية لفقداهنا كامل رأس ماهلا ،وتنتهي بالتايل
أيضا يف حالة متلك الشركة القابضة جزءاً كبرياً من رأس مال الشركة التابعة؛ وتعذر
السيطرة ،وذلك يسري ً
على الشركة التابعة االستمرار ،أما إذا كانت سيطرة الشركة القابضة تتمثل يف امتالكها األسهم املمتازة اليت
متنح حق التصويت باجلمعية العامة للشركة التابعة؛ فإن انقضاءها يرتتب عليه فقد سيطرهتا على الشركة
التابعة؛ مع استمرار الشركة التابعة يف ممارسة عملها؛ إذا مل يرتتب على انقضاء الشركة القابضة فقدان الشركة
التابعة لركن تعدد الشركاء " يرتتب على عدم توفره انقضاء الشركة بقوة القانون " ،كما أن بقاء الشركة التابعة
بعد انقضاء الشركة القابضة يستوجب عليها القيام بتعديل وضعها وف ًقا للشكل الذي أصبحت عليه بعد
انتهاء التبعية مع الشركة املنقضية ،مبا يف ذلك تغيري امسها وإشهار ذلك.
أما إذا كانت سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة؛ ناجتة عن قيام الشركة القابضة بإبرام اتفاق
مع بعض الشركاء واملسامهني؛ يتم مبوجبه سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة؛ وتعيني أعضاء جملس
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اإلدارة؛ فإن انقضاء الشركة القابضة يف هذه احلالة يرتتب عليه فقدان سيطرهتا على الشركة التابعة ،إال أن
الشركة التابعة تظل قائمة وال تنقضي ،ويرتتب عليها تسوية وضعها وف ًقا للشكل الذي اختذته بعد انقضاء
الشركة القابضة.
أما إذا قررت الشركة القابضة االنسحاب من الشركة التابعة؛ فإن ذلك يرتتب عليه فقدان سيطرهتا
على الشركة التابعة يف مجيع احلاالت ،إما بانقضاء الشركة التابعة نتيجة لذلك ،أو استمرارها يف مزاولة
نشاطها ،ويكون ذلك متوقفاً على كيفية انسحاب الشركة القابضة ،فإذا قامت الشركة القابضة بطلب قيمة
أسهمها من الشركة التابعة؛ فإن ذلك يرتتب عليه تصفية الشركة التابعة؛ وانقضاؤها إذا كانت متلك قيمة
كبرية من أسهمها ،أو ترتب على ذلك املساس بركن تعدد الشركاء ،أما إذا قامت الشركة القابضة
باالنسحاب عن طريق بيع أسهمها؛ فإن الشركة التابعة تستمر وفق وضعها القانوين اجلديد ،وعليها تسوية
وضعها القانوين وتعديل امسها وف ًقا لذلك " ،إال أن انقضاء الشركة القابضة قد يوثر على الشركة التابعة من
الناحية العملية ،حيث إنه سيؤدي إىل تصفية التجمع القائم بني الشركات التابعة ،والذي يأيت على رأسه
الشركة القابضة ،لذلك فمن غري املتصور أن يظل ألعضاء هذا التجمع كيان بعد أن انتفى سبب
وجودهم".137
الجدول 1،3مقارنة آثار انقضاء وانسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة يف القانون اللييب
والقانونني املصري اجلزائري
 .137القرشي ،حممد أمحد مفلح2000 .م .تبعية الشركة التابعة للشركة القابضة يف قانون الشركات األردين .رسالة ماجستري .جامعة آل
البيت .األردن .ص.99
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آثار انقضاء وانسحاب الشركة
القابضة يف القانون اللييب

آثار انقضاء وانسحاب الشركة
القابضة يف القانون املصري

آثار انقضاء وانسحاب الشركة
القابضة يف القانون اجلزائري

*وضع املشرع احكاماً عامة
للشركات نظم من خالهلا حل الشركة
وتصفيتها إرادياً ،وقضائياً ،وقانونياً.
*إن نصوص حل الشركة
املسامهة وتصفيتها ميكن تطبيقها إىل
جانب النصوص العامة.
*ختتلف اآلثار حبسب ما إذا
كانت الشركة القابضة متلك كامل
رأس مال الشركة التابعة ام متلك أغلبية
رأس املال.
 تنقضي الشركة التابعة يفحالة انسحاب الشركة القابضة اليت
متلك كامل راس ماهلا ،وتفقد سيطرهتا
وإدارهتا على الشركة التابعة يف حالة
متلكها أغلب راس ماهلا.
 التنقضي الشركة التابعة يفحالة قيام جهة اخرى بشراء مامتلكه
الشركة القابضة ويستوجب عليها
تسوية وضعها وفقاً حلالتها اجلديدة.

*حدد املشرع األسباب العامة
إلنقضاء الشركات ،كما حدد اسباب
خاصة إلنقضاء الشركة القابضة.
 يرتتب على انقضاء الشركةالقابضة اليت متلك كامل رأس مال
الشركة التابعة انقضاء الشركة التابعة ام
انقضاء الشركة القابضة اليت متلك
أغلبية رأس املال ،فتنقضى الشركة
التابعة إذا كان نسبة مامتلكة من رأس
املال كبرية ومت تصفيتها ،اما يف حالة
التصرف فيها بالبيع إىل شركة اخرى
فإن الشركة التابعة التنقضي.
 تنقضي الشركة التابعة يفحالة انسحاب الشركة القابضة اليت
متلك كامل راس ماهلا ،وتفقد سيطرهتا
وإدارهتا على الشركة التابعة يف حالة
متلكها أغلب راس ماهلا.
 تستمر الشركة التابعة إذاكان رأس املال املتبقي بعد انسحاب
الشركة القابضة كايف لالستمرار.

*تناول املشرع من خالل
القانون املدين األسباب العامة
إلنقضاء الشركات ونص من خالل
احكام القانون التجاري األسباب
اخلاص إلنقضاء الشركة ،ومل خيص
انقضاء الشركة القابضة باسباب
حمددة.
 يرتتب على انقضاء الشركةالقابضة اليت متلك كامل رأس مال
الشركة التابعة انقضاء الشركة التابعة ام
انقضاء الشركة القابضة متلك أغلبية
رأس املال ،فتنقضى إذا كان نسبة
مامتلكة من رأس املال كبرية.
 تنقضي الشركة التابعة يفحالة انسحاب الشركة القابضة اليت
متلك كامل راس ماهلا ،وتفقد سيطرهتا
وإدارهتا على الشركة التابعة يف حالة
متلكها أغلب راس ماهلا.

تبني للباحث من خالل دراسة آثار انقضاء الشركة القابضة على الشركات التابعة يف كل من القانون
التجاري اللييب والقانونني املصري واجلزائري؛ أن اآلثار ختتلف وف ًقا لكل تشريع ،والوسائل اليت اختذها يف
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تنظيم سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة ،وسيتناول الباحث اجلوانب اإلجيابية والسلبية لكل من
التشريعات املذكورة.
1ـ فيما يتعلق بآثار انقضاء الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون الليبي
جند أن املشرع اللييب قد نص على عدة أسباب تنقضي هبا الشركات التجارية بصفة عامة ،وذلك
من خالل أحكام القانون التجاري ،على غرار املشرعني املصري واجلزائري اللذين تناوال هذه األسباب من
خالل أحكا م القانون املدين ،إال أن املشرع اللييب مل يذكر بعض األسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل انقضاء
أي شركة جتارية كاالندماج والتقسيم.
وحسناً فعل املشرع اللييب يف استثناء الشركة القابضة من أحد األسباب العامة حلل الشركات ،واملتمثل يف حل
نظرا لطبيعتها اخلاصة .كان حرياً باملشرع
الشركة نتيجة أيلولة األسهم أو احلصص إىل شخص واحد ،وذلك ً
اللييب وضع نصوص خاصة تبني أسباب انقضاء الشركة القابضة والشركات التابعة ،وتوضح آثار هذا
االنقضاء من خالل الئحة تنفيذية تبني اإلجراءات اليت جيب اختاذها ،إال أن عدم تنظيم املشرع لذلك يفتح
باب اال جتهاد لكل من الفقه والقضاء يف تطبيق األحكام اخلاصة بانقضاء شركة املسامهة ،باعتبار أن املشرع
قد نص على أن الشركة القابضة شركة مسامهة.
ومبا أن املشرع قد نظم وسيلة واحدة للسيطرة وهي متلك أغلب رأس مال الشركة التابعة؛ فإن األثر
املرتتب على انقضاء الشركة القابضة يتمثل يف فقدان سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة وانقضاء
الشركة التابعة هلا .كما أن انسحاب الشركة القابضة من الشركة التابعة حيتاج إىل تنظيم قانوين يبني أحكامه
ويوضح إجراءات القيام به.
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 2ـ ـ فيما يتعلق بآثار انقضاء الشركة القابضة على الشركة التابعة في القانون المصري
حيسب للمشرع املصري قيامه بوضع نصوص خاصة بانقضاء الشركة القابضة ،فإىل جانب األسباب
العامة النقضاء الشركات؛ خص املشرع الشركة القابضة بأسباب خاصة تنقضي هبا الشركة القابضة ،إال أن
آثار هذا االنقضاء على الشركات التابعة باعتبارها جزءاً من مشروع موحد مل يتم تنظيمه؛ وترك النظر
للقواعد العامة وف ًقا لكل حالة .وميكن القول إن أثر انقضاء الشركة القابضة يف القانون املصري ميكن حتديده
من خالل حتليل نوع السيطرة اليت متارسه الشركة القابضة ،والذي بينه املشرع يف متلك نسبه ال تقل عن
 %51من رأس مال الشركة التابعة ،ومبا أن املشرع مل ينظم وسائل أخرى للسيطرة؛ فإن أثر االنقضاء حمدد،
فإىل جانب فقدان السيطرة وانقضاء الشركة التابعة يف أغلب احلاالت؛ يستوجب على الشركة التابعة اليت
ترغب يف االستمرار بعد انقضاء الشركة التابعة تسوية وضعها القانوين واملايل وف ًقا لذلك.كما أنه كان حريًّا
باملشرع املصري العمل على وضع النصوص القانونية اليت توضح أحكام انسحاب الشركة القابضة؛ وإجراءات
تنفيذه ،وبيان وضع الشركة التابعة وف ًقا لذلك ،وعدم ترك ذلك للقواعد العامة؛ ملا للشركة القابضة من طبيعة
خاصة.
 3ـ ـ ـ فيما يتعلق بآثار انقضاء الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون الجزائري
وضع املشرع اجلزائري من خالل أحكام القانون املدين أسباباً عامة تنقضي هبا الشركات التجارية
بصفة عامة ،ومن خالل دراستها وحتليلها ميكن القول إن هناك أسباباً تنقضي هبا الشركات التجارية مل ينص
عليها املشرع ا جلزائري ؛كاندماج الشركات ،وتقسيمها ،كما أن املشرع اجلزائري مل خيص الشركة القابضة
والشركات التابعة بتنظيم قانوين موحد؛ ينظم من خالله أحكامها ،ويبني أسباب انقضاء الشركة القابضة
161

احدا .كان حرياً باملشرع
بصفة خاصة؛ وآثار هذا االنقضاء على الشركات التابعة ،باعتبارها متثل مشروعا و ً
اجلزائري العمل على إصدار قانون موحد ولوائح تنفيذية تنظم عمل الشركة القابضة والشركات التابعة ،وتبني
كافة اإلجراءات اليت جيب اتباعها ،وعدم ترك ذلك للقواعد العامة ولنصوص متفرقة بأكثر من قانون .وحيث
إن املشرع اجلزائري أعطى للشركة القابضة صالحية ممارسة أعماهلا يف شكل شركات مسامهة ،جعلنا نقف
على أسباب انقضاء شركة املسامهة باعتبارها الشكل الذي تتخذه الشركة القابضة .وميكن القول إن أثر
انقضاء الشركة القابضة يف القانون اجلزائري خيتلف حبسب وسيلة السيطرة اليت متارسها الشركة القابضة،
باعتبار أن املشرع قد أجاز أكثر من وسيلة للسيطرة ،وبالتايل فإن األمر خيتلف من وسيلة إىل أخرى ووف ًقا
ظ بالتنظيم ،وتُرك للقواعد العامة.
لكل حالة .كما أن انسحاب الشركة القابضة من الشركة التابعة مل حي َ
المطلب الثانى:آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في الفقه اإلسالمي
إن الشركة القابضة يف عالقتها مع الشركات التابعة تتفق يف بعض اجلوانب مع أحكام الشركات الواردة يف
الفقه اإلسالمي ،وختتلف يف جوانب أخرى ،فتتفق يف اختالط رأس املال؛ واهلدف األساسي من تأسيس
الشركة " الربح" ،كما أن ركن اإلجياب والقبول والرتاضي موجود يف الشركة القابضة ،وعالقتها بالشركات
التابعة ،باإلضافة إىل أن مسؤولية الشركة القابضة جتاه الشركات التابعة حمدودة حبسب أسهمها ،وهذا ما
تشرتطه شركة العنان يف الفقه اإلسالمي ،138كما أن تصرفات الشركة القابضة وشركة العنان املذكورة مقيدة

عن هلما أمر أي عرض فاشرتكا فيه ،فهي مأخوذة من قوهلم عن الشيء يعن ويعن إذا
" .138شركة العنان هي الشركة يف شيء خاص كأنه ّ
عرض .وهذه الشركة جائزة بإمجاع أهل العلم ،قال ابن رشد :ال أعلم بينهم فيها اختالفا ،فهي جائزة بني مجيع الناس إذا اتفقوا عليها ورضوا هبا
" ابن رشد ،أبو الوليد ،حممد بن رشد القرطيب1988 .م .املقدمات املمهدات .الطبعة األوىل .دار الغرب اإلسالمي :ج :6ص .62
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باإلذن والتوجيه .إال أهنا ختتلف مع الشركات الواردة يف الفقه اإلسالمي يف أن الشركة القابضة غايتها
السيطرة اإلدارية واملالية على الشركة التابعة ،يف حني أن الشركات يف الفقه اإلسالمي غايتها العمل كشريك
يف العمل واملال ،كما أن الشركة القابضة تستثمر أمواهلا يف األسهم والسندات والقروض واألوراق املالية ،بينما
الشركات يف الفقه اإلسالمي ال تعمل يف استثمار أمواهلا يف جتارة ربوية ،كما أن الشركة القابضة تقوم بتأجري
براءات االخرتاع والعالمات التجارية للشركات التابعة هلا ،بينما الشركات يف الفقه اإلسالمي ال متارس مثل
هذه األعمال ألن ما ميلكه الشريك يعترب ملكاً لشريكه.139
ومبا أن الفقهاء والقانونيني قد تناولوا موضوع انقضاء الشركات وبينوا أسبابه العامة واخلاصة ،فمن
املمكن دراسة هذه األسباب؛ ومعرفة موقف الفقه اإلسالمي منها ،ومن مث حتديد أثر انقضاء الشركة القابضة
على الشركات التابعة يف الفقه اإلسالمي.
"اليراعى لشركة العنان شرائط املفاوضة ،فال يشرتط فيها أهلية الكفالة حىت تصح ممن التصح كفالته من الصيب املادون والعبد املادون واملكاتب
وال املساواة بني رأسي املال ،فيجوز مع تفاضل الشريكني يف رأس املال ،ومع أن يكون ألحدمها مال آخر جيوز عقد الشركة عليه سوى رأس ماله
وخاصا وهو ان يشرتكا يف شيء
عاما وهو أن يشرتكا يف عموم التجارات
الذي شاركه صاحبه فيه ،وال أن يكون يف عموم التجارات ،بل جيوز ّ
ً
خاص كالبز واخلز والرقيق والثياب وحنو ذلك "الكاساين ،عالء الدين ،أبوبكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي1986 .م .بدائع الصنائع يف
ترتيب الشرائع .الطبعة الثانية .دار الكتب العلمية :ج  :6ص .62
"ولشركة العنان ثالثة أركان؛ (األول) العاقدان وال يشرتط فيهما إال أهلية التوكيل والتوكل ،فإن كل واحد متصرف يف مال نفسه ومال صاحبه
(كنت شريكي يف اجلاهلية فكنت خري شريك ،التداريين والمتاريين ) .ابن ماجة ،أبو عبد
بإذنه) عن السائب .قال للنيب صلّى اللّه عليه وسلّم :
َ
اهلل حممد بن يزيد القزويين.د.ت  .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب،

ج :2ص،768رقم احلديث .2287وقال احملقق :صححه األلباين.وأن الرباء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكني) البخاري ،حممد بن إمساعيل
أبو عبد اهلل.د.ت .صحيح البخاري ،حتقيق حممد زهري بن ناصر الناصر ،الناشر دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل ،ج :3ص .55واعلم أن كل
حق ثابت بني شخصني فصاعدا على الشيوع يقال إنه مشرتك بينهم" القزويين ،عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين .فتح العزيز بشرح الوجيز ـ
الشرح الكبري .دار الفكر :ج:10ص.404

.139انظر 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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 1ـ ـ ـ إعسار أحد الشركاء أو إفالسه أو الحجر عليه
يرى الفقه بأنه بإفالس أحد الشركاء أو احلجر عليه ال تنتهي الشركة ،باستثناء شركات األشخاص
اليت يعترب فيها الشريك قد فقد الثقة املالية ،بينما مل يعترب الفقه اإلسالمي اإلعسار سبباً من أسباب انقضاء
الشركة ،باعتبار أن اإلفالس إعالن هنائي للشريك بعدم القدرة على الوفاء بااللتزامات ،واحلجر يكون حبكم
صادر من احملكمة ،إال أن اإلعسار ظرف طارئ من املمكن أن يتغري .140

 2ـ ـ ـ فصل الشريك عن الشركة
تنقضي الشركة بفصل أحد الشركاء من الشركة بسبب إخالله بالتزاماته ،وهناك ضوابط فقهية
متعددة منها ما اشرتط علم الشريك املعزول من الشركة ،ومنها جواز عزله دون علمه ،وهذا ما جاء
بالضوابط اآلتية :كل من ينعزل مبوت أو عزل هل ينعزل مبجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟ فعند احلنفية:
" يف العزل القصدي يشرتط علم املعزول ،ويف العزل احلكمي يستوي ما إذا علم وما إذا مل يعلم " وعند
أيضا " العزل ال يثبت إال مبا
احلنابلة " :رفع عقده يفتقر إىل رضا صاحبه ،فال يفتقر إىل علمه .وجاء عندهم ً

 .140اخلياط ،عبد العزيز1994 .م .الشركات يف الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق.
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يثبت به التوكيل" ،كما أن تصرفات الشريك بعد عزله من غري علمه ال تنعقد" ،العربة يف املعامالت مبا يف
نفس األمر.141
 3ـ ـ ـ انتهاء المدة
كل تصرف جالب ملصلحة أو دارئ ملفسدة فقد شرع اهلل ما حيصل تلك املصاحل املقصودة اجللب
بشرعه ،أو يدرأ الفاسد املقصود درؤه .فالضابط عند احلنفية واحلنابلة؛ يتمثل يف أن "املضاربة والشركة
توكيل" ،والوكالة جيوز فيها التوقيت ،وبالتايل تنقضي الشركة بانقضاء املدة.142
 4ـ ـ ـ اإلجماع على حل الشركة
إن إمجاع الشركاء على حل الشركة جائز من الناحية الفقهية ،بشرط أال يكون الغرض من هذا
االتفاق على احلل ضرراً" ،ألن الضرر واإلضرار ممنوعان " ،وبالتايل يستوجب على الشركاء التقيد بعدم إحلاق
الضرر أو االستغالل أو اإلساءة إىل اجملموع .143
قضاء
 5ـ ـ ـ حل الشركة ً
.141راجع يف ذلك  :الزيلعي ،عثمان بن على بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي .تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب.
املطبعة الكربى األمريية .القاهرة .الطبعة األوىل .ج:4ص .204وانظر يف ذلك :ابن قدامة املقدسي1968 .م .املغين البن قدامة .مكتبة
أيضا :البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت احلنبلي .كشف القناع عن منت
القاهرة .ج  :5ص .89وراجع ً

اإلقناع .دار الكتب العلمية :ج :3ص.328
ويقصد بالعزل القصدي هو العزل الذي يقع بإرادة من أحد طريف النظارة ويعزل فيه الوكيل نفسه حبضرة موكله ال يف غيبته دفعاً للغرر ،اما العزل
احلكمي فهو العزل الذى يقع يف حالة غيبة الوكيل.
.142راجع يف ذلك :الكاساين ،عالء الدين أبوبكر بن مسعود بن أمحد1986 .م .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .دار الكتب العلمية:
الطبعة الثانية ج :6ص .87وانظر يف ذلك :ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن حممد1997 .م .املبدع يف شرح املقنع .دار الكتب
العلمية :بريوت لبنان ج :4ص.371
 .143اخلياط ،عبد العزيز1994 .م .الشركات يف الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق .
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أعطى الفقه اإلسالمي احلق لكل شريك يف أن يفسخ الشركة ،ومل يتعرض لطلب الشريك حل
الشركة من القضاء ،إال أنه إذا ارتكب أحد الشركاء خطأ؛ فمن الوارد أن يطلب من القضاء حل الشركة
ليتجنب الوقوع يف اخلسائر ،وهنا ميكن القول بأن ذلك غري مقبول فليس له أن يطلبه وإن طلبه فيستوجب
رفضه ،حيث إن القاعدة الشرعية تقضي بـ" :من سعى يف نقض ما مت من جهته؛ فسعيه مردود عليه".144
 6ـ ـ ـ هالك مال الشركة
من املعروف أن الشركة تقوم على املال وهتدف إىل حتقيق الربح والنماء ،وبانتفاء رأس املال وهالكه
تنقضي الشركة وتنتهي ،وللفقهاء يف ذلك عدة ضوابط ،فإىل جانب الضابط الفقهي" :املشروط ينتفي بانتفاء
145
تبعا
شريطته"  ،يرى األحناف أن هالك مال الشركة خيضع لضابط " :املتضمن يبطل ببطالن املتضمن ً

" ،146أما عند الشافعية فالضابط هو :أن "عقد الشركة اقتضى أن يكون املاالن كاملال الواحد ،فكذا
الضمان وكذا النماء" ،ويتضح من هذه الضوابط أن استمرار الشركة يتطلب توفر رأس املال الذي من خالله
متارس الشركة أعماهلا واستثمارهتا ،وعليه فإن هالك رأس املال يرتتب عليه انقضاء الشركة وانتهاؤها.147
بعد بيان أسباب انقضاء الشركات يف الفقه اإلسالمي؛ ميكن القول إن موقف الفقه اإلسالمي
حيال أثر انقضاء الشركة القابضة على الشركات التابعة يكمن يف انتهاء رابطة الشركة والسيطرة ،وباعتبار
الشركة التابعة جزءاً من أمالك الشركة القابضة ،وأن الشركة التابعة ما هي إال مشروع من مشاريع الشركة
 .144ابن جنيم املصري ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد1999 .م .األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان .وضع حواشيه وخرج
أحاديثه الشيخ زكريا عمريات .الطبعة األوىل .دار الكتب العلمية .بريوت – لبنان.ج.1ص.195
 .145ابن مهام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي د.ت .فتح القدير .د ط .الناشر دار الفكر:ج.10ص84
 .146انظر يف ذلك :البابرين أبو عبد اهلل .حممد بن حممد بن حممود .د.ت .العناية شرح اهلداية .د ط .دار الفكر .ج.6ص.179
 .147راجع يف ذلك :الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف.د.ت .التنبية يف الفقه الشافعي .د.ط .عامل الكتب :ج :1ص .107
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القابضة وأداة من أدواهتا يف حتقيق أكرب قدر من األرباح ،فانقضاء الشركة القابضة يرتتب عليه انقضاء الشركة
التابعة إذا كانت متلك كامل رأس ماهلا ،أما إذا كانت متلك أغلبية رأس املال وقررت التصرف بأسهمها
بالبيع؛ فإنه من املمكن لباقي الشركاء أو اجلهة اليت قامت بشراء أسهم الشركة القابضة االتفاق على استمرار
عمل الشركة التابعة ،وال تنقضي بذلك الشركة التابعة ،وإمنا تقوم بتسوية أوضاعها وفق االتفاق اجلديد كشركة
جديدة حتت اسم جديد ويتم إشهار ذلك.
أثر انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في الفقه اإلسالمي
إن عالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة ال خترج عن أمرين؛ إما أن الشركة القابضة متلك كامل
رأس مال الشركة التابعة؛  ،فيرتتب على انسحاب الشركة القابضة يف هذه احلالة انتهاؤها وانقضاؤها ،ما مل
يكن القصد من هذا االنسحاب تصرفاً غري مشروع ،أما إذا كانت الشركة القابضة متلك أغلبية أسهم الشركة
التابعة؛ فالضابط الفقهي هو أن " االنسحاب يف العقود اجلائزة مىت تضمن ضرراً على أحد املتعاقدين أو
على غريهم ممن له تعلق بالعقد مل جيز ومل ينفذ ،إال أنه ميكن استدراك الضرر بضمان أو حنوه ،فيجوز على
ذلك الوجه " ،ولذا فإن انسحاب الشركة القابضة يرتتب عليه انتهاء الشركة وانقضاؤها ،إال أن هذا
االنسحاب مشروط بضرورة إعالم باقي الشركاء وأن ال يكون الغرض من االنسحاب سوء نية بقصد اإلضرار
بالشركاء أو حتقيق منفعة خاصة ،واحلكمة من ذلك تكمن يف عدم إحلاق الضرر بالشركاء اآلخرين؛ وذهب
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نقدا وقت االنسحاب ،حىت ال يرتتب على االنسحاب ضرر،
البعض إىل اشرتاط أن يكون رأس مال الشركة ً
عروضا.148
يف حني رأى البعض اآلخر أنه ميكن االنسحاب حىت ولو كان رأس املال ً

المبحث الثاني :نموذج تشريعي ينظم عالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة في قطاعي األعمال
العامة
والخاصة.

إن عملية صياغة منوذج تشريعي ينظم عمل الشركة القابضة والشركات التابعة يف القطاعني العام واخلاص؛
استوجب على الباحث القيام بدراسة مستفيضة مقارنة وحتليلية؛ للوقوف على كافة اجلوانب؛ ومعرفة
 . 148راجع يف ذلك :أيب الفرج ،عبد الرمحن بن رجب احلنبلي.د.ت .القواعد يف الفقة اإلسالمي .د.ط .الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع .ص  110وما بعدها .وراجع ايضاً :األنصاري ،زكريا بن حممد .السنيكي،زين الدين أبو حيي.د.ت .أسىن املطالب يف شرح روض
الطالب .د.ط .الناشر :دار الكتاب اإلسالمي.ج.2ص .257وانظر يف خالف الرأي :ابن مهام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد
السيواسي.د.ت .فتح القدير .د.ط .الناشر :دار الفكر.ج :6ص.173
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األسباب واآل ثار اليت حالت دون وجود تنظيم قانوين موحد وشامل؛ والوقوف على قصر النصوص الواردة
على ضبط كافة اجلوانب القانونية اليت تنظم عمل الشركة القابضة والشركات التابعة.
ومن خالل هذه الدراسة اليت اشتملت على التشريع اللييب والتشريعني املصري واجلزائري ،واليت بينت
موقف الفقه اإلسالمي ،تبني للباحث أن هذه التشريعات مل تنظم عمل الشركة القابضة والشركات التابعة ومل
تبني أحكامها بشكل كامل ،فمنهم من وضع نصوصاً عامة ال تغطي كافة اجلوانب؛ وترك جوانب مهمة
للنظر فيها وتكييفها من قبل السلطة القضائية ،يف حني تناثرت النصوص املتعلقة بالشركة القابضة يف أكثر
من تشريع ،دون أن تبني كافة جوانبها وأحكامها ،ويرجع ذلك إىل املعاجلات العشوائية يف القوانني ،وبالرغم
من وجود عدد من النصوص اإلجيابية اليت مت اإلشارة إليها من خالل الدراسة ،إال أن عدم وجود تنظيم
قانوين شامل يبني وينظم أحكام الشركة القابضة والشركات التابعة جيعل من حتقيق األهداف اليت سعى هلا
املشرع من خالل تنظيم هذا النوع من الشركات غري ذي جدوى ،وذلك أن حتقيق التنمية والتطوير
االقتصادي وتوفري فرص العمل وجلب املستثمرين؛ حيتاج إىل وجود تنظيم قانوين يوضح احلقوق وااللتزامات
وحيدد املسؤوليات.
وحيث إن التشريعات احلالية يغلب عليها جانب املعاجلة ال التنظيم املتكامل؛ وذلك نظراً ألن معظمها كانت
لغرض حلول الشركة القابضة حمل اهليئات العامة؛ والشركات التابعة حمل املؤسسات واجلهات اليت تتبع هذه
اهليئات ،هلذا فإن بقاء التنظيم القانوين للشركة القابضة هبذه الكيفية من احملدودية يف التنظيم واملعاجلات،
جيعله غري قادر على حتقيق الغايات واألهداف؛ ومحاية احلقوق واالستحقاقات ،كل هذه األسباب جتعل من
الضروري وضع تشريع قانوين موحد يعاجل كافة األوضاع بشكل أفضل.
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يضا املشرعني املصري واجلزائري،
كما أن هذا النموذج ال يتعلق بالتشريع اللييب فقط ،بل خياطب أ ً
باعتبار أن هذا التشريع غري متعلق جبوانب سياسية أو أمنية ،بل متعلق جبانب اقتصادي تنموي ،هتدف كافة
الدول إىل حتقيقه ،ويبقى هلذه الدول فتح اجملال والتوسع يف عمل هذه الشركات أو احلد منها ،ويف مجيع
األحوال فإن األمر ال يتعلق بالتنظيم القانوين أو األحكام املنظمة لعمل الشركة القابضة ،وإمنا بالسياسة
االقتصادية لكل دولة ،من حيث االنفتاح االقتصادي؛ أو اتباع نظام اقتصادي حمدود.
ونظراً ملا حيققه هذا النوع من الشركات يف القدرة على تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية متكاملة؛
فإن كالً من القطاعني العام واخلاص؛ يلجآن إىل حتقيق أهدافه من خالل تأسيس شركات قابضة ،أو
السيطرة على شركات قائمة ،ومبا أن أهداف واستثمارات القطاع العام ختتلف عن القطاع اخلاص؛ فليس
دائما هدفه ؛ بعكس القطاع اخلاص الذي يهدف إىل الربح ،وبالتايل فإن الشركة القابضة والشركات
الربح ً
التابعة يف القطاع العام هلا طبيعة خاصة تقتضي وضع نصوص وأحكام قانونية خاصة هبا ،لذا سيقوم الباحث
بالدراسة من خالل هذا املبحث بإنشاء منوذج تشريعي يقف على اجلوانب اإلجيابية للتشريعات اليت مت
دراستها والبحث فيها ،ويسرتشد بالتشريعات احلديثة املنظمة لعمل الشركات التجارية ،وذلك إلنشاء منوذج
إلجراءات تأسيس وإدارة الشركة القابضة والشركات التابعة يف القطاع العام كمطلب أول ،وإنشاء منوذج
تشريعي ملسؤولية الشركة القابضة والشركات التابعة وانقضائهما والنطام املايل هلما يف القطاع العام يف املطلب
الثاين ،يف حني سيثم إنشاء منوذج تشريعي إلجراءات تأسيس وإدارة الشركة القابضة والشركات التابعة يف
القطاع اخلاص كمطلب ثالث ،ومنوذج تشريعي ملسؤولية الشركة القابضة والشركات التابعة وانقضائهما والنطام
املايل هلما يف القطاع اخلاص يف املطلب الرابع.
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المطلب األول :نموذج تشريعي إلجراءات تأسيس وإدارة الشركة القابضة والشركات التابعة في القطاع
العام
تعمل أغلب الدول على إصالح القطاع العام وتطوير أدائه ،وذلك عن طريق إجراء تعديالت
قانونية على اجلهات اليت تتوىل مهام اإلشراف ومتابعة تنفيذ مشاريع القطاع العام؛ بشكل يتماشى مع رؤيتها
االقتصادية واإلصالحية ،دون العمل على وضع تنظيم قانوين شامل ينظم ويضبط عمل هذه اجلهات ،حيث
تتخذ أغلب احلكومات من الشركة القابضة والشركات التابعة وسيلة إلدارة القطاع العام وتنفيذ مشاريعه،
وبالتايل كان البد من وضع إطار قانوين ينظم عمل هذه الشركات ويوضح طبيعة العالقة بينهما وحيدد
مسؤولياهتا بشكل يسمح هلا بالعمل على حتقيق االسرتاتيجيات واخلطط املرسومة ،وتنفيذ مشاريعها دون أي
عوائق قانونية ،وبالرغم من قيام البعض منها بالعمل على وضع تنظيم قانوين خاص بالشركة القابضة بقطاع
األعمال العام؛ إال أنه مل ينظم كافة جوانب الشركة القابضة والشركات التابعة ،ومضى على صدوره أكثر من
 27عاماً ،وتسعى اجلهات القائمة عليه إىل تعديله .149
ونظراً ملا ملسناه من قصور يف بعض التشريعات وعدم وجود تنظيم قانوين لعمل الشركة القابضة
والشركات التابعة بقطاع األعمال العام يف تشريعات أخرى؛ كان لز ًاما علينا بعد دراسة اجلوانب اإلجيابية
والسلبية يف كل من التشريع اللييب ،والتشريعني املصري واجلزائري العمل على إنشاء منوذج تشريعي يسرتشد

 .149عقدت اللجنة الوزارية االقتصادية برئاسة رئيس جملس الوزراء املصري ووزير قطاع األعمال وعدد من الوزراء اجتماعاً بتاريخ
2018/11/12م عرض من خالله التعديالت املقرتحة على قانون شركات القطاع العام رقم  203لسنة 1991م ومت إبداء مالحطات
بشأهنا ،وإحالتها للوزارات لدراستها وعرضها بعد ذلك إلقرارها ،جريدة اليوم السابع ،اإلثنني  12من نوفمرب 2018م .
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بالتشريعات احلديثة املنظمة لعمل الشركات التجارية ،ويقف على اجلوانب اإلجيابية للتشريعات اليت مت
استهدافها بالدراسة ،ويبني إجراءات تأسيس وإدارة الشركات القابضة والشركات التابعة يف القطاع العام.
أوالً  :إجراءات تأسيس الشركة القابضة والشركات التابعة في القطاع العام
مل يتناول الباحث إجراءات تأسيس الشركة القابضة والشركات التابعة بالدراسة بشكل مفصل نظراً
لطبيعة البحث اليت تتناول آثار العالقة بني الشركة القابضة والشركة التابعة ،إال أن وضع منوذج متكامل لعمل
الشركة القابضة والشركات التابعة يقتضي منا إبراز ذلك ،ومن خالل الوقوف على معظم التشريعات احلديثة،
ومراعاة طبيعة عمل هذه الشركات يف الدول اليت مث استهدافها بالدراسة ،مث إنشاء منوذج جملموعة من
النصوص اليت تعرف وتنظم إجراءات التأسيس على النحو التايل:
 1ـ ـ ـ الشركة القابضة هي شركة مسامهة أو ذات مسؤولية حمدودة ،تقوم بالسيطرة اإلدارية واملالية على شركة أو
أكثر مسامهة كانت أو ذات مسؤولية حمدودة وتصبح تابعة هلا ،وذلك بتأسيسها هلذه الشركات أو بامتالك
أكثر من نصف أسهم أو حصص كل شركة من تلك الشركات ،أو بإبرام عقود أو اتفاقيات تسمح هلا
بالسيطرة على تشكيل جمالس إدارة تلك الشركات .كما جيب أن يقرتن اسم الشركة الذي اختذته بكلمة شركة
قابضة يف كافة إجراءاهتا ،وال جيوز للشركة القابضة متلك حصص يف شركات التضامن أو التوصية ،أو متلك
أي أسهم يف الشركات القابضة األخرى.150

 150راجع يف ذلك  :املادة  182من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م ،واملادة  227من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م
بشأن قانون الشركات التجارية العماين.
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 2ـ ـ الشركة التابعة هي شركة مسامهة أو ذات مسؤولية حمدودة ،يكون إلحدى الشركات القابضة العامة
 % 51على األقل من رأس ماهلا ،ويف حالة اشرتاك أكثر من شركة قابضة أو األشخاص االعتبارية العامة أو
بنوك القطاع العام يف هذه النسبة؛ يتوىل رئيس جملس الوزراء حتديد الشركة القابضة اليت تتبعها هذه الشركة،
وجيوز أن تكون األنشطة اليت تزاوهلا الشركات التابعة للشركة القابضة متباينة أو متماثلة أو متكاملة.151
 3ـ ـ ـ يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس جملس الوزراء ،ويكون رأس ماهلا مملوكاً بالكامل للدولة أو
لألشخاص االعتبارية العامة ،وتثبت هلا الشخصية االعتبارية من تاريخ قيدها يف السجل التجاري.152
وتتمثل أغراضها يف اآليت:

153

أ ـ ـ ـ إدارة الشركات التابعة هلا ،أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت تساهم يف رأس ماهلا.
ب ـ ـ ـ تقدمي الضمانات والقروض والتمويل للشركات التابعة هلا.
ج ـ ـ ـ متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها.
د ـ ـ امتالك حقوق امللكية الصناعية :من براءات االخرتاع؛ والعالمات التجارية والصناعية؛ وحقوق االمتياز؛
وغريها من احلقوق املعنوية؛ واستغالهلا ،وتأجريها للشركات التابعة هلا أو لغريها.
ه ـ ـ ـ استثمار أمواهلا يف األسهم والسندات واألوراق املالية.
 .151انظر يف ذلك  :املادة  231من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين.
 .152راجع يف ذلك  :املادة  6من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري.
.153انظر فيما يتعلق بأغراض الشركة  :املادة  267من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،واملادة رقم  183من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م.
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 4ـ ـ ـ يصدر الوزير املختص قرار تأسيس الشركة التابعة بعد التأكد من أن كافة مستندات التأسيس والنظام
األساسي للشركة وتقديرات احلصص العينية قد متت وف ًقا للضوابط احملددة ،وينشر هذا القرار والنظام
األساسي املعتمد يف اجلهات احملددة على نفقة الشركة وتقيد يف السجل التجاري ،وجيب أن يكون رأس املال
كافيًا لتحقيق أهداف الشركة ،وأن يكون مكتتبًا فيه بالكامل " :االكتتاب العام ،واالكتتاب املغلق " ،وأال
يقل املدفوع منه عند التأسيس عن الثلث ،وتثبت هلا الشخصية االعتبارية من تاريخ قيدها يف السجل
التجاري ،كما جيب على املؤسسني التأكد من مطابقة عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة للنموذج
املعتمد من قبل السلطات املختصة ،وأن يتم التوقيع عليه من قبلهم ،كما جيب عليهم إدراج كافة البيانات
املتعلقة بالشركة من " :االسم ،الغرض ،قيمة رأس املال ،عدد األسهم ،والقيمة االمسية لألسهم ،والقيود
الواردة على التداول ،وغريها من البيانات احملددة واملطلوبة.154
 5ـ ـ ـ يتوىل إدارة الشركة القابضة جملس إدارة حيدد النظام األساسي للشركة؛ طريقة تكوينه وعدد أعضائه،
وفرتة العضوية فيه ،على أن ال يقل عدد أعضائه عن " "5مخسة وال يزيد عن " "9تسعة أعضاء ،وال تزيد
مدة العضوية فيه على " "4أربع سنوات ،على أن يكون من ضمن األعضاء عدد ال يقل عن " "3ثالثة
أعضاء من ذوي اخلربة يف اجلوانب االقتصادية والفنية والقانونية ،مع جواز تعيني العضو لفرتة أخرى ،وتتوىل
اجلمعية العمومية إصدار قرار تشكيله ،ويقوم جملس اإلدارة باختيار رئيس ونائب للرئيس من بني أعضائه
بالتصويت السري، ،على أن يكون رئيس وأعضاء اجمللس من املتمتعني جبنسية الدولة ،ويتوجب عليهم أداء

 .154انظر يف ذلك  :املواد من  46إىل  50من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري،
واملادة  17من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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اليمني القانوين أمام اجلمعية العمومية قبل مباشرة أعماهلم ،ويبني القرار الصادر بتشكيل جملس اإلدارة
األعضاء املتفرغني لإلدارة واملقابل املايل من رواتب ومكافآت وبدل حضور اجللسات الذي يتقاضاه رئيس
وأعضاء اجمللس ،وعلى جملس اإلدارة االحتفاظ بسجل كافة بيانات رئيس وأعضاء ومقرر اجمللس يف مقر
إدارهتا وإخطار اجلهات املعنية بالقرار.155
 6ـ ـ حيدد النظام األساسي للشركة التابعة كيفية تشكيل جملس إدارة الشركة؛ وعدد أعضائه؛ ومدة العضوية؛
على أن يكون عدد األعضاء فرديًّا ال يقل عن مخسة أعضاء ،وال يزيد عن سبعة أعضاء ،وأال تزيد مدة
العضوية فيه عن أربع سنوات ،تبدأ من تاريخ التكليف ،وجيوز أن يتم تكليف العضو ألكثر من مرة ،على أن
يكون رئيس اجمللس ونصف أعضاء اجمللس من األعضاء املتفرغني من ذوي اخلربة ،يعينهم جملس إدارة الشركة
القابضة ،وجيب أن يكون رئيس وأعضاء اجمللس من املتمتعني جبنسية الدولة ،ويتوجب عليهم أداء اليمني
القانوين أمام اجلمعية العمومية قبل مباشرة أعماهلم ،ويبني القرار الصادر بتشكيل جملس اإلدارة؛ األعضاء
املتفرغني لإلدارة؛ واملقابل املايل من رواتب ومكافأة وبدل حضور اجللسات الذي يتقاضاه رئيس وأعضاء
اجمللس ،وعلى جملس اإلدارة االحتفاظ بسجل كافة بيانات رئيس وأعضاء ومقرر اجمللس يف مقر إدارهتا.156
 7ـ ـ جيوز بقرار مسبب من اجلمعية العمومية للشركة القابضة عزل رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة أثناء فرتة
العضوية إذا كان استمرارهم من شأنه إحلاق أضرار مبصاحل الشركة ،وال جيوز هلا جتديد تعيني رئيس وأعضاء
 .155راجع يف ذلك  :املواد من  179إىل  182من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين ،واملادة
 68من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م ،واملادة  143من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة.
 .156انظر يف ذلك  :املادتني  54-53من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري،
واملادة-76واملادة 151من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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جملس إدارة الشركة إذا تعذر عليهم خالل مدة عضويتهم حتقيق األهداف احملددة للشركة ،وال جيوز أن يتم
تعيني أو اختيار لرئاسة أو عضوية جملس اإلدارة بالشركة القابضة والشركات التابعة من حكم عليه بعقوبة
جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ،أو يف إحدى العقوبات املنصوص عليها يف
هذا القانون.157
 8ـ ـ ال جيوز أن يتم تعيني عضو مبجلس إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة إال بعد قبوله ،واإلفصاح عن
أي أعمال يقوم هبا بصورة مباشرة أو غري مباشرة مما يعترب من األعمال املنافسة للشركة ،وكذلك أمساء
الشركات واملؤسسات اليت يزاول العمل فيها وطبيعة هذه األعمال ،كما جيب على عضو جملس اإلدارة أن
يبلغ اجمللس عن أي مصلحة مشرتكة أو متعارضة متعلقة بعمله تعرض على جملس اإلدارة إلقرارها ،وأن يتم
توثيق ذلك مبحضر اجمللس ،ومينع من التصويت يف ما يتعلق هبذا الشأن ،ويف حالة عدم قيام العضو بإبالغ
جملس اإلدارة؛ جاز جمللس إدارة الشركة املعنية إلغاء تنفيذ العقد أو االتفاق ،وإبالغ اجلمعية العمومية
باخلصوص ،وحيظر على كافة أعضاء جملس اإلدارة استغالل ما اتصل به من معلومات حبكم عضويته أو
وظيفته يف حتقيق مصلحة له أو لغريه.158

 .157راجع يف ذلك  :املادة  198من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين ،والمادة168من

القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .158راجع يف ذلك  :املادة  205من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين ،واملادة  71من نظام
الشركات السعودي لسنة 2015م ،واملادة  150من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة  .
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 9ـ ـ جيب على كل من جملس اإلدارة بالشركة القابضة والشركات التابعة يف حالة تعذر استمرار أحد األعضاء
يوما من تاريخ
يف العمل باجمللس أن يبلغ اجلمعية العمومية للشركة املعنية بذلك ،ودعوهتا لالنعقاد خالل ً 30
تعذره ،وذلك الختيار من حيل حمله وف ًقا للشروط والضوابط املنصوص عليها.159
ثانياً :إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة في القطاع العام
يعترب التنظيم القانوين إلدارة الشركة القابضة والشركات التابعة وكيفية عملها من األنظمة اليت تؤثر بشكل
واضح على حناج الشركة يف حتقيق أهدافها ،لذا كلما كان هذا التنظيم واضحاً ،ومتكامالً ،ومالئماً لطبيعة
عمل هذه الشركات ،خاصة أن هذا النوع من الشركات له عالقات مرتابطة ،ومتداخلة " ،عالقة سيطرة
وتبعية" ،كان حتقيقها أل هدافها ،واسرتاجتيتها ،وخططها ،بشكل ناجح ،لذلك وبعد دراسة اجلوانب اإلجيابية
والسلبية لتنظيم إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة يف التشريعات املستهدفة بالدراسة ،والوقوف على
معظم التشريعا ت احلديثة املنظمة لعمل هذا النوع من الشركات ،مث إنشاء جمموعة من النصوص اليت تبني
التنظيم القانوين إلدارة الشركة القابضة والشركات التابعة وفقاً لآليت:
 1ـ ـ ـ يتوىل جملس إدارة الشركة القابضة كافة الصالحيات املنصوص عليها بالنظام األساسي للشركة فيما عدا
الصالحيات املمنوحة للجمعية العمومية حبكم القانون ،ويف مجيع األحوال ال جيوز جمللس إدارة الشركة منح
القروض ملدة تزيد عن أربع سنوات أو بيع العقارات اململوكة للشركة أو رهن أموال الشركة ،أو إعفاء مديين
الشركة من التزاماهتم ،ما مل يكن ذلك من طبيعة عمل الشركة ،أو نص عليه بالنظام األساسي للشركة ،ويف

 .159انظر يف ذلك  :املادة  145من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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غري ذلك يستوجب إلجراء هذه األعمال موافقة اجلمعية العمومية للشركة ،وعلى جملس اإلدارة ضرورة مباشرة
األعمال اآلتية:
أ ـ ـ ـ حتديد السياسات العامة للشركة وبيان الوسائل الالزمة لتنفيذها.
ب ـ ـ متابعة أعمال الشركة وتقييمها ووضع املعايري الالزمة للرفع من أدائها.
ج ـ ـ ـ إصدار لوائح الشركة الداخلية " إدارية ،مالية ،فنية ،وغريها من اللوائح " واعتماد اهليكل اإلداري
للشركة.
د ـ ـ ـ العمل على تصحيح مسار الشركات التابعة املتعثرة مبا يسمح بزيادة أرباحها.
ه ـ ـ ـ إجراء الدراسات املتعلقة بتأسيس شركات تابعة مبفردها أو باالشرتاك مع جهات أخرى.
و ـ ـ ـ اعتماد امليزانية العامة للشركة وحساباهتا اخلتامية وإحالتها للجمعية العمومية.
ز ـ ـ ـ إدارة كافة األصول املالية للشركة واإلشراف على عمليات البيع والشراء.
ح ـ ـ ـ أي أعمال أخرى ال تتعارض مع طبيعة عمل الشركة والقوانني املنظمة هلا ،وتسمح هبا اجلمعية العمومية
للشركة.160

 .160راجع يف ذلك  :املادة  15من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري ،واملادة267
من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،واملادة  228من املرسوم السلطاين رقم 18
لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين.
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 2ـ ـ يكون رئيس جملس اإلدارة للشركة القابضة والشركات التابعة املمثل القانوين للشركة يف عالقتها مع الغري
وأمام القضاء ،وجيوز لرئيس جملس اإلدارة تفويض بعض صالحياته لغريه من أعضاء اجمللس ،وال جيوز ألعضاء
جملس اإلدارة تفويض رئيس اجمللس يف مجيع اختصاصاته بشكل كامل.161
 3ـ ـ ـ جيتمع جملس اإلدارة بالشركة القابضة والشركة التابعة بدعوة من رئيسه كل شهر على األقل ،ما مل ينص
النظام األساسي للشركة على غري ذلك ،وحيق لثلث األعضاء مطالبة رئيس اجمللس بدعوة اجمللس لالنعقاد،
صحيحا إال
وتعقد اجتماعات اجمللس مبقر إدارة الشركة ،إال إذا رأى اجمللس غري ذلك ،وال يكون اجتماعه
ً
بعد دعوة مجيع أعضائه ،وحبضور أغلبيتهم شخصيًّا ،ما مل ينص النظام األساسي على إمكانية حضور
االجتماعات عرب وسائل التقنية احلديثة ،وتصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات احلاضرين ،وعند تساوي
األصوات يرجح اجلانب الذي منه الرئيس ،وللمجلس أن يدعو حلضور اجتماعاته من يرى االستعانة هبم من
ذوي اخلربة من العاملني بالشركة أو غريهم ،دون أن يكون هلم حق التصويت.162
 4ـ ـ ـ إذا تغيب عضو جملس إدارة الشركة القابضة والشركة التابعة عن حضور اجتماعات اجمللس ثالث
جلسات متتالية أو مخس جلسات متقطعة خالل فرتة عمل اجمللس دون عذر يقبله اجمللس ،اعترب
مستقيال.163
ً

 .161انظر يف ذلك  :املادة  82من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م ،واملادة  186من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م
بشأن قانون الشركات التجارية العماين.
 .162راجع يف ذلك  :املادة  83من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م ،واملواد من  -189إىل 192من املرسوم السلطاين رقم 18
لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين .
.163انظر يف ذلك  :املادة  158من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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 5ـ ـ يعد مقرر اجمللس بالشركة القابضة والشركة التابعة حماضر االجتماعات ،ويتم اعتمادها من املقرر
واألعضاء الذين حضروا اجللسة ،ويف حالة اعرتاض أي عضو على إجراء اختذه اجمللس؛ يثبت اعرتاضه يف
حمضر االجتماع ،ويعترب كافة األعضاء املوقعني على احملاضر مسؤولني عن صحة البيانات الواردة فيها.164
ثالثاً  :الجمعية العمومية للشركة القابضة والشركة التابعة في القطاع العام
اجلمعية العمومية للشركة القابضة ،والشركة التابعة ،هي أعلى سلطة هبما ،وتتكون اجلمعية العمومية لكل
منهما من االشخاص اإلعتبارية العامة اليت متلك هذه الشركات ،ويتطلب القانون لصحة عقد اجتماعاهتا
واختاذ قراراهتا نصاب حمدد ،وحتكم عملها جمموعة من اإلجراءات ،ومتارس اختصاصات حمددة ،وفقاً
للتشريعات النافذة ،لذا مت إنشاء جمموعة من النصوص اليت حتكم عملها وهي كالتايل:
 1ـ ـ ـ حيدد النظام األساسي للشركة القابضة عدد أعضاء اجلمعية العمومية ،على أن ال يقل عددهم عن
" "10عشرة وال يزيد عن " "14أربعة عشر ،ويتوىل الوزير املختص مهام رئيس اجلمعية العمومية ،ويصدر
باختيار أعضاء اجلمعية العمومية للشركة قرار من رئيس جملس الوزراء ،وجيب أن يكونوا من ذوي اخلربة يف
جمال األعمال اليت متارسها الشركات التابعة ،ويراعى أن يكون من بينهم ذوو اخلربة يف اجملال املايل والقانوين،
كما جيب مراعاة اآليت:
أ ـ ـ ـ حيدد قرار رئيس جملس الوزراء ما يتقاضاه أعضاء اجلمعية العمومية من مكافأة وبدل حضور جلسات
االجتماع.

 .164راجع يف ذلك  :املادة  194من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين.
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ب ـ حيضر اجتماعات اجلمعية العمومية للشركة القابضة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة ،وهيئة املراقبة بالشركة،
واحملاسب اخلارجي ،دون أن يكون هلم صوت حمسوب.
ج ـ ـ ـ مدة العضوية باجلمعية العمومية للشركة القابضة أربع سنوات ،وجيوز جتديدها لكل أو بعض األعضاء
لفرتة أخرى يف حالة حتقيق الشركة ألهدافها خالل فرتة العضوية السابقة.
د ـ ـ حتدد اجلمعية العمومية األهداف اليت يستوجب على الشركة حتقيقها ،كما تعمل على تقييم أداء الشركة
وف ًقا ملا يعرض عليها من تقارير.
صحيحا إذا حضره نصف عدد األعضاء على األقل مبا
ه ـ ـ ـ يكون انعقاد اجلمعية العمومية للشركة القابضة
ً
فيهم رئي س اجلمعية العمومية ،وتتخذ قراراهتا باألغلبية املطلقة للحاضرين يف اجتماعاهتا العادية ،وبأغلبية ثلثي
األعضاء احلاضرين يف اجتماعاهتا غري العادية.165
 2ـ ـ جيوز لرئيس اجلمعية العمومية دعوهتا لالنعقاد يف اجتماع عاد أو غري عاد إذا رأى أن هناك مقتضى من
ذلك ،كما يتم دعوة اجلمعية لالنعقاد بناء على طلب من جملس إدارة الشركة أو احملاسب اخلارجي وهيئة
املراقبة ،على أن يبني بالطلب الغاية من عقد االجتماع ،واملسائل املطلوب عرضها.166
 3ـ ـ جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعاهتا العادية مرتني على األقل يف السنة ،إحدامها قبل بدء السنة املالية
بثالثة أشهر ،وذلك للنظر يف امليزانية التقديرية ،واآلخر خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية لبحث
املسائل التالية:
 .165انظر يف ذلك  :املواد من -18إىل  22من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري.
 .166راجع يف ذلك  :المادة23من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري .
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أ ـ ـ ـ دراسة تقرير هيئة املراقبة واحملاسب اخلارجي ،واختاذ ما يلزم من قرارات باخلصوص.
ب ـ ـ ـ التصديق على امليزانية واحلساب اخلتامي للشركة واعتماد األرباح واخلسائر.
ج ـ ـ ـ اعتماد تقرير جملس إدارة الشركة املتعلق بنشاط الشركة ،ودراسة إخالء مسؤولية جملس اإلدارة عن الفرتة
املقدم عنها التقرير.
د ـ ـ ـ منح اإلذن بتوزيع األرباح.
ه ـ ـ املوافقة على جتديد فرتة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة لفرتة أخرى أو عزهلم ،ورفع دعوى املسؤولية عليهم،
ويكون ذلك عن طريق االقرتاع السري.
و ـ ـ تعيني رئيس وأعضاء هيئة املراقبة بالشركة ،باإلضافة إىل احملاسب اخلارجي ،والتمديد هلم لفرتة أخرى،
وحتديد مكافآهتم ،وعزهلم ،ورفع دعوى املسؤولية عليهم ،وفق الضوابط املنصوص عليها يف هذا القانون.
ز ـ ـ ـ أي أعمال يرى جملس اإلدارة أو رئيس اجلمعية العمومية عرضها يف اجللسة.167
4ـ ـ ـ مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة؛ ختتص اجلمعية العمومية يف اجتماعها العادي النظر يف املسائل اآلتية:
أ ـ ـ ـ املوافقة على استخدام االحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة بناء على اقرتاح جملس اإلدارة ،ما
مل يكن النظام األساسي للشركة قد حدد التصرف فيه ألغراض حمددة.
ب ـ ـ ـ وقف جتنيب االحتياطي القانوين إذا بلغ ما يساوي نصف رأس املال.
 .167انظر يف ذلك  :املادة  129من قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة 2015م ،واملادة  172من املرسوم السلطاين رقم 18
لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين .
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ج ـ ـ ـ منح اإلذن بالتصرف من االحتياطيات واملخصصات يف غري األبواب املخصصة هلا.
د ـ ـ ـ املوافقة على إصدار صكوك وسندات التمويل وحتديد الضمانات املتعلقة هبا.
ه ـ ـ ـ النظر يف قرارات وتوصيات مجاعة محلة السندات.168
 5ـ ـ ـ ختتص اجلمعية العمومية غري العادية باآليت:
أ ـ ـ زيادة رأس مال الشركة املرخص به أو املصدر.
ب ـ ـ ـ تع ديل النظام األساسي للشركة على أال يرتتب على التعديل زيادة التزامات املسامهني ما مل يوافق
باطال كل قرار من شأنه املساس حبقوق املسامهني.
مجيعهم على ذلك ،ويقع ً
ج ـ ـ ـ إضافة أغراض أخرى لعمل الشركة تكون مكملة أو مرتبطة أو قريبة من الغرض األساسي للشركة بعد
موافقة رئيس جملس الوزارء.
د ـ ـ ـ متديد مدة عمل الشركة أو ا نقاصها أو حلها قبل انتهاء مدهتا ،وتعديل نسبة اخلسائر اليت يستوجب عند
بلوغها تصفية الشركة.
ه ـ ـ ـ اقرتاح إدماج الشركة.
و ـ ـ ـ اقرتاح تقسيم الشركة.

 .168راجع يف ذلك  :املادة  24من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري.
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ز ـ ـ ـ بيع كل أو بعض أسهم الشركة التابعة اليت يرتتب عليها بلوغ أسهم وحصص الشركة القابضة أقل من
.169 %51
 6ـ ـ ـ تشكل اجلمعية العمومية للشركة التابعة اليت متلك كامل رأس ماهلا الشركة القابضة أو تشرتك يف ملكيتها
مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص اعتبارية عامة وف ًقا لآليت:
ئيسا ".
أ ـ ـ ـ رئيس جملس إدارة الشركة القابضة " ر ً
ب ـ ـ ـ أعضاء جملس إدارة الشركة القابضة اليت تتبعها الشركة.
ج ـ ـ ـ أعضاء من ذوي اخلربة ال يزيد عددهم عن ثالثة ،يتم اختيارهم من قبل اجلمعية العمومية للشركة
القابضة.
د ـ ـ ـ عضو يتم اختياره من قبل اللجنة النقابية.
على اجلمعية العمومية للشركة التابعة مراعاة الآلتيـ
أ ـ ـ حيضر اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة التابعة وهيئة املراقبة واملراجع
اخلارجي؛ دون أن يكون هلم صوت حمسوب ،وتكون مدة عضوية األعضاء ذوي اخلربة وممثل اللجنة النقابية
أربع سنوات.

 .169راجع يف ذلك  :املادة  176من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين ،واملادة  167من
قانون النشاط التجاري اللييب رقم  23لسنة 2010م.
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ب ـ ـ جيوز جتديد عضويتهم فرتة أخرى يف حالة حتقيق الشركة ألهدافها وموافقة اجلمعية العمومية للشركة
القابضة.
ج ـ ـ يبني قرار اختيار األعضاء ذوي اخلربة ما يتقاضونه من مكافأة وبدل حضور اجتماعات.
د ـ ـ تصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية أصوات احلاضرين ،إال إذا اشرتطت الالئحة التنفيذية أو النظام
األساسي للشركة أغلبية خاصة ،وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون شروط صحة انعقاد اجلمعية العمومية،
ونظام التصويت وف ًقا لالجتماع املنعقد " عادي ،غري عادي ".170
 7ـ ـ ـ تشكل اجلمعية العمومية للشركة التابعة اليت تشرتك يف رأس ماهلا مع الشركة القابضة أفراداً أو أشخاصاً
اعتبارية خاصة وف ًقا اآليت:
ئيسا ".
أ ـ ـ ـ رئيس جملس إدارة الشركة القابضة " ر ً
ب ـ ـ ـ أعضاء جملس إدارة الشركة القابضة اليت تتبعها الشركة.
ج ـ ـ ـ املسامهون من األفراد أو األشخاص االعتبارية اخلاصة؛ ما مل يشرتط النظام األساسي للشركة للحضور
امتالك عدد حمدد من األسهم على األقل.
على اجلمعية العمومية للشركة مراعاة الآليت:

 .170راجع يف ذلك  :املادة  62من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري .
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أ ـ ـ يكون حق التصويت داخل االجتماعات وف ًقا لنسبة ملكية كل منهم يف رأس املال ،وتصدر قرارات
اجلمعية العمومية بأغلبية أصوات ممثلي أسهم رأس املال احلاضرين؛ إال إذا اشرتطت الالئحة التنفيذية أو
النظام األساسي للشركة أغلبية خاصة إلصدار القرارات.
ب ـ ـ حيضر اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة التابعة وهيئة املراقبة واملراجع
اخلارجي دون أن يكون هلم صوت حمسوب.
ج ـ ـ ـ تصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية أصوات احلاضرين؛ إال إذا اشرتطت الالئحة التنفيذية أو النظام
األساسي للشركة أغلبية خاصة ،وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون شروط صحة انعقاد اجلمعية العمومية،
ونظام التصويت وف ًقا لالجتماع املنعقد " عادي ،غري عادي".171
 8ـ ـ ـ ختتص اجلمعية العمومية للشركة التابعة يف اجتماعتها العادية بإصدار القرارات الالزمة يف األعمال اآلتية:
أ ـ ـ ـ اعتماد مشروع امليزانية وتقرير األرباح واخلسائر.
ب ـ ـ ـ اعتماد تقرير نشاط الشركة ومركزها املايل املقدم من جملس اإلدارة ،وتقرير املراجع اخلارجي ،وهيئة املراقبة
بالشركة ،ودراسة إعفائهم من املسؤولية.
ج ـ ـ ـ دراسة مقرتح جملس اإلدارة بشأن توزيع األرباح ومنح اإلذن بذلك.
د ـ ـ ـ إصدار القرارات الالزمة باستمرار رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مدة أخرى أو بعزهلم ،على أن يكون ذلك
بالتصويت بطريق االقرتاع السري.
 .171انظر يف ذلك  :املادة  26من قانون شركات قطاع األعمال العام املصري رقم  203لسنة 1991م.
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ه ـ ـ ـ أي أعمال أخرى يرى رئيس اجلمعية العمومية أو جملس إدارة الشركة التابعة أو املسامهون من األشخاص
االعتباريني أو األفراد الذين ميلكون  %10من رأس مال الشركة عرضها خالل اجتماعات اجلمعية العمومية.
مع مراعاة أي أحكام قد نص عليها هذا القانون والئحته التنفيذية أو بالنظام األساسي للشركة.172
 9ـ ـ ـ جيوز لرئيس اجلمعية العمومية للشركة التابعة دعوة األعضاء لعقد اجتماع غري عاد لبحث عزل رئيس
وأعضاء جملس إدارة الشركة كلهم أو بعض منهم ،على أن يبني األسباب واملستهدفني بالعزل ،وأن يتم إعالم
أعضاء اجلمعية العمومية وأعضاء جملس اإلدارة بذلك قبل " "15يوماً على األقل ،وحيق للعضو املعين
باملوضوع الرد على ماجاء من أسباب كتابيًّا قبل " "5أيام من االجتماع ،وتتخذ اجلمعية العمومية قرارها
بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع ،ويكون تصويتها بطريق االقرتاع السري ،ويف حالة عزل جملس
اإلدارة بالكامل؛ تكلف اجلمعية العمومية يف اجتماعها غري العادي مفوضاً أو أكثر إلدارة الشركة بصفة
مؤقتة ،على أن يتم تشكيل جملس إدارة جديد خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ قرار العزل ،يف
حالة ما إذا كان قرار العزل يقتصر على رئيس أو بعض أعضاء جملس اإلدارة؛ يتم استكمال اجمللس طب ًقا
ألحكام هذا القانون ،ويكمل العضو اجلديد مدة عضوية من مت عزله.173
المطلب الثاني :نموذج تشريعي لمسؤولية الشركة القابضة والشركات التابعة وانقضائهما والنطام المالي
لهما
في القطاع العام
لسنة 1991م .

 .172راجع يف ذلك  :املادة  27من قانون شركات قطاع األعمال العام املصري رقم 203
 .173انظر يف ذلك  :املادة  167من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين ،واملادة 94-93من
من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م .
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إ ن من أهم اآلثار املرتتبة على عالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة هو أثر املسؤولية لذا ويف ظل قصور
التشريعات املستهدفة بالدراسة على وضع النصوص الالزمة ،كان البد من إنشاء منوذج هلذه املسؤولية يف
إطار نصوص قانونية واضحة وصرحية ،ضمن نظام قانوين متكامل حيكم العالقة بني الشركات يف القطاع
العام ،كما أن وضع منوذج متكامل هلذه الشركات يستوجب تضمني النصوص املنظمة النقضاء الشركة
القابضة ،والنصوص املتعلقة بالنظام املايل هلذه الشركات ،لذلك وبعد دراسة مسؤولية الشركة القابضة عن
ديون الشركات التابعة يف التشريعات املستهدفة بالدارسة ،ومعرفة اإلجيابيات والسلبيات املتعلقة بتنظم
املسؤولية ،واالنقضاء ،والنظام املايل يف التشريعات املذكورة ،والوقوف على معظم التشريعات احلديثة املنظمة
لعمل هذا النوع من الشركات ،مث إنشاء جمموعه من النصوص اليت توضح التنظيم القانوين ملسؤولية الشركة
القابضة ،وا نقضاء الشركة القابضة ،والنظام املايل هلذه الشركات ،وسنتناول موضوع هذا املطلب من خالل
ثالت فقرات خنص الفقرة األوىل منها للنصوص املتعلقة مبسؤولية الشركة القابضة ،والفقرة الثانية للنصوص
املتعلقة بالنظام املايل لعمل الشركة القابضة والشركات التابعة ،بينما الفقرة الثالثة ستوضح النصوص املتعلقة
بانقضاء الشركة القابضة.
أوالً  :مسؤولية الشركة القابضة وأعضاء مجلس اإلدارة بها
ميثل معرفة اجلهة أو األشخاص الذين ميكن الرجوع عليهم الستيفاء احلقوق ،أو املطالبة بالتعويض،
شرطاً مهماً للشركات ،واملستثمرين املتعاملني مع هذا النوع من الشركات ،لذا كان على الدول اليت تبحث
عن التنمية االقتصادية ،وجلب االستثمارات األجنبية العمل على وضع النصوص القانونية اليت تبني حدود
هذه املسؤولية ،ومن جانبنا وحنن يف إطار العمل على إنشاء منوذج متكامل لعمل الشركة القابضة والشركات
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التابعة سيتم من خالل الفقرات التالية إبراز النصوص القانونية ملسؤولية الشركة القابضة ،ومسؤولية أعضاء
جملس إدارة الشركة وفقاً للتايل:
 1ـ ـ ـ تعترب األعمال اليت يقوم هبا جملس اإلدارة يف حدود اختصاصاته ملزمة للشركة ،وتسأل الشركة عن
تعويض األضرار املرتتبة عن األفعال غري املشروعة اليت تقع من رئيس وأعضاء اجمللس يف إدارة الشركة.174
 2ـ ـ يعترب أعضاء جملس اإلدارة مسؤولني عن كافة األعمال املخالفة للقانون وللنظام األساسي للشركة ،وعن
باطال كل شرط خيالف ذلك ،وتكون هذه
أعمال الغش ،وإساءة استعمال السلطة ،واخلطأ يف اإلدارة ،ويقع ً
املسؤولية على عاتق مجيع أعضاء جملس اإلدارة إذا كان اخلطأ نتيجة صدور قرار باإلمجاع ،أما إذا كان القرار
حمل اخلطأ قد صدر بأغلبية األعضاء؛ فال يسأل عنه األعضاء الذين أثبتوا اعرتاضهم مبحضر اجللسة ،كما أن
غياب أحد األعضاء ال ينفي عنه املسؤولية ،إال إذا تبني عدم علمه بالقرار أو عدم مقدرته على االعرتاض
عليه.175
 3ـ ـ تعترب الشركة القابضة مسؤولة عن أعمال وديون الشركة التابعة يف حالة متلكها كامل رأس ماهلا ،وإعالن
الشركة التابعة إلفالسها ،كم ا جيوز لكل ذي مصلحة الرجوع على الشركة القابضة باملسؤولية عن أعمال
وديون الشركة التابعة أياً كانت قيمة األسهم اليت متلكها الشركة القابضة ،وذلك يف احلاالت اليت يتبني فيها
قيامها باآليت:

 .174راجع يف ذلك  :املادة  161من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .175انظر يف ذلك  :املادة  182من قانون النشاط التجاري اللييب رقم 23لسنة 2010م ،واملادة  206من املرسوم السلطاين رقم 18
لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين.
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أ ـ ـ إصدار قرارات أو توجيهات أو القيام بأعمال خاطئة ترتب عليها أضرار للشركة التابعة.
ـب ـ ـ تعسف الشركة القابضة يف استخدام سيطرهتا على الشركة التابعة.
ج ـ ـ قصد الشركة القابضة اإلضرار بالشركة التابعة أو الغري.176
 4ـ ـ ترفع دعوى املسؤولية على جملس إدارة الشركة نتيجة األخطاء واألضرار اليت تلحق بالشركة واملسامهني
مبوجب قرار من اجلمعية العمومية ،يبني من خالله من يقوم مبباشرة الدعوى باسم الشركة ،ويف حالة عدم
قيامها بذلك؛ حيق لكل مساهم حلقه ضرر خاص به أن يرفع دعوى املسؤولية ،بعد إخطار الشركة بذلك،
باطال كل شرط خيالف ذلك ،ويف حالة قيام جملس اإلدارة بارتكاب خمالفات للقانون أو للنظام
ويقع ً
األساسي للشركة ،ترتب عليها إيقاع عقوبة غرامات مالية ،فيتم خصم هذه الغرامات من قيمة مكافأة جملس
اإلدارة.177
 5ـ ـ ـ اليرتتب على صدور قرار من قبل اجلمعية العمومية للشركة بإبراء ذمة جملس اإلدارة سقوط دعوى
املسؤولية املدنية ضد جملس اإلدارة عن األخطاء اليت ارتكبها منذ تنفيذ مهامه ،ويف حالة قيام اجلمعية
العمومية باملصادقة على هذه األخطاء واألضرار ،فإن دعوى املسؤولية تسقط مبضي سنة من تاريخ املصادقة،
ويف حالة ما إذا كان الفعل ميثل جرمية جنائية ،فال تسقط دعوى املسؤولية إال بسقوط الدعوى العمومية.178

من قانون النشاط التجاري اللييب رقم 23لسنة  .2010

 .176راجع يف ذلك  :املواد -185و255
 .177انظر يف ذلك  :املواد  167-166-165من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة.
 .178انظر يف ذلك  :املادة  167من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .
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باطال كل قرار يصدر عن جملس اإلدارة باملخالفة
 6ـ ـ ـ مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حبسن النية؛ فإنه يقع ً
ألحكام هذا القانون أو للنظام األساسي للشركة ،أو يكون ملصلحة فئة من املسامهني أو لإلضرار هبم ،أو
يوما من
لتحقيق منفعة خاصة للغري دون اعتبار ملصلحة الشركة ،وترفع دعوى البطالن قبل مضي  60ستني ً
تاريخ صدور القرار املطعون فيه ،واليرتتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ،ما مل تأمر احملكمة املختصة
بذلك ،ويرتتب على احلكم ببطالن القرار اعتباره كأن مل يكن ،وجيب على جملس إدارة الشركة نشر حكم
البطالن فور صدوره .179
ثانياً  :انقضاء الشركة القابضة في القطاع العام
إن الشركة القابضة والشركات التابعة كما تنشأ وتكسب الشخصية املعنوية وفقاً إلجراءات حمددة ،فإهنا
كذلك تنقضي وفقاً إلجراءات ينص عليها إما بالنظام األساسي للشركة ،أو وفقاً لنصوص قانونية صادرة،
وحيث إ ننا بصدد إنشاء منوذج تشريعي لعمل الشركة القابضة والشركات التابعة ،لذا كان البد من وضع
النصوص املتعلقة بانقضاء الشركات وهي كالتايل :
 1ـ ـ ـ تنقضي الشركة القابضة والشركات التابعة بأحد األسباب التالية:
أ ـ ـ ـ انتهاء املدة احملددة هلا بعقد التأسيس.
ب ـ ـ ـ انتهاء الغرض الذي أسست من أجله.
ج ـ ـ ـ صدور قرار حبل الشركة وف ًقا للقانون.
.179راجعفيذلك:املادة  170من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م
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بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .

د ـ ـ ـ اندماج الشركة أو تقسيمها.
وتعترب الشركة املنقضية وف ًقا لألسباب املذكورة يف حالة تصفية ،وتطبق بشأهنا األحكام الواردة بالنظام
األساسي ،ومبا ال يتعارض مع األحكام الواردة بالقانون.180
 2ـ ـ ـ إذا بلغت خسائر الشركة القابضة نصف رأس مال املصدر؛ فيتوجب على جملس اإلدارة أن يقوم بدعوة
اجلمعية العمومية غري العادية خالل  15يوماً من علمه بذلك؛ للبحث حيال استمرار الشركة أو حلها ،ويف
حالة عدم قيام اجلمعية العمومية بعقد اجتماعها خالل هذه املدة ،أو اجتمعت دون التوصل إىل قرار
باخلصوص؛ فإنه بذلك تعد الشركة منقضية حبكم القانون.181
ثالثاً  :النظام المالي للشركة القابضة والشركات التابعة في القطاع العام
تعمل الشركة القابضة والشركات التابعة هلا يف إطار واحد ضمن اسرتاتيجية وأهداف حمددة من قبل الشركة
القابضة ،اليت تضمن من خالهلا توجية السياسة املالية ،واالقتصادية لكافة الشركات التابعة هلا لتحقيق اخلطط
واأل هداف احملددة ،ويف ظل هذه السيطرة املالية للشركة القابضة على الشركة التابعة ،فإن إنشاء منوذج موحد
لعمل الشركة القابضة والشركات التابعة هلا ،يستوجب تضمني النصوص القانونية اليت توضح النظام املايل هلذه
الشركات ،لذا مت إعداد نصوص خاصة بذلك من خالل النقاط التالية :
 1ـ ـ ـ يبني النظام األساسي للشركة القابضة تاريخ بداية السنة املالية للشركة وهنايتها ،وتعترب كافة أموال الشركة
املنقولة والثابتة من األموال اململوكة ملكية خاصة للدولة ،وجيب على إدارة الشركة إيداع مواردها يف أحد
 .180انظر يف ذلك  :املادة  39من قانون شركات قطاع األعمال العام املصري رقم  203لسنة 1991م .
.181انظرفيذلك:املادة  38من قانون شركات قطاع األعمال العام املصري رقم  203لسنة 1991م .
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البنوك التجارية بالدولة ،مع مراعاة السنة املالية للشركة القابضة حيدد النظام األساسي للشركة التابعة بداية
وهناية السنة املالية.182
 2ـ ـ تعد الشركة القابضة قوائم مالية جمتمعة تبني حقوق املسامهني والتزاماهتم ومصروفات وإيرادات الشركة
القابضة والشركات التابعة هلا ،وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون الكيفية اليت يتم هبا إعداد ذلك.183
 3ـ ـ جيب أن متنح اللوائح الداخلية للشركة " اإلدارية ،املالية ،الفنية " احلق هليئة املراقبة ومراجع احلسابات
الداخلي واخلارجي يف ممارسة مهامهم مبا يف ذلك تنظيم إجراءات اجلرد املفاجئ.184
 4ـ ـ ـ على جملس إدارة الشركة عند إعداد امليزانية وحساب أرباح وخسائر الشركة أن يقوم بتجنيب ما نسبته
 % 20على األقل من صايف األرباح كاحتياطي قانوين جيوز استخدامه لتغطية خسائر الشركة؛ أو زيادة رأس
املال ،وللجمعية العمومية إذا بلغت قيمة االحتياطي القانوين ما يساوي رأس مال الشركة أن تقرر إيقاف
التجنيب ،وجيوز أن ينص النظام األساسي للشركة على جتنيب  %10كحد أقصى من صايف األرباح لتكوين
احتياطي نظامي يتم استخدامه يف األغراض اليت يبينها النظام األساسي ،كما جيوز للجمعية العمومية بناء

 .182راجع يف ذلك  :املادة  31من قانون شركات قطاع األعمال العام املصري رقم  203لسنة 1991م ،واملادة  211من املرسوم
السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين.
 .183انظر يف ذلك  :املادة  270من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .
 .184راجع يف ذلك  :املادة  67من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري.
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على اقرتاح من جملس اإلدارة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى ،مبا ال جياوز  %10من القيمة املتبقية من
صايف األرباح.185
 5ـ ـ ـ مع مراعاة النظام األساسي للشركة وأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية؛ تتوىل اجلمعية العمومية بعد
إقرار امليزانية وحساب األرباح واخلسائر حتديد األرباح القابلة للتوزيع وتبني ما خيص جملس اإلدارة،
واملسامهني ،والعاملني بالشركة من هذه األرباح ،ويوزع الربح املتبقي القابل للتوزيع على الدولة واألشخاص
االعتبارية العامة املسامهني يف رأس املال.186
 6ـ ـ ـ جيوز للجمعية العمومية بناءً على اقرتاح جملس اإلدارة وبعد االطالع على تقرير هيئة املراقبة واحملاسب
اخلارجي للشركة أن تقرر عدم توزيع األرباح ،وذلك هبدف احملافظة على استمرار نشاط الشركة واحلفاظ على
قدرهتا املالية ،دون اإلخالل حبصص العاملني ،واملسامهني ،وجملس إدارة الشركة.187
 7ـ ـ ـ يعقد اجتماع خاص جمللس إدارة الشركة التابعة قبل بدء السنة املالية بثالثة أشهر ،يعرض خالله خطة
العمل للسنة التالية بشكل مفصل " الربامج واملشاريع والتغطية املالية هلا " ،ويتوىل جملس اإلدارة بعد انتهاء
السنة املالية فحص ومناقشة القوائم املالية النهائية واليت تبني مايلي:
أ ـ ـ امليزانية العامة للشركة.
ب ـ ـ حساب األرباح واخلسائر واحلسابات والقوائم النهائية.
 .185انظر يف ذلك  :املادة  32من قانون شركات قطاع األعمال العام املصري رقم  203لسنة 1991م ،واملادة  239من القانون االحتادي
رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .186راجع يف ذلك  :املادة  241من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .187راجع يف ذلك  :املادة  43من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري.
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ج ـ ـ املوقف العام للشركة خالل السنة املنتهية.
على أن يتم إحالتها إىل رئيس جملس إدارة الشركة القابضة لدراستها وإبداء الرأي بشأهنا قبل اعتمادها بشكل
هنائي من جملس إدارة الشركة.
ـ ـ جيب أن تكون امليزانية العامة للشركة وتقرير املوقف العام للشركة وحساب األرباح واخلسائر جاهزة قبل
موعد اجتماع اجلمعية العمومية للشركة بثالثة أشهر على األقل ،وعلى جملس اإلدارة إتاحة كافة البيانات
خالل هذه الفرتة لكل من هيئة املراقبة بالشركة واملراجع اخلارجي للشركة.188

المطلب الثالث:نموذج تشريعي إلجراءات تأسيس وإدارة الشركة القابضة والشركات التابعة في القطاع
الخاص

 .188أنظر يف ذلك  :املادة 69

من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع االعمال العام املصري .
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الشك أنه من الصعب على القطاع العام وحده العمل على حتقيق التنمية واالستقرار االقتصادي،
فبعد أن اعتمدت معظم الدول على القطاع العام يف إدارة براجمها االقتصادية متأثرة بذلك بالنظام
االشرتاكي؛ وتغييب لدور القطاع اخلاص يف حتقيق التنمية االقتصادية ،تبني هلا مع مرور الوقت أن سياسة
االنغالق االقتصادي وحصره على القطاع العام مل حيقق االستقرار االقتصادي وال التنمية املطلوبة يف ظل
التطورات املتتالية ،وقد أدى ذلك إىل حتول تدرجيي إىل اخلصخصة.
فبعد حتويل معظم الدول اهليئات العامة إىل شركات قابضة وحتويل األجهزة التابعة هلا إىل شركات
تابعة وفتح اجملال أمام األفراد واجلهات االعتبارية اخلاصة من املشاركة يف رأس ماهلا ،باإلضافة إىل انتهاج هذه
الدول لسياسة االنفتاح االقتصادي باعتماد العديد من القوانني واللوائح املتعلقة بتشجيع االستثمار ،كان
لز ًاما على هذه الدول أن توفر البيئة القانونية الالزمة لعمل هذه الشركات ،وبالرغم من قيام بعض هذه الدول
بوضع تنظيم قانوين لعمل هذا النوع من الشركات؛ إال أنه مل ينظم كافة اجلوانب املتعلقة بالشركة القابضة
والشركات التابعة هلا ،ومل يبني اجلوانب املتعلقة بالشركة القابضة والشركات التابعة يف القطاع اخلاص.
وعليه وبعد أن مت العمل على إنشاء جمموعة مناذج تشريعية لعمل الشركة القابضة والشركات التابعة
هلا يف قطاع األعمال العامة ؛ كان لز ًاما علينا إنشاء مناذج تشريعية لعمل الشركة القابضة والشركات التابعة يف
القطاع اخلاص ،وسيتناول موضوع هذا املطلب عدة فقرات أوهلا إجراءات تأسيس الشركة القابضة والشركات
التابعة يف القطاع اخلاص ،ويف الفقرة الثانية إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة يف القطاع اخلاص ،بينما
الفقرة الثالثة ستوضح النصوص املتعلقة باجلمعية العمومية للشركة القابضة والشركة التابعة يف القطاع اخلاص.
أوالً  :إجراءات تأسيس الشركة القابضة والشركات التابعة في القطاع الخاص
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إن الطبيعة القانونية للشركة القابضة هي شركة مسامهة ،وبالتايل فإهنا ختضع إلجراءات وأحكام شركة
املسامهة ،ويكون التأسيس عن طريق القيام ببعض اإلجراءات القانونية واملالية وإمتام املتطلبات املادية اليت
يتطلبها التأسيس ،وصوالً إىل اكتساب الشخصية املعنوية ،وتعيني جملس إدارة الشركة ،وميكن حصر النصوص
املتعلقة بالتأسيس وفقاً لآليت :
 1ـ ـ ـ تتوىل الوزارة املختصة " وزارة االقتصاد"؛ أعمال التسجيل والرقابة واإلشراف على الشركة القابضة
والشركات التابعة هلا؛ باستثناء الشركات القابضة والتابعة العامة اليت حتكمها نصوص خاصة ،وتعمل اجلهة
املختصة على اعتماد وإصدار وإتاحة كافة النماذج باللغة العربية اليت جيب استخدامها عند تأسيس كل من
الشركة القابضة والشركات ا لتابعة هلا ،وتكون مطابقة ألحكام ونصوص القوانني املعمول هبا ،وال جيوز أن
تنص هذه الوثائق على أي شرط من شأنه إعفاء املؤسسني وغريهم من املسؤولية الناجتة عن تأسيس الشركة،
باطال كل شرط خمالف لذلك.189
ويعترب ً
مشروعا ،وتعد باطلة كل شركة
 2ـ ـ ـ جيب أن يكون الغرض من تأسيس الشركة القابضة والشركات التابعة هلا
ً
يكون غرضها خمالفاً ألحكام القانون أو النظام العام ،ويستوجب على احملكمة أن حتكم بذلك من تلقاء
نفسها.190

 .189انظر يف ذلك  :املواد -14و 113من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .
 .190انظر يف ذلك  :املادة  3من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م.
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كزا
 3ـ ـ ـ ـ جيب على كل الشركات القابضة والشركات التابعة هلا اليت مت تأسيسها داخل الدولة أن تتخذ منها مر ً
رئيسيًّا ،ومتنح جنسيتها ،واليقتضي ذلك بالضرورة متتعها بكافة املزايا واإلعفاءات اليت يقررها هذا القانون
للمواطنني.191
 4ـ ـ ـ ـ على الشركة القابضة والشركات التابعة أن يودعوا لدى اجلهة املختصة كافة القرارات وحماضر التأسيس
وغريها مما يوجب القانون عليهم إيداعها خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار أو
انعقاد اجلمعية العمومية.192
 5ـ ـ ـ تلتزم الشركة القابضة والشركات التابعة هلا بتطبيق قواعد احلوكمة ،كما تلتزم بنشر كل ما يتعني نشره
أيضا يف وسائل نشر أخرى.193
وف ًقا ألحكام هذا القانون إلكرتونيًّا ،مع إمكانية نشره ً
معا ،وتأخذ شكل
 6ـ ـ ـ تؤسس الشركة القابضة بعقد يربم بني عدة أشخاص طبيعيني أو معنويني أو منهما ً
شركة مسامهة ،وتؤسس الشركات التابعة بقرار من جملس إدارة الشركة القابضة أو بعقد يربم بني شركتني
مسامهتني أو أكثر ،وتأخذ شكل شركة مسامهة ،ويعترب النظام األساسي للشركة القابضة والشركات التابعة
جزءاً ال يتجزأ من عقد تأسيس الشركة ومكمالً له ،وجيب أن يشتمل عقد التأسيس لكل من الشركة القابضة
والشركات التابعة هلا على اآليت:
أ ـ ـ البيانات الشخصية للمساهم وجنسيته وعدد األسهم اليت اكتتب هبا.
 .191راجع يف ذلك  :املادة  3من قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة 2015م.
 .192انظر يف ذلك  :املادة  133من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .193راجع يف ذلك  :املواد -19و 20من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين.
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ب ـ ـ اسم الشركة وأغراضها ،ومقرها الرئيسي.
ج ـ ـ رأس مال الشركة املكتتب به ،على أن يبني املدفوع منه ،وأال يقل عن احلد األدىن الذي يتم حتديده من
قبل اجلهة املختصة.
د ـ ـ ـ عدد األسهم ونوعها ،وقيمة كل سهم ،على أن يكون ذلك وفق الضوابط اليت حتددها اجلهة املختصة.
ه ـ ـ قيمة األصول واملنقوالت املقدمة عينًا.
و ـ ـ ـ الكيفية اليت يتم هبا توزيع األرباح.
ز ـ ـ البيانات الشخصية ألعضاء جملس اإلدارة وجنسيتهم ،على أال يقل عددهم عن ثالثة ،وال يزيد عن
تسعة.
ح ـ ـ البيانات الشخصية ألعضاء هيئة املراقبة وجنسيتهم.
ط ـ ـ مدة عمل الشركة.194

ثانياً :نمودج إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة في القطاع الخاص

 .194انظر يف ذلك  :املواد من -99إىل  101من قانون النشاط التجاري اللييب رقم 23لسنة 2010م.
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يتطلب عمل الشركة القابضة والشركة التابعة تشكيل جملس إدارة لكل منهم يناط به مهام تسيري شؤون
الشركة ،وتنسيق وتوجيه أعماهلا ،وهذا يتطلب تنظيم تشريعي متكامل ،من شأنه حتقيق أهداف الشركة،
وحتقيق التنمية ،ومحاية حقوق املسامهني ،والدائنني ،لذلك مت إنشاء جمموعة من النصوص اليت حتكم عمل
جملس اإلدارة وهي كالتايل :
 1ـ ـ ـ ختتص اجلمعية العمومية لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة بتعيني جملس إدارة الشركة سواء من
املسامهني أو من غريهم ،إذا مل يتم ذلك مبقتضى عقد التأسيس ،وال جيوز أن يتم تعيني مبجلس اإلدارة من
هو فاقد األهلية أو ناقصها ،أو من حكم عليه يف جناية أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة ،أو من أشهر
باطال كل تعيني خيالف ذلك.
إفالسه ،ما مل يرد إليه اعتباره ،ويقع ً
ئيسا للمجلس؛ اختار األعضاء من بينهم من يتوىل ذلك ،ويعترب رئيس جملس
وإذا مل تعني اجلمعية العمومية ر ً
اإلدارة هو املمثل القانوين للشركة ،واملدير العام هلا يف حالة ما مل يتم تكليف شخص آخر هبذه املهمة.195
 2ـ ـ ـ خيتص جملس اإلدارة باختاذ كافة القرارات وإبرام كل التصرفات الالزمة لتحقيق غرض ونشاط الشركة،
ويعقد جملس اإلدارة اجتماعاته باملركز الرئيسي للشركة ما مل حيدد النظام األساسي غري ذلك ،وعلى جملس
اإلدارة أن يقيد قرار تعيينه بالسجل التجاري املختص ،مع بيان كافة البيانات الشخصية لألعضاء.196

 .195انظر يف ذلك  :املادة  97من قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة 2015م.
 .196راجع يف ذلك  :املواد  154-144من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة.
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 3ـ ـ ـ ـ مدة عمل جملس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ،ما مل ينص عقد التأسيس أو النظام األساسي
للشركة على خالف ذلك ،وحيق للجمعية العمومية إقالة كل أو بعض أعضاء اجمللس ولو كان معينًا مبوجب
عقد التأسيس ،مع احتفاظ من مت إقالته حبقه يف التعويض إذا كان لذلك حمل.197
 4ـ ـ ـ جيب على العضو الذي يرغب يف ترك وظيفته باجمللس؛ أن خيطر كتابيًّا جملس اإلدارة بذلك باإلضافة
إىل رئيس هيئة املراقبة ،ويف حالة خلو منصب عضو أو أكثر من أعضاء اجمللس؛ وجب على باقي األعضاء
اختيار من حيل حمله مبوافقة هيئة املراقبة ،وذلك إىل حني أول اجتماع للجمعية العمومية ،ويف حالة خلو
أغلبي ة أعضاء اجمللس؛ وجب على من بقي منهم القيام بدعوة اجلمعية العمومية إىل االنعقاد الستكمال تعيني
أعضائه.198
 5ـ ـ ـ جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيسه كل شهر على األقل ،ما مل ينص النظام األساسي للشركة على
غري ذلك ،وحيق لثلث األعضاء مطالبة رئيس اجمللس بدعوة اجمللس لالنعقاد ،وتعقد اجتماعات اجمللس مبقر
صحيحا إال بعد دعوة مجيع أعضائه وحبضور
إدارة الشركة ،إال إذا رأى اجمللس غري ذلك ،وال يكون اجتماعه
ً
أغلبيتهم شخصيًّا ،ما مل ينص النظام األساسي على إمكانية حضور االجتماعات عرب وسائل التقنية احلديثة،
باطال كل صوت يعطى نيابة عن العضو ،وتصدر قرارات اجمللس
وال جيوز للعضو أن ينيب غريه ،ويعترب ً
بأغلبية أصوات احلاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي منه الرئيس ،وللمجلس أن يدعو

 .197انظر يف ذلك  :املواد -181و 198من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين.
 .198راجع يف ذلك  :املادة  145من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .
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حلضور اجتماعاته من يرى االستعانة هبم من ذوي اخلربة من العاملني بالشركة أو غريهم دون أن يكون هلم
حق التصويت.199
 6ـ ـ ـ ـ جيب على عضو جملس كل من الشركة القابضة والشركة التابعة؛ أن يبلغ اجمللس التابع له عن أي
مصلحة مشرتكة أو متعارضة متعلقة بعملية تعرض على جملس اإلدارة إلقرارها ،وأن يتم توثيق ذلك مبحضر
اجمللس ،ومينع من التصويت يف ما يتعلق هبذا الشأن ،ويف حالة عدم قيام العضو بإبالغ جملس اإلدارة؛ جاز
جمللس إدارة الشركة إلغاء تنفيذ العقد أو االتفاق ،وإبالغ اجلمعية العمومية باخلصوص ،وحيظر على كافة
أعضاء جملس اإلدارة استغالل ما اتصل به من معلومات حبكم عضويته أو وظيفته؛ يف حتقيق مصلحة له أو
لغريه.200
ثالثاً  :نموذج الجمعية العمومية للشركة القابضة والشركة التابعة في القطاع الخاص
اجلمعية العمومية للشركة القابضة ،والشركة التابعة ،هي أعلى سلطة هبما ،وتتكون اجلمعية العمومية لكل
منهما من املسامهني هبذه الشركات ،ويتطلب القانون لصحة عقد اجتماعاهتا واختاذ قراراهتا نصاب حمدد،
وحتكم عملها جمموعة من اإلجراءات ،ومتارس اختصاصات حمددة ،وفقاً للتشريعات النافذة ،لذا مت إنشاء
جمموعة من النصوص اليت حتكم عملها وهي كالتايل :

 .199انظر يف ذلك  :املواد -189و 192من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين ،واملادة
104من قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة 2015م.
 .200راجع يف ذلك  :املواد -150و 152من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة .
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 1ـ ـ ـ ـ تتكون اجلمعية العمومية للشركة القابضة من مجيع املسامهني هبا ،وتعقد اجتماعات عادية واجتماعات
غري عادية ،وتكون اجتماعاهتا يف املكان الذي يوجد به املركز الرئيسي للشركة ،ما مل حيدد النظام األساسي
للشركة مكان انعقاد اجتماعات اجلمعية العمومية.201
 2ـ ـ ـ تنعقد اجلمعية العمومية للشركة القابضة والشركات التابعة هلا بناءً على طلب من جملس إدارة الشركة،
يوما من
وحيدد من خالله مكان االجتماع وتوقيته ،ويبني فيه جدول األعمال ،على أن يكون ذلك قبل ً 15
موعد االجتماع ،كما حيق لعدد من املسامهني الذين ميثلون على األقل  %10من رأس مال الشركة الطلب
من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد لبحث مسائل حمددة ،ويف حالة رفض جملس اإلدارة وهيئة
املراقبة ذلك؛ كان لرئيس احملكمة املختصة بناء على طلب املسامهني املعنيني دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.
صحيحا يف حالة ما إذا مثل يف االجتماع كامل رأس مال
ـ ـ ـ كما أن اجتماع اجلمعية العمومية للشركة يعترب
ً
الشركة ،وحبضور جملس اإلدارة وهيئة املراقبة ،وإذا مل تراع اإلجراءات املذكورة أعاله ،ومع ذلك جيوز للعضو
االعرتاض على البت يف البنود اليت ال تتوفر له املعلومات الكافية عنها.202
 3ـ ـ ـ يرأس اجلمعية العمومية للشركة القابضة إذا مل يكن هناك من مت تكليفه مبوجب عقد التأسيس أو النظام
األساسي للشركة أو تغيب؛ شخص يتم اختياره من قبل احلاضرين يف اجتماع متهيدي يرأسه رئيس جملس
اإلدارة.

 .201انظر يف ذلك  :املادة  151من قانون النشاط التجاري اللييب رقم 23لسنة 2010م.
 .202راجع يف ذلك  :املواد -171و 172من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،واملادة  63من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري.
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وجيوز للمسامهني أن ينيبوا عنهم من ميثلهم يف اجتماعات اجلمعية العمومية ،ما مل ينص عقد التأسيس على
غري ذلك ،وتكون كافة القرارات اليت تصدر عن اجلمعية العمومية ملزمة لكل املسامهني ،وحيق لكل ذي
مصلحة الطعن فيها يف حال خمالفتها للقانون أو لعقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة ،ويكون الطعن
يوما على صدور القرار أو تاريخ قيده ،ولرئيس احملكمة وقاضي
فيها أمام احملكمة املختصة قبل مضي ً 60
التحقيق أن يوقف تنفيذ القرار بقرار مسبب يف حالة وجود أسباب جدية تقتضي ذلك.203
 4ـ ـ ـ جيب أن تعقد اجلمعية العمومية للشركة القابضة اجتماعاهتا مرتني يف السنة على األقل ،إحدامها قبل بدء
السنة املالية بثالثة أشهر ،وذلك للنظر يف امليزانية التقديرية ،واألخرى خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة
املالية ،وختتص اجلمعية العمومية يف اجتماعاهتا العادية باملسائل اآلتية:
أ ـ ـ دراسة التقارير الواردة من جملس اإلدارة ،وهيئة املراقبة ،ومراجع احلساب اخلارجي.
ب ـ ـ اعتماد امليزانية العامة للشركة ،وحساب األرباح واخلسائر.
ج ـ ـ اعتماد مقرتح توزيع األرباح.
د ـ ـ اختيار أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء هيئة املراقبة ،وتعيني مراجع احلسابات اخلارجي وحتديد مكافأهتم
وأتعاهبم.

 .203راجع يف ذلك  :املواد  191-188-182-178من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،واملادة  128من قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة 2015م .
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ه ـ ـ دراسة ومناقشة ما حيال إليها من جملس اإلدارة ،واملوافقة على جتديد فرتة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة
لفرتة أخرى أو عزهلم ،ورفع دعوى املسؤولية عليهم ،ويكون ذلك عن طريق االقرتاع السري.
و ـ ـ مناقشة وحبث أي وقائع مهمة مت معرفتها أثناء االجتماع بعد موافقة املسامهني الذين ميثلون  %10من
رأس مال الشركة على األقل.204
 5ـ ـ ـ ما مل ينص النظام األساسي أو عقد التأسيس على غري ذلك تنعقد اجلمعية العمومية للشركة يف
صحيحا إذا حضر من ميثل نصف رأس مال الشركة على األقل ،وتكون قراراهتا
انعقادا
اجتماعاهتا العادية
ً
ً
بأغلبية رأس املال احلاضر ،ويف حال تعذر عقد االجتماع لعدم بلوغ النصاب القانوين يكون االجتماع الثاين
صحيحا مهما كان عدد احلاضرين ورأس املال املمثل يف االجتماع ،وتتخذ قرارته بأغلبية رأس املال احلاضر.
ً
على أن تكون قرارات اجلمعية العمومية مدونة يف حمضر يتم اعتماده من رئيس اجللسة وأمني السر ،وتوضح
فيه كافة أقوال املسامهني يف حالة طلب ذلك.205
 6ـ ـ ـ ختتص اجلمعية العمومية غري العادية بدراسة تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة؛ واملوافقة
على إصدار القروض؛ وتعيني مصفيني للشركة يف حالة االنقضاء؛ وحتديد مهامهم وف ًقا للقانون ،كما تتوىل
اعتماد قرارات جملس اإلدارة املتعلقة بالتصرف يف ما جياوز نص أصول الشركة.
ـ ـ للجمعية العمومية يف اجتماعاهتا غري العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن تكون هذه الزيادة يف
رأس املال مدفوعة بالكامل على أن ختصص جزءًا من األسهم اجلديدة للعاملني بالشركة القابضة والشركات
 .204انظر يف ذلك  :املادة  22من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري.
 .205انظر يف ذلك  :املادة  173من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن قانون الشركات التجارية العماين .
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التابعة هلا ،باإلضافة إىل إبالغ املسا مهني املالك مبنحهم األولوية يف االكتتاب باألسهم اجلديدة ما مل ينص
النظام األساسي على غري ذلك ،وهلا أن تقرر ختفيض رأس مال الشركة يف حالة زيادة رأس املال على حاجة
الشركة أو يف حالة حلق بالشركة خسائر ،ويكون ذلك إما بإلغاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب
ختف يضه مع مراعاة املساواة بني املسامهني ،أو قيام الشركة بشراء عدد األسهم الذي يعادل القدر املطلوب
ختفيضه وإلغاؤها.206
 7ـ ـ ـ ـ ما مل ينص النظام األساسي أو عقد التأسيس على غري ذلك تنعقد اجلمعية العمومية للشركة يف
صحيحا إذا حضر من ميثل أكثر من ثلثي رأس مال الشركة ،وتكون قراراهتا
انعقادا
اجتماعاهتا غري العادية
ً
ً
بأغلبية متثل أكثر من نصف رأس مال الشركة ،ويف حال تعذر عقد االجتماع لعدم بلوغ النصاب القانوين؛
صحيحا حبضور أغلبية تزيد عن نصف رأس مال الشركة ،وتتخذ قرارته بأغلبية تزيد
يكون االجتماع الثاين
ً
عن ثلث رأس مال الشركة ،باستثناء اجلوانب املتعلقة بتغيري أغراض الشركة أو حتويلها أو حلها أو نقل مركزها
الرئيسي إىل اخلارج ،أو إصدار أسهم ممتازة ،واليت تتطلب احلصول على موافقة ما يزيد عن نصف رأس مال
الشركة.
ـ ـ ـ على أن تكون قرارات اجلمعية العمومية مدونة يف حمضر يتم اعتماده من رئيس اجللسة وأمني السر،
وتوضح فيه كافة أقوال املسامهني يف حالة طلب ذلك.207

 .206انظر يف ذلك  :املادة  25من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري ،وراجع يف
ذلك ايضاً  :املادة  137من قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة 2015م ،واملادة  197من القانون االحتادي رقم  2لسنة
2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .207انظر يف ذلك  :املادة  94من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م .
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المطلب الرابع :نموذج تشريعي لمسؤولية الشركة القابضة والشركات التابعة وانقضائهما والنطام المالي
لهما
في القطاع الخاص
تشكل الشركة القابضة مع الشركات التابعة وحدة اقتصادية متكاملة تفرض من خالهلا الشركة القابضة
هيمنتها على الشركات التابعة هلا بالسيطرة اإلدارية واملالية ،اليت تسمح هلا بتوجية كل الشركات التابعة
لتحقيق اسرتاجتيات ،وأهداف ،وخطط الشركة القابضة ،وهذا من شأنه إحلاق الضرر بإحدى الشركات
التابعة ،مما يست وجب على التشريعات املنظمة لعمل هذه الشركات ،وضع النصوص اليت حتدد الشركة
املسؤولة ،وحتمي املتضررين ،والدائنني ،كما أن الروابط املالية بني الشركة القابضة والشركات التابعة تستوجب
وضع إطار تنظيمي هلا ،وانتهاء هذه الروابط ،وهذه العالقة بني الشركات حتتاج إىل إبراز ،لذا سنتناول هذا
املطلب بالدرسة من خالل ثالث فقرات خنص الفقرة األوىل منها للنصوص املتعلقة مبسؤولية الشركة القابضة،
207

والفقرة الثانية للنصوص املتعلقة با نقضاء الشركة القابضة ،بينما الفقرة الثالثة ستوضح النصوص املتعلقة
بالنظام املايل لعمل الشركة القابضة والشركات التابعة.
أوالً  :مسؤولية الشركة القابضة وأعضاء مجلس اإلدارة بها في القطاع الخاص
إن تدخل الشركة القابضة يف إدارة الشركات التابعة بالسيطرة على جملس إدارهتا لتنفيذ مشاريعها ،جيعلها
مسؤولة عن األ ضرار اليت حلقت هبذه الشركة نتيجة تنفيذ تعليماهتا ،وخططها ،كما أن أعضاء جملس اإلدارة
ملزمون ،ومسؤولون عن كافة األضرار ،والديون ،املرتتبة عن األخطاء اليت وقعت من قبلهم ،وحيث إن حتديد
اجلهة املسؤولة عن األ ضرار ،والديون ،من شأنه ان حيمي الدائنيني ،واملستثمرين ،ويساهم يف حتقيق أهداف
الشركة ،كان البد من إبراز نصوص املسؤولية ضمن النموذج التشريعي لعالقة الشركة القابضة بالشركات
التابعة هلا وهي كاآليت :
 1ـ ـ ـ تعترب األعمال اليت يقوم هبا جملس اإلدارة يف حدود اختصاصاته ملزمة للشركة ،وتسأل الشركة عن
تعويض األضرار املرتتبة عن األفعال غري املشروعة اليت تقع من رئيس وأعضاء اجمللس يف إدارة الشركة.208
 2ـ ـ ـ يعترب أعضاء جملس اإلدارة مسؤولني عن كافة األعمال املخالفة للقانون؛ وللنظام األساسي للشركة ،وعن
باطال كل شرط خيالف ذلك ،وتكون هذه
أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة واخلطأ يف اإلدارة ،ويقع ً
املسؤولية على عاتق مجيع أعضاء جملس اإلدارة إذا كان اخلطأ نتيجة صدور قرار باإلمجاع ،أما إذا كان القرار
حمل اخلطأ قد صدر بأغلبية األعضاء؛ فال يسأل عنه األعضاء الذين أثبتوا اعرتاضهم مبحضر اجللسة ،كما أن

 .208راجع يف ذلك  :املادة  161من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
208

غياب أحد األعضاء ال ينفي عنه املسؤولية إال إذا تبني عدم علمه بالقرار أو عدم مقدرته على االعرتاض
عليه.209
 3ـ ـ ـ ترفع دعوى املسؤولية على جملس إدارة الشركة نتيجة األخطاء واألضرار اليت تلحق بالشركة واملسامهني
مبوجب قرار من اجلمعية العمومية؛ يبني من خالله من يقوم مبباشرة الدعوى باسم الشركة ،ويف حالة عدم
قيامها بذلك حيق لكل مساهم حلقه ضرر خاص به أن يرفع دعوى املسؤولية بعد إخطار الشركة بذلك ،ويقع
باطال كل شرط خيالف ذلك.210
ً
 4ـ ـ ـ ال يرتتب على صدور قرار من قبل اجلمعية العمومية للشركة بإبراء ذمة جملس اإلدارة سقوط دعوى
املسؤولية املدنية ضد جملس اإلدارة عن األخطاء اليت ارتكبها منذ تنفيذ مهامه ،ويف حالة قيام اجلمعية
العمومية باملصادقة على هذه األخطاء واألضرار؛ فإن دعوى املسؤولية تسقط مبضي سنة من تاريخ املصادقة،
ويف حالة ما إذا كان الفعل ميثل جرمية جنائية فال تسقط دعوى املسؤولية إال بسقوط الدعوى العمومية.211
ثانياً  :انقضاء الشركة القابضة في القطاع الخاص
تنشأ الشركة القابضة ،والشركة التابعة وفق إجراءات تتطلبها التشريعات املنظمة لعمل هذا النوع من
الشركات ،وهي كذلك تنقضي وفقاً إلجراءات حمددة بالنظام االساسى للشركة ،والتشريعات الصادرة

قانون الشركات التجارية العماين .

 .209انظر يف ذلك  :املادة  206من املرسوم السلطاين رقم  18لسنة 2019م بشأن
 .210راجع يف ذلك  :املواد  166-165من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة.
 .211انظر يف ذلك  :املادة  117من قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة 2015م .
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باخلصوص ،لذلك فأنه يستوجب تضمني النصوص اليت توضح وتنظم انقضاء الشركة القابضة ،والشركات
التابعة ،ضمن النموذج التشريعي لعالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة وهي كالتايل:
 1ـ ـ ـ تنقضي الشركة القابضة والشركات التابعة وتعترب يف حالة تصفية ،وتطبق بشأهنا األحكام الواردة بالنظام
األساسي ،ومبا ال يتعارض مع األحكام الواردة بالقانون بأحد األسباب التالية:
أ ـ ـ ـ انتهاء املدة احملددة هلا بعقد التأسيس.
ب ـ ـ ـ انتهاء الغرض الذي أسست من أجله.
ج ـ ـ ـ صدور قرار حبل الشركة وف ًقا للقانون.
د ـ ـ ـ اندماج الشركة أو تقسيمها.212
 2ـ ـ ـ إذا بلغت خسائر الشركة القابضة نصف رأس مال املصدر؛ فيتوجب على جملس اإلدارة أن يقوم بدعوة
اجلمعية العمومية غري العادية خالل  15يوماً من علمه بذلك؛ للبحث حيال استمرار الشركة أو حلها ،ويف
حالة عدم قيام اجلمعية العمومية بعقد اجتماعها خالل هذه املدة ،أو اجتمعت دون التوصل إىل قرار
باخلصوص؛ فإنه بذلك تعد الشركة منقضية حبكم القانون.213
ثالثاً  :النظام المالي للشركة القابضة والشركات التابعة في القطاع الخاص

 .212انظر يف ذلك  :املادة  39من قانون شركات قطاع األعمال العام املصري رقم  203لسنة 1991م.
 . 213راجع يف ذلك  :املادة  38من قانون شركات قطاع األعمال العام املصري رقم  203لسنة 1991م .
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تعمل الشركة القابضة إىل جانب السيطرة اإلدارية بتشكيل جملس إدارة الشركات التابعة ،إىل حتقيق السيطرة
املالية اليت تسمح هلا بتوجيه السياسة املالية للشركات التابعة هلا لتنفيذ مشاريعها ،وحتقيق أهدافها ،وهذا
يستلزم وجود نصوص تنظيمية وإجرائية ضمن النموذج التشريعي املتكامل لعالقة الشركة القابضة بالشركات
التابعة ،لذلك يتم إبراز هذه النصوص وفقاً للتايل :
شهرا يف نظامها األساسي ،على أنه
 1ـ ـ ـ تكون السنة املالية لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة ً 12
شهرا من تاريخ القيد يف
ميكن أن حتدد السنة املالية األوىل مبدة ال تقل عن  6أشهر وال تزيد عن ً 18
السجل التجاري.214
 2ـ ـ ـ على جملس إدارة كل من الشركة القابضة والشركات التابعة أن يعد يف هناية كل سنة مالية القوائم املالية
للشركة؛ وتقريراً عن نشاطها ومركزها املايل خالل السنة املنتهية ،كما حيدد كيفية توزيع األرباح ،على أن حتال
كافة املستندات إىل مراجع احلسابات اخلارجي قبل شهر عل األقل من اجتماع اجلمعية العمومية ،وتودع
نسخة من هذه املستندات مبركز الشركة الرئيسي ،حتت تصرف املسامهني قبل أسبوعني على األقل من
اجتماع اجلمعية العمومية.215
 3ـ ـ ـ على جملس إدارة الشركة عند إعداد امليزانية؛ وحساب أرباح وخسائر الشركة؛ أن يقوم بتجنيب ما نسبته
 % 20على األقل من صايف األرباح كاحتياطي قانوين جيوز استخدامه لتغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس

 .214انظر يف ذلك  :املادة  126من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م.
 .215راجع يف ذلك  :املادة  270من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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املال ،وللجمعية العمومية إذا بلغ قيمة االحتياطي القانوين ما يساوي رأس مال الشركة أن تقرر إيقاف
التجنيب.216
 4ـ ـ ـ جيوز أن ينص النظام األساسي للشركة على جتنيب  %10كحد أقصى من صايف األرباح لتكوين
احتياطي نظامي يتم استخدامه يف األغراض اليت يبينها النظام األساسي ،كما جيوز للجمعية العمومية بناءً
على اقرتاح من جملس اإلدارة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى مبا ال جياوز  %10من القيمة املتبقية من
صايف األرباح.217
 5ـ ـ ـ حيدد النظام األساسي للشركة النسبة اليت جيب توزيعها على املسامهني من األرباح الصافية بعد جتنيب
االحتياطي النظامي واالحتياطات األخرى ،ومينح املساهم حصته يف األرباح وف ًقا لقرار اجلمعية العمومية
باخلصوص ،حبيث يشمل القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع واحلد األقصى للمدة اليت جيب على جملس
اإلدارة تنفيذ القرار خالهلا.218

من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري .

 .216انظر يف ذلك  :املادة 35
 .217انظر يف ذلك  :املادة  36من الالئحة التنفيذية رقم  1590لسنة 1991م لقانون شركات قطاع األعمال العام املصري.
 .218راجع يف ذلك  :املادة  241من القانون االحتادي رقم  2لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .
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