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Summary: 
The holding company is a newly established type of capital company, 
and it is a company that owns the majority of the capital in other 
companies called subsidiaries or nascent companies, with the aim of 
controlling them and directing their activities according to their interest. 
The holding company is legally independent from its subsidiary 
companies and the latter enjoys the legal personality, despite this the 
holding company remains financially and administratively in control of 
its nascent companies, enabling it to control the decision-making power 
centers, which enables it to control these companies as a result of voting 
rights in the public body that is arranged by its ownership For more than 
51% of the subsidiaries' capital. 

  امللخص: 
الشركة القابضة نوع حديث النشأة من أنواع شركات األموال، وهي شركة متتلك غالبية  

رأس املال يف شركات أخريات تسمى بالشركات التابعة او الشركات الوليدة، دف السيطرة 
التابعة  القابضة قانوناً عن شركاا عليها وتوجيـه نشاطها، وفقاً ملصلحتها. وتستقل الشركة

للشركة القابضة سيطرة على  وبالرغم من ذلك تبقى تمتع األخرية بالشخصية املعنوية،وت
مبا خيوهلا من  ر،لقراا اختاذ سلطة يف مراكز وإدارياً، متكنها من التحكم شركاا الوليدة مالياً

ملكيتها ملا  ترتبها يف اهليأة العامة اليت التصويت حلقوق نتيجة الشركات تلك على السيطرة
  .% من رأمسال الشركات التابعة٥١يد عن يز

السيطرة اإلدارية، السيطرة وسائل، الكلمات املفتاحية: (الشركة القابضة، الشركات التابعة، 
  املالية)

  :أوالً: املقدمة
 األخرى الشركات يف مسامهات إدارة اليت يكون موضوعها القابضة هي الشركة الشركة 

بالشركة  القابضة وتوجيهها، لذا يطلق على الشركة الشركات بغية فرض هيمنتها على تلك
واالقتصادية واملالية، أما  اإلدارية األصعدة كافة على والتوجيه التخطيط دور تتوىل األم اليت

التنفيذية اليت  باملهام التابعة، واليت تقوم بالشركات األخرى املرتبطة ا فتسمى الشركات
 القانون، عامل وع من أنواع الشركات حديث النشأة يفترمسها الشركة القابضة. وإن هذا الن



 
 

 

)٦٣٢(  
 

، ومتطلبات التجارة احمللية أو لتكنولوجيااو العلم تقدم بفعل االقتصادي التطور لكوا وليدة
  الدولية.

ن القانون العراقي مل يكن يعرف هذا النوع من الشركات يف قانون الشركات العراقي النافذ إ 
تنبه املشرع  هذه الشركة االقتصادية يف الوقت احلاضر، فقد ، وألمهية١٩٩٧لسنة  ٢١رقم 
لسنة  ١٧رقم  مؤخراً فعمد إىل تعديل قانون الشركات النافذ مبوجب القانون ي لذلكالعراق

من  أعماهلا وما اىل ذلك وممارسة إنشائها أحكامها وكيفية ، حيث وضع نصوصاً تبني٢٠١٩
  .مسائل

التابعة بالشخصية املعنوية  ومتتع شركاا القابضة لشركةل القانوين االستقالل من وبالرغم  
 تعيني وإدارياً، إذ تستطيع للشركة القابضة سيطرة على شركاا الوليدة مالياً يبقى املستقلة،
ر، لقراا اختاذ سلطة يف مراكز التابعة، والتحكم الشركة إدارة جملس أعضاء أغلبية أو عزل

 عمل عن طريق تطبيق خطة املتاحة، لوسائل القانونيةأرباحها من خالل ا دف زيادة
اإلدارية بتملكها ملا يزيد عن  املركزية على معتمدة التابعة، شركاا على استراتيجية موحدة

مبا خيوهلا  الشركات األخرى، حصص أو أسهم من املؤثر % من رأس املال وهو النصيب٥١
  .امللكية تلك ترتبها اليت التصويت حلقوق نتيجة الشركات تلك على السيطرة

  ثانياً: أمهية الدراسة:
 مالية ومنافع مميزات من الشركات من النوع هذا حيققهتأيت أمهية هذه الدراسة من أمهية ما  

 االستثمارات يف جذب ودورها مستوى املنافسة واالقتصاد الوطين، كثرية على اقتصادية
ن أنواع الشركات قد استحدثه املشرع العراقي من جهة، ولكون هذا النوع م واألجنبية احمللية

، وما متثله من أمهية يف الواقع االقتصادي ٢٠١٩لسنة  ١٧رقم  القانونمؤخراً مبوجب أحكام 
والتجاري العراقي، وضرورة الوقوف على بعض أحكامها من جهة أخرى، كانت هذه 

  الدراسة.
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  مشكلة البحث:  ثالثاً:
يثار حول موضوع الدراسة العديد شركات يف القانون العراقي، بسبب حداثة هذا النوع من ال 

  واليت ميكن امجاهلا مبا يأيت:عن ماهية الشركات القابضة وأحاكمها من التساؤالت، 
 وما الشروط الواجب توافرها ا؟ وما أنواعها؟ القابضة؟ الشركات ما مفهوم  -١
 ق اهدافها؟كيف حتقوما تعريف الشركة القابضة يف التشريع العراقي؟  -٢
 ؟مع مفاهيم أو تشكيالت أخرى مقاربة أو مماثلة خيتلط مفهوم الشركة القابضةهل   -٣

 وما الفرق بينها وبني تلك التشكيالت؟
ماذا يقصد بالسيطرة كيف تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة؛ و  -٤

املشرع  عاجلها سيطرة؟ وهلللشركة القابضة على شركاا التابعة؟ وما مظاهر هذه ال اإلدارية
 العراقي؟

ماذا يقصد بالسيطرة املالية للشركة األم؟ وكيف تتحكم الشركة القابضة مالياً   -٥
 املشرع العراقي ذلك؟بني بالشركات الوليدة؟ وهل 

  واليت سنحاول اإلجابة عنها يف طيات البحث.
  منهجية البحث: رابعاً: 

  ي.انوين املقارن بني القانون العراقي والقانون املصرعلى املنهج الق اعتمدنا يف دراستنا هذه 
  : خطة البحث:خامساً

ة يف املطلب الشركات القابض نتناول مفهومإىل مطلبني،  يف هذه الدراسةقسمنا خطة البحث  
  التابعة هلا يف املطلب الثاين. الشركات على القابضة الشركة سيطرة وسائلنبني  مث ،األول

  الشركة القابضة مفهوم: املطلب األول
اختلفت التعابري املستعملة للداللة على مفهوم الشركة القابضة، حيث يطلق بعضهم تعبري   

، وقد يستعمل تعبري الشركة املسيطرة للداللة عنها، إلبراز )٢(للداللة عليها )١(الشركة األم
. )٣(أمساهلاعن طريق متلك نسبة كبرية من ر ،سيطرة الشركة األم على شركة أو شركات أخرى
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يف الفرع  سنتناول يف هذا املطلب تعريف الشركة القابضة يف الفرع األول، مث بيان أنواعها
  .يف الفرع الثالث ، ومن مث نعمد اىل متييز الشركة القابضة عن الشركات املتقاربة هلاالثاين

  تعريف الشركة القابضة: الفرع األول
سنبني يف ة خيتلف عما يقصد مبعناها يف االصطالح، لذا ان الداللة اللغوية ملعىن الشركة القابض 

  اصطالحاً وكما يأيت:من مث هذا الفرع تعريف الشركة القابضة لغة و
تعرف الشركة يف اللغة بأا: (اختالط نصيبني فصاعداً حبيث ال  : أوالً: الشركة القابضة لغة

ضاً) على الشيء: أي أمسكه . أما القبض يف اللغة: (قب)٤(يتميز نصيب كل عن نصيب اآلخر)
بيده، واملال أخذه، ويقال: قَبض: مبعىن مجع الشيء يف قبضة يده، والقبض: املقبوض من املال، 

، وقد ورد لفظ القبض يف الذكر احلكيم يف عدة آيات ومنها قوله )٥(والقبضة: ملء الكف منه
عجرت هإِلَيطُ وسبيو قْبِضي اللَّه٦(ونَ))تعاىل: ((و(.  

ثانياً: الشركة القابضة إصطالحاً: وسنتناول يف هذه الفقرة تعريف الشركة القابضة يف 
  االصطالح الفقهي واالصطالح التشريعي وكما يأيت:

اليت تناولت موضوع دراسات يف االصطالح الفقهي: من خالل اطالعنا على ال  -١
يرى قهاء األجانب والفقهاء العرب، كما وبني الفتعريفاً متفق عليه هلا الشركة القابضة، مل جند 
بني فقهاء القانون العراقي  "ال يوجد تعريف متفق عليه للشركة القابضة"بعض الفقه العراقي أنه 

 .)٧(أيضاً
(شركة متتلك غالبية رأس املال يف  ومن التعريفات اليت عرفت ا الشركة القابضة بأا  

وجيـه نشاطها، وتكون الشركات الواقعـة حتت شركات أخريات، دف السيطرة عليها وت
كما عرفت بأا  .)٨(سيطرة الشركة القابضة شركات تابعة أو ما يسمى بالشركات اخلاضعة)

 الشركات يف املشاركات إدارة أخذ يف يكمن مايل وإداري حصري موضوع هلا (شركة
 القابضة بأا (هي لشركاتعرفت ا للكلمة الدقيق ، وباملعىن)٩(عليها) السيطرة بغية األخرى

. مث )١٠(بنفسها) عمليات ال تقوم بأي بينما شركاا بأسهم لالحتفاظ تشكيلها يتم اليت تلك
الشركة القابضة والذي يتمثل بتحكم بعض التعريفات تظهر خصيصة جوهرية من خصائص ان 



  
  

 

)٦٣٥(  

(هي الشركة اليت الشركة مبسألة تعيني مدير الشركة والسيطرة على قراراا حيث عرفها بأا 
حبيث تستطيع األوىل أن تقرر  ،)١١(هلا سيطرة معينة على شركة أخرى تسمى بالشركة التابعة

على القرارات اليت تتخذها اهليئة العامة  أو أن يؤثر ،من يتوىل إدارة الشركة التابعة
 .)١٢(للشركة)

إدارة الشركة التابعة،  ويتضح من التعريفات املتقدمة، أن السيطرة والرقابة على تكوين جملس  
رتب للشركة القابضة على متلكها لألسهم يف رأمسال تإمنا ناتج عن استعمال حق التصويت امل

قدية بني شركتني يتوافر إلحدامها احلق يف اعتالشركة التابعة من جهة، وناشئ أيضاً من العالقة ال
 .)١٣(من جهة اخرى تعيني جملس إدارة الثانية

تعريف الشركة القابضة بأا (شركة من شركات األموال، متتلك غالبية  ومما تقدم نستطيع  
رأمسال شركات أخرى تسمى بالشركات التابعة، وبه حتكم سيطرا على تلك الشركات إدارياً 
ومالياً مبختلف األوجه القانونية، بغية حتقيق األرباح للشركة األم وفقاً خلطة عمل استراتيجية 

 شركات الوليدة). واحدة تسري عليها ال

، يف االصطالح التشريعي: إذا كان الفقه مل يتفق على تعريف موحد للشركة القابضة  -٢
 أيضاَ، إال هلا واحد تعريف تتفق على القابضة مل ألحكام الشركات املنظمة التشريعات فإن

 من الشركة الغرض أن حيثة، السيطر على القابضة للشركة تعريفها يف ركزت أن مجيعها
 السيطرة أخرى بغرض شركات عدة أو شركة مال رأس يف املشاركة يف يتمثل قابضةال

البند (أوالً) يف القابضة  وعلى هذا املنوال سار املشرع العراقي يف تعريفه للشركات .)١٤(عليها
(قانون تعديل قانون الشركات  )١٥(٢٠١٩) لسنة ١٧من القانون رقم ( مكرر) ٧من املادة (

 حمدودة أو مسامهة شركة هي القابضة الشركة -(أ اعرفها بأ حيث )١٩٩٧لسنة  ٢١رقم 
 احلالتني بإحدى التابعة الشركات تدعى حمدودة أو مسامهة شركات أو شركة على تسيطر

 أن -٢إدارا.  السيطرة على إىل إضافة الشركة مال رأس نصف من أكثر تتملك أن -١:
 اسم يقترن أن جيب -املسامهة. ب كاتالشر يف إدارا جملس على السيطرة هلا تكون

 اليت واملراسالت واالعالنات األوراق مجيع كلمة (قابضة) يف نوعها إىل باإلضافة الشركة
  يتضح من النص املتقدم ما يأيت:الشركة). و عن تصدر
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  ال يف شركات االموال (مسامهة أو حمدودة).إأوالً: أن الشركة القابضة ال تكون 
 - كما هو حال املنظومة القانونية يف العامل  –العراقي قد اعتمد معيار السيطرة ثانياً: ان املشرع 

، إذ وردت مفردة السيطرة ثالث مرات يف املادة املشار كأساس لوضع مفهوم للشركة القابضة
  إليها آنفاً.

% من رأس مال ٥١ان السيطرة املنشودة تكون أما من خالل متلكها ملا يزيد عن ثالثاً: 
إضافة إىل سيطرا على االدارة، أو من خالل السيطرة على أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة 

  الشركات املسامهة.
، حيث ان النص اشترط أن إضافة كلمة (قابضة) إىل اسم الشركة باإلضافة إىل نوعهارابعاً: 

  .ومستنداا مجيعاًواعالناا ة يف مراسالت الشرك هذكريتم جيب أن 
  :)١٦(ة القابضة أهدافها يف دعم االقتصاد الوطين فيكون هلا ما يأيتولكي حتقق الشرك

هلا  - حيق للشركة القابضة أن تتملك األموال املنقولة والعقارية يف حدود نشاطها. ب -(أ
تأسيس الشركات املتفرعة عنها (التابعة) وإدارا أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت 

يكون هلا يف  - ركة أن تستثمر أمواهلا يف سوق األوراق املالية. دوز للشجي - ا. جتساهم فيه
وأخريا  - خرية. هسبيل دعم الشركات التابعة هلا وتشجيعها تقدمي قروض ومتويل وكفاالت لأل

متياز وغري ذلك من احلقوق غري حيق هلا متلك براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق اال
  ).ها للشركات التابعة هلا أو لغريهاغالهلا أو تأجريتسااملادية و

األعمال  قطاع قانون يف القابضة أما املشرع املصري فقد نظّم األحكام املتعلقة بالشركة  
 ولكن القابضة، للشركة تعريفاً القانون ، غري أنه مل يضع يف هذا١٩٩١لسنة  ٢٠٣العام رقم 

انون أن نستخلص بياناً ملفهوم نستطيع من خالل النصوص الواردة يف خمتلف مواد هذا الق
 الشركات هذه ) من القانون املذكور بأنه (...وتتخذ١الشركة القابضة، حيث ورد يف املادة (

 الشركة تتوىله (أن ) منه على٢( املسامهة) وكذلك ورد يف املادة شكل شركات بنوعيها
 تقوم أن االقتضاء عند يكون هلا كما أمواهلا استثمار هلا التابعة الشركات خالل من القابضة

 تطبيق يف تابعة شركة ) من القانون ذاته فقد بينت أنه (تعترب٦بنفسها)، اما املادة ( باالستثمار
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 ماهلا رأس % من٥١القابضة  الشركات إلحدى يكون اليت الشركة القانون هذا أحكام
سوق  يف ملةالعا القابضة للشركة خاصاً تنظيماً وضع املصري املشرع األقل). كما أن على

 للشركة القابضة ، حيث أجاز١٩٩٢لسنة  ٩٥رقم  أحكام القانون مبوجب املالية األوراق
باألسهم. ومن خالل  توصية شركة أو مسامهة شركة األوراق املالية تأسيس سوق يف العاملة

والذي  القابضة، الشركة لعمل اإلطار العام أن املشرع املصري قد وضع القول ما تقدم ميكن
  :)١٧(ما يأيتثل فييتم

  شركة مسامهة الشركة القابضة شكل تأخذ أوالً: أن
  هلا. التابعة الشركات خالل من أمواهلا تلك الشركة باستثمار ثانياً: تقوم

 مال % من رأس٥١ عن تقل ال نسبة بتملك القابضة الشركة ألزم ثالثاً: أن املشرع قد
 الشركات
 السيطرة من متكنها اليت األغلبية على املال، واحلصول رأس أغلبية مبعىن متلك أي التابعة هلا،

  التابعة. على الشركات
التعريفات الفقهية والتشريعية للشركة القابضة اليت وأن اختلفت يف الصياغة أو ومن خالل  

األلفاظ إال أا اتفقت يف املعىن يف أنه لكي نكون أمام شركة قابضة يشترط توافر الشروط 
  التالية:

شركة جتارية: فالشركة القابضة ليست نوعاً جديداً من شركات االشخاص  أن تكون -١
وشركات االموال، بل هي كقاعدة عامة شركة كأي شركة اخرى ذات شخصيــة معنوية 

 .)١٨(ن تكون شركة قابضةع بأهلية التملك وتصلح من مث ألتوتتم
 الشركة هيا وأمهه األموال شركاتأن أبرز أنواع حيث أن تأخذ شكل شركة مسامهة:  -٢

ة غالباً، أو أن تكون شركة مسامه شركة شكل ظم يفتتن القابضة الشركة فإن املسامهة،
 .)١٩(حمدودة

قلنا أن اهلدف الرئيس من تأسيس الشركة القابضة هو أن توجد شركة تابعــــة:  -٣
فالشركة القابضة شركة متتلك اغلبية رأمسال يف شركات سيطرا على الشركات التابعة هلا. 

 .)٢٠(توجيـه نشاطهابغية  )تابعة او الشركات اخلاضعةالشركات بالما يسمى (اخرى 



 
 

 

)٦٣٨(  
 

للشركة ان يكون هنالك سيطرة  ينبغيسيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة:  -٤
وضع اخلطة بكأن تقوم الشركة القابضة ونشاطها، على قدرات الشركة التابعة القابضة 
 . )٢١(ذلك ىلللشركات التابعة وما إالية واالستثمارية حتديد السياسية املو ـةياالنتاجـ

جيب ان تتمتع الشركات التابعة بالشخصية املعنوية : استقالل الشركــة التابعة -٥
ان يكون هنالك انفصال تام بني الشخصية االعتبارية املستقلة عن الشركة القابضة. مبعىن 

 ٢٢).والقانونية للشركــة التابعة عن الشركة القابضة
  القابضة الشركات أنواع: لفرع الثاينا

 وضحنا فيما سبق أن الشركة القابضة حديثة النشأة والظهور، ومع ذلك فإن هلا أنواع خمتلفة  
  :، اليت ميكن إمجاهلا مبا يأيتخالهلاتظهر من 

 للشركة األمثل الصافية: تعد الشركة القابضة الصافية، الشكل القابضة الشركةأوالً: 
التابعة األخرى،  الشركات يف رأس املال الذي متتلكه إدارة يف نشاطها ينحصرالقابضة، إذ 

 حصراً، إدارياً عملها أو استثماري، مبعىن أن صناعي أو جتاري نشاط أي من غري أن متارس
 .)٢٣(للشركات يتحدد بالرقابة والتوجيه

القطاعات (التجارية  هذه الشركة بأعمال خمتلطة بني املختلطة: وتقوم القابضة شركةثانياً: ال
 نشاطات األخرية بإدارة حيث تقوم قابضة، عملها بصفة شركة إىل باإلضافة والصناعية)،

  .)٢٤(التجارية العائدة هلاة واملصاحل الصناعي وتسيريها، خلدمة التابعة بقية الشركات
ف من تتأل خاص من أنواع الشركات القابضة، إذ نوع هية: العائلي القابضة الشركةثالثاً: 

 شركة معينة، ويكون جمموع عمل يرأس فرد منهم وكل واحدة، عائلة أفراد من جمموعة
الواحدة، كما  العائلة أفراد بني باتفاق الشركة للعائلة، وتنشأ هذه الشركات خاضع هذه

 عائلية قابضة، وحيدد االتفاق املربم بينهم القبول هذه الشركات، شركة جمموعة من تتشكل
 واستبعاد القابضة الشركة داخل التوازن على ها من املسائل بغية احملافظةوغري واألفضلية
 شراء الورثة، من خالل بتجميع يسمح م، ومن مزايا هذا النوع أنه املرغوب غري الشركاء



  
  

 

)٦٣٩(  

 لدفع الالزمة السيولة على يسهل عملية احلصول كما أنه الراغبني باالنسحاب، ورثة سندات
 .)٢٥(التحويل حقوق
 لتركيز املشاريع وجتميعها، أي أا أداة عن عبارة التجميعية: هي القابضة الشركة: رابعاً

االقتصادية  خمتلف امليادين يف طاقاا وتنظيمها مجعت بغية جمموعة شركا جتمع شركة
  .)٢٦(بينها فيما متقاربة بأعمال مماثلة أو والتجارية اليت تقوم

  خيتلط ا من مفاهيم متييز الشركة القابضة عما: الفرع الثالث
ها وهيكليتها مع مفاهيم وتشكيالت أخرى تتقارب تقد خيتلط مفهوم الشركة القابضة وتشكيل 

معها يف الواقع العملي، لذا سنبني يف هذا الفرع متييز الشركة القابضة عما قد خيتلط ا من 
  مفاهيم، وكما يأيت:

: يقصد باملشروع املتعدد اجلنسيات بأنه الشركة القابضة واملشروع املتعدد اجلنسيات أوالً:
إال أا مجيعاً ختضع  ،(عبارة عن كيانات متعددة لكل منها هويته املستقلة وموطنه املستقل

 من دول عدة بني تتوزع شركات . وتعرف كذلك بأا (جمموعة)٢٧(إلدارة مركزية واحدة)
 تقليل عن حبثا املةمتك اقتصادية مشروعات عدة أو اقتصادي واحد مشروع حتقيق أجل

  .)٢٨(الشركات) جمموعة نشاط عن الناتج الربح أجل تعظيم من اإلنتاج نفقات
هي  وإمنا ،ا خاص قانوين كيانيس هلا اقتصادية ل مؤسسةأن املشروع املتعدد اجلنسيات يعد  

قانوين مستقل، حىت لو  اقتصادي جيمع عدد من األعضاء الذين يتمتعون بكيان تشكيل جمرد
وإن الذي جيمع كالً من املشروع املتعدد اجلنسيات والشركة ة، موحد إلدارة وا خيضعونكان

 أما إال منهما، لكل الرئيسة تعدها اإلدارة اقتصادية استراتيجية على يقومان القابضة أما
 القابضة والشركات التابعة هلا يفترقان يف النمطية واهليكلية، حيث أن النمط الغالب للشركة

 األم التابعة للشركة الشركات يف حني تتوزع واحدة، دولة جنسية وطنية حتمل ا شركاتأ
الدولة اليت  جنسية شركة كل دول من جهة، وحتمل عدة يف اجلنسيات، املشروع متعدد يف

  )٢٩(من جهة أخرى تستوطنها
ة بني االختالفات املوجود من : على الرغم)٣٠(ثانياً: الشركة القابضة وشركة االستثمار

نقطة االلتقاء بينهما النظرية والقانونية، إال أن  االستثمار من الناحيتني وشركة القابضة الشركة



 
 

 

)٦٤٠(  
 

 أن غري أخرى، شركات يف األسهم متلّك أن نشاطهما متماثل، والقائم علىتتمثل يف 
 وامنا فيها، تساهم اليت تلك الشركات إدارة للسيطرة على تسعى ال االستثمار شركات

 أمواهلا توظّف فهي ولذا لتحقيق الربح، هذه الشركات أسهم يف أمواهلا استثمار هو اهلدف
 منها، وهذه املسامهة كلٍ به تقوم الذي النشاط حيث من شركات عدة يف من خالل املسامهة

بغية احلصول على  مناسباً تراه الذي شركات حمدودة بالقدر بني حمدودة عادة، وموزعة تكون
فإن اهلدف الرئيس الذي تسعى إليه هو السيطرة  القابضة الشركة أما .)٣١(يهتبتغ الذي الربح

 ذات تلك الشركات مال رأس يف متلكها أو التابعة من خالل مسامهتها على إدارة الشركات
 املسامهة أو السيطرة هلا يضمن الذي وبالقدر متكامل أو متشابه املشابه متماثل أو النشاط
  .)٣٢(علي الفعلية
 الشركة القابضة والشركة الشقيقة: تعرف الشركة الشقيقة بأا (الشركة اليت تتضمن ثالثاً:

. بعبارة أخرى أن الشركة تعد شقيقة لشركة )٣٣(العمومية ذات مسامهي شركة أخرى) مجعيتها
أخرى، عندما تكون اهليئة العامة يف كلتا الشركتني واحدة، أي أما تتكونان من املسامهني 

 من الشركتني الشقيقتني مستقلة عن األخرى، فال توجد بينهما عالقة تبعية ذام. إن كالً
قانونية، فالشركة الشقيقة غري تابعة من الناحية القانونية للشركة األخرى، فأسهم أحدى 
الشركتني ال تعد مملوكة لتلك الشركة ال كلياً وال جزئياً، أما بالنسبة لس إدارة الشركتني 

واألمر يف ذلك مناط باهليئة العامة، كما  ،قد يتماثل يف كل منهما وقد ال يتماثلالشقيقتني فهو 
. أما )٣٤(ال يوجد ما مينع من أن تكون كلتا الشركتني القابضتني تابعتني لشركة قابضة أخرى

الصفة املميزة للشركة القابضة وكما اوضحنا سابقاً فهي صفة سيطرة الشركة القابضة (األم) 
  لتابعة أو الوليدة.على الشركة ا
  وسائل سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة هلا: املطلب الثاين

اذا كانت الشركة التابعة تتمتع بشخصيتها املعنوية على وجه االستقالل عن الشركة القابضة،  
لشركة أي ا –، ألا فحسب إال أن هذا االستقالل ليس استقالالً واقعياً إمنا إستقالالً قانونياً

تدير مشروع اقتصادي متكامل واقعاً، وتتربع الشركة األم على قمته، مما يتيح هلا  –القابضة 



  
  

 

)٦٤١(  

. لذلك سنبني يف هذا املطلب )٣٥(فرض سيطرا االدارية واملالية على الشركات التابعة هلا
والثاين  وسائل سيطرة الشركة القابضة على شركاا التابعة يف فرعني، األول السيطرة االدارية،

  السيطرة املالية، وكما يأيت:
  السيطرة اإلدارية: الفرع األول

إن من أهم السمات األساسية للشركة القابضة وأوهلا هي متتعها بالسيطرة، بل هي الغرض  
والفكرة الرئيسية من انشاءها، واليت تستمدها من متلكها ألغلبية رأس املال يف شركاا التابعة 

لرأس املال ارد من عنصر السيطرة ال يعطيها صفة  رة، وإن التملكوالذي خيوهلا االدا
  .)٣٦(القبض

 جملس أعضاء وعزل تعيني حبق القابضة الشركة ومن مظاهر السيطرة االدارية هو أن تتمتع 
 أن إال القابضة، الشركة إدارة عن بشكل منفصل اإلدارة هذه وتعمل التابعة، الشركة إدارة
 بشكل سيطرا متارس الشركة القابضة إن حيث الشكلية، الناحية مند يع االنفصال هذا

 التابعة االستثمارية للشركات السياسة بتحديد وتقوم االستراتيجية، القرارات على كامل
الشركة  ومنع القابضة، للشركة العامة اخلطة إطار يف وحصرها التابعة الشركة وتوجيه
 القابضة، الشركة قبل من املرسومة اخلطط جخار جديدة مشاريع بأي القيام من التابعة
  .)٣٧(األرباح منممكن  قدر أكرب حتقيق من القابضة الشركة حىت تتمكن وذلك

 االقتصاديةة والعامة االستراتيجي املتعلقة بالسياسة األم الشركةالقرارات اليت تأخذها  إن 
تبقى  تلك الشركات من شركة كلّ من أنّ الرغم هلا الشركات التابعة مجيعها، على ختضع
، وبالرغم من )٣٨(قرارات مناسباً من تراه ما املعنوية، وحريتها يف اختاذ بشخصيتها حمتفظة

ذلك، وألن الشركة القابضة متلك أكثر من نصف رأمسال الشركة التابعة، فيكون هلا حينئذ 
الشركة  تكسب. ولكي )٣٩(ا عن طريق السيطرة على اجهزا االداريةاالسيطرة على ادار

 نشاط توجيه صالحية على احلصول تتمكن من اإلدارية، فال بد من أن القابضة ميزة السيطرة
  .)٤٠(التجارية التابعة الشركة

 نشاط أوجه بطريق اهليمنة على التابعة الشركة إدارة يف القابضة الشركة تدخل ظهروي 
 اهلامة املتعلقة قراراتاختاذ ال سلطة احتكار التابعة بشكل كامل، من خالل شركاا



 
 

 

)٦٤٢(  
 

 إدارياً على للسيطرة القابضة اليت تتبعها الشركة االساليب أو . ومن الوسائل)٤١(بالنشاط
  هلا، ما يأيت: التابعة الشركة

 تستطيع اذ التابعة: الشركة أسهم من أكثر % أو٥١نسبة  القابضة الشركة متلك  -١
 الشركة بقرارات تتحكم أن تستطيع وبه العامة، اهليئة يف األصوات بأغلبية التحكم بذلك
 أكثر تتملك أن ة من خالل طريقني (أوهلما؛وقد نص املشرع العراقي على هذه احلال.)٤٢(التابعة

 السيطرة هلا تكون إدارا. ثانيهما؛ أن السيطرة على إىل إضافة الشركة مال رأس نصف من
 .)٤٣(املسامهة) الشركات يف إدارا جملس على

 أعضاء عزل أو تعيني يف القابضة الشركة حق على التابعة لشركةا نظام إذا نص  -٢
 أعضاء عزل أو تعيني بقرارات تتحكم أن ذلك خالل من تستطيع : إذ)٤٤(ادارا جملس
 على اإلدارية القابضة السيطرة للشركة يتحقق هلا، وبذلك التابعة الشركات ادارات جملس

 اهليئة على السيطرة من متكنها األسهم من معينة نسبة متتلك أن دون التابعة، الشركة
 يف ممثليها بتعيني القابضة الشركة . وقد نص على ذلك املشرع العراقي بقوله (تقوم)٤٥(ةالعام

اعضاء  بقية انتخاب يف االشتراك هلا حيق وال مسامهتها، بنسبة التابعة الشركة إدارة جملس
ابضة احلق يف تعيني ممثليها يف جملس ، نالحظ من هذا النص أنه اعطى للشركة الق)٤٦(الس)

ادارة الشركة التابعة، بالقدر الذي متتلك فيه نسبة مسامهة يف تلك الشركات التابعة، مبعىن لو 
% من أعضاء ٥٥% فإا ستعني ٥٥أن نسبة مسامهة الشركة القابضة يف الشركات التابعة 

بضة من االشتراك يف انتخاب بقية جملس االدارة. كما أن البند املشار إليه منع الشركة القا
 االعضاء خارج نسبة مسامهتها.

 الشركة حبيث متارس :التابعة الشركات على اإلدارية الرقابة القابضة الشركة تويل  -٣
بأداء واجباا  الشركات التابعة هلا التزامات على إدارية بصورة مستمرة رقابة القابضة

 ونفوذها القابضة سيطرا الشركة ملمارسة فاعلية ثراألك وتعد هذه الرقابة الوسيلة ومهامها،
وإن هذه الرقابة متأتية فعالً من امتالك الشركة القابضة ملا يزيد عن  .)٤٧(التابعة شركاا على
 % من رأس مال الشركة التابعة، وسيطرا على جملس إدارا أيضاً.٥١



  
  

 

)٦٤٣(  

أن  أنه جيوز األصل :هلا القابضة الشركة يف مسامهاً التابعة الشركة تكون ان حظر  -٤
 الشركة يف خيتلف قد إال أن األمر أخرى، شركة مال رأس يف أسهماً شركة أي متتلك

 لألخرى يف الوقت ذاته، قابضة الشركتني من كل ألن ذلك األمر لو جاز فيها جلعل القابضة،
على  نصوقد  .)٤٨(القابضة الشركة عليها اليت تقوم والتحكم السيطرة بفكرة يطيح وهو ما

 ويعد القابضة الشركة يف اسهماً متلك التابعة الشركة على حيظر(ذلك املشرع العراقي بأنه 
 .)٤٩(التابعة) الشركة إىل القابضة الشركة من األسهم ملكية نقل شأنه من تصرف باطالً كل

ضة، ومن هذا النص يظهر جلياً أن الشركات التابعة حمظوراً عليها متلك أسهما يف الشركة القاب
كما ان أي تصرف من الشركة القابضة ينقل ملكية اسهمها اىل الشركات التابعة يعد باطالً، 

 ألن النص املتقدم من النظام العام الذي ال جيوز خمالفته.
 من يأت مل التابعة، شركاا على االدارية سيطرا القابضة الذي يدعو إىل تدعيم الشركة إن 

 القائمة التابعة الشركات موعة بالنسبة املركزية ية للسيطرةفراغ، بل أن هناك ضرورة حتم
وجود  يقتضي التابعة الشركات بني املقصود التكامل الرأسي، ألن اهلرمي أو التكامل على

 للشركة بالنسبة أما .)٥٠(ةشامل انتاجية خطة الشركات يف اطارة تلك أنشط بني تنسيق
 اليت األخرى للشركات والتخطيط اتسالدرا بتقدمي تعىن شركة أا فبحكم القابضة،

 فهي املختلفة، التجارية أحد ااالت يف الفنية واملعرفة الدراية متتلك واليت عليها، تسيطر
 عن خيتلف بنشاط منها واحدة ختتص كل شركات جمموعة على السيطرة تستطيع بذلك
يسمى  ما القابضة كةالشر حتقق اموعة، وبذلك هلذه تنتمي اليت األخرى الشركة نشاط

  .)٥١(املختلفة للمشروعات االقتصادي بالتكامل
وقد نص املشرع املصري على مسألة السيطرة اإلدارية للشركة القابضة على شركاا التابعة،  

) ٢١املادة ( نصت % من رأس مال شركات أخرى، حيث٥١من خالل متلكها ملا يزيد على 
 يتوىل القانون هذا من ٤املادة  أحكام مراعاة أنه (مععلى  )٥٢(العام األعمال قطاع قانون من

 شركات مع باالشتراك أو قابضة مبفردها شركة بأكمله ماهلا رأس ميلك اليت الشركة إدارة
 سنوات ملدة ثالث يعني إدارة جملس العام القطاع بنوك أو عامة أشخاص أو أخرى قابضة
 ٤أحكام املادة  مراعاة أنه (مع ذاته على القانون ) من٢٢املادة ( نصت للتجديد)، كما قابلة
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 اعتباريون أشخاص أو أفراد ماهلا رأس يف يساهم اليت الشركة إدارة يتوىل القانون هذا من
، ومن النصني املتقدمني يتضح أن اإلدارة يف الشركات القابضة وشركاا التابعة القطاع...) من

قق عنصر السيطرة االدارية للشركة القابضة قد أنيطت مبن ميلك أغلبية رأس املال، وذا يتح
  التابعة هلا. على الشركات
  السيطرة املالية: الفرع الثاين

وباإلضافة  .بينا فيما تقدم السيطرة االدارية اليت تتمتع ا الشركة القابضة على شركاا التابعة 
د السياسة املالية لذلك فهناك السيطرة املالية واليت تتجلى يف وضع اخلطط االنتاجية وحتدي

واالستثمارية للشركات التابعة إضافة اىل الرقابة املستمرة اليت تفرضها عليها الشركة القابضة، 
. وإن )٥٣(وإن العالقة املالية الرابطة بني الشركة القابضة والشركات التابعة هلا عالقة مركزية

الشركات  مسالأر يف ألسهما القابضة ألغلبية هذه السيطرة املالية متأتية من متلك الشركة
 الشركة يف للمسامهني العامة يف اجلمعية بالتصويت هلا احلق يعطي التابعة، وهذا التملك

  .)٥٤(التابعة
  للشركة القابضة على الشركات التابعة ما يأيت:ومن مظاهر السيطرة املالية  

بعة التا الشركة األصول املالية واألرباح وأموال نقل القابضة الشركة قدرة  -١
 لتمويل التابعة إىل إحدى الشركة العائدة األصول بعض استعمال، أو من خالل األخرى
 إفالسها وإعالن أمواهلا إىل تصفية التابعة شركاا إحدى بواسطة دفع أو أخرى، تابعة شركة

 بالشكل التابعة شركاا نشاطات يف تتدخل األخرية ألنة، القابض الشركة مصلحة لتحقيق
 .)٥٥(حيقق استراتيجيتها الذي

 حدةمو عمل خطة تطبيق خالل من أرباحها زيادة على القابضة الشركة تعمل  -٢
 من العديد يف املتناثرة الشركات تلك جهود تتضافر حبيث التابعة شركاا على مجيع

 .)٥٦(ةالذاتي ملصاحلها اعتبار األماكن دون
قوم بتحديد السياسة املالية الشركة األم ويف سبيل حتقيق سيطرا املالية، تإن   -٣

للشركات الوليدة، كما حتدد آلية متويل تلك الشركات من خارج هذه الشركات أو خارجها، 
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 ،وتتدخل أيضاً بطريقة توزيع أرباح الشركات التابعة وحتديد نسبها اليت توزع على الشركاء
 .)٥٧(كةاليت ينبغي االحتفاظ ا لدى الشر (السيولة النقدية)ونسب االحتياطي 

حتديد جماالت االستثمار ووضع اخلطة االنتاجية لكل شركة الشركة القابضة تتوىل   -٤
حتديد اسعار السلع اليت تنتجه، وحتديد اسواق التصدير وتوزيعها بني شركاا  لكتابعة، وكذ

 .)٥٨(التابعة وفقا ملا تقتضيه مصلحة املشروع
نشأا تكون برأمسال حمدود، وبتمويل من  وجتدر اإلشارة إىل أن الشركات التابعة منذ بداية 

الشركة القابضة، باالضافة اىل التمويل احمللي املتوفر، والذي ال يعد كافياً لسد احتياجاا، مبعىن 
ضعف املصادر املالية، وعلى هذا األساس تبقى الشركات التابعة حمتاجة بصورة مستمرة 

ماليا من خالل القروض، بالشكل الذي يضمن  للتمويل املايل من الشركة القابضة اليت تدعمها
  .)٥٩(سيطرة مالية اضافية للشركات القابضة على شركاا التابعة

يظهر مما تقدم أن الشخصية املعنوية للشركة التابعة أو الوليدة تذوب أو تنصهر داخل و 
ة عن إرادة وبتعبري آخر؛ مل تعد للشركة الوليدة إرادة مستقل ،الشخصية املعنوية للشركة األم

مما يؤدي إىل  ،الشركة القابضة، وإن مصلحة الشركة الوليدة ختتلط مبصلحة الشركة األم
  .)٦٠(فقدان الشركة الوليدة استقالهلا املايل واإلداري واقعاً

 القابضة الشركة بقوله (تعدللشركة القابضة إن املشرع املصري نص على السيطرة املالية  
 ومصروفات وإيرادات املسامهني وحقوق والتزامات ولأص تعرض جممعة مالية قوائم

 حتددها اليت والبيانات والشروط لألوضاع وفقاً هلا التابعة والشركات الشركة واستخدامات
 الشركة تعد، نص املشرع العراقي على أنه (عىنوقريب من هذا امل .)٦١(التنفيذية...) الالئحة
 شركاا وجلميع هلا واخلسائر وبيانات باألرباح عةجمم ميزانية مالية سنة كل اية يف القابضة
، )(٦٢)الدولية احملاسبية املعايري تتطلبه ملا وفقاً املقررة باإليضاحات والبيانات مشفوعة التابعة

ومن النصني املتقدمني ألزم املشرعني املصري والعراقي الشركة القابضة بأن تقوم بإعداد القوائم 
صول الشركات التابعة هلا والتزاماا وحقوق املسامهني فيها، كذلك املالية جممعة تعرض فيها أ

بيان االيرادات الداخلة للشركات، واملصروفات اليت صرفتها الشركات وأوجه الصرف، 
واألرباح املتأتية من نشاط الشركات، واخلسائر اليت حلقتها، وأية استخدامات للشركة القابضة 
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اً بالبيانات الثبوتية، وقد وضع املشرع العراقي قيدين يف وشركاا التابعة، وكل ذلك مرفق
إعداد هذه امليزانية أو هذه الكشوفات، أوهلما ان يكون تقدميها يف اية كل سنة مالية، 
وثانيهما أن يكون هذا االعداد وفقاً ملعايري احملاسبية الدولية. وقد أحسن املشرع العراقي يف 

نات والكشوفات احملاسبية للمعايري احملاسبية الدولية بوصفها نصه على ذلك، أي بإخضاع املواز
  معياراً يتبع يف غالبية دول العامل.

  اخلامتة:
 ،هلا) آليات سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعةيف ختام هذه الدراسة املوجزة عن ( 

  توصلنا يف ايته اىل مجلة من النتائج وعدد من التوصيات، وكما يأيت:
  ميكن امجال هذه النتائج مبا يأيت: الً: النتائج:أو
الشركة القابضة نوع حديث النشأة من أنواع شركات األموال، وهي شركة متتلك  -١

غالبية رأس املال يف شركات أخريات تسمى بالشركات التابعة او الشركات الوليدة، دف 
 السيطرة عليها وتوجيـه نشاطها، وفقاً ملصلحتها

 التابعة وتتمتع األخرية بالشخصية املعنوية، لقابضة قانوناً عن شركااا تستقل الشركة -٢
 وإدارياً. للشركة القابضة سيطرة على شركاا الوليدة مالياً وبالرغم من ذلك تبقى

مل يتفق الفقه وكذلك التشريعات القانونية املنظمة ألحكام الشركة القابضة على  -٣
ا تتفق يف أا ينبغي أن تتمتع بالسيطرة االدارية واملالية املتأتية عن متلك تعريفا موحدا هلا غري ا

 % من رأس مال الشركات التابعة.٥١ما ال يقل عن 
 الشركات عرفها يف قانون القابضة حيث املشرع العراقي يف تعريفه للشركات -٤

 -مكررة) منه بأن (أ ٧ة (املادأوالً) من البند ( املعدل ١٩٩٧) لسنة ٢١العراقي رقم (
 أو مسامهة شركات أو شركة على تسيطر حمدودة أو مسامهة شركة هي القابضة لشركةا

 مال رأس نصف من أكثر تتملك أن.١: احلالتني بإحدى التابعة الشركات تدعى حمدودة
 يف إدارا جملس على السيطرة هلا تكون .أن٢إدارا.  السيطرة على إىل إضافة الشركة
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نظّم األحكام إال أنه  املصري فلم يضع تعريفا للشركة القابضة املسامهة) أما املشرع الشركات
 ولكن ،١٩٩١لسنة  ٢٠٣األعمال العام رقم  قطاع قانون يف القابضة املتعلقة بالشركة

نستطيع من خالل النصوص الواردة يف خمتلف مواد هذا القانون أن نستخلص أن الشركات 
ت التابعة وجيب ان تكون بصورة % من رأس مال الشركا٥١القابضة جيب |أن متتلك 

 شركة مسامهة.
. وتوجد ان هناك عدة انواع للشركة القابضة وعلى رأسها الشركة القابضة الصافية -٥

عدة مفاهيم تقترب من مفهوم الشركة القابضة وقد ختتلط معها كاملشروع املتعدد اجلنسيات 
شركة القابضة هو عنصر هذه التشكيالت عن ال زوشركة االستثمار وغريها، اال ان ما ميي

 السيطرة الذي تتمتع به الشركة االم.
إن السيطرة اليت متارسها الشركة القابضة على الشركات التابعة هي السيطرة  -٦

% من رأمسال الشركات التابعة ٥١االدارية واليت تأيت من متلكها مبا ال تقل نسبته عن 
، وهذا ما تبناه الشركة القابضةوحتكمها يف جملس ادارة تلك الشركات، مبا حيقق مصلحة 

 املشرع العراقي واملشرع املصري أيضا.
على الرغم من استقالل الشركات التابعة ومتتعها بالشخصية املعنوية وذمتها املالية  -٧

املستقلة عن الشركة القابضة، إال أنه عند اعداد امليزانية واحلسابات اخلتامية موع الشركات 
 ة القابضة تظهر مجيع الشركات حينئذ بشكل وحدة اقتصادية واحدة.التابعة اململوكة للشرك

  نقترح التوصيات اآلتية:ثانياً: التوصيات: 
ينبغي إعطاء مساحة للشركات التابعة لتنظيم عملها حتقيقاً ملبدأ اإلستقاللية املعنوية   -١

شرعية وقانونية واحملافظة عليها، محاية حلقوق الدائنني، وان يكون ذلك االستقالل حمدد مبدى 
 النشاطات أو األعمال اليت تؤديها الشركة. 

نوصي املشرع العراقي مبعاجلة بعض القصور التشريعي الوارد يف االحكام املتعلقة   -٢
، ومدى جواز العالقة بني الشركة القابضة والشركات التابعة تنظيم بالشركة القابضة، كبيان
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ويستحسن لو أنه أفرد هلا  ،هلا التابعة كاتالشر وحقوق القابضة ألموال الشركة استخدام
 عن بقية الشركات. واختالفها باباً خاصا يتناول مجيع أحكامها ألمهيتها االقتصادية والتجارية

نوصي بتعديل قانون الشركات العراقي من خالل منح مسجل الشركات وديوان   -٣
ى مالئمتها لألهداف اليت الرقابة املالية الرقابة على نشاطات وأعمال الشركة القابضة ومد

 انشئت على أساسها.
مبا  ١٩٩٧لسنة  ٢٢نوصي املشرع العراقي بتعديل قانون الشركات العامة رقم   -٤

يسمح من تشكيل شركة قابضة عامة تتحكم يف عدة شركات عامة مملوكة للدولة خصوصا 
 فيما يتعلق بالشركات العامة املنتجة.

ليط الضوء على أحكام الشركة القابضة األخرى نوصي الباحثني يف جمال القانون بتس  -٥
مما مل يتيح لنا سعة البحث دراستها، كموضوع املسؤولية القانونية للشركة القابضة عن شركاا 

 التابعة.
  اهلوامش:

                                                
 ولو أحد فيه يشاركها أن دون تامة فيه ملكية املستثمر املشروع أو اإلنتاجية الوحدة متلك اليت األم: الشركة بالشركة يقصد -١

 رأس من جلزء متلكها ما خالل من أخرى شركات على تسيطر شركة املسيطرة بإعتبارها بالشركة بعضهم ضئيلة. ومساها بنسبة
 يفضل تسميتها الفقة غالبية أن إال أسهمها، من لنسبة متلكها بفعل القابضة بالشركة تسميتها اآلخر البعض فضل حني يف ماهلا

 اخلاضعة األخرى الشركة والشركات هذه بني القائمة القوية العالقة توضح اليت التسميات أدق باعتبارها األم بالشركة
 الدول ومصاحل األجنيب االستثمار القابضة يف والشركة األم الشركة مدور، استراتيجية لسيطرا. ينظر على الترتيب: أ.م. مجيلة

 بسكرة، اجلزائر، العدد – خيضر حممد جامعة- السياسية  والعلوم احلقوق واحلريات، كلية احلقوق املضيفة، حبث منشور يف جملة
 للتركز واالقتصادية القانونية األوجه يف دراسة القوميات، متعددة الشركات عيسى، حسام؛ ٤٠٩، ص ٢٠١٦ الثالث، ديسمرب

  .١١٢ ص ،١٩٩٠بريوت،  والنشر، للدراسات العربية املؤسسة ،١املايل، ط
مروان بدري اإلبراهيم، طبيعة العالقة القانونية بني كل من الشركة القابضة والشركة املتعددة اجلنسيات من جهة والشركات  -٢

  .٧٦، ص ٢٠٠٧، ٩، العدد ١٣لة املنارة، الد حبث منشور يف جمالتابعة لكل منها من جهة أخرى، 
، شركة (يف مشروع قانون الشركات االردين والقانون املقارن) حممد حسني إمساعيل، الشركة القابضة وعالقتها بشركاا التابعة -٣

 .١١، ص١٩٩٠شقري وعكشة للطباعة، عمان، 
علماء (أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون)، تعريب: حسن هاين القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكَري، دستور ال -٤

  .١٥١، ص ٢٠٠٠لبنان،  –، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت ٢، ج١فحص، ط
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  .٤١٦، ص ٢٠٠٨لبنان،  –، دار احياء التراث العريب، بريوت ١د.ناصر سيد أمحد وآخرون، املعجم الوسيط، ط -٥
  .٢٤٥: اآلية سورة البقرة -٦
ينظر ذا الشأن: د.فوزي حممد سامي، الشركات التجارية (األحكام العامة واخلاصة، دراسة مقارنة)، مكتبة دار الثقافة والنشر  -٧

  .١٢٤، ص٢٠٠٥والتوزيع، عمان، 
  ١٩حممد حسني إمساعيل، مصدر سابق، ص  -٨
  .٢٧، ص١٩٩٢ماجد مزحيم، شركة اهلولدنغ، دار العلم للماليني، بريوت،  -٩

حبث منشور يف ، ٢٠١٩لسنة  ١٧الشركات القابضة وفق تعديل قانون الشركات العراقي رقم جوراين،  محزة محيد اخالصم. -١٠
  .١٢٣، ص ٢٠٢٠، ١اجلزء  ،٤، العدد ٤، الد ٤السنة  للحقوق، تكريت جامعة جملة

ة أو غري املباشرة املستمرة واملستقـرة لشركة أخرى مستقلة الشركة التابعة (هي الشركة اليت ختضع للسيطرة املالية املباشر -١١
  .٢٠حممد حسني امساعيل ، مصدر سابق، ص  عنها قانوناً وتنتج السيطرة املالية من متلك نسبة مؤثرة من رأمسال الشركة) ينظر:

  .٥٦٣د.فوزي حممد سامي، مصدر سابق، ص -١٢
نسية والقانون الواجب التطبيق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستري، كلية ميامة متعب مناف السامرائي، الشركات متعددة اجل -١٣

  .٤٢، ص ٢٠٠٥جامعة املوصل،  -القانون 
اآلثار القانونية ألكتساب الشخصية االعتبارية للشركة وانتهاؤها (دراسة قانونية)، رسالة  يوسف عبد الكرمي ار توم، -١٤

  .١٩، ص ٢٠١٩ريقيا العاملية، اخلرطوم، السودان، جامعة أف –ماجستري، كلية الشريعة والقانون 
  ، السنة احلادية والستون.٢٠١٩أيلول  ٩هـ ،١٤٤١/ حمرم /  ١٠) يف ٤٥٥٤منشور يف جرية الوقائع العراقية بالعدد ( -١٥
  .٢٠١٩) لسنة ١٧رقم ( من القانون مكرر) ٧البند (ثانياً) من املادة ( -١٦
 العدد - األكادميية البحوث العامة، حبث منشور يف جملة للشركات القانونية الطبيعةالسائح،  ميلود علي حممد.أينظر:  -١٧

  .١٦٠العاشر، ص 
 ١٥، مصدر سابق، صحممد حسني إمساعيل -١٨
، ٢٠١١لبنان،  ،ن دار نشربدو والتجار، التجارة قانون أساسيات يف الوايف عواضة، شعالل البستاين؛ علي يوسف سعيد -١٩

 بوقرة أحممد بوداو، جامعة - احلقوق ماجستري، كلية اجلزائري، رسالة التشريع يف القابضة ية، الشركةسام اليل ؛ بن٤٠٤ص 
  وما بعدها. ١٧، ص ٢٠١٩س، اجلزائر، بومردا

 جامعة اىل مقارنة)، رسالة ماجستري مقدمة والفرعية (دراسة القابضة للشركات القانوين حممد، اإلطار حامد كمال ارش -٢٠
  .٤٥، ص ٢٠١٤ودان، اخلرطوم، الس

 األردين القانونني بني مقارنة القابضة (دراسة الشركة عن التابعة الشركة استقالل مدى، الغوشة أمحد حسني معتصم -٢١
،  ص ٢٠٠٧العليا، األردن،  للدراسات العربية عمان جامعة - العليا  القانونية الدراسات واإلجنليزي)، اطروحة دكتوراه، كلية

٤٧.  
  ٣١حممد حسني ـ مصدر سابق ـ صامساعيل  -٢٢
  ٣٨ماجد مزحيم، مصدر سابق، ص  -٢٣
  ٣٩ماجد مزحيم، مصدر سابق، ص  -٢٤
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 واملقارن، اجلزائري التجاري القانون يف الشركات جممع حسينة، ؛ وينظر: بركات٢٠بن اليل سامية، مصدر سابق، ص  -٢٥

 األم والشركة القابضة سارة، الشركة ؛ ساسي١٤، ص ٢٠١٠ قسنطينة، منتوري، جامعة -رسالة ماجستري، كلية احلقوق 
 العريب جامعة -السياسية  والعلوم احلقوق رسالة ماجستري، كلية ،)مقارنة اجلزائري (دراسة القانون التجاري يف التابعة والشركة

  .١٥،  ص ٢٠١٤البواقي،  أم – مهيدي ابن
السودانية،  القابضة الشركات يف والشركات التابعة للفروع دةاملوح املالية التقارير غياب حممد، أسباب مالك حممد ياسر -٢٦

  .١٧، ص ٢٠١٥، اجلزيرة جامعة - الريفية  والتنمية االقتصاد ماجستري، كلية رسالة
  ٢٥٢، ص٢٠٠٦حمسن شفيق، املشروع ذو القوميات املتعددة من الناحية القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -٢٧
  .٨٨٦، ص ٢٠٠٨، منشورات احلليب، ١لتنظيم القانوين للتجارة، امللكية التجارية والصناعية، طد.هاين دويدار، ا -٢٨
، ٢٠١٦، للنشر، القاهرة شتات مقارنة)، دار التابعة (دراسة الشركة عن القابضة الشركة مسؤولية العبيدي، يونس حممد -٢٩

  .١٠٥ص 
 األوراق يف االستثمار حنو املدخرات توجيه هو فيه الرئيسي طهانشا العراق، يف شركة منظمة هي املايل االستثمار شركة -٣٠

 بني للتمييز القانونية سعيد، املعايري غائب الثابتة. ينظر: أ.م.د.حامت والودائع اخلزينة وحواالت والسندات العراقية، واألسهم املالية
  ٣٧الثاين، متوز، ص  العدد القانونية، للعلوم الباحث واملدنية، حبث منشور يف جملة التجارية الشركات

 األوراق سوق يف املقيدة املسامهة إدارة شركات علي االستحواذ لعمليات والقانونية االقتصادية اآلثار، ومسي حسن أ.أمحد -٣١
ص  )،حمكمة علمية جملة - القانونية  والبحوث الدراسات يف متخصصة القانونية (جملة الة، حبث منشور يف )مقارنة دراسة(املالية 
  وما بعدها. ٢٢٣

 ٤٠ص  ،١٩٧٦نشر،  دار بدون لقيامه، كوسيلة القابضة والشركة القوميات متعدد املشروع الشرقاوي، مسري حممود.د -٣٢
  وما بعدها

  ٤٠امساعيل حممد حسني، مصدر سابق، ص  -٣٣
مقارنة بالتطبيق على شركة مؤسسة د.يوسف زكريا عيسى أرباب، أحكام الشركة القابضة يف الفقه اإلسالمي والقانون (دراسة  -٣٤

 وما بعدها. ٨٢،  ص ٢٠١٢دانفوديو القابضة)، بدون مطبعة، بدون دار نشر، 
حليمة كوسة، مسؤولية الشركة القابضة عن إفالس الشركة التابعة هلا، حبث منشور يف جملة الباحث للدراسات األكادميية،  -٣٥

  .٢٥٣، ص ٢٠٢٠، السنة جانفي، ٧، الد ١العدد 
م.م.رسول شاكر حممود؛ الباحث منذر عبد حسب اهللا، مفهوم ومسات الشركة القابضة، حبث منشور يف جملة الفتح، العدد  -٣٦

  .٤، ص ٢٠٠٩احلادي واالربعون، آب، لسنة 
 يف ةالقابض الشركة ملسؤولية القانوين حممد؛ األساس بن فيصل عبد الرب؛ د.حممد علي منري.د الدحري؛ حممد حممد حممد -٣٧

اإلسالمي، حبث منشور يف جملة إدارة وحبوث  الفقه وموقف واجلزائري املصري اللييب والقانونني التجاري القانون أحكام ضوء
  ٧٦،  ص ٢٠١٩، يناير، ١، العدد ١٥الفتاوى، الد 

، ٢٠٢٠، ١، العدد ٥الد قاشي عالل، النظام القانوين مع الشركات، حبث منشور يف جملة الدراسات والبحوث القانوين،  -٣٨
  .٤٨ص 
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أ.م.سعدية البدوي السيد أمحد بدوي، األوجه القانونية لسيطرة الشركة القابضة على شركاا التابعة يف ضوء قانون الشركات  -٣٩

 –يونيو  –اجلزء الثاين  –العدد الثالث  –املصري والسعودي واالمارايت، حبث منشور يف جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 
  .٣٣١ص  – ٢٠٢٠

قسنطينة  جامعة - احلقوق  مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلية التجارية (دراسة الشركات لتجمع القانوين آمال، النظام زايدي -٤٠
  .١٢، ص ٢٠١٤، ١
  وما بعدها. ٥حممد حسني إمساعيل، مصدر سابق، ص  -٤١
حبث منشور يف جملة  ،)مقارنة هلا (دراسة التابعة الشركات مع ضةالقاب للشركة القانونية املساعدة، العالقة حممود د.أمحد -٤٢

  ١١٤، ص ٢٠١٤، جوان، ١٢العدد  والقانونية، االقتصادية العلوم قسمة، للدراسات االجتماعية واالنساني األكادميية
   املعدل ١٩٩٧) لسنة ٢١مكررة) من قانون الشركات رقم ( ٧ة (املادأوالً/أ) من البند ( -٤٣
  .٨٤بدري اإلبراهيم، مصدر سابق، ص  مروان -٤٤
  .١١٤املساعدة، مصدر سابق، ص  حممود أمحد .د -٤٥
  املعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١مكررة) من قانون الشركات النافذ رقم  ٧البند (ثالثا/ب) من املادة ( -٤٦
 والسياسية، القانونية دراساتلل األفريقية التابعة، حبث منشور يف الة بالشركات القابضة الشركة مفيدة، عالقة د.ملزري -٤٧

  وما بعدها. ١٠٠ص  ،٢٠١٩السنة: ديسمرب،  ،٢العدد  ،٣اجلزائر، الد  -ادرار دراية، أمحد جامعة
 اإلمارايت الشركات ضوء قانون يف التابعة شركاا على القابضة الشركة لسيطرة القانونية النعيمي، األوجه محدي بسام -٤٨

هـ، يونيو ١٤٤١، شوال ١، العدد ١٧ث منشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، الد ، حب٢٠١٥لسنة  ٢م رق اجلديد
  وما بعدها. ٢٨٨م، ص ٢٠٢٠

  املعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١/ ثالثا/ أ) مكرر من قانون الشركات العراقي النافذ رقم ٧املادة ( -٤٩
  .١١٤املساعدة، مصدر سابق، ص  حممود أمحد .د -٥٠
 مقارنة)، رسالة ماجستري، كلیة القابضة (دراسة القانوين للشركات النظام اين،ھبھب إمساعیل سید ليع سید حسام -٥١

  .١، بدون سنة، ص البحرین اخللیجیة، مملكة اجلامعة -القانون 
  .١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون رقم  -٥٢
 ،٢٢الد  بغداد، جامعة القانونية، العلوم جملة التابعة، بالشركات القابضة الشركة عالقة طبيعة وآخرون، كاظم د.علي -٥٣

  ٢٧، ص ٢٠٠٧األول،  العدد
 الثاين، العدد الكويت، جامعة احلقوق، حبث منشور يف جملة العامة، املسامهة الشركات فساد ظاهرة حممد عباينة، د.حممود -٥٤

  بعدها وما ٣٧٧، ص ٢٠١٦يونيو،  السنة األربعون،
  ٢٣٥ومسي، مصدر سابق، ص  حسن أمحد -٥٥
  ٦٣بن اليل سامية، مصدر سابق، ص  -٥٦
  .١١٥املساعدة، مصدر سابق، ص  حممود ؛ د.أمحد١١٣مروان بدري االبراهيم، مصدر سابق، ص  -٥٧
مشس، السنة  عني جامعة واالقتصادية، القانونية العلوم جملة يف منشور حبث اجلنسيات، املتعددة الشركات عيسى، د.حسام -٥٨

  .١٧٠ص  ،١٩٧٦يوليو،  ،١٨
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  .١١٦املساعدة، مصدر سابق، ص  حممود محد.أد -٥٩
٦٠

أكتوبر  ١١، مقال منشور بتاريخ االحد الشركة القابضة والذمة املالية الصورية للشركات التابعة هلا، ماجد بن عبد اهللا اهلديان -
  www.aleqt.comالرابط االيت: ، على شبكة املعلومات العاملية على٢٠٠٩

  .١٩٩١لسنة  ٢٠٣رقم  املصري األعمال قطاع قانون ) من١٣املادة (  -٦١
  النافذ املعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١مكرر من قانون الشركات رقم  ٧البند (رابعاً) من املادة  -٦٢

  املصادر واملراجع:
  بعد القران الكرمي

  أوالً: معاجم اللغة العربية:
نيب بن عبد الرسول األمحد نكَري، دستور العلماء (أو جامع العلوم يف اصطالحات القاضي عبد ال -١

 –، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت ٢، ج١الفنون)، تعريب: حسن هاين فحص، ط
  .٢٠٠٠لبنان، 

  .٢٠٠٨بنان، ل –، دار احياء التراث العريب، بريوت ١د.ناصر سيد أمحد وآخرون، املعجم الوسيط، ط -٢
  ثانياً: الكتب القانونية:

د.فوزي حممد سامي، الشركات التجارية (األحكام العامة واخلاصة، دراسة مقارنة)، مكتبة دار الثقافة  -٣
  ٢٠٠٥والنشر والتوزيع، عمان، 

 ،١املايل، ط للتركز واالقتصادية القانونية األوجه يف دراسة القوميات، متعددة الشركات عيسى، حسام -٤
  ١٩٩٠بريوت،  والنشر، للدراسات العربية املؤسسة

  .١٩٩٢ماجد مزحيم، شركة اهلولدنغ، دار العلم للماليني، بريوت،  -٥
(يف مشروع قانون الشركات االردين  حممد حسني إمساعيل، الشركة القابضة وعالقتها بشركاا التابعة -٦

  ١٩٩٠، شركة شقري وعكشة للطباعة، عمان، والقانون املقارن)
ن دار بدو والتجار، التجارة قانون أساسيات يف الوايف عواضة، شعالل البستاين؛ علي يوسف سعيد -٧

  ٢٠١١لبنان،  ،نشر
  ٢٠٠٦حمسن شفيق، املشروع ذو القوميات املتعددة من الناحية القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -٨
  ٢٠٠٨، منشورات احلليب، ١لكية التجارية والصناعية، طد.هاين دويدار، التنظيم القانوين للتجارة، امل -٩

 دار بدون لقيامه، كوسيلة القابضة والشركة القوميات متعدد املشروع الشرقاوي، مسري حممود.د -١٠
  .١٩٧٦نشر، 
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د.يوسف زكريا عيسى أرباب، أحكام الشركة القابضة يف الفقه اإلسالمي والقانون (دراسة مقارنة  -١١

  .٢٠١٢ركة مؤسسة دانفوديو القابضة)، بدون مطبعة، بدون دار نشر، بالتطبيق على ش
 شتات مقارنة)، دار التابعة (دراسة الشركة عن القابضة الشركة مسؤولية العبيدي، يونس حممد -١٢

  ٢٠١٦، للنشر، القاهرة
  ثالثاً: الرسائل واالطاريح اجلامعية:

كتساب الشخصية االعتبارية للشركة وانتهاؤها (دراسة اآلثار القانونية أل يوسف عبد الكرمي ار توم، -١٣
  .٢٠١٩ جامعة أفريقيا العاملية، اخلرطوم، السودان، –قانونية)، رسالة ماجستري، كلية الشريعة والقانون 

بوداو،  - احلقوق ماجستري، كلية اجلزائري، رسالة التشريع يف القابضة سامية، الشركة اليل بن -١٤
  ٢٠١٩س، اجلزائر، ومرداب بوقرة أحممد جامعة

مقارنة)، رسالة ماجستري  والفرعية (دراسة القابضة للشركات القانوين حممد، اإلطار حامد كمال ارش -١٥
   ٢٠١٤اخلرطوم، السودان،  جامعة اىل مقدمة

 بني مقارنة القابضة (دراسة الشركة عن التابعة الشركة استقالل مدى، الغوشة أمحد حسني معتصم -١٦
 العربية عمان جامعة -العليا  القانونية الدراسات واإلجنليزي)، اطروحة دكتوراه، كلية األردين القانونني

  ٢٠٠٧العليا، األردن،  للدراسات
رسالة ماجستري، كلية  واملقارن، اجلزائري التجاري القانون يف الشركات جممع حسينة، بركات -١٧

  .٢٠١٠ قسنطينة، منتوري، جامعة -احلقوق 
 اجلزائري (دراسة القانون التجاري يف التابعة والشركة األم والشركة القابضة سارة، الشركة ساسي -١٨

البواقي،  أم – مهيدي ابن العريب جامعة -السياسية  والعلوم احلقوق رسالة ماجستري، كلية ،)مقارنة
٢٠١٤.  

 الشركات يف كات التابعةوالشر للفروع املوحدة املالية التقارير غياب حممد، أسباب مالك حممد ياسر -١٩
  .٢٠١٥، اجلزيرة جامعة -الريفية  والتنمية االقتصاد ماجستري، كلية السودانية، رسالة القابضة

مقارنة)،  القابضة (دراسة القانوين للشركات النظام اين،ھبھب إمساعیل سید علي سید حسام -٢٠
  ، بدون سنة.ینالبحر اخللیجیة، مملكة اجلامعة -القانون  رسالة ماجستري، كلیة

 مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلية التجارية (دراسة الشركات لتجمع القانوين آمال، النظام زايدي -٢١
  ٢٠١٤، ١قسنطينة  جامعة -احلقوق 

، الشركات متعددة اجلنسية والقانون الواجب التطبيق (دراسة مقارنة)، ميامة متعب مناف السامرائي -٢٢
  .٢٠٠٥جامعة املوصل،  -ون رسالة ماجستري، كلية القان
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  رابعاً: االت والدوريات:

 الدول ومصاحل األجنيب االستثمار القابضة يف والشركة األم الشركة مدور، استراتيجية أ.م. مجيلة -٢٣
 – خيضر حممد جامعة- السياسية  والعلوم احلقوق واحلريات، كلية احلقوق املضيفة، حبث منشور يف جملة

  ٢٠١٦ الثالث، ديسمرب لعددبسكرة، اجلزائر، ا
مروان بدري اإلبراهيم، طبيعة العالقة القانونية بني كل من الشركة القابضة والشركة املتعددة اجلنسيات  -٢٤

، ٩، العدد ١٣حبث منشور يف جملة املنارة، الد من جهة والشركات التابعة لكل منها من جهة أخرى، 
٢٠٠٧.  

لسنة  ١٧لشركات القابضة وفق تعديل قانون الشركات العراقي رقم اجوراين،  محزة محيد اخالصم. -٢٥
  .٢٠٢٠، ١اجلزء  ،٤، العدد ٤، الد ٤السنة  للحقوق، تكريت جامعة حبث منشور يف جملة، ٢٠١٩

 األكادميية البحوث العامة، حبث منشور يف جملة للشركات القانونية السائح، الطبيعة ميلود علي حممد.أ -٢٦
  اشر. الع العدد -
 واملدنية، حبث منشور يف جملة التجارية الشركات بني للتمييز القانونية سعيد، املعايري غائب أ.م.د.حامت -٢٧

  الثاين، متوز. القانونية، العدد للعلوم الباحث
 املسامهة إدارة شركات علي االستحواذ لعمليات والقانونية االقتصادية اآلثار، ومسي حسن أ.أمحد -٢٨

 الدراسات يف متخصصة القانونية (جملة الة، حبث منشور يف )مقارنة دراسة(املالية  األوراق سوق يف املقيدة
  حمكمة). علمية جملة -القانونية  والبحوث

حليمة كوسة، مسؤولية الشركة القابضة عن إفالس الشركة التابعة هلا، حبث منشور يف جملة الباحث  -٢٩
  .٢٠٢٠، السنة جانفي، ٧لد ، ا١للدراسات األكادميية، العدد 

م.م.رسول شاكر حممود؛ الباحث منذر عبد حسب اهللا، مفهوم ومسات الشركة القابضة، حبث منشور  -٣٠
  .٢٠٠٩يف جملة الفتح، العدد احلادي واالربعون، آب، لسنة 

 ملسؤولية القانوين حممد؛ األساس بن فيصل عبد الرب؛ د.حممد علي منري.د الدحري؛ حممد حممد حممد -٣١
 الفقه وموقف واجلزائري املصري اللييب والقانونني التجاري القانون أحكام ضوء يف القابضة الشركة

  .٢٠١٩، يناير، ١، العدد ١٥اإلسالمي، حبث منشور يف جملة إدارة وحبوث الفتاوى، الد 
والبحوث القانوين، الد قاشي عالل، النظام القانوين مع الشركات، حبث منشور يف جملة الدراسات  -٣٢

  ٢٠٢٠، ١، العدد ٥
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أ.م.سعدية البدوي السيد أمحد بدوي، األوجه القانونية لسيطرة الشركة القابضة على شركاا التابعة يف  -٣٣

ضوء قانون الشركات املصري والسعودي واالمارايت، حبث منشور يف جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 
  ٢٠٢٠ –يونيو  –زء الثاين اجل –العدد الثالث  –

 ،)مقارنة هلا (دراسة التابعة الشركات مع القابضة للشركة القانونية املساعدة، العالقة حممود د.أمحد -٣٤
العدد  والقانونية، االقتصادية العلوم قسمة، للدراسات االجتماعية واالنساني حبث منشور يف جملة األكادميية

  ٢٠١٤، جوان، ١٢
 للدراسات األفريقية التابعة، حبث منشور يف الة بالشركات القابضة الشركة دة، عالقةمفي د.ملزري -٣٥

ص  ،٢٠١٩السنة: ديسمرب،  ،٢العدد  ،٣اجلزائر، الد  -ادرار دراية، أمحد جامعة والسياسية، القانونية
  وما بعدها. ١٠٠

 ضوء قانون يف التابعة شركاا على القابضة الشركة لسيطرة القانونية النعيمي، األوجه محدي بسام -٣٦
، حبث منشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، الد ٢٠١٥لسنة  ٢م رق اجلديد اإلمارايت الشركات

  م.٢٠٢٠هـ، يونيو ١٤٤١، شوال ١، العدد ١٧
 العلوم حبث منشور يف جملة التابعة، بالشركات القابضة الشركة عالقة طبيعة وآخرون، كاظم د.علي -٣٧

  ٢٠٠٧األول،  العدد ،٢٢الد  بغداد، جامعة القانونية،
 جامعة احلقوق، حبث منشور يف جملة العامة، املسامهة الشركات فساد ظاهرة حممد عباينة، د.حممود -٣٨

  ٢٠١٦يونيو،  السنة األربعون، الثاين، العدد الكويت،
 واالقتصادية، القانونية العلوم جملة يف رمنشو حبث اجلنسيات، املتعددة الشركات عيسى، د.حسام -٣٩

 ١٩٧٦يوليو،  ،١٨مشس، السنة  عني جامعة
  خامساً: القوانني:

  ٢٠١٩ة لسن ١٧النافذ، وقانون تعديله رقم  ١٩٩٧لسنة  ٢١رقم  العراقي قانون الشركات -٤٠
  ١٩٩١ لسنة ٢٠٣رقم  املصريالعام  األعمال قطاع قانون -٤١
، السنة احلادية ٢٠١٩أيلول  ٩هـ ،١٤٤١/ حمرم /  ١٠) يف ٤٥٥٤بالعدد ( جرية الوقائع العراقية -٤٢

  والستون.
 سادساً: شبكة املعلومات العاملية (االنترنت):

، مقال منشور بعة هلاالشركة القابضة والذمة املالية الصورية للشركات التا، ماجد بن عبد اهللا اهلديان -٤٣
  www.aleqt.com، على شبكة املعلومات العاملية على الرابط االيت:٢٠٠٩أكتوبر  ١١بتاريخ االحد 
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