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الشركات القابضة في القانونين
العراقي والقطري
داراسات في التجارة واالستثمار

األستاذ  /مقداد سامي علوان الجبوري
املدير املفوض
رشكة املحامون املتحدون لإلستشارات القانونية
واملحاماة وتنظيم والحسابات املحدودة

 .1الــركات القابضــة يف القانــون
العراقــي
يف النصــف الثــاين مــن عــام  ,2019أقــر
مجلــس النــواب العراقــي تعديــا عــى
قانــون الــركات والــذي اقــر مبوجبــه
تســجيل الــركات القابضــة يف العــراق
وتحديــد ملكيــة االجانــب يف الرشكــة
القابضــة اىل اقــل مــن .%50
يقــدم هــذا املقــال تحليــا للتعديــل املذكور
مــن ناحيــة تعريفــه للــركات القابضــة,
والعالقــة بني الــركات القابضــة والرشكات
التابعــه لهــا ,ومتطلبــات تقديــم التقاريــر,
متلــك االمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة,
حــق اإلســتثامر ,مســاهمي الــركات
القابضــة وإدارة الــركات التابعــة لهــا.
كــا يناقــش ثغــرات وتناقضــات محــددة
يف التعديــل وكذلــك تناقضــات التعديــل
مــع قوانــن اإلســتثامر ,قانــون املصــارف,
وقانون الرشكات.
يف التاســع مــن أيلــول  ,2019تــم إقــرار
القانــون رقــم  17لســنة ( 2019يُشــار
لــه فيــا بعــد ب"التعديــل" او "تعديــل
الــركات القابضــة") والــذي جــاء
ليعــدل قانــون الــركات املرقــم  21لســنة
( 1997يُشــار لــه فيــا بعــد ب"قانــون
الــركات") .حيــث أقــر التعديــل تســجيل
الــركات القابضــة يف العــراق ,وبــن
إجــراءات التســجيل .وبنــاءا عــى األســباب

املوجبــة للتعديــل ,فقــد تــم إقــرار تســجيل
الــركات القابضــة يف العــراق بهــدف
تشــجيع اإلقتصــاد القومــي وتشــجيع
رؤوس االمــوال االجنبيــة لدخــول الســوق
العراقيــة ,ومــع ذلــك ,فــان تحديــد ملكيــة
االجانــب يف التعديــل املذكــور القــل مــن
 %50ميثــل تناقضــا مــع هــذا الهــدف ,ويف
رأينــا ,فــان هــذا يحتــاج إلعــادة النظــر
يف التعديــل آخذيــن بنظــر اإلعتبــار األثــر
الســلبي الــذي ســينتج مــن تحديــد امللكيــة
لالجانــب يف جــذب الــركات األجنبيــة
واملســتثمرين للســوق العراقيــة.
تعريف الرشكة القابضة
املــادة رقــم  ,7اوال (أ) مــن تعديــل الرشكات
القابضــة تعــرف الرشكــة القابضــة كــا
يــي:
" الرشكــة القابضــة هــي رشكــة مســاهمة
أو محــدودة تســيطر عــى رشكــة أو رشكات
مســاهمة أو محــدودة تدعــى الــركات
التابعــة"
كــا تنــص نفــس املــادة عــى الحــاالت
التــي تعتــر فيهــا الرشكــة القابضــة هــي
املســيطرة عــى رشكــة او رشكات اخــرى:
" )1أن تتملــك أكــر مــن نصــف رأس
مــال الرشكــة إضافــة إىل الســيطرة عــى
إدارتهــا .
 -2أن تكــون لهــا الســيطرة عــى مجلــس
إدارتهــا يف الــركات املســاهمة".

وايضــا تنــص نفــس املــادة مــن التعديــل
عــى رضورة إحتــواء إســم الرشكــة
القابضــة عــى عــى كلمــة "قابضــة"
باالضافــة اىل نوعهــا ,ويتــم تضمــن هــذه
الكلمــة يف كافــة الوثائــق واالعالنــات
واملراســات الصــادرة مــن الرشكــة.
حيــث يبــدو هنــا بــإن املــرع العراقــي
قــد اخــذ بالتعريــف املعتمــد يف قبــل
قانــون الــركات االردين رقــم 22
لســنة  1997للــركات القابضــة .عــى
أي حــال ,فقــد فــرق القانــون العراقــي
بــن  )1ســيطرة الرشكــة القابضــة عــى
رشكــة محليــة بإمتــاك غالبيــة األســهم
وبالســيطرة عــى إدارتهــا ,و  )2ســيطرة
رشكــة قابضــة عــى رشكــة مســاهمة.
حيــث نــرى بــان هــذا امــر صحيــح ,كونــه
ممكنــا للــركات القابضــة الســيطرة عــى
الــركات التابعــة لرشكــة مســاهمة عامــة
بالرغــم مــن امتالكهــا اقــل مــن  %50مــن
األســهم ,وذلــك باالتفــاق مــع املســاهمني
والســيطرة عــى اإلدارة.
متلك األرايض والعقارات
تنــص الفقــرة ثانيــا مــن املــادة رقــم 7
مــن التعديــل عــى التــايل:
" تهــدف الرشكــة القابضــة إىل دعــم
االقتصــاد الوطنــي" .نعتقــد بــان تضمــن
هــذه العبــارة هــو إقحــام ملصطلــح
ســيايس يف قانــون تجــاري .حيــث
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أن إنشــاء أعــال تجاريــة ال يتطلــب
بالــرورة دعــم االقتصــاد الوطنــي,
خصوصــا وأن معظــم الــركات القابضــة
ســتكون رشكات اجنبيــة هدفهــا الربــح
املطلــق.
عــاوة عــى ذلــك ,فــان الفقــرة ثانيــا (أ)
مــن نفــس املــادة ,متنــح الرشكــة القابضــة
حــق " متلــك األمــوال املنقولــة وغــر
املنقولــة يف إطــار نشــاط الرشكــة"
بينــا مينــع القانــون العراقــي متلــك
األمــوال غــر املنقولــة (مثــل األرايض)
مــن قبــل األجانــب (ســواء كانــوا افــرادا ً او
رشكات) .حيــث تنــص املــادة رقــم  4مــن
قانــون العقــارات رقــم  38لســنة :1961
" ال يجــوز أن ميلــك األجنبــي عقــارا يف
العــراق بــاي ســبب كان مــن اســباب
التملــك وال ان يشــرك يف مزايــدة بيعــه اال
بعــد توفــر الــروط التاليــة واســتحصال
موافقــة وزيــر الداخليــة.
 – 1ســبق االقامــة يف العــراق مــدة ال تقــل
عــن ســبع ســنوات.
 – 2عدم وجود مانع اداري او عسكري.
 – 3ان ال يكــون قريبــا مــن الحــدود
العراقيــة مبــا يقــل عــن ثالثــن كيلومــرا.
 – 4ان ال يكــون العقــار ارضــا زراعيــة او
ارضــا امرييــة مهــا كان نوعهــا ويشــمل
ذلــك تفــوض االرض وفراغهــا بطريــق
االنتقــال او بــاي ســبب اخــر".
بينــا تنــص املــادة رقــم  5مــن نفــس
القانــوين:
" ال يجــوز أن تتجــاوز ملكيــة األجنبــي
عقــارا ً واقعــا يف العــراق دارا ً واحــدة
للســكنى ومحـاً للعمــل اذا كانــت لــه مهنة
يزاولهــا بنفســه .وتعتــر الحصــة الشــائعة
ملكيــة تامــة لهــذا الغــرض".
كــا تــم التنويــه عــى هــذا املنــع يف
قوانــن عراقيــة اخــرى ,مثــل قانــون
التســجيل العقــاري رقــم  43لســنة 1971
(املــواد  155و  156منــه) ,وكذلــك املــادة
رقــم ( )1199مــن القانــوين املــدين
العراقــي رقــم  40لســنة .1951
بينــا إســتثنت املــادة رقــم /2ثانيــا (أ)
مــن قانــون اإلســتثامر العراقــي رقــم 13

لســنة  2006هــذا املنــع بالســاح بتملــك
األرايض مــن قبــل مشــاريع أجنبيــة
إســتثامرية معينــة:
" للمســتثمر العراقــي أو األجنبــي حــق
متلــك األرايض والعقــارات العائــدة للدولــة
ببــدل تحــدد أســس احتســابه وفــق
نظــام خــاص ولــه حــق متلــك األرايض
والعقــارات العائــدة للقطاعــن املختلــط
والخــاص لغــرض إقامــة مشــاريع
اإلســكان حــرا ً".
مــن الــوارد ان يخلــق هــذا النــص إلتباســا
قــي التطبيــق يف املســتقبل القريــب .حيــث
مــن املرجــح أيضــا ان تتطلــب النصــوص
املتفرقــة يف قوانــن مختلفــة تدخــا
ترشيعيــا.
املساهمون
تنــص املــادة رقــم  ,2ثانيــا مــن التعديــل
عــى التــايل:
"للشــخص الطبيعــي أو املعنــوي األجنبــي
إكتســاب العضويــة بصفــة مؤســس أو
مســاهم يف الــركات املســاهمة واملحــدودة
عــى أال تقــل نســبة مســاهمة العراقــي
عــن ( )%51واحــد وخمســن مــن املئــة
مــن رأس مالهــا".
يف هــذا التعديــل ,منــع املــرع العراقــي
ان يتملــك األجنبــي مــا يتجــاوز  %49مــن
األســهم يف الرشكــة املحليــة او الرشكــة
املســاهمة .ويف رأينــا ,فــان تحديــد ملكيــة
األجنبــي ميثــل تطــورا غريبــا ,وتراجعــا
وتناقضــا واضحــا ال يتالئــم مــع أهــداف
التعديــل الــذي اقــر تأســيس الــركات
القابضــة ,حيــث مينــح هــذا التعديــل
الــركات القابضــة الحــق يف الســيطرة
عــى ,او متلــك غريهــا مــن الــركات
(الــركات التابعــة) ,بينــا يتطلــب ان
تكــون اغلبيــة اســهم الرشكــة التابعــة
مملوكــة مــن قبــل شــخص محــي ,وهــو
مــا ال ينســجم مــع مبــدأ الســيطرة .مــا
يســتدعي إيجــاد حــل لهــذا التناقــض يف
الترشيــع.
عــى الرغــم مــن ذلــك ,فــان التعديــل ال
يتضمــن آليــة لتكييــف الوضــع القانــوين
للرشكــة التــي ميتلــك األجنبــي اغلــب

اســهمها ,عليــه فــا يوجــد اي إجــراء
قانــوين مطلــوب مــن قبــل هــذه الــركات
حاليــا ,بينــا يتــم تطبيــق التعديــل عــى
الــركات التــي يتــم تأسيســها بعــد تاريخ
نفــاذ التعديــل.
اإلستثامر يف الرشكات التابعة
متنــح الفقــرة رقــم  ,7ثانيــا (ب) مــن
التعديــل ,الــركات القابضــة الحــق يف:
" تأســيس الــركات التابعــة لهــا وإدارتهــا
أو املشــاركة يف إدارة الــركات األخــرى
التــي تســاهم فيهــا".
حيث يســمح هــذا البنــد بتأســيس الرشكات
التابعــة ,ويســمح للرشكــة القابضــة بــان
تكــون مســاهم او تشــارك يف إدارة الرشكة.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو ان
كانــت هــذا النــص يطبــق عــى الــركات
التــي متتلــك الدولــة حصصــا فيهــا,
وبخاصــة الــركات اململوكــة مــن الدولــة
واملعروضــة لإلســتثامر بالتشــارك الدولــة.
بينــا تنــص الفقــرة (ج) ,ثانيــا مــن املــادة
رقــم  7بــان للــركات القابضــة حــق:
" اســتثامر أموالهــا يف األســهم والســندات
واألوراق املاليــة".
بالرغــم مــن أن إمكانيــة اإلســتثامر يف
األســهم والســندات هــو امــر بديهــي لــكل
الــركات املؤسســة اصوليــا ذات االغــراض
التجاريــة ,فقــد ا ُورد النــص اعــاه لحســم
اي جــدل محتمــل بهــذا الصــدد .باإلضافــة,
فــان الفقــرة (د) مــن املــادة رقــم -7ثانيــا,
تنــص بــان للــركات القابضــة الحــق يف:
" تقديــم القــروض والكفــاالت والتمويــل
للــركات التابعــة لهــا".
حيــث اننــا نعتقــد ان مامرســة هــذه
النشــاطات ســوف تتطلــب إجــراء معــن
مــن البنــك املركــزي العراقــي لــي ال تعترب
هــذه الــركات بانهــا متــارس نشــاط
التمويــل ومنــح القــروض وذلــك عمــا
بنــص املــادة  3مــن قانــون املصــارف رقــم
 94لســنة  ,2004او قــد يتطلــب االمــر
بعــض التعديــات مــن جانــب الرشكــة
القابضــة لضــان االمتثــال للقوانــن
الســارية بهــذا الخصــوص.
وعــى صعيــد آخــر ,فــان الفقــرة (أ)
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مــن املــادة رقــم -7ثالثــا مــن التعديــل,
تحظــر امتــاك اســهم الــركات القابضــة
مــن قبــل رشكــة تابعــة .بينــا تنــص
الفقــرة (ب) ثالثــا مــن نفــس املــادة,
عــى الســاح للرشكــة القابضــة بتعيــن
ممثليهــا يف مجلــس إدارة الرشكــة التابعــة
بنســبة مســاهمتها ,وتحظــر عــى الرشكــة
القابضــة اإلشــراك يف انتخــاب بقيــة
اعضــاء مجلــس الرشكــة التابعــة .وبهــذا
رع قــد اراد ان مينــع
قــد يكــون املــ ّ
الرشكــة القابضــة مــن الســيطرة الغــر
قانونيــة عــى قــرارات الــركات املســاهمة,
وحاميــة حقــوق بقيــة املســاهمني االقــل
حصــة يف الــركات التابعــة.
متطلبات تقديم التقارير
بنــاءا ً عــى مــا جــاء يف الفقــرة  4مــن
املــادة رقــم  7مــن التعديــل ,فــان الرشكات
القابضــة مطالبــة باعــداد ميزانيــة
مجمعــة وبيانــات باألربــاح والخســائر
لهــا ولجميــع رشكاتهــا التابعــة مشــفوعة
باإليضاحــات والبيانــات املقــررة وفق ـاً ملــا
تتطلبــه املعايــر املحاســبية الدوليــة .حيــث
يتوجــب تقديــم الحســابات الختاميــة
الســنوية لدائــرة مســجل الــركات وللهيئة
العامــة للرضائــب ,ســنويا .يف حــال
التاخــر بتقديــم الحســابات الســنوية ملــا
بعــد املوعــد املحــدد مــن قبــل كل جهــة,
فســوف يتــم فــرض غرامــات معينــة عــن
هــذا التأخــر.
بينــا ال يُشــر التعديــل فيــا لــو كانــت
الرشكــة القابضــة خاضعــه للرضيبــة او
ال ,وكذلــك ال يشــر لنــوع الرضيبــة التــي
تفــرض عــى الرشكــة القابضــة باالعتــاد
عــى نشــاطاتها ,بينــا الــركات التابعــة
لهــا خاضعــه اصــا للرضيبــة.
وتنــص الفقــرة خامســا مــن املــادة رقــم
 7مــن التعديــل عــى إســتمرار تطبيــق
األحــكام املذكــورة يف قانــون الــركات
عــى الــركات القابضــة يف اي مجــال
مل يتــم تغطيتــه ضمــن التعديــل ,ومبــا
يتوافــق ونشــاطات الرشكــة.
التناقضات مع قانون املصارف
مــا يجــدر اإلشــارة اليــه هنــا ,بــان املــره

االوىل التــي ورد فيهــا اإلشــارة ملصطلــح
"الرشكــة القابضــة" يف القانــون العراقــي
كانــت يف قانــون املصــارف رقــم  94لســنة
 ,2004والــذي أصدرتــه ســلطة االئتــاف
املؤقتــة والزال ســاريا لحــد االن ,حيــث
تنــص املــادة رقــم  1منــه عــى:
" ان الرشكــة القابضــة املرصفيــة تعــرف
بانهــا الرشكــة التــي متلــك او تســيطر
عــى مــرف"
وايضــا تنــص املــادة رقــم  1مــن قانــون
املصــارف عــى:
"املصطلــح "رشكــة تابعــة" يعــود اىل
الرشكــة التــي تســيطر عــى مــرف
معــن واي رشكــة اخــرى مبــا يتالئــم
ومعايــر البنــك املركــزي العراقــي"
كــا وردت اشــارة اخــرى ملصطلــح
"الرشكــة القابضــة" يف الفقــرة (م) مــن
املــادة رقــم  5مــن قانــون املصــارف,
والتــي تنــص:
"بيــان يف حالــة كــون الرشكــة مقدمــة
الطلــب رشكــة تابعــة ملــرف اجنبــي او
رشكــة قابضــة مرصفيــة اجنبيــة يفيــد بان
الســلطة الرقابيــة الخارجيــة املســؤولة عــن
الرقابــة التحوطيــة عــى الرشكــة مقدمــة
الطلــب يف بلــد تاســيس املــرف االجنبــي
او رشكــة قابضــة مرصفيــة ليــس لديهــا
اعــراض عــى مــا هــو مزمــع مــن اقامــة
عمليــات يف العــراق وانهــا متــارس رقابــة
موحــدة عــى الرشكــة مقدمــة الطلــب".
وكذلــك املــادة رقــم  13مــن نفــس القانون
والتــي تنص:
"ضلــوع املــرف او املــرف االجنبــي او
الرشكــة القابضــة املرصفيــة التــي يكــون
املــرف رشكــة تابعــة لهــا او ضلــوع
رشكــة تابعــة للمــرف بانشــطة اجراميــة
تتضمــن االحتيــال وغســيل االمــوال او
متويــل االرهــاب".
حيــث ان النصــوص املذكــورة يف قانــون
املصــارف تثــر التســاؤل عــن اإلختصــاص
النوعــي للقضــاء العراقي ,ان كانــت الرشكة
االجنبيــة القابضــة متورطــة باعــال غــر
قانونيــة ,بينــا الرشكــة او املــرف الــذي
يعمــل يف العــراق مل يتــورط مبثــل تلــك

االعــال .فهــل ســيتم اعتبــار الــركات
التابعــة كإمتــداد للرشكــة القابضــة؟ ام
ســيتم معاملــة الــركات التابعــة كــركات
مســتقلة؟
كام تنص الفقرة (ط) من نفس املادة:
"مواجهــة البنــك املركــزي عقبــات يف
مامرســة الرقابــة عــى املــرف لكــون
املــرف عضــوا يف مجموعــة رشكات او
لكــون املــرف رشكــة تابعــة ملــرف
اجنبــي او رشكــة قابضــة مرصفيــة ال
يخضــع اي منهــا لرقابــة كافيــة".
بينــا نصــت الفقــرة (ي) مــن نفــس
املــادة:
"ان تكــون الســلطة الرقابيــة األجنبيــة
واملســؤولة عــن مامرســة الرقابــة عــى
املــرف او املــرف االجنبــي او رشكــة
قابضــة مرصفيــة يكــون فيهــا املــرف
رشكــة تابعــة قــد عينــت وصيـاً او حارسـاً
قضائيــاً للمــرف واملــرف االجنبــي او
رشكــة قابضــة مرصفيــة".
عــى ايــة حــال ,ميكــن ان نعتــر هــذا
التعديــل كجــزء مــن حزمــة تعديــات
تحــاول الحكومــة العراقيــة مــن خاللهــا
جــذب االســتثامرات لدعــم االقتصــاد
الوطنــي ,ومتاشــيا مــع الهيكليــة الشــائعة
يف شــكل الــركات املتعــددة الجنســية
والتــي يف مجملهــا رشكات قابضــة تحتــاج
اىل غطــاء قانــوين لدخــول الســوق
العراقيــة .وبالرغــم مــن ذلــك ,فــان تلــك
التعديــات مــا تــزال محــدودة وخجولــة,
ومتثــل يف طبيعتهــا تعديــات اجرائيــة
وتنظيميــة وال متثــل تعديــات جوهريــة
ولكــن باالحــرى هــي اســتجابة مســتمرة
ملتغــرات االقتصــاد العاملــي املتزايــد النمــو.
إن قانــون الــركات وقانــون التعامــات
التجاريــة رقــم  31لســنة  1984قــد مــى
عليهــا اكــر مــن  20عامــا ,وينتميــان اىل
حقبــة زمنيــة مختلفــة ونظــام اقتصــادي
شــمويل .العديــد مــن نصوصهــا
اليتــاىش مــع مبــادئ حريــة العمــل
واتفاقيــات التجــارة الحــرة التــي يلتــزم
بهــا العــراق .ونعتقــد بانــه من الــروري
إعــادة النظــر يف املنظومــة الترشيعيــة
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ككل مــن اجــل خلــق بيئــة قانونيــة خاليــة
مــن الثغــرات والحلقــات املفقــودة التــي
قــد تربــك بدورهــا القامئــن عــى تنفيــذ
القانــون والعاملــن يف الحقــل التجــاري
عــى حــد ســواء.
إعتبارات قانون املنافسة
مــن الجديــر باملالحظــة بــان قانــون
املنافســة ومنــع االحتــكار املرقــم  14لســنة
" 2010قانــون املنافســة" ينــص يف املــادة
 9منــه:
" يحظــر أي اندمــاج بــن رشكتــن أو
أكــر وأيــة مامرســة تجاريــة مقيــدة إذا
كانــت الرشكــة أو مجموعــة مــن الــركات
مندمجــة أو مرتبطــة مــع بعضهــا تســيطر
عــى  %50أو أكــر مــن مجمــوع أنتــاج
ســلعة أو خدمــة معينــة أو إذا كانــت
تســيطر عــى  %50أو أكــر مــن مجمــوع
مبيعــات ســلعة أو خدمــة معينــة".
حيــث ميكــن تعريــف "املامرســة التجاريــة
املقيــدة" بانهــا أي مامرســة ميكــن ان
تقــوم بهــا رشكات متخصصــة ,مثــل
خدمــات االتصــاالت ,خدمــات الكهربــاء
وخدمــات الطاقــة.
بالرغــم مــن ان الــركات القابضــة مل
يتــم ذكرهــا بشــكل رصيــح وان املــادة
مقتــرة عــى اإلندمــاج ,فــان عبــارة
"اي مامرســة تجاريــة مقيــدة" تعنــي
بالــرورة التقييــد يف تكويــن وأنشــاء
الــركات القابضــة إذا تبــن أن مــن ضمــن
أنشــطتها االخــال باملنافســة واالســتحواذ
عــى الســوق مــا يشــكل خرقــا لقانــون
املنافســة .مــع اإلشــارة بــان نــص املــادة
 9نصــا عامــا وال يحتــوي عــى معايــر
واضحــة ميكــن للــركات االسرتشــاد بهــا
حــن تكويــن الــركات القابضــة لتجنــب
املوانــع القانونيــة .كــا أن التعديــل خــا
مــن اي نصــوص انتقاليــة متنــح الــركات
الفرصــة إلعــادة هيكلــة وضعهــا وفقــا
للقانــون .وذلــك مــن خــال ,مثــا ,منــح
الــركات مــدة زمنيــة معقولــة للعــودة اىل
الوضــع القانــوين الســيام أن معايــر عمــل
الســوق غــر ثابتــة وتخضــع لعوامــل
كثــرة.

 .2الرشكــة القابضــة يف القانــون
القطــري
نظــم القانــون القطــري األحــكام الخاصــة
بالرشكــة القابضــة ،وذلــك مــن خــال
النــص عليهــا يف قانــون الــركات
التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم ()11
لســنة  ،2015حيــث أفــرد لهــا بابــاً
مســتقالً (البــاب التاســع) ،وعــى النحــو
التــايل:
• التعريــف " :هــي رشكــة مســاهمة أو
رشكــة ذات مســؤولية محــدودة ،تقــوم
بالســيطرة املاليــة واإلداريــة عــى رشكــة أو
أكــر مــن الــركات األخــرى التــي تصبــح
تابعــة لهــا ،وذلــك مــن خــال متلكهــا
( )%51عــى األقــل مــن أســهم أو حصــص
تلــك الرشكــة أو الــركات ،ســواء كانــت
مــن رشكات املســاهمة أم مــن الــركات
ذات املســؤولية املحــدودة ".مــادة (.)264
• الرشوط وااللتزامات:
 ال يجــوز للرشكــة القابضــة متلــكحصــص يف رشكات التضامن أو يف رشكات
التوصيــة بنوعيهــا ،كــا يحظــر عليهــا
متلــك أي أســهم أو حصــص يف الــركات
القابضــة األخــرى .مــادة (.)265
 يجــب أال يقــل رأس مــال الرشكــةالقابضــة عــن عــرة ماليــن ريــال .مــادة
( .)266
 تضــاف عبــارة (رشكــة قابضــة) يفجميــع األوراق واإلعالنــات واملراســات
وســائر الوثائــق التــي تصــدر عــن الرشكــة
القابضــة إىل جانــب االســم التجــاري لهــا.
مــادة (.)268
 يجــب عــى الرشكــة القابضــة اتخــاذاإلجــراءات الالزمــة لضــان قيــام الرشكات
التابعــة باالحتفــاظ بالســجالت املحاســبية
الالزمــة لتمكــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
أو املديريــن للرشكــة القابضــة مــن التأكــد
مــن أن القوائــم املاليــة وحســاب األربــاح
والخســائر قــد تــم وفقــاً ألحــكام هــذا
القانــون .مــادة ( /269فقــرة أوىل).
 عــى الرشكــة القابضــة أن تعــد يف نهايةكل ســنة ماليــة ميزانيــة مجمعــة وبيانــات
األربــاح والخســائر والتدفقــات النقديــة

لهــا ولجميــع الــركات التابعــة لهــا،
وأن تعرضهــا عــى الجمعيــة العامــة مــع
اإليضاحــات والبيانــات املتعلقــة بهــا وفقــا
ملــا تتطلبــه معايــر وأصــول املحاســبة
والتدقيــق الدوليــة املعتمــدة .مــادة (/269
فقــرة ثانيــة).
• أغراض الرشكة:
 املشــاركة يف إدارة الــركات التابعــة لهــاأو التــي تســاهم فيهــا.
 اســتثامر أموالهــا يف األســهم والســنداتواألوراق املاليــة.
 توفــر الدعــم الــازم للــركات التابعــةلهــا.
 متلــك حقــوق امللكيــة الفكريــة مــنبــراءات االخــراع والعالمــات التجاريــة
والنــاذج الصناعيــة وحقــوق االمتيــاز
وغريهــا مــن الحقــوق املعنويــة،
واســتغاللها وتأجريهــا للــركات التابعــة
لهــا أو لغريهــا ،ســواء داخــل الدولــة أو
خارجهــا.
 متلــك املنقــوالت والعقــارات الالزمــةملبــارشة نشــاطها يف الحــدود املســموح
بهــا وفقــاً للقانــون .مــادة (.)267
• تــري عــى الــركات القابضــة
األحــكام الخاصــة بــركات املســاهمة
أو الــركات ذات املســؤولية املحــدودة،
بحســب األحــوال .مــادة (.)270
الخالصة
يتبــن مــن مراجعــة األحــكام الخاصــة
بالــركات القابضــة يف ظــل التنظيــم
القانــوين القطــري ،بأنهــا تشــرك يف
املفاهيــم العامــة للــركات القابضــة يف
القوانــن املختلفــة ،مــع قــر شــكلها
القانــوين عــى رشكات املســاهمة وذات
املســؤولية املحــدودة دون غريهــا مــن
أشــكال الــركات التــي نظمهــا القانــون،
وتحديــد نســبة متلكهــا يف الــركات
التابعــة لهــا مبــا ال يقــل عــن ( )%51مــن
أســهمها أو مقــدار الحصــص فيهــا ،مــع
األخــذ مبفهــوم " رشكــة قابضــة عاملــة
 "Operating Holding Companyيف
مزاولــة أنشــطتها التجاريــة.

