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طرق الطعن يف حكم التحكيم دراسة تحليلية يف الترشيع 

القطري واملقارن – األستاذة/إميان محمد األنصاري

أثر دعوى البطالن عىل تنفيذ حكم التحكيم يف قطر دراسة عملية 
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أمام القضاء القطري – املستشار/ أرشف الفيشاوي
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مقارنة يف االنظمة القانونية املعارصة – الدكتور/اسالم نجار

املنافسة غري املرشوعة وفقاً ألحكام قانون التجارة رقم 27 لسنة 

2006 وبعض الترشيعات األخرى ذات الصلة يف دولة قطر – 

األستاذة/ ديانا إبراهيم أبو العدل

التعليق عىل قانون رقم ( 8) لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم مهنة 
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العقود يف حياتنا املعارصة – األستاذ/ محمد أمني هاشم
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الزمنية املستمرة يف ضوء مستجدات الظروف الطارئة 
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القانــون  القابضــة يف  الــركات   .1
العراقــي

يف النصــف الثــاين مــن عــام 2019, أقــر 
ــى  ــال ع ــي تعدي ــواب العراق ــس الن مجل
ــه  ــر مبوجب ــذي اق ــركات وال ــون ال قان
ــراق  ــة يف الع ــركات القابض ــجيل ال تس
وتحديــد ملكيــة االجانــب يف الركــة 

ــن %50. ــل م ــة اىل اق القابض
يقــدم هــذا املقــال تحليــال للتعديــل املذكور 
ــة,  ــركات القابض ــه لل ــة تعريف ــن ناحي م
والعالقــة بن الــركات القابضــة والركات 
التابعــه لهــا, ومتطلبــات تقديــم التقاريــر, 
ــة,  ــر املنقول ــة وغ ــوال املنقول ــك االم متل
الــركات  مســاهمي  اإلســتثار,  حــق 
ــا.  ــة له ــركات التابع ــة وإدارة ال القابض
ــددة  ــات مح ــرات وتناقض ــش ثغ ــا يناق ك
ــل  ــات التعدي ــك تناقض ــل وكذل يف التعدي
مــع قوانــن اإلســتثار, قانــون املصــارف, 

وقانون الركات. 
ــرار  ــم إق ــول 2019, ت ــن أيل ــع م يف التاس
ــار  ــنة 2019 )يُش ــم 17 لس ــون رق القان
ــل  ــل" او "تعدي ــد ب"التعدي ــا بع ــه في ل
جــاء  والــذي  القابضــة"(  الــركات 
ليعــدل قانــون الــركات املرقــم 21 لســنة 
ــون  ــد ب"قان ــا بع ــه في ــار ل 1997 )يُش
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 
ــوق  ــول الس ــة لدخ ــوال االجنبي رؤوس االم
العراقيــة, ومــع ذلــك, فــان تحديــد ملكيــة 
ــن  ــل م ــور الق ــل املذك ــب يف التعدي االجان
50% ميثــل تناقضــا مــع هــذا الهــدف, ويف 
ــر  ــادة النظ ــاج إلع ــذا يحت ــان ه ــا, ف رأين
يف التعديــل آخذيــن بنظــر اإلعتبــار األثــر 
الســلبي الــذي ســينتج مــن تحديــد امللكيــة 
ــة  ــركات األجنبي ــذب ال ــب يف ج لالجان

ــة. ــوق العراقي ــتثمرين للس واملس
تعريف الركة القابضة

املــادة رقــم 7, اوال )أ( مــن تعديــل الركات 
ــا  ــة ك ــة القابض ــرف الرك ــة تع القابض

يــي:
 " الركــة القابضــة هــي رشكــة مســاهمة 
أو محــدودة تســيطر عــى رشكــة أو رشكات 
ــركات  ــى ال ــدودة تدع ــاهمة أو مح مس

التابعــة"
ــاالت  ــى الح ــادة ع ــس امل ــص نف ــا تن ك
التــي تعتــر فيهــا الركــة القابضــة هــي 
ــرى: ــة او رشكات اخ ــى رشك ــيطرة ع املس

"1( أن تتملــك أكــر مــن نصــف رأس 
ــى  ــيطرة ع ــة إىل الس ــة إضاف ــال الرك م

ــا . إدارته
2- أن تكــون لهــا الســيطرة عــى مجلــس 

إدارتهــا يف الــركات املســاهمة."

وايضــا تنــص نفــس املــادة مــن التعديــل 
الركــة  إســم  إحتــواء  رضورة  عــى 
ــة"  ــة "قابض ــى كلم ــى ع ــة ع القابض
باالضافــة اىل نوعهــا, ويتــم تضمــن هــذه 
الكلمــة يف كافــة الوثائــق واالعالنــات 

ــة. ــن الرك ــادرة م ــالت الص واملراس
ــي  ــرع العراق ــإن امل ــا ب ــدو هن ــث يب حي
قــد اخــذ بالتعريــف املعتمــد يف قبــل 
 22 رقــم  االردين  الــركات  قانــون 
ــى  ــة. ع ــركات القابض ــنة 1997 لل لس
ــي  ــون العراق ــرق القان ــد ف ــال, فق أي ح
ــى  ــة ع ــة القابض ــيطرة الرك ــن 1( س ب
ــهم  ــة األس ــالك غالبي ــة بإمت ــة محلي رشك
ــيطرة  ــا, و 2( س ــى إدارته ــيطرة ع وبالس
ــاهمة.  ــة مس ــى رشك ــة ع ــة قابض رشك
حيــث نــرى بــان هــذا امــر صحيــح, كونــه 
ممكنــا للــركات القابضــة الســيطرة عــى 
الــركات التابعــة لركــة مســاهمة عامــة 
بالرغــم مــن امتالكهــا اقــل مــن 50% مــن 
ــاهمن  ــع املس ــاق م ــك باالتف ــهم, وذل األس

ــى اإلدارة. ــيطرة ع والس
متلك األرايض والعقارات

ــم 7  ــادة رق ــن امل ــا م ــرة ثاني ــص الفق تن
ــايل: ــى الت ــل ع ــن التعدي م

" تهــدف الركــة القابضــة إىل دعــم 
االقتصــاد الوطنــي". نعتقــد بــان تضمــن 
إقحــام ملصطلــح  هــو  العبــارة  هــذه 
حيــث  تجــاري.  قانــون  يف  ســيايس 

الشركات القابضة في القانونين 
العراقي والقطري

األستاذ / مقداد سامي علوان الجبوري
املدير املفوض

رشكة املحامون املتحدون لإلستشارات القانونية 
واملحاماة وتنظيم والحسابات املحدودة
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الشركات القابضة في القانونين العراقي والقطري

يتطلــب  ال  تجاريــة  أعــال  إنشــاء  أن 
الوطنــي,   االقتصــاد  دعــم  بالــرورة 
خصوصــا وأن معظــم الــركات القابضــة 
ــح  ــا الرب ــة هدفه ــتكون رشكات اجنبي س

املطلــق.
ــا )أ(  عــالوة عــى ذلــك, فــان الفقــرة ثاني
مــن نفــس املــادة, متنــح الركــة القابضــة 
حــق " متلــك األمــوال املنقولــة وغــر 

ــة" ــاط الرك ــار نش ــة يف إط املنقول
بينــا مينــع القانــون العراقــي متلــك 
األمــوال غــر املنقولــة )مثــل األرايض( 
مــن قبــل األجانــب )ســواء كانــوا افــراداً او 
ــن  ــم 4 م ــادة رق ــص امل ــث تن رشكات(. حي
ــنة 1961: ــم 8) لس ــارات رق ــون العق قان

ــارا يف  ــي عق ــك األجنب ــوز أن ميل " ال يج
العــراق بــاي ســبب كان مــن اســباب 
التملــك وال ان يشــرتك يف مزايــدة بيعــه اال 
بعــد توفــر الــروط التاليــة واســتحصال 

ــة. ــر الداخلي ــة وزي موافق
1 – ســبق االقامــة يف العــراق مــدة ال تقــل 

عــن ســبع ســنوات.
2 – عدم وجود مانع اداري او عسكري.

) – ان ال يكــون قريبــا مــن الحــدود 
العراقيــة مبــا يقــل عــن ثالثــن كيلومــرتا.

ــة او  ــار ارضــا زراعي 4 – ان ال يكــون العق
ــة مهــا كان نوعهــا ويشــمل  ارضــا امري
ذلــك تفــوض االرض وفراغهــا بطريــق 

ــر". ــبب اخ ــاي س ــال او ب االنتق
ــس  ــن نف ــم 5 م ــادة رق ــص امل ــا تن بين

القانــوين:
ــي  ــة األجنب ــاوز ملكي ــوز أن تتج " ال يج
عقــاراً واقعــا يف العــراق داراً واحــدة 
للســكنى ومحــالً للعمــل اذا كانــت لــه مهنة 
يزاولهــا بنفســه. وتعتــر الحصــة الشــائعة 

ــرض." ــذا الغ ــة له ــة تام ملكي
ــع يف  ــذا املن ــى ه ــه ع ــم التنوي ــا ت ك
قوانــن عراقيــة اخــرى, مثــل قانــون 
التســجيل العقــاري رقــم )4 لســنة 1971 
ــادة  ــك امل ــه(, وكذل ــواد 155 و 156 من )امل
املــدين  القانــوين  مــن   )1199( رقــم 

العراقــي رقــم 40 لســنة 1951.
ــا )أ(  ــم 2/ثاني ــادة رق ــتثنت امل ــا إس بين
ــم )1  ــي رق ــتثار العراق ــون اإلس ــن قان م

ــك  ــاح بتمل ــع بالس ــذا املن ــنة 2006 ه لس
أجنبيــة  مشــاريع  قبــل  مــن  األرايض 

ــة: ــتثارية معين إس
" للمســتثمر العراقــي أو األجنبــي حــق 
متلــك األرايض والعقــارات العائــدة للدولــة 
ببــدل تحــدد أســس احتســابه وفــق 
ــك األرايض  ــق متل ــه ح ــاص ول ــام خ نظ
ــط  ــن املختل ــدة للقطاع ــارات العائ والعق
مشــاريع  إقامــة  لغــرض  والخــاص 

اإلســكان حــراً."
مــن الــوارد ان يخلــق هــذا النــص إلتباســا 
قــي التطبيــق يف املســتقبل القريــب. حيــث 
ــب النصــوص  مــن املرجــح أيضــا ان تتطل
تدخــال  مختلفــة  قوانــن  يف  املتفرقــة 

ــا. تريعي
املساهمون

ــا مــن التعديــل  تنــص املــادة رقــم 2, ثاني
عــى التــايل:

"للشــخص الطبيعــي أو املعنــوي األجنبــي 
إكتســاب العضويــة بصفــة مؤســس أو 
مســاهم يف الــركات املســاهمة واملحــدودة 
ــي  ــاهمة العراق ــبة مس ــل نس ــى أال تق ع
ــة  ــن املئ ــن م ــد وخمس ــن )51%( واح ع

ــا." ــن رأس ماله م
ــي  ــرع العراق ــع امل ــل, من ــذا التعدي يف ه
ان يتملــك األجنبــي مــا يتجــاوز 49% مــن 
ــة  ــة او الرك ــة املحلي ــهم يف الرك األس
املســاهمة. ويف رأينــا, فــان تحديــد ملكيــة 
ــا  ــا, وتراجع ــورا غريب ــل تط ــي ميث األجنب
ــداف  ــع أه ــم م ــا ال يتالئ ــا واضح وتناقض
ــركات  ــيس ال ــر تأس ــذي اق ــل ال التعدي
القابضــة, حيــث مينــح هــذا التعديــل 
ــيطرة  ــق يف الس ــة الح ــركات القابض ال
عــى, او متلــك غرهــا مــن الــركات 
)الــركات التابعــة(, بينــا يتطلــب ان 
ــة  ــة التابع ــهم الرك ــة اس ــون اغلبي تك
مملوكــة مــن قبــل شــخص محــي, وهــو 
ــا  ــيطرة. م ــدأ الس ــع مب ــجم م ــا ال ينس م
ــض يف  ــذا التناق ــل له ــاد ح ــتدعي إيج يس

ــع. التري
ــل ال  ــان التعدي ــك, ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ع
ــف الوضــع القانــوين  ــة لتكيي يتضمــن آلي
للركــة التــي ميتلــك األجنبــي اغلــب 

اســهمها, عليــه فــال يوجــد اي إجــراء 
قانــوين مطلــوب مــن قبــل هــذه الــركات 
ــا, بينــا يتــم تطبيــق التعديــل عــى  حالي
الــركات التــي يتــم تأسيســها بعــد تاريخ 

ــل. ــاذ التعدي نف
اإلستثار يف الركات التابعة

ــن  ــا )ب( م ــم 7, ثاني ــرة رق ــح الفق متن
ــق يف: ــة الح ــركات القابض ــل, ال التعدي

" تأســيس الــركات التابعــة لهــا وإدارتهــا 
أو املشــاركة يف إدارة الــركات األخــرى 

ــي تســاهم فيهــا." الت
حيث يســمح هــذا البنــد بتأســيس الركات 
ــان  ــة ب ــة القابض ــمح للرك ــة, ويس التابع
تكــون مســاهم او تشــارك يف إدارة الركة. 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو ان 
كانــت هــذا النــص يطبــق عــى الــركات 
التــي متتلــك الدولــة حصصــا فيهــا, 
ــة  وبخاصــة الــركات اململوكــة مــن الدول
واملعروضــة لإلســتثار بالتشــارك الدولــة.

بينــا تنــص الفقــرة )ج(, ثانيــا مــن املــادة 
رقــم 7 بــان للــركات القابضــة حــق:

" اســتثار أموالهــا يف األســهم والســندات 
ــة." واألوراق املالي

بالرغــم مــن أن إمكانيــة اإلســتثار يف 
األســهم والســندات هــو امــر بديهــي لــكل 
الــركات املؤسســة اصوليــا ذات االغــراض 
التجاريــة, فقــد اُورد النــص اعــاله لحســم 
اي جــدل محتمــل بهــذا الصــدد. باإلضافــة, 
فــان الفقــرة )د( مــن املــادة رقــم 7-ثانيــا, 
تنــص بــان للــركات القابضــة الحــق يف:

ــل  ــاالت والتموي ــروض والكف ــم الق " تقدي
ــا." ــة له ــركات التابع لل

حيــث اننــا نعتقــد ان مارســة هــذه 
ــن  ــراء مع ــب إج ــوف تتطل ــاطات س النش
مــن البنــك املركــزي العراقــي لــيك ال تعتر 
ــاط  ــارس نش ــا مت ــركات بانه ــذه ال ه
ــال  ــك عم ــروض وذل ــح الق ــل ومن التموي
بنــص املــادة ) مــن قانــون املصــارف رقــم 
ــر  ــب االم ــد يتطل ــنة 2004, او ق 94 لس
ــة  ــب الرك ــن جان ــالت م ــض التعدي بع
للقوانــن  االمتثــال  لضــان  القابضــة 

ــوص. ــذا الخص ــارية به الس
وعــى صعيــد آخــر, فــان الفقــرة )أ( 
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ــل,  ــن التعدي ــا م ــم 7-ثالث ــادة رق ــن امل م
تحظــر امتــالك اســهم الــركات القابضــة 
ــص  ــا تن ــة. بين ــة تابع ــل رشك ــن قب م
الفقــرة )ب( ثالثــا مــن نفــس املــادة, 
ــن  ــة بتعي ــة القابض ــاح للرك ــى الس ع
ممثليهــا يف مجلــس إدارة الركــة التابعــة 
بنســبة مســاهمتها, وتحظــر عــى الركــة 
القابضــة اإلشــرتاك يف انتخــاب بقيــة 
ــذا  ــة. وبه ــة التابع ــس الرك ــاء مجل اعض
قــد يكــون املــّرع قــد اراد ان مينــع 
ــر  ــيطرة الغ ــن الس ــة م ــة القابض الرك
قانونيــة عــى قــرارات الــركات املســاهمة, 
ــل  ــاهمن االق ــة املس ــوق بقي ــة حق وحاي

ــة. ــركات التابع ــة يف ال حص
متطلبات تقديم التقارير

ــن  ــرة 4 م ــاء يف الفق ــا ج ــى م ــاءاً ع بن
املــادة رقــم 7 مــن التعديــل, فــان الركات 
ميزانيــة  باعــداد  مطالبــة  القابضــة 
مجمعــة وبيانــات باألربــاح والخســائر 
لهــا ولجميــع رشكاتهــا التابعــة مشــفوعة 
باإليضاحــات والبيانــات املقــررة وفقــاً ملــا 
تتطلبــه املعايــر املحاســبية الدوليــة. حيــث 
الختاميــة  الحســابات  تقديــم  يتوجــب 
الســنوية لدائــرة مســجل الــركات وللهيئة 
حــال  يف  ســنويا.  للرائــب,  العامــة 
ــا  ــنوية مل ــابات الس ــم الحس ــر بتقدي التاخ
ــة,  ــل كل جه ــن قب ــدد م ــد املح ــد املوع بع
فســوف يتــم فــرض غرامــات معينــة عــن 

ــر. ــذا التأخ ه
ــت  ــو كان ــا ل ــل في ــر التعدي ــا ال يُش بين
ــة او  ــه للريب ــة خاضع ــة القابض الرك
ــة التــي  ال, وكذلــك ال يشــر لنــوع الريب
تفــرض عــى الركــة القابضــة باالعتــاد 
عــى نشــاطاتها, بينــا الــركات التابعــة 

ــة. ــال للريب ــه اص ــا خاضع له
ــم  ــادة رق ــن امل ــا م ــرة خامس ــص الفق وتن
ــق  ــتمرار تطبي ــى إس ــل ع ــن التعدي 7 م
ــركات  ــون ال ــورة يف قان ــكام املذك األح
ــال  ــة يف اي مج ــركات القابض ــى ال ع
ــا  ــل, ومب ــن التعدي ــه ضم ــم تغطيت مل يت

ــة. ــاطات الرك ــق ونش يتواف
التناقضات مع قانون املصارف

مــا يجــدر اإلشــارة اليــه هنــا, بــان املــره 

ــح  ــارة ملصطل ــا اإلش ــي ورد فيه االوىل الت
"الركــة القابضــة" يف القانــون العراقــي 
كانــت يف قانــون املصــارف رقــم 94 لســنة 
ــالف  ــلطة االئت ــه س ــذي أصدرت 2004, وال
ــث  ــد االن, حي ــاريا لح ــة والزال س املؤقت

تنــص املــادة رقــم 1 منــه عــى:
ــرف  ــة تع ــة املرفي ــة القابض " ان الرك
ــيطر  ــك او تس ــي متل ــة الت ــا الرك بانه

ــرف" ــى م ع
ــون  ــن قان ــم 1 م ــادة رق ــص امل ــا تن وايض

ــى: ــارف ع املص
"املصطلــح "رشكــة تابعــة" يعــود اىل 
الركــة التــي تســيطر عــى مــرف 
ــم  ــا يتالئ ــرى مب ــة اخ ــن واي رشك مع

ومعايــر البنــك املركــزي العراقــي"
ملصطلــح  اخــرى  اشــارة  وردت  كــا 
ــن  ــرة )م( م ــة" يف الفق ــة القابض "الرك
املــادة رقــم 5 مــن قانــون املصــارف, 

ــص: ــي تن والت
ــة  ــة مقدم ــون الرك ــة ك ــان يف حال "بي
ــي او  ــرف اجنب ــة مل ــة تابع ــب رشك الطل
رشكــة قابضــة مرفيــة اجنبيــة يفيــد بان 
الســلطة الرقابيــة الخارجيــة املســؤولة عــن 
ــة  ــة مقدم ــى الرك ــة ع ــة التحوطي الرقاب
الطلــب يف بلــد تاســيس املــرف االجنبــي 
ــا  ــس لديه ــة لي ــة مرفي ــة قابض او رشك
اعــرتاض عــى مــا هــو مزمــع مــن اقامــة 
عمليــات يف العــراق وانهــا متــارس رقابــة 

موحــدة عــى الركــة مقدمــة الطلــب."
وكذلــك املــادة رقــم )1 مــن نفــس القانون 

ــي تنص: والت
"ضلــوع املــرف او املــرف االجنبــي او 
ــون  ــي يك ــة الت ــة املرفي ــة القابض الرك
ــوع  ــا او ضل ــة له ــة تابع ــرف رشك امل
رشكــة تابعــة للمــرف بانشــطة اجراميــة 
تتضمــن االحتيــال وغســيل االمــوال او 

ــاب." ــل االره متوي
ــون  ــورة يف قان ــوص املذك ــث ان النص حي
املصــارف تثــر التســاؤل عــن اإلختصــاص 
النوعــي للقضــاء العراقي, ان كانــت الركة 
االجنبيــة القابضــة متورطــة باعــال غــر 
قانونيــة, بينــا الركــة او املــرف الــذي 
ــك  ــل تل ــورط مبث ــراق مل يت ــل يف الع يعم

ــركات  ــار ال ــيتم اعتب ــل س ــال. فه االع
ــة؟ ام  ــة القابض ــداد للرك ــة كإمت التابع
ســيتم معاملــة الــركات التابعــة كــركات 

ــتقلة؟ مس
كا تنص الفقرة )ط( من نفس املادة:

"مواجهــة البنــك املركــزي عقبــات يف 
ــون  ــرف لك ــى امل ــة ع ــة الرقاب مارس
ــة رشكات او  ــوا يف مجموع ــرف عض امل
ــرف  ــة مل ــة تابع ــرف رشك ــون امل لك
اجنبــي او رشكــة قابضــة مرفيــة ال 

ــة." ــة كافي ــا لرقاب ــع اي منه يخض
بينــا نصــت الفقــرة )ي( مــن نفــس 

ــادة: امل
"ان تكــون الســلطة الرقابيــة األجنبيــة 
ــى  ــة ع ــة الرقاب ــن مارس ــؤولة ع واملس
ــة  ــي او رشك ــرف االجنب ــرف او امل امل
ــرف  ــا امل ــون فيه ــة يك ــة مرفي قابض
رشكــة تابعــة قــد عينــت وصيــاً او حارســاً 
ــي او  ــرف االجنب ــرف وامل ــاً للم قضائي

ــة." ــة مرفي ــة قابض رشك
ــذا  ــر ه ــن ان نعت ــال, ميك ــة ح ــى اي ع
التعديــل كجــزء مــن حزمــة تعديــالت 
ــا  ــن خالله ــة م ــة العراقي ــاول الحكوم تح
االقتصــاد  لدعــم  االســتثارات  جــذب 
الوطنــي, ومتاشــيا مــع الهيكليــة الشــائعة 
ــية  ــددة الجنس ــركات املتع ــكل ال يف ش
والتــي يف مجملهــا رشكات قابضــة تحتــاج 
الســوق  لدخــول  قانــوين  غطــاء  اىل 
ــك  ــان تل ــك, ف ــن ذل ــم م ــة. وبالرغ العراقي
ــة,  ــدودة وخجول ــزال مح ــا ت ــالت م التعدي
ــة  ــالت اجرائي ــا تعدي ــل يف طبيعته ومتث
ــة  ــالت جوهري ــل تعدي ــة وال متث وتنظيمي
ــتمرة  ــتجابة مس ــي اس ــرى ه ــن باالح ولك
ملتغــرات االقتصــاد العاملــي املتزايــد النمــو.

ــالت  ــون التعام ــركات وقان ــون ال إن قان
التجاريــة رقــم 1) لســنة 1984 قــد مــى 
عليهــا اكــر مــن 20 عامــا, وينتميــان اىل 
ــة ونظــام اقتصــادي  ــة مختلف ــة زمني حقب
نصوصهــا  مــن  العديــد  شــمويل. 
اليتــاىش مــع مبــادئ حريــة العمــل 
ــزم  ــي يلت ــرة الت ــارة الح ــات التج واتفاقي
بهــا العــراق. ونعتقــد بانــه من الــروري 
ــة  ــة التريعي ــر يف املنظوم ــادة النظ إع
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ككل مــن اجــل خلــق بيئــة قانونيــة خاليــة 
ــي  ــودة الت ــات املفق ــرات والحلق ــن الثغ م
قــد تربــك بدورهــا القامئــن عــى تنفيــذ 
ــاري  ــل التج ــن يف الحق ــون والعامل القان

ــواء. ــد س ــى ح ع
إعتبارات قانون املنافسة

مــن الجديــر باملالحظــة بــان قانــون 
املنافســة ومنــع االحتــكار املرقــم 14 لســنة 
2010 "قانــون املنافســة" ينــص يف املــادة 

ــه: 9 من
" يحظــر أي اندمــاج بــن رشكتــن أو 
ــدة إذا  ــة مقي ــة تجاري ــة مارس ــر وأي أك
كانــت الركــة أو مجموعــة مــن الــركات 
مندمجــة أو مرتبطــة مــع بعضهــا تســيطر 
ــاج  ــوع أنت ــن مجم ــر م ــى 50% أو أك ع
إذا كانــت  أو  أو خدمــة معينــة  ســلعة 
تســيطر عــى 50% أو أكــر مــن مجمــوع 

ــة." ــة معين ــلعة أو خدم ــات س مبيع
حيــث ميكــن تعريــف "املارســة التجاريــة 
املقيــدة" بانهــا أي مارســة ميكــن ان 
مثــل  متخصصــة,  رشكات  بهــا  تقــوم 
ــاء  ــات الكهرب ــاالت, خدم ــات االتص خدم

ــة. ــات الطاق وخدم
بالرغــم مــن ان الــركات القابضــة مل 
ــادة  ــح وان امل ــكل رصي ــا بش ــم ذكره يت
ــارة  ــان عب ــاج, ف ــى اإلندم ــرة ع مقت
"اي مارســة تجاريــة مقيــدة" تعنــي 
ــاء  ــن وأنش ــد يف تكوي ــرورة التقيي بال
الــركات القابضــة إذا تبــن أن مــن ضمــن 
ــتحواذ  ــة واالس ــالل باملنافس ــطتها االخ أنش
عــى الســوق  مــا يشــكل خرقــا لقانــون 
ــادة  ــص امل ــان ن ــارة ب ــع اإلش ــة. م املنافس
ــر  ــى معاي ــوي ع ــا وال يحت ــا عام 9 نص
واضحــة ميكــن للــركات االسرتشــاد بهــا 
حــن تكويــن الــركات القابضــة لتجنــب 
ــال  ــل خ ــا أن التعدي ــة. ك ــع القانوني املوان
مــن اي نصــوص انتقاليــة متنــح الــركات 
ــا  ــا وفق ــة وضعه ــادة هيكل ــة إلع الفرص
ــح  ــال, من ــك مــن خــالل, مث للقانــون. وذل
الــركات مــدة زمنيــة معقولــة للعــودة اىل 
الوضــع القانــوين الســيا أن معايــر عمــل 
ــل  ــع لعوام ــة وتخض ــر ثابت ــوق غ الس

ــرة. كث

القانــون  يف  القابضــة  الركــة   .2
القطــري

نظــم القانــون القطــري األحــكام الخاصــة 
ــالل  ــن خ ــك م ــة، وذل ــة القابض بالرك
الــركات  قانــون  يف  عليهــا  النــص 
ــم )11(  ــون رق ــادر بالقان ــة الص التجاري
لســنة 2015، حيــث أفــرد لهــا بابــاً 
ــو  ــى النح ــع(، وع ــاب التاس ــتقالً )الب مس

ــايل: الت
ــاهمة أو  ــة مس ــي رشك ــف: " ه • التعري
رشكــة ذات مســؤولية محــدودة، تقــوم 
بالســيطرة املاليــة واإلداريــة عــى رشكــة أو 
أكــر مــن الــركات األخــرى التــي تصبــح 
ــا  ــالل متلكه ــن خ ــك م ــا، وذل ــة له تابع
)51%( عــى األقــل مــن أســهم أو حصــص 
ــت  ــواء كان ــركات، س ــة أو ال ــك الرك تل
ــركات  ــن ال ــاهمة أم م ــن رشكات املس م
ــادة )264(. ــدودة." م ــؤولية املح ذات املس

• الروط وااللتزامات:
القابضــة متلــك  للركــة  يجــوز  ال    -
حصــص يف رشكات التضامن أو يف رشكات 
ــا  ــر عليه ــا يحظ ــا، ك ــة بنوعيه التوصي
ــك أي أســهم أو حصــص يف الــركات  متل

ــادة )265(. ــرى. م ــة األخ القابض
الركــة  مــال  رأس  يقــل  أال  يجــب   -
القابضــة عــن عــرة ماليــن ريــال. مــادة 

.)266 (
- تضــاف عبــارة )رشكــة قابضــة( يف 
واملراســالت  واإلعالنــات  األوراق  جميــع 
وســائر الوثائــق التــي تصــدر عــن الركــة 
القابضــة إىل جانــب االســم التجــاري لهــا. 

ــادة )268(. م
ــاذ  ــة اتخ ــة القابض ــى الرك ــب ع - يج
اإلجــراءات الالزمــة لضــان قيــام الركات 
التابعــة باالحتفــاظ بالســجالت املحاســبية 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــة لتمك الالزم
أو املديريــن للركــة القابضــة مــن التأكــد 
ــاح  ــاب األرب ــة وحس ــم املالي ــن أن القوائ م
ــذا  ــكام ه ــاً ألح ــم وفق ــد ت ــائر ق والخس

ــرة أوىل(. ــادة )269/ فق ــون. م القان
- عــى الركــة القابضــة أن تعــد يف نهاية 
كل ســنة ماليــة ميزانيــة مجمعــة وبيانــات 
ــة  ــات النقدي ــائر والتدفق ــاح والخس األرب

لهــا ولجميــع الــركات التابعــة لهــا، 
ــع  ــة م ــة العام ــى الجمعي ــا ع وأن تعرضه
اإليضاحــات والبيانــات املتعلقــة بهــا وفقــا 
ــبة  ــول املحاس ــر وأص ــه معاي ــا تتطلب مل
والتدقيــق الدوليــة املعتمــدة. مــادة )269/ 

ــة(. ــرة ثاني فق
• أغراض الركة: 

- املشــاركة يف إدارة الــركات التابعــة لهــا 
أو التــي تســاهم فيهــا.

- اســتثار أموالهــا يف األســهم والســندات 
ــة. واألوراق املالي

- توفــر الدعــم الــالزم للــركات التابعــة 
لهــا.

- متلــك حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن 
ــة  ــات التجاري ــرتاع والعالم ــراءات االخ ب
والنــاذج الصناعيــة وحقــوق االمتيــاز 
املعنويــة،  الحقــوق  مــن  وغرهــا 
ــة  ــركات التابع ــا لل ــتغاللها وتأجره واس
ــة أو  ــل الدول ــواء داخ ــا، س ــا أو لغره له

خارجهــا.
- متلــك املنقــوالت والعقــارات الالزمــة 
ــموح  ــدود املس ــاطها يف الح ــارشة نش ملب

ــادة )267(. ــون. م ــاً للقان ــا وفق به
القابضــة  الــركات  عــى  تــرسي   •
األحــكام الخاصــة بــركات املســاهمة 
أو الــركات ذات املســؤولية املحــدودة، 

.)270( مــادة  األحــوال.  بحســب 
الخالصة

ــة  ــكام الخاص ــة األح ــن مراجع ــن م يتب
بالــركات القابضــة يف ظــل التنظيــم 
القانــوين القطــري، بأنهــا تشــرتك يف 
ــة يف  ــركات القابض ــة لل ــم العام املفاهي
ــكلها  ــر ش ــع ق ــة، م ــن املختلف القوان
القانــوين عــى رشكات املســاهمة وذات 
املســؤولية املحــدودة دون غرهــا مــن 
ــون،  ــا القان ــي نظمه ــركات الت ــكال ال أش
وتحديــد نســبة متلكهــا يف الــركات 
التابعــة لهــا مبــا ال يقــل عــن )51%( مــن 
ــع  ــا، م ــص فيه ــدار الحص ــهمها أو مق أس
ــة  ــة عامل ــة قابض ــوم " رشك ــذ مبفه األخ
يف   "Operating Holding Company

مزاولــة أنشــطتها التجاريــة.


