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 صلخ  الم  

 ، ماجستير في القانون الخاص.خولة أحمد السليطي

 .2017يونيو 

ضوء التشريعات واألنظمة القانونية حماية أقليات المساهمين في صفقات الدمج واالستحواذ في العنوان: 
 القطرية

 الدكتور / ياسين ثروت الشاذلي.المشرف على الرسالة: 

 

يتض من هذا البحث بيان وسائل الحماية العامة والخاصة التي كفلها قانون الشركات القطري 

لقضاء في ترسيخ هذه واألنظمة القانونية األخرى لحماية مساهمي األقلية، باإلضافة إلى  الدور الذي يلعبه ا

كم  الحماية، وذلك في ظل  زيادة نسبة صفقات الدمج واالستحواذ التي باتت ت برم في الوقت الحاضر ب ح 

ا لحماية نفسها أو لتعزيز مركزها في السوق. ولكل  ذلك  كونها أحد الوسائل التي تت جه إليها الشركات إم 

يوازن بين مصلحة المساهمين ومصلحة الشركة التي حاول المشرع القطري أن يكفل الحماية الال زمة و

تبرم الصفقة على حد  سواء، وذلك من خالل توفير بعض وسائل الحماية العامة والخاصة لمساهمي األقلية 

عندما تعزم الشركة على إبرام أحد هذه الصفقات ، وذلك بموجب نصوص قانونية إحداها قانون الشركات 

ما كفل المشرع القطري بعض أنواع الدعاوى التي يستطيع من خاللها . ك2015لسنة  11القطري رقم 

 المساهم المدافعة عن حقوقه، كما تناول اآلثار المترتبة عليها.
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 المقدمة

 

ب ةا سبق  بزد ارويبار ام ةبا  باتت الشركات التجارية تلعب  وررا  ببالا امية بة سبق  ب    الةبا   ي

التجاريببة لبب   العببالآل سببق ايرةببة امأ ببر ك رةببل ولببهتت كاسببة الببلر  تمببتآل بالتجببار  بشبب ز  ببا  ربالشببركات 

التجارية بش ز أاص ك ةما ولل الت تالت االةتصاوية الةبثّدر   لبا البلأز اليب لق لللرلبة التبق تةبار  س مبا 

شركات التجاريبة تقيمبآل ىلبا ابركات وابااص رالتبق يبتآل ىوارتمبا لبن أبال  ةشاطماك رلن الةعل   جل ا  وند ال

الشركاء الةتضالق ن س ما، راركات ول ا  رالتق يبتآلد ىوارتمبا لبن أبال  لجلبا ا وار  البّ  يبتآلد تع  قب  لبن 

لمبقة  11أال  آل ة التص يت سق الجةع ة العة ل ة رذلك رسيبا  لوراباا الةيبرر  سبق ةباة ن الشبركات رةبآل 

ك ر ةل واتت اركات امل ا   لال با  تععبلد بةباببة الةتبرر الر  مبق لو ب ا  رذلبك سبق  بز  ب  ر  2015

 القظا  االةتصاو  الرو ةالق ك

رللشركات الترية التالة سق اأت ار ايل ات التبق ترايبا لقا بهة لةةار بة ةشباطما رسيبا  لةهبلى لريبة التجبار ك 

ا الت اتف رالتاللآل س ةا ب قما أش ة لبن  ب  ر  الةشباريع االةتصباوية ر او   لا تلجأ الةشاريع االةتصاوية ىل

ال ه ر   ل ماك رال جر  وند للشركة كالز التقد سبق ت  ب ع ة اةمبا  ب اء كبان ذلبك  بن طريبق البلل  ور  بن 

طريق اال تت اذ، ىال وند لبز يّه اليبرارات يجب  والد تبثّر  لبا ليب   وةل بات الةمباية نك رلبّلك ةجبل ببأن 

الك العليل لن ال  ا ز التق كفلتما التشريعات رامةظةة الياة ة ة سق ورلة ة ر لتارلة لتةاية ليب   وةل بة يق

، رةاة ن ة بر لو ب ا  الةال بة ره ريبا لبن 2015لمقة  11الةماية ن، لقما ةاة ن الشركات الي ر  رةآل 

 امةظةة التق  قتقارلما الليا ك 

اتلفبا  بن الةعباةق امأبرت التبق تبرو سبق سبررا رمةلد ات الةماية ن سبق ابركات الة مبايةة العالبة لعق با لع

اليبباة ن امأببرت، ل ببم وند لعقببا امةل ببة ياتلببف بتمبب  سببرا اليبباة ن الببّ  ررو س بب ك رسببق ة ببا  اببركات 

لمةا الةعقا الةاو  ور الع قق رس   يةلك لماية ا امةل بة ةبلرا   الةمايةة يقالك لعق  ن مةل ات الةماية ن: ورد

وةز لن ةصف لا  الشركةك رّاة مةا لعقبا ااصبق لوةل بة رس ب  ت ب ن امةل بة  لويبة رل مبت وةل بة ر ر  

 ك1ول ا  كةا ي  سق الةعقا الةاو ، ربّلك تتةبز امةل ة سق الشركاء امةز  لوا  ليارةة  بامهله ة

                                                             
القانون محمد عطا هللا الناجم الماضي، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة، مكتبة  1

 40-39هـ، صفحة 1432واالقتصاد بالرياض، 
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ا الةيص و بأةل ات الةماية ن سق اركات الةمايةة العالة  لا رج  الاص ص  ري  لتز ورا بتقا،  سمبآل ولد

الةماية ن الّ  يةل  ن العلو امةزد لن رو  لا  الشركة الةةبلة سق اجتةاا الجةع ة العالبة لتبزد االةعيباو، 

 ك2رل ا رو  لا  الشركة ب ج   ا 

رياتلف لمايآل امةل ة  ن الةماية ن المبله  ن البّين ال تتب اسر سب مآل ة بة الةشباركة، سبلا ةا  لبا يتالفب ن  بن 

 ر الجةع ببة العالببة ل تفبب ن بالتصبب    لببا امربببام، باببال  لمببايآل امةل ببة الببّين تتبب اسر لببليمآل ة ببة لضبب

الةشاركة لبن أبال  لضب ريآل الجةع بات ررههبتمآل سبق الةشباركة سبق ىوار  الشبركة راتداباذ اليبرارات س مبا 

 ك3لرلا  لقمآل  لا لةاية لصلتتما

 مشكلة البحث:

ش لة الهتم سق القدظر سبق  لبلت ا بت فاء ر كفايبة ر با ز التةايبة العالبة رالاالبة التبق كفلمبا ةباة ن تتةبز لع

الشركات الي ر  رامةظةة الياة ة ة امأرت لتةاية وةل ات الةماية ن سق  زد يه ط لثار لةايبة امةل بات 

 سق التيرير اللرلق، رورر اليضاء سق تر  خ يّه التةايةك

 أهمية البحث:

يتقار  ولل الة اا ع الةعالر ، ري  ل ا ا اللل  راال تت اذك سهالرهآل لن تتجلدا وية ة الهتم سق ك ة  

ا سبق لثابر الهقبك البلرلق  ر  ا لتبأأد ال فر  االةتصاوية الةلت  ة التق تشمليا ورلة ة ر، ىالد وةمبا تتتبزد لركب  

ةبل ابمل العليبل ك كةا وند الم   الي ر  4ة ر ورلة سق الةماية ن وةل ات لةةار ة ام ةا  س ةا ياصد لةاية

ا  5لن لفيات االةللاج راال تت اذ، ةّكر لقما ةض ة اركة المال  العالة بة لال بتبةار رالتبق ولبلرت ةبرار 

، روأ برا  لبفية اةبللاج بقبك 6، ىلا جاة  لفية اةللاج اركتق رو  هار رة بر هبار2005باالةللاج  قة 

 ك7برر  ربقك ة ر اللرلق رلصر  الريان

                                                             
الفضيل محمد أحمد، حماية األقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العامة للمساهمين: دراسة مقارنة، مجلة  عبد 2

 .29، صفحة 2، العدد 1987البحوث القانونية واالقتصادية كلية الحقوق جامعة المنصورة بمصر، 
 .41طا هللا الناجم الماضي، مرجع سابق، صفحة محمد ع 3
4 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/qatar/  مايو، 28، تمت زيارة الموقع بتاريخ

2017 
 -2010لسنة  001592المحكمة اإلستئنافية، االستئناف رقم  -2010كلي لسنة  مدني 00711المحكمة اإلبتدائية، حكم رقم  5

 تمييز مدني. 2011لسنة  185محكمة التمييز الطعن رقم 
6 459826sharq.com/news/details/-http://www.al  2017يو، ما 28، تمت زيارة الموقع بتاريخ 
7 bank-islamic-qatar/2016/12/20http://arabic.cnn.com/business/  مايو،  28، تمت زيارة الموقع بتاريخ

2017 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/qatar/
http://www.al-sharq.com/news/details/459826
http://arabic.cnn.com/business/2016/12/20/qatar-islamic-bank
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بلقا ررهآل للاّة يّا الة ا  ا روية ت ، ىالد ون الفيب  الي بر  لبآل يتقارلب  باليبلر ال باسق لتبلد اين، رلبّلك سضد

 ورا ة يّا الة ا ا، ك ة  ولل الة اا ع اللارجة سق     الةا  سق ال ةت التاارك

 

 :خطة الدراسة

ا كان اتدااذ ةرارات الجةع ة العالة يبتآلد لبن أبال  التصب يت رسيبا  ليباة ن امهله بة،  ربتع بآل وند يبّا اليبرار لةد

يعلتق الضدرر بتي   وةل ة الةماية ن الةةبل ن سق الجةع ة، كان لن الجلير الهتبم سبق ال  با ز العالبة التبق 

كفلما ةاة ن الشركات الي بر  لتةايبة وةل بات الةمباية ن لةع اجمبة اليبرارات الصباور  لبن امهله بة، ر لبا 

صز ور (، رال  ا ز الاالة التق كفلمبا ةباة ن ي  بة ة بر رج  الاص ص سق  لة ات اللل  راال تت اذ )س

 لو  ا  الةال ة رامةظةة الياة ة ة امأرت لتةاية وةل ات الةماية ن )سصز ّاةق(ك

 

 نقسم دراستنا إلى فصليين، وذلك على النحو التالي:

لسنة  11القطري رقم الفصل األول: الوسائل العامة لحماية أقليات المساهمين في ضوء قانون الشركات 

2015 

 : التي   ام ا  ة مةل ات الةماية نالمبحث األول

 : التي   الةال ة مةل ات الةماية نالمطلب األول

 الفرا امر : التقد سق اةتما  وربام الشركةك -

 الفرا الباةق: ال يج ر رياو  و هاء وةل ات الةماية ن ور تشليلياك -

 الةال ة مةل ات الةماية ن: التي   ه ر المطلب الثاني

 الفرا امر : التقد سق لض ر الجةع ات العالة -

 الفرا الباةق: التقد سق الةشاركة سق ىوار  الشركة  ن طريق التص يت -

 الفرا البالم: التقد سق االطالا  لا لمتقلات ررّا ق الشركة -

 

 : التةاية اليضا  ة لتي   وةل ات الةماية نالمبحث الثاني

 : ىب ا  اليرارات التق تق     لا ىيلار لي   وةل ة الةماية نولالمطلب األ
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 الفرا امر : اررط و  ت ب الن ةرارات الجةع ة العة ل ة  -

 الفرا الباةق: آّار و  ت اله الن   -

 : لقد لمايةق امةل ة سق رسع و  ت لمثرل ة و ضاء لجلا ا وار المطلب الثاني

 الفرا امر : و  ت الشركة الد و ضاء لجلا ا وار   -

 الفرا الباةق: و  ت الةمايآل الفروية الد و ضاء لجلا ا وار   -

 

 الفصل الثاني: الوسائل الخاصة لحماية أقليات المساهمين في ضوء القوانين ذات الصلة

 : الض ابط سق ا ء ةاة ن روةظةة ي  ة ة ر لو  ا  الةال ة المبحث األول

 : الض ابط التقظ ة ة التق ترو  لا لفيات اللل  راال تت اذالمطلب األول

 2014 لمقة 2 رةآل راال تت اذ اللل  ةظا  سق الفرا امر : الض ابط الةيرر  ورا تما -

 راال تت اذ الفرا الباةق: ورر لعاي ر الت كةة سق تتي ق الشفاس ة سق لفيات اللل  -

  ة سق لراةهة لفيات اللل  راال تت اذ  : ورر الجمات التقظ ةالمطلب الثاني

 الفرا امر : ورر ي  ة ة ر م  ا  الةال ة رىوار  لراةهة الشركات 

 الفرا الباةق: رةابة اليضاء  لا ةرارات جمة ا وار  بإتةا  لفيات اللل  راال تت اذ 

 : الض ابط الةيرر  سق ا ء ة اة ن الةقاسمة رلقع االلت ار المبحث الثاني

 2006لمقة  19ا ابط  لفيات االةللاج راال تت اذ بةع ج   ةاة ن الةقاسمة رةآل   المطلب األول:

 الفرا امر : لظر ت  ين لرك  لم ةن ور لم  ر سق الم   -

 الفرا الباةق: لظر تي ية لرك  لم ةن  ابق ال ج و -

ر  سق تشريع االةللاج امررربق  رةآل المطلب الثاني  2004مقة ل 139: الض ابط الةيرد

 الفرا امر : االةللاج لن وجز رياو  ال فاء  التقاسم ة -

 الفرا الباةق: االةللاج ا ةياذ  -
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 الفصل األول

الوسائل العامة لحماية أقليات المساهمين في ضوء قانون الشركات القطري 

 2015لسنة  11رقم 

ا مية ة اركات المايةة رتأّ ريا  لا االةتصاو الي لق لللرلة،  لرص لشرا الشركات الي بر   لبا ةظر 

ت س ر وكهر ةلر لن التةاية مةل ات الةماية ن رلآل يترر ولبر لةبايتمآل للي ا بل العالبة ورن تقظب آل تشبريعق، 

َةبا مةل بات الةمباية ن لبن ورر   2015لمقة  11بز ةا  بتر  خ يّه التةاية بةع ل  ةص ص الياة ن رةآل  لي

 سعدا  سق الرةابة  لا و ةا  الشركةك

ريب  لبا  ب تآلد ورا بت  سبق  8لّلك ةجل وند الةشرا ةل ةصد  لبا ليب   الةمبايآل ام ا ب ة لتأك بل يبّه التةايبة

لت بريا يبّه التةايبة  9الةهتم امر ك كةا وةد  لقح لمايةق امةل ة التقد سبق رسبع بعبل البل ارت اليضبا  ة

 ري  لا   تآلد ورا ت  سق الةهتم الباةقك

 

 : التي   ام ا  ة مةل ات الةماية ن المبحث األول

تعةبدز التي   ام ا  ة التلد اموةا لةمايةق امةل ة التق ال يج ر الةما  بما  قل تعليز ةظا  الشركة، لتا 

رل  وراوت امهله ة ذلكك سةن الةعل   وند اليرارات سق الجةع ة العالة تتداّ رسيبا  ليباة ن امهله بة، ىالد وند يبّا 

ك رليبل وأبّ الةشبرا الي بر  بمبّه 10يج  والد يترت   ل   الةما  بالتي   ام ا ب ة لةمبايآل امةل بة التعليز

 الل ا  اأة  لن يكرن العاوية هير ور العاوية العالة الجلعية لن يلور ةرار ك د باطال  ييعالقظريبببببببببببببببة   

 ك رببالرهآل 11الترالات  رياو  ور للاركة ام ا ق الة ا  ور الياةرن يذا ةلرص لن الل تلو  الل اي  بلير 

                                                             
 ءإجرا الجمعية لهذه يجوز ال"، المرتبطة بحقوق المساهم األساسية: 2015لسنة  11( من قانون رقم 137و  166)المادتين  8

 تغيير أو للشركة األساسي الغرض تعديل أو المساهمين ءأعبا زيادة شأنها من يكون للشركة األساسي النظام في تعديالت
 غير أو العادية العامة الجمعية من يصدر قرار كل باطالً يقع.  "ةالمؤسس ٬  ذلك بغير يقضي قرار كل باطالً ويقع.  جنسيتها
 ته".التزاما زيادة أو للشركة األساسي النظام أو القانون هذا نصوص من المستمدة المساهم بحقوق المساس شأنه من يكون العادية

 بحقوق اإلخالل عدم مع ٬  للشركة األساسي للنظام أو القانون هذا ألحكام بالمخالفة يصدر قرار كل باطالً ع(: "136المادة ) 9

 ءألعضا خاصاً نفعاً يجلب أو بها يضر أو المساهمين من معينة فئة لمصلحة يصدر قرار كل إبطال ويجوز النية حسن الغير
 مجلس ءأعضا على المسؤولية دعوى ترفع أن " للشركة(: 115المادة )". الشركة لمصلحة اعتبار دون غيرهم أو اإلدارة مجلس
(: " لكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً في 116المادة )". المساهمين لمجموع أضرار عنها تنشأ التي ءاألخطا بسبب اإلدارة

 حالة عدم قيام الشركة برفعها".
 .39، صفحة 2013أحمد بركات مصطفى، حماية أقليات المساهمين في شركات المساهمة، دار النهضة العربية بالقاهرة،  10
 .2015لسنة  11من قانون الشركات القطري رقم  166المادة  11
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ا ةصد لرالة  لا يّه القظرية، ىالد وة  لآل ييآل بتيعلَاو التي   ام ا  ة للةمايآل اأة  سبق ذلبك  لن وند الةشرد

ك رةبل اأتلبف الفيمباء رالشبرام لبن جاةب  12اأن التشريعات امأرت تاركا  بّلك ولر تتليليا للفيب  راليضباء

عتهبره البهعل لبقمآل ليدبا و ا ب دا ال يعتهبره البهعل ايأبر كبّلكك رل بقدمآل آأر  لا تتليل يّه التيب  ، سةبا ي

مبايآل بصبفت  ابري ا  سبق الشبركة،  اتفي ا  لا وند لي   الةمايآل ام ا  ة يبق تلبك التيب   التبق ي تمبهما الةع

و  ريعتهبر ل بآل الةبا ك13(  التيب   الةرته بة بالةمبايآل رالتبق ال يجب ر لرلاةب  لقمبا166ربّلك تةبز الةاو  )

بت  لبا ليب   الةمبايآل ام ا ب ة لبن الي ا بل العالبة، ريبق 166) ( لن ةاة ن الشركات الي ر  رالتق ةصد

، سمبق تمبر   لبا لمبايةق الشبركات 14تمر   لا كاسة الةماية ن ويدبا كبان ةب ا الشبركة التبق  بايآل س مبا

مايةق الشركات الةللجة  رالةقللجةك  الةمتت ذ  رالةمتت ذ  ل ما، كةا وةدما تمر  كّلك  لا لع

لمببا التيبب   الةال بة مةل ببات الةمبباية ن رالتببق  رلبن يببّا الةق لببق، ية بن تيمبب آل يببّه التيبب   ىلبا ةمببة ن: ورد

ن ليدبب  سببق التصبب    لببا وربببام الشببركة ر ببل  ريبباو  ام هبباء رااللت الببات  ل بب  ك ر ّاة مببا لتعلدببق 15تتضببةد

رالتصب يت س مبا، رليدب  سبق االطدبالا  لبا لمبتقلات با وار  رالرةاببة كتيدب  سبق لضب ر الجةع بات العالبة 

 الشركة رذلك با تهاره اري ا  س ما، ري  لا   تآل تقارل  سق ل له ن  لا الت القك

 

 المطلب األول: الحقوق المالية ألقليات المساهمين

ا الي ر  لآل يععلدو بشب  ز راابح رلبريح يتةتدع وةل ات الةماية ن بالعليل لن التي   الةال ة، رهآل وند الةشرد

ف ىلبا ذلبك وند الفيب  راليضباء لبآل  التي   الةال ة مةل ات الةماية ن، رجعز املر لترركا للفي  راليضاءك اي

يتدفيا كّلك  لا لاي ة التي   الةال ةك ر بإلعان القظبر سبق القصب ص الياة ة بة ر التيب   ام ا ب ة الةتعليبة 

ا ة   ن و ا ب  ن يعةبا: التبقد سبق اةتمبا  امرببام ،رالتبقد سبق بأةل ات الةماية ن يعة ن تيم آل يّه التي   ىل

  ل  رياو  ور تشليل ام هاء  لا الةماية ن، ريّا لا   تآلد ت ا ت  سق سر  ن لتتال  نك

 

 

                                                             
 205عبدالفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، صفحة  12
 .40أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، صفحة  13
 .69، صفحة 2016حسام رضا السيد، مسئولية المستحوذ على شركات المساهمة، دار النهضة العربية بالقاهرة،  14
 .205، 196-193سابق، صفحة عبدالفضيل محمد أحمد، مرجع  15



7 
 

 ول: الحّق في اقتسام أرباح الشركةالفرع األ -

الةمايةة العالة ولل اركات تقيمآل الشركات التجارية ىلا: اركات واااص راركات ول ا ك رتعتهر اركة 

امل ا ، ىذ يمل  الةمايآل لن رراء ا تبةار ول ال  س ما  بن طريبق ابراء ام بمآل ىلبا التصب    لبا  ا بل 

لاو ك ري لق  لا يّا العا ل الةاو  سق ةاة ن الشركات بةص لح امربام، رتعر  امربام بأةما ريباو  سبق 

 جببة لةهاابر  الشبركة لةجةب ا  ةل اتمبا لبن أبال  المببقة ة ةبة املب    لبا  الةجةب ا ال لبق للاصب  ، ةت

 ك16الةال ة

يتضاه ااصان ور وكبر لن اماااص   رليل َ رد  الةشرا الي ر  الشركة التجارية بأةما  يل يلت   بةع

ة لن لا  ور  ةز  ال ه ع  ن ور الةعق ي ن بأن يممآل كزد لقمآل سق لشررا يمتمل  الربح، رذلك بتيليآل لصد

مايآل  17يقشأ  ن الةشررا لن ربح ور أمار  راةتما  لا ي الةع ا الي ر  ةل وةرد  بَتقد ، ربّلك  ي  ن الةشرد

سق التص    لا امربامك رامربام الةيص و  يقا، يق امربام الصاس ة بعل ا تهعاو الاما ر التق لتيت 

 اللو ة بة للاركة ام ا ق ة ا ال يعلودوبرو  لا  الشركة، رااللت اطات   اء الياة ة ة ور االأت ارية ،ىذ   

 رااللتياطق الياةرةق االلتياطق أل  بعو اللاسية امربام لن الل ايلين  لا ترريعما يجب التق اموةا

 رال ر  المي ة لوت بما اللعلر  رالارابط للة   رسيا  امربام لن للت  الل اي  ري تل ك االأتيار 

 ك 18 ام م سيما اللورجة اللالق

 

امربام الصاس ة يق رلليا اليابلة للت ريع  لا الةماية نك ر ل  ، سالَ أال  ب  ن امربام ربّلك ت  ن 

، ىالد وند المثا  الّ   يب ر يقا ي  ال ةت 19تعتهر لن التي   ام ا  ة للةمايآل رالتق ال يج ر لرلاة  لقما

متتيدا لمّه امربام، سةتا يتآل يّا اال تتيا ؟   الّ  يعتهر س   الةمايآل لع

لن ةاة ن الشركات الي ر ، ل م ةصدت  لا وة   لع  ل  ا أال   129وجابت  لا يّا التما   الةاو  

لقاةشة تيرير  -1( لن يّا الياة ن، تاتص الجةع ة العالة ب ج   ا  بامل ر ايت ة: 137بأل ا  الةاو  )

ون يتضةن التيرير ارلا  راس ا  لجلا ا وار   ن ةشاط الشركة ر ن لرك يا الةالق أال  المقة،ككك ريج  

                                                             
محمد بسام التل، حقوق المساهمين في الشركة المساهمة العامة المحدودة في القانون األردني، رسالة ماجستير جامعة  16

 36-35، صفحة 2013اليرموك األردن، 
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 2مادة ) 17
 2015لسنة  11رقم  ( من قانون الشركات القطري189المادة ) 18
محمد بسام  -489، صفحة 2016مصطفى كمال طه، وائل أنور البندق، الشركات التجارية، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة  19

 38-36التل، مرجع سابق، صفحة 
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لهق و ا يراوات رالةصررسات رب اةا  تفص ل ا  بال ريية التق ييترلما لجلا ا وار  لت ريع لاسق وربام 

 ك20المقة رتع  ن تاريخ لرسما

و للرر ةرار بت ريع امربام لن الجةع ة العالة، رالّ   جرد متتيدا لوربام بةع ربقاء   ل  ، ي  ن الةمايآل لع

ا لن يّا ي تآلد س   تتليل تاريخ الصر ، ربّلك تقشأ  الةة للي ة ة لهاار  ب ن الةمايآل رالشركة ابتلاء 

ر  ل زد  مآلك رييع  لا  اتق الشركة راج  ال ساء  التاريخ ري  ن لتلدما ليلار ةص ه  لن امربام الةيرد

ركة بال ساء بما ىذا لآل تتآلد بّلكبمّه امربام للةماية ن، كةا ي  ن لن لقد الةماية ن كّلك ل الهة الش
ك ولا 21

مايآل   ت لقد التةالق سق التص    لا يّه امربام ، رال يرةا يّا  ةهز للرر يّا اليرار، سال ي  ن للةع

 ك22التقد ىلا لرتهة التقد ال الز ىالد بصلرر ةرار لن الجةع ة العالة

ة ن مند يّا املر لن اأة   الةما  برو  رليل لظر الياة ن لرالة  ت ريع امربام الص رية  لا الةماي

الّ  ال يج ر الةما  ب  ىالد رسيا   جراءات لع قة  23لا  الشركة، الّ  يعةبدز بلرره الضةان العا  لللا  ق ن

 ال يج ر ت ريع وربام ل رية  لا الشركاء، رىال جار للا قق الشركة ل الهة كز  24ةصد  ل ما الياة ن

  ك25رل  كان لمن الق ةككك اريك برو لا ةهض  لقما

كزد يّه الضةاةات العالة كفلما ةاة ن الشركات الي ر  بغرض لةاية لمايآل امةل ة، رلرلا  لق   لا 

تأك ل يّه التةاية لتا ال تهيا له مة ال ت  القظرية رالشررلات الفيم ة، ست ريع امربام يتآلد تيريره لن 

ا  لا اةترام لجلا ا وار ك ربّلك أال  الجةع ات العالة الة  ةة مهله ة  ر ر  امل ا  التاار  بقاء 

 كتعةبدز يّه الضةاةات لةاية مةل ات ر ر  امل ا  التاار  لت ريا يّه التةاية بأكهر ةلر لة ن

 

 

 

 باء أقليات المساهمين أو تشديدهاالفرع الثاني: عدم جواز زيادة أع -

                                                             
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 129مادة ) 20
 40-38محمد بسام التل، مرجع سابق، صفحة  21
 501مرجع سابق، صفحة  -طهمصطفى  22
 503المرجع السابق، صفحة  23
 .2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 137المادة ) 24
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 15المادة ) 25
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مبببايآل امةل بببة   لبببا ليدببب  سبببق اةتمبببا  ورببببام الشبببركة ستمببب ، ببببز لظبببر ال تيتصبببر التيببب   الةال بببة لةع

الةشبببرا كبببّلك ريببباو  و هببباء لمبببايةق امةل بببة ررتدببب  البببه الن جببب اء  لةاالفبببة ذلبببكك رلبببآل يةقبببع تعبببليز 

القظببا  ام ا ببق ىطالةببا ، مند تعببليز القظببا  ام ا ببق للشببركة جببا   اببري ة ون ي بب ن يببّا التعببليز لببن 

ه بببر العاويبببة، روال يترتببب   لبببا يبببّا التعبببليز ريببباو  الت البببات أبببال  الجةع بببة العالبببة الةقعيبببل  بصبببفة 

مبببايآل امةل بببة 26وةل بببات الةمببباية ن ك سبببال يجببب ر للجةع بببة العالبببة ه بببر العاويبببة ىلبببلار ةبببرار تعجهبببر س ببب  لع

، رسببق يببّه التالببة ال يتببقد للجةع ببة العالببة ه ببر العاويببة ىلبب ا   بببأواء لهببالا لببآل تتدجبب  ة دتبب  ىلببا ووا مببا ابتببلاء 

مبببايةق امةل بببة ب سببباء لهبببالا لبببآل يبببتآلد االتفبببا   ل مبببا لبببن ةهبببز ىالد  بببن طريبببق ا جةببباا لع
، سبببال ببببلد لبببن 27

ك 28ل اسيبببة كاسبببة الةمببباية ن البببّين لضبببررا االجتةببباا  لبببا يبببّه ام هببباء رىالد كبببان يبببّا اليبببرار بببباطال  

لةايبببة لتيببب   وةل بببات الةمببباية ن أ سبببا   لبببن لبببلرر ةبببرارات كمبببّه لبببن ابببأةما ا ابببرار بتيببب ةمآل، 

 ا ااسة ىلا ك ة  ارب لن الرةابة  لا امهله ة لن ةيهلمآلك ب

رل ببند املبببر ال يجبببر   لبببا يببّا القتببب  وا ةبببا ، سيبببل تيتضبببق و ةببا  الشبببركة روةشببب تما ىجبببراء تعبببليالت 

 لببا القظببا  ام ا ببق لببن وجببز لةايببة لصببلتة الشببركة رتتي يببا  مهرااببماك رسببق يببّه التالببة ةببل ييببف 

ولببببا  تعببببليز القظببببا  ام ا ببببق للشببببركة رذلببببك الاببببتراط الةشببببرا ون تصببببلر وةل ببببة الةمبببباية ن  ا يببببا  

اليبببرارات با جةببباا ىذا كبببان يترتدببب   لبببا يبببّه اليبببرارات ريببباو  الت البببات الةمببباية ن، بالتبببالق يتعبببّر 

 ىللار اليرارات سق بعل امل ان لتعارض الةصالحك

 ةل ببببة اال ببببتت اذ راكتمبببباب ر قضببببرب لببببباال   لببببا اال ببببتت اذ لت ابببب ح يببببّه الةمببببألة، سهعببببل ىتةببببا  

ىلبببلت الشبببركات لصبببفة الةمبببتت ذ، ال ببببلد لبببن اةعيببباو الجةع بببة العة ل بببة   ببباو  الم  بببز الةبببالق للشبببركة 

رتعببليز الةبب او الةتعليببة بمببّا الةركبب ك سفببق يببّه التالببة ةببل يتعببّدر ا جةبباا ةظببرا  ل بب ن لصببالح الشببركة 

ةببببل تتعببببارض لببببع وةل ببببات  -ار  الشببببركةريببببق هالهببببا  لببببا تمببببل  ىلببببا المبببب  ر   لببببا ىو -الةمببببتت ذ  

 ، ريقا تب ر لش لة ا جةاا، ل قما يتعّر اتااذ اليرار با جةااك29الةماية ن

                                                             
 2015لسنة  11( من القانون رقم 137المادة ) 26
 193عبدالفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، صفحة  27
 : "2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 137مادة ) 28
 68-67، صفحة2016حسام رضا السيد، مسئولية المستحوذ على الشركة، دار النهضة العربية بالقاهرة،  29
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رل ببن لببن رجمببة ةظرةببا، ةببرت بببأند الةشببرا ةببل لببرص  لببا لةايببة ليبب   وةل ببات الةمبباية ن، رةلتبب  

ا  بببل  جببب ار ريببباو   137ذلبببك أالبببة لبببن أبببال  ةبببص الةببباو   الت البببات رالتبببق ةبببرر س مبببا  الةشبببرد

 الةماية ن ىالد با جةااك

بعبببل ون اةتم قبببا ىلبببا  بببل  جببب ار ريببباو  الت البببات وةل بببات الةمببباية ن رهةبببا  بببن اراوتمبببآل، بيبببق  ل قبببا 

ت ابب ح لفمبب   ريبباو  الت الببات الةمبباية نك سلببآل يتدفببق الفيبب  لبب   تفمبب ر يببّا الةفمبب  ، سةببقمآل لببن تهقدببا 

ببب قالتفمببب ر ال ا بببع ل شبببةز كبببزد تشبببليل م هببباء الةمبببا ،  30يآل، ب قةبببا تهقدبببا البببهعل ايأبببر التفمببب ر الضد

سَة دببب  بببب ن ريببباو  االلت البببات رتشبببليل ام هببباءك ررسيبببا  لالتجببباه امأ بببر، ال يجببب ر للجةع بببة العالبببة ه بببر 

العاويبببة ىلبببلار ةبببرار ب يببباو  الت البببات الةمببباية ن، ب قةبببا يجببب ر لمبببا ىلبببلار ةبببرار بتشبببليل و هبببا مآلك ر 

جببب  ون  تفمبببآل  لبببا وةمبببا تشبببليل سبببق ام هببباء، سالةصببب لتان لاتلفبببان سبببق ال يببباو  سبببق االلت البببات ال ي

مببايةق امةل ببة رسيببا  لمببّا االتجبباه  ست ايةببا، رلببن ّببآلد يجبب ر للجةع ببة العالببة ه ببر العاويببة تشببليل و هبباء لع

طالةببا كببان ذلببك لببن وجببز تتي ببق لصببلتة الشببركةك كةببا لبب  ةالببت الجةع ببة العالببة ه ببر العاويببة بتعببليز 

الةقصببب ص  ل ببب  سبببق القظبببا  ام ا بببق للشبببركة، سبببال يعتهبببر يبببّا ريببباو   سبببق االلت البببات  تببباريخ ال سببباء

ل ببببم وند لهلببببا الببببلين الببببّ  التبببب   ببببب  الةمبببباية ن يهيببببا كةببببا يبببب  ورن ريبببباو ك ىند ريبببباو  الت الببببات 

ن بعببببل  31الةمبببباية ن ال تعقببببق التشببببليل ريبببب  امةببببرب للصببببتة ببببرتمي ، مند لةايببببة وةل ببببات الةمبببباية ن لع

 صلتة الشركةكا ارار بة

 

 المطلب الثاني: الحقوق غير المالية ألقليات المساهمين -

ي ةببببا ه ببببر لال ببببة  ال تيتصببببر ليبببب   الةمببببايآل ام ا بببب ة  لببببا التيبببب   الةال ببببة سيببببط، بببببز ىند يقالببببك لع

مبببايآل سبببق لضببب ر  مةل بببات الةمببباية ن، رالتبببق ال يترتببب   ل مبببا سبببق الغالببب    ا بببل لاويبببةك كتبببقد الةع

الجةع بببة العالبببة  ببب اء العاويبببة ور ه بببر العاويبببة، رليدببب  سبببق التصببب يت واأبببز يبببّه الجةع بببات العالبببة 

رالةشبباركة سببق ىوار  الشببركة لببن أببال  اتابباذ اليببرارات س مببا ، با ابباسة ىلببا ليدبب  سببق االطببالا  لببا 

                                                             
 37أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، صفحة  30
 195-193عبدالفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، صفحة  31
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الةمبببتقلات الضبببرررية التبببق لبببن ابببأةما التبببأّ ر  لبببا اليبببرار البببّ   ببب تاّه الةمبببايآل، ريبببّا لبببا  ببب تآلد 

 تقارل  سق يّا الة ل ك

 

 الفرع األول: الحق في حضور الجمعيات العامة -

لضبب ر الجةع ببة العالببة لببن التيبب   ام ا بب ة ه ببر الةال ببة مةل ببات الةمبباية ن، رةببل  يععتهببر التببقد سببق

ببببل الةشببببرا الي ببببر   لببببا يببببّا الةهببببلى سببببق ةببببصد الةبببباو    اجتلا ات لارر ل د ل اي  لك د   128وكد

 ك ريبهبببت يبببّا التبببقد للةمبببايآل با تهببباره ابببري ا  سبببق الشبببركة رلبببال  المبببل ة العل بببا 32لبببةالعا الجلعية

ك ر بالتببببالق ال يجبببب ر 33ر ل بببب  ي بببب ن لببببن ليبببب  الةشبببباركة سببببق ىوار  الشببببركة رالرةابببببة  ل مبببباس مببببا، 

مبببايآل لبببن لضببب ر الجةع بببات العالبببة رىالد كبببان اليبببرار الةتابببّ سبببق الجةع بببة  رلبببان الةع لةجلبببا ا وار  لي

العالبببة  عرابببة لكب بببا  كةبببا  بببقرت الليبببا ك  كةبببا وند  بببل  لضببب ر الةمبببايآل لبببن تليببباء ةفمببب  ال يععبببل  

رلاةبببا  لببب  لبببن لةار بببة يبببّا التبببق، ستضببب ر جة بببع الةمببباية ن للجةع بببة العالبببة ي ببباو ي ببب ن لمبببتت ال  لي 

 بمه  الظرر  الةاتلفة التق ةل يع اجما  كزد لمايآلك

كةببا وند ااببتراط الببتالر الةمببايآل لتببلد ووةببا لببن ام ببمآل لتضبب ر الجةع ببات العالببة ال يععببلد لرلاةببا ، سيببل 

 ام ا ق الة ا  يعيةما التق بالطريية العالة الجلعية سق لريتالت يكرنةببببببببببببصد اليبببببببببببباة ن  لببببببببببببا ون 

للاركة34ك سببببال لببببرج ون يببببقصد القظببببا  ام ا ببببق  لببببا ون يةتلببببك الةمببببايآل 10 و ببببمآل لبببببال  ل مببببت  ع 

لضبب ر الجةع ببة العالببة، كةببا وند اليبباة ن رالقظببا  ام ا ببق لببآل يةقعببا لببغار الةمبباية ن لببن االجتةبباا 

بببل ا ىلبببا ا لتبببلد الة لببب ب البببّ  تَ لدهببب  اليببباة ن ام ا بببق، ري ببب ن لمبببآل التبببقد سبببق لبببع بعضبببمآل لتبببا يَصي

اأت ببار ولببله لببقمآل لي قعبب ب  ببقمآل سببق لضبب ر الجةع ببات العالببة رالتصبب يت س مببا35ك كةببا روجببارت الفيببر  

(   الت ك بببز سبببق لضببب ر اجتةا بببات الجةع بببة العالبببة رلبببلوت اببب ابط يبببّا الت ك بببز 128لبببن الةببباو  ) 3

 ببب ن الت ك بببز أالبببا  بالجةع بببة العة ل بببة لتبببز الت ك بببز رون ي ببب ن ّابتبببا  لتبببا ي ببب ن لبببت تا ، كبببأن ي

بال تابببببة رون ي بببب ن ال ك ببببز لمببببايةا  سببببق الشببببركةك  كةببببا رلظببببرت الةبببباو   ببببالفة اله ببببان  ون يصببببلر 

                                                             
 2015لسنة  11ات القطري رقم ( من قانون الشرك128المادة ) 32
 116، صفحة 2016( الجزء األول، مايو 1حماد مصطفى عازب، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد ) 33
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 137المادة ) 34
 467مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صفحة  35
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الةمببببايآل تبببب ك ال  ملببببل و ضبببباء لجلببببا ا وار  لتضبببب ر الجةع ببببة36ك ربببببّلك  تتتيببببق التةايببببة العالببببة 

ت ال ةبببت ت ببب ن الة ارةبببة بببب ن لصبببالح امهله بببة رامةل بببة ل ف لبببة سبببق يبببّه مةل بببات الةمببباية ن رسبببق ذا

التالبببة، ست ببب ن امةل بببة ةبببل لار بببت لبببق التضببب ر رالتصببب يت ك ةببب  ولبببل التيببب   ام ا ببب ة مةل بببات 

الةمببباية ن، رسبببق ذات ال ةبببت ال يعبببلد يبببّا الشبببرط تعمبببف ا  سبببق لببب اجمتمآل ك رلبببن القال بببة ال اةع بببة، لبببآل 

متةببب ن بةةار بببة يبببّا التبببق ةظبببرا  ل جببب و ي  بببات وأبببرت تيببب   يعبببل الةمببباية ن سبببق اي رةبببة امأ بببر  لع

بمبببّه الةمةبببة ة اببببة  بببقمآل ببببز ولبببهتت  ببباير  يجبببر الةمببباية ن للجةع بببات العالبببة ولبببرا  لأل سبببا  37ك رال 

ية بببن رةبببف اةعيببباو الجةع بببة العالبببة  لبببا وةل بببات الةمببباية ن، سلببب  اابببترط اليببباة ن ذلبببك لترتدببب   ل ببب  

ببز لصببالح الشبب ركةك سقجببل بببأن اليبباة ن ةببل ااببترط لصببتة اةعيبباو الجةع ببة العالببة لضبب ر  ببلو لببن تع د

لببن رو  لببا  الشببركة لببا لببآل يببقص القظببا  ام ا ببق  لببا ةمببهة و لبباك رسببق  %50الةمبباية ن يةبلبب ن 

لبببا   بببل  لضببب ر يبببّا القصببباب، تجببب  و ببب   الجةع بببة العالبببة لالةعيببباو لبببر  وأبببرت رتتابببّ اليبببرارات 

سببببق يببببّه الجةع ببببة رسيببببا  لوهله ببببة الة ليببببة لو ببببمآل الةةبلببببة سببببق االجتةبببباا38، ربببببّلك ي بببب ن كاسببببة 

االةماية ن  لا ةل  الةمارا ، س   ن لمآل لض ر الجةع ات العالة   اء كاة ا وةل ة و  وهله ةك   

 الل ايلينرل بببق يمبببت  ع الةمببباية ن لبببن لةار بببة يبببّا التبببق، ال ببببلد لبببن ت ج ببب  و ببب   ىلبببا جة بببع 

 تكرن للليتين يرليتين لليفتين سق ا  الن طري  ببببببببببببببببن  رذلببببببببببببببببكالعالة  الجلعية اجتلاا للارر

للمبببببب   الةببببببالق، رالة ةببببببع ا ل تررةببببببق   لكتررةقا  للرةعر لببببببا ا ك العربية باللغة امة   لا ىلوايلا

للشبببركة ىن رجبببلك ريجببب  ون يبببتآل ا  بببالن ةهبببز الة  بببل الةتبببلو الةعيببباو الجةع بببة العالبببة باةمبببة  شبببر 

 ك 39ي لا   لا امةز

اتلببف طه عببة اليببرارات التببق يببتآل اتااذيببا سببق الجةع ببة العالببة العاويببة  ببن تلببك التببق يببتآل اتااذيببا سببق رت

الجةع ببببة العالببببة ه ببببر العاويببببة، رذلببببك بمببببه  أ  رتمببببا أالببببة  ىذا كاةببببت اليببببرارات لتعليببببة بتعببببليز 

عالبببة القظبببا  ام ا بببق للشبببركة، سقجبببل ببببأند الةشبببرا يتشبببلو ل المبببا، ريجعلمبببا لبببن اأتصببباص الجةع بببة ال

ه بببر العاويبببة لال بببا ك رلعبببزد وببببرر لببببا  لليبببرارات التبببق يبببتآل اتااذيبببا سبببق الجةع بببات العالبببة ه بببر العاويبببة 

                                                             
 باصدار قانون الشركات التجارية 2015لسنة  11( من قانون رقم 128المادة ) 36
 116، صفحة 2016( الجزء األول، مايو 1حماد مصطفى عازب، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد ) 37
 .2015لسنة  11( من قانون الشركات رقم 131المادة ) 38
 2015لسنة  11( من قانون الشركات رقم 121المادة ) 39
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يبببق تلبببك اليبببرارات الةتعليبببة با ةبببللاج،  لبببا ا تهبببار وند ا ةبببللاج يععبببل تعبببليال   لبببا القظبببا  ام ا بببق 

 ك 40للشركة

التبببق تبببرو  لبببا القظبببا  ام ا بببق   رالمبببثا  البببّ  يبببب ر يقبببا يببب : يبببز يعتهبببر ا ةبببللاج لبببن التعبببليالت

رسيبببا  لوهله بببة  41للشبببركة بالتبببالق الببببل لبببن لبببلرر ةبببرار ا ةبببللاج لبببن الجةع بببة العالبببة ه بببر العاويبببة

 ( لن ةاة ن الشركات، و  ال يعتهر كّلك؟139الةقص ص  ل ما سق الةاو  )

ه ببر العاويببة اطالةببا  ذيبب  الفريببق امر  ىلببا  ببل  جبب ار اتابباذ ةببرار االةببللاج لببن ةهببز الجةع ببة العالببة 

طالةبببا لبببآل يبببقص القظبببا  ام ا بببق  لبببا جببب ار ذلبببك، بالتبببالق ال ية بببن اتاببباذ ةبببرار االةبببللاج ىال بإجةببباا 

الةمبباية نك ب قةببا ذيبب  الفريببق ايأببر ىلببا ا تهببار االةببللاج تعببليال   لببا القظببا  ام ا ببق بالتببالق تةلببك 

 ك43القيل الفرةم ة يّا االتجاه ، رةل ويلت لت ةة42الجةع ة ه ر العاوية تعليز يّا القظا 

رلبببن جمتقبببا، ةبببرت بأةببب  سبببق  بببز ةببباة ن الشبببركات الي بببر  الجليبببل ال ت جبببل لبببع بة سبببق تتليبببل لبببا ىذا 

كبببان ةبببرار االةبببللاج يتابببّ بأهله بببة ّلببببق املببب ات و  با جةببباا، ل بببم يعتهبببر االةبببللاج تعبببليال  ي بببرو 

رجعبببز تعبببليز القظبببا  ام ا بببق لبببن جببباء ل ليبببا   137 لبببا القظبببا  ام ا بببق للشبببركةك سبببقص الةببباو  

اأتصببباص الجةع بببة العالبببة ه بببر العاويبببة ورن تتليبببل ةببب ا يبببّا التعبببليز، رلببب ا لبببن الصببب اب  بببل  

 اأتصاص يّه الجةع ة ورن  قل ةاة ةقك

 

 

 

 

 الفرع الثاني: الحق في المشاركة في إدارة الشركة عن طريق التصويت -

                                                             
-305، صفحة 2016لصغير، النظام القانوني إلندماج الشركات، دار الفكر الجامعي باإلسكندرية، حسام الدين عبدالغني ا 40

306 
 .307المرجع السابق صفحة  41
متعل ق باالندماج، وما اذا كان االندماج يعتبر من التعديالت األساسية لنظام الشركة بالتالي في فرنسا   لقد ثار خالف فقهي 42

( من 139المادة ) في القانون تحديدا نص ر العادية اتخاذ قرار االندماج وفقاً لألغلبية المنصوص عليهايكون للجمعية العامة غي
. فذهب اتجاه للقول بعدم جواز اتخاذ قرار اتخاذ قرار االندماج بإجماع الشركاء بالتالي يجب قانون الشركات، أم ال يعتبر كذلك

اج في النظام االساسي للشركة بالتالي ال يكون هنالك مجال التخاذ قرار االندماج االندماج طالما لم يتم النص على جواز االندم
في هذه الحالة إال باجماع الشركاء. بينما ذهب االتجاه اآلخر للقول  بجواز اتخاذ قرار االندماج باألغلبية على اعتبار انه تعديل 

 ه.يطرأ على النظام األساسي للشركة بالتالي تملك األغلبية تعديل
 .308المرجع السابق صفحة  43
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العالبببة، سهغ بببر لبببق التصببب يت لبببن يتيبببق  يبببرتهط لبببق التصببب يت بتبببق الةمبببايآل سبببق لضببب ر الجةع بببات

التبببق سبببق التضببب ر الغبببرض الةرجببب  لقببب  ريببب  لشببباركة الةمبببايآل سبببق ىوار  الشبببركةك رببببّلك يعتهبببر 

التصبببب يت ايل ببببة التببببق يببببتة ن لببببن أاللمببببا الةمببببايآل لببببن الةشبببباركة سببببق ىوار  الشببببركة رالببببلساا  ببببن 

جاةببب  آأبببر بغبببرض لةايبببة لصبببالتما الةال بببة لبببن جاةببب  رالرةاببببة  لبببا و ةبببا  لجلبببا ا وار  لبببن 

ك رلةببا كببان لضبب ر الجةع ببة العالببة لببن التيبب   ام ا بب ة لةمببايآل امةل ببة رتهعببا  لبب  44لصببلتة الشببركة

رتهاطببب  بتبببق التضببب ر، سةبببن ي ببب ن التبببق سبببق التصببب يت يببب  ايأبببر لبببن التيببب   ام ا ببب ة رذلبببك ال

ةبباة ن الشبببركات الي بببر   الةمببتت ز لةار بببة لبببق التصبب يت ورن لضببب ر الجةع بببة العالببةك رليبببل ةبببصد 

لمببايآل لببق لضبب ر اجتةا ببات الجةع ببة العالببة، ري بب ن لبب   ببلو لببن املبب ات يعبباو    ل ببزد  وةدبب    لببا

بعببل ذلببك  ّببآل ةببصد ك  45 ببلو و ببمة ، رتصببلر اليببرارات بامهله ببة الة ليببة لو ببمآل الةةبلببة سببق االجتةبباا

 ك46لقظا  ام ا ق للشركة لا ون ي  ن التص يت سق الجةع ة العالة بال ريية التق يع قما ا

رالتبببق سبببق التصببب يت يببب  لبببن التيببب   اللصببب ية بالمبببمآل، سمببب  لبببرتهط بةل  بببة الةمبببايآل م بببمآل ابببركة 

الةمببايةةك بالتببالق ال يجببب ر لرلببان الةمبببايآل لببن لةار بببة يببّا التببق رلببب  كببان يبببّا الترلببان بةع جببب  

التبببق سبببق التصببب يت ور ون ةبببصد سبببق القظبببا  ام ا بببق للشبببركةك كةبببا ال يجببب ر للةمبببايآل ون يتقبببار   بببن 

هييييتي   ييييتيريبببب  تمببببةا باالتفاة ببببات الةي ببببل  لتببببق التصبببب يت ر 47يتعمببببل بالتصبببب يت  لببببا ةتبببب  لعبببب ن

وتأ ييييهيهيييييهتي شتامًيييييم ي  ييييي مش يي،تهييييلىيت يييييريت اايييييليي ايييييي  اخيييييمهيي يييييتي    ييييي ا ي   يييي ي   ا اييييييي   م يييييي

 ، رال وا ق لّكريا سمق ال تلأز اةن ة ا  الهتمكعليلة

التبببق  لهبببلو تقا ببب   بببلو املببب ات لبببع  بببلو ام بببمآلرلبببن الةهببباوق  الةيبببرر  بالقمبببهة للتصببب يت يببب  

 ببمآل  ل ببزد  وند  ك رييصببل ببب هاله ببة التشببريعات يت ريببا الةمببايآل، رليببل تببآلد الببقص  لببا يببّا الةهببلى لببن ةهببز

 كالةمارا  ب ن الةماية ن ىل ت رالل سق الجةع ةك ريّه اليا ل  تجل و ا ما سق لهل

                                                             
 66محمد بسام التل، مرجع سابق، صفحة  44
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 128المادة ) 45
 .2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 133المادة ) 46
 473مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صفحة  47
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صبب و بالتقا بب  سببق ة ببا  التصبب يت، يبب  لببق الةمببايآل سببق التصبب يت لببع  ببلو و ببمة  رال ييصببل رالةي

لمبببايآل  بببلو لبببن املببب ات بيبببلر ام بببمآل التبببق   ببب ن ل بببزد يبببب  الةمبببارا  التالبببة بببب ن الةمببباية ن، و  ون 

ك ولبببا بالقمبببهة للةشبببرا الي بببر ، سهبببالرهآل لبببن وةببب  لبببآل يبببقص لبببرالة 48يج ريبببا، ريقبببا ي ةبببن التقا ببب 

ىذا لببآل يعبب ن  يببل   128ر  14التقا بب ، رل ببن ية ببن ا ببتقتاج يببّا الةهببلو لببن أببال  الةبباوت ن   لببا لهببلو

الشبببركة ةصببب   الشبببريك سبببق امربببببام ور سبببق الامبببا ر، كبببان ةصبببب ه  لقمبببا بقمبببهة لصبببت  سببببق رو  

 ،  ل بببز لمبببايآل لبببق لضببب ر اجتةا بببات الجةع بببة العالبببة، ري ببب ن لببب   بببلو لبببن املببب ات 49الةبببا 

  ك50يعاو   لو و مة 

ربببّلك ي ببب ن الةشببرا الي بببر  ةبببل كفببز لةايبببة ليبب   وةل بببات الةمببباية ن لببن أبببال  لببقتمآل التبببق سبببق 

التصبب يت، بببز ر ببارايآل كببّلك لببع امهله ببة سببق  ببلو املبب ات، سلببآل يةببقح الةشببرا امهله ببة  ببلو لببن 

املببب ات تفببب   ولببب ات امةل بببةك رجعبببز ل بببزد لمبببايآل  بببلوا  لبببن املببب ات تعببباو   بببلو ام بببمآل التبببق 

 ورن تة   ك يةل ما

رتمببببر  يببببّه اليا ببببل  ويضببببا  سببببق لببببفيات اال ببببتت اذ، ل ببببم يعتهببببر ا ببببتت اذ امهله ببببة ولببببل لبببب ر 

لبببن رو   %50اال بببتت اذك ريترتببب   لبببا يبببّه الصببب ر  لبببن اال بببتت اذ، تةلبببك امهله بببة مكببببر لبببن 

لببببا  الشببببركة لتببببز اال ببببتت اذ بالتببببالق تتصببببز امهله ببببة  لببببا  ببببلو ولبببب ات تفبببب    ببببلو ولبببب ات 

 ك 51امةل ة

(  لببن ةظببا  اال ببتت اذ راالةببللاج الةمببتت ذ  لببا وةبب  كببزد ابباص يةتلببك بشبب ز 1رليببل  رسببت الةبباو  )

لهاابببر ور ه بببر لهاابببر جببب ءا لبببن رو  الةبببا  يةقتببب  وهله بببة التصببب يت سبببق الجةع بببة العالبببة العاويبببة 

 للشبببركة الةمبببتت ذ  ل مبببا، ور يةتلبببك بةفبببروه وهله بببة ليببب   التصببب يت سبببق الشبببركة الةمبببتت ذ  ل مبببا

 ك52بةيتضا اتفا  لع اركاء ور لماية ن ال يتعارض لع لصالح ور  رض الشركة

                                                             
امة لشركة المساهمة، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي ومرباح ورقلة كلية زعطيط خديجة، حق التصويت في الجمعية الع 48

 .10صفحة  2015-2014الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، 
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 14المادة ) 49
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 128المادة ) 50
 206، صفحة 2010، 497العدد  100االستحواذ على الشركة، مجلة مصر المعاصرة، مجلد طاهر شوقي مؤمن،  51
 بإصدار نظام اإلندماج واإلستحواذ. 2014( لسنة 2( من قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )1المادة ) 52



16 
 

بببا لصببب   الةمبببتت ذ  لبببا وكببببر  ببب ره َريبببق: ىلد رية بببن لصبببر لببب ر ا بببتت اذ امهله بببة سبببق ّبببالو لع

، ريببببق وبمببببط لبببب ر 53لببببن رو  لببببا  الشببببركة ور ليبببب   التصبببب يت س مببببا %75روةببببز لببببن  50%

ر  الشببركة رلبب  كببان بقمببهة  ببلو بمبب ط لببن املبب اتك ور اال ببتت اذ ل ببم ي بب ن لوةل ببة سرلببة سببق ىوا

ور وكبببببر لببببن رو  لببببا  الشببببركة الةمببببتت ذ  ل مببببا رليبببب    %90لصبببب   الةمببببتت ذ  لببببا ةمببببهة 

التصبببب يت س مبببباك رلةايببببة  لتيبببب   وةل ببببات الةمبببباية ن،  ببببةح الةشببببرا الي ببببر  م  لببببن الةمبببباية ن 

لم  ببة أببال  المببتة واببمر التال ببة  تةببا   لببا امةببز لببن رو  الةببا  ون ي لهبب ا لببن ا %3التببا  ين  لببا 

ك كبببز يبببّه 54 ةل ببة اال بببتت اذ ىأ بببار الشببركة ور الشبببركات لتيبببليآل  بببرض الشببراء لةبببا تهيبببا لببن و بببمآل

الضببةاةات لببرص الةشببرا لببن أاللمببا  لببا لةايببة ليبب   امةل ببة ل ببم ون لمببايةتمآل سببق يببّه التالببة 

سعببا ، رلتببا لبب  لار بب ا يببّا التببق  لببن تمببةح لمببآل بببإوار  الشببركة رلةار ببة لببق التصبب يت  لببا ةتبب 

 سلن يثو  الغرض لق  لضآلة  لو ام مآل التق يةتل  ةما، ر    ن تص يتمآل  ليآل الفا ل ك

 

 الفرع الثالث: الحق في االطالع على مستندات ووثائق الشركة

لببرص لشببرا الشببركات الي ببر  اببأة  سببق ذلببك اببأن وهله ببة التشببريعات امأببرت كالتشببريع الفرةمببق 

،  لبببا لةايبببة وةل بببات الةمببباية ن رذلبببك لبببن أبببال  ى  بببا مآل التبببق سبببق التصببب   55رالتشبببريع ال ببب يتق

ك ريعتهبببر لبببق االطبببالا لبببن التيببب   56 لبببا رّبببا ق لع قبببة ةهبببز لضببب ريآل الجتةا بببات الجةع بببة العالبببة

رلبببّلك  -التبببق سبببق التضببب ر رالتبببق سبببق التصببب يت -الةرته بببة ارتهاطبببا  رّ يبببا  ببببالتي   المبببابية  ل ببب  

 لن ةاة ن الشركاتك 126ر  122شرا الشركات الي ر   لا تقظ ة  سق الةاوت ن لرص ل

س ابببع الت البببا   لبببا  ببباتق لجلبببا ا وار  ببببأن تتببب ح للةمببباية ن االطبببالا  لبببا جة بببع الةهبببالا التبببق 

لصببز  ل مبببا ر بب ا لجلبببا ىوار  الشببركة ، ركبببز  ضبب  لبببن و ضبباء يبببّا الةجلببا سبببق المببقة الةال بببة، 

ات رلياببببز لضببب ر جلمبببات لجلبببا ا وار  رببببل   بببن الةصببباريف، رويبببة لبببن وجببب ر روتعببباب رلرتهببب

                                                             
 بإصدار نظام اإلندماج واإلستحواذ. 0142( لسنة 2( من قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )34المادة ) 53
 بإصدار نظام اإلندماج واإلستحواذ. 2014( لسنة 2( من قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )38المادة ) 54
نة حماد مصطفى عازب، رقابة المساهمين على إدارة الشركة كأحد صور الحوكمة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الس 55

 .119، صفحة 2016الرابعةـ مايو 
 ومابعدها. 40أحمد بركات مصطفى مرجع سابق، صفحة  56
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لهبببالا وأبببرت ببببأ  لبببفة كاةبببتك با اببباسة للة ايبببا الع ق بببة رالقيليبببة التبببق يتةتبببع بمبببا ر ببب ا لجلبببا 

ا وار ، ركبببزد  ضببب  لبببن و ضببباء لجلبببا ا وار  سبببق المبببقة الةال بببةك رالة اسبببآت التبببق ييتبببرم لجلبببا 

ا وار ك رالةهبببالا الةاصصبببة ل بببز  ضببب  لبببن و ضببباء لجلبببا ا وار  ت ريعمبببا  لبببا و ضببباء لجلبببا 

ا وار  التببببال  نك رالعةل ببببات التببببق ي بببب ن س مببببا ملببببل و ضبببباء لجلببببا ا وار  ور الةببببليرين لصببببلتة 

تتعبببارض لبببع لصبببلتة الشبببركةك رالةهبببالا التبببق وةفيبببت سعبببال  سبببق  بببه ز الل ايبببة ببببأ  لببب ر  كاةبببت لبببع 

ب ببببان الجمببببة الةتهببببرا لمببببا رلمبببب هات التهبببببرا التفصبببب الت الاالببببة ب ببببز لهلبببباك رالتهر ببببات لببببع 

 رتفصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الت ك

ربالقمبببهة للهقببب ر ره ريبببا لبببن الةث مبببات الةال بببة، يجببب  ون يرسبببق بمبببّا ال شبببف تيريبببر لبببن لراةببب  

التمبببابات ييبببرر س ببب  ون اليبببررض القيليبببة ور اال تةببباوات ور الضبببةاةات التبببق ت ببب ن ةبببل ةبببللتما و  لقمبببا 

( 110مبببقة الةال بببة، ةبببل تةبببت ورن ىأبببال  بأل بببا  الةببباو  )لبببر  ا ور و ضببباء لجلبببا ىوارتمبببا أبببال  ال

ببت  لببا  ببل  جبب ار تيببليآل اليببررض القيليببة م ضبباء لجلببا ا وار  با ببتبقاء  57لببن اليبباة ن رالتببق ةصد

 ك58هق ر راركات اال تةانال

ذلببببك با ابببباسة ىلببببا ىلبببب ا  الةشببببرا لةجلببببا ا وار  بقشببببر الة  اة ببببة رلمبببباب امربببببام رالامببببا ر 

ره ريبببا لبببن الةعل لبببات لقمبببا للابببص  بببن تيريبببر لجلبببا ا وار  رتيريبببر لراةهبببق التمبببابات، رال ببببل 

باللغببة العرب ببةك رون  لببن ةشببر يببّه اله اةببات سببق لببت فت ن يبب ل ت ن  لببا ون ت بب ن ىلببلايةا  لببا امةببز

ت ابببع يبببّه اله اةبببات  لبببا الة ةبببع ا ل تررةبببق للشبببركة ىن كبببان لبببليما ل ةبببع رذلبببك ةهبببز أةمبببة  شبببر 

 ك59ي لا  لن تاريخ اةعياو الجةع ة العالة

رةببببل يببببب ر التمببببا   لبببب   الفا ببببل  العةل ببببة لببببن رراء ى  بببباء الةمببببايآل لببببق االطببببالا  لببببا بعببببل 

الا سبببق وةببب  يصبببع   لبببا الةمبببايآل لضببب ر الجةع بببات العالبببة الةمبببتقلات رال ّبببا قك ت ةبببن وية بببة االطببب

رالتصببب يت س مبببا ىذا لبببآل ي بببن  لبببا  لبببآل رورايبببة رب دقبببة بأراببباا الشبببركة رلرك يبببا، بالتبببالق لبببن يبببتة ن 
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لبببن اتاببباذ اليبببرار الةقا ببب  وّقببباء  ةل بببة التصببب يتك كةبببا يعتهبببر االطبببالا لبببن ال  بببا ز الرةاب بببة التبببق 

 ك 60لرةابة رالشركة  ة لا  يةار ما الةمايآل  لا و ضاء لجلا ا

ريقالبببك  بببلد   ة ببب و تبببرو  لبببا التبببق سبببق االطبببالا، سمقبببا يتقبببارا ا تهببباران: الةتاسظبببة   لبببا لصبببلتة 

الشبببركة ركتةبببان و بببراريا لبببن جاةببب ك رلبببن جاةببب  آأبببر لةايبببة ليببب   وةل بببات الةمببباية ن لبببن أبببال  

 ك 61ق ىراو  الةشرالقتمآل التق سق االطالا ةهز اةعياو الجةع ة العة ل ة ل ةار  ا ليمآل رس

سةبببن الصبببع  تغل ببب  لصبببلتة  لبببا امأبببرت، رل بببن لصبببلتة الشبببركة يبببق ام بببا ك بالتبببالق ال بعبببلد لبببن 

لةايببة يببّه الةصببلتة بشببرط والد تببثو  يببّه التةايببة ىلببا لرلببان لمببايآل امةل ببة لببن ليبب  سببق االطببالا 

 ك122 لا اله اةات التق للدويا الةشرا سق الةاو  

را الي بببر  لبببن يبببّه الي ببب و، سقجبببله وةببب  ةبببل ة دبببل لبببقد االطبببالا سبببق بعبببل ولبببا بالقمبببهة لة ةبببف الةشببب

التببباالت كةبببا يببب  التبببا  بالقمبببهة لقشبببر التيبببارير الةال بببة ةصبببف المبببق ية سبببق الصبببتف الةتل بببة ال  ل بببة 

رالة ةببببع ىن رجببببل، لتببببا يببببتة ن الةمبببباية ن لببببن االطببببالا رل ببببن ال يجبببب ر ةشببببريا ىالد بعببببل ل اسيببببة 

االطبببببالا  لبببببا الةعل لبببببات رال ّبببببا ق  ن الشبببببركات لبببببقد الةمبببببايآل سبببببق ك ركبببببّلك ة دبببببل ةببببباة62ا وار 

الةقشببب ر  الةتعليبببة بالشبببركة، ىالد بعبببل ل اسيبببة ا وار  رون ي ببب ن ذلبببك بقببباء   لبببا طلببب  لبببن الةت ةبببة 

 ك63الةاتصة ىذا كاةت يّه اله اةات ه ر لقش ر 

لتة وةل ببببات ربببببّلك، ي بببب ن الةشببببرا ةببببل رارن ببببب ن الةصببببلتت ن: لصببببلتة الشببببركة لببببن ةال ببببة رلصبببب

الةمببباية ن لبببن ةال بببة وأبببرتك سبببال يبببثو  التبببق سبببق االطبببالا ىلبببا ا ابببرار بةصبببلتة الشبببركة رىسشببباء 

 و رارياك

ا  لبببا الجةع ببات العالبببة العاويببة سيبببط، بببز تشبببةز الجةع بببات  رلببقد الةمبببايآل سببق االطبببالا لبب ا ليصببب ر 

العالبببة ه بببر العاويبببةك سليبببل ا بببتيرت امل بببا  اليضبببا  ة سبببق سرةمبببا ون للةمبببايآل التبببق سبببق االطبببالا ةهبببز 

ق يةببقح يببّا اجتةبباا كاسببة الجةع ببات،  بب اء الجةع ببات العالببة العاويببة ور ه ببر العاويببةك ساليضبباء الفرةمبب
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ك ربببّلك 64التببق للةمببايآل سببق كببزد لببر  يتضببح لبب  رجبب و لصببلتة جليببة سببق الببلساا  ببن ليبب   الةمببايآل

ي بب ن لةمببايآل امةل ببة الةشبباركة سببق الجةع ببات العالببة الغ ببر  اويببة، راتابباذ ةببرار الببلل  ور اال بببتت اذ 

تبببق، ر بببل  لبببن  للببب  ل بببم كفبببز لببب  الةشبببرا يبببّه التةايبببةك رال يجببب ر لرلبببان الةمبببايآل لبببن يبببّا ال

تتيبببق الغايبببة لبببن االطبببالا  لبببا الةمبببتقلات ةبببل يصبببز ىلبببا لبببل الةقبببع سبببق بعبببل امل بببانك سيبببل تتتببب   

الةمبببتقلات  لبببا امرةبببا  راله اةبببات الفق بببة التبببق يصبببع   لبببا الةمبببايآل سمبببآل لتت ايبببا بالتبببالق لبببن تصبببز 

ر  الةمبببايآل ىل ببب  الةعل لبببات ال اس بببة  بببن الشبببركة، ريقبببا ال تتتيبببق الغايبببة لبببن ا طبببالا لتبببا رىن لبببا

 يّا التق بقفم  ، سيل يتتاج ىلا أه ر يعارة   لا سمآل الةمتقلاتك

رلبببآل يت بببر  الةشبببرا الي بببر  لة اببب ا الاه بببر  ببب اء با جبببار  ور ببببالةقع، رةتبببن ةبببرت ببببأن الغايبببة 

الةقشبب و  لببن ا طببالا لببن تتتيببق ىال ب لبب  الةمببا ل  لببن الاه ببرك رطالةببا ون الةشببرا لببآل يتظببر  لببا 

عارةببة الاه ببر  قببل ا طببالا سقببرت بجبب ار ذلببك سببالة لق يجببر   لببا اطالةبب ، ةمببتقت  الةمببايآل طلبب  ل

بالتبببالق وةببب  يجببب ر للةمبببايآل ت ك بببز أه بببر لكطبببالا  لبببا لمبببتقلات الشبببركة لبببع امأبببّ بعببب ن اال تهبببار 

ريببق الي بب و التببق  -لببق التضبب ر رالتببق سببق التصبب يت–الي بب و البب ارو   لببا التي بب ن المببابي  ن  ل بب  

 ( لن ةاة ن الشركاتك128ز بالتض ر رالتص يت ال ارو  سق الةاو  )تت آل الت ك 

رببببّلك ي ببب ن الةشبببرا ةبببل كفبببز لبببق وةل بببات الةمببباية ن سبببق االطبببالا  لبببا الةعل لبببات ال اس بببة التبببق 

تة ببقمآل لبببن الةشبباركة سبببق الجةع ببات العالبببة ويببا كبببان ة  مبباك ل بببم تتبب اسر لبببليمآل الةعل لببات رال ّبببا ق 

ال ةببب    لبببا ولببب ا  الشبببركة التي ي بببة بالتبببالق ت ببب ن لبببليمآل اليبببلر   لبببا  التبببق يمبببت  ع ن لبببن أاللمبببا

اتاببباذ اليبببرارات الصبببت تة واأبببز الجةع بببات العة ل بببةك كةبببا ي ببب ن لمبببآل ل اجمبببة امهله بببة التبببق تفضبببز 

، رل بببن يبببّا االطبببالا 65تتي بببق لصبببالتما الشاصببب ة رتثّريبببا  لبببا لصبببلتة الشبببركة رلصبببالح امةل بببة

 ك66الشركة ر ل  لاالفة الي  و التق وررويا الياة ن لري ن بعل  التفريط بةصلتة

 

 : التةاية اليضا  ة لتي   وةل ات الةماية نالمبحث الثاني
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لرلببت وهلبب  ةبب اة ن الشببركات  لببا تبب س ر بعببل ال  ببا ز التببق لببن اببأةما لةايببة ليبب   امةل ببات، 

 اا البببل ارت التبببق رلقمبببا اليببباة ن الي بببر ك سيبببل لبببقح اليببباة ن الي بببر  مةل بببات الةمببباية ن بعبببل وةببب

يمبببت  ع لبببن أاللمبببا لةايبببة لي ةببب ، رون يةقبببع لجلبببا ا وار  رالجةع بببة العالبببة لبببن الةمبببا  بمبببا  بببن 

طريببق اليبببرارات التببق يتابببّرةماك رذلببك لبببن أببال  و ببب ت الببه الن، سألبببهح بإل ببان الةمبببايآل ون يرسبببع 

أةما التبببأّ ر  لبببا و ببب ت ب بببالن  لبببا اليبببرارات التبببق يبببتآل اتااذيبببا سبببق الجةع بببة العالبببة رالتبببق لبببن اببب

لي ةببب  را ابببرار بببب ك رلبببآل ي تفبببق الةشبببرا ببببل  ت اب بببا  ةبببرارات الجةع بببة العة ل بببة ستمببب ، ببببز 

و  ببببا وةل ببببات الةمبببباية ن التببببق سببببق رسببببع و ببببارت وأببببرت  لببببا لجلببببا ا وار  كببببل  ت الةمببببايآل 

 كالفروية رو  ت الشركةك ري  لا   تآل ورا ت  سق ل له ن  لا الت الق

 

 إبطال قرارات الجمعية التي تنطوي على إهدار لحقوق أقلية المساهمينالمطلب األول: 

ببببالرهآل لبببن ون الةشبببرا الي بببر  ةبببل لبببقح امهله بببة  بببل ة ىلبببلار اليبببرارات سبببق الجةع بببات العالبببة، ىالد 

ون يبببّه المبببل ة لي بببل  بالضببب ابط التبببق لبببلويا اليببباة نك بالتبببالق ىذا لبببلر ةبببرار لبببن الجةع بببة العالبببة 

اليببباة ن ور لقظبببا  الشبببركة ور كبببان الغبببرض لقببب  تتي بببق لقفعبببة أالبببة لف بببة لع قبببة بالةاالفبببة لقصببب ص 

لبببن ( 136لبببن الةمببباية ن، سبببإن يبببّه اليبببرارات ت ببب ن ةابلبببة للبببه النك ريبببّا لبببا ةصبببت  ل ببب  الةببباو  )

 لببببا وةبببب :  يجبببب ر ىب ببببا  كببببز ةببببرار يصببببلر لةصببببلتة س ببببة لع قببببة لببببن الشببببركات الي ببببر   ةبببباة ن

ةفعبببببا  أالببببا  م ضببببباء لجلبببببا ا وار  ور ه بببببريآل ورن ا تهبببببار  الةمبببباية ن ور يضبببببر بمبببببا ور يجلببببب 

ر ببباو  ي لببب  وةل بببات الةمببباية ن ب بببالن ةبببرارات الجةع بببة، ىذا كاةبببت اليبببرارات  ك 67لةصبببلتة الشبببركة

الصبباور  لببن امهله ببة تببثو  ىلببا ىيببلار ليبب   امةل ببة ور تضببرد بمببآل، ركببّلك التببا  ىذا كببان لببن اببأن 

ليابببز تتي ببق لصببالح ااصبب ة مهله ببة الةمبباية نك كببّلك التببا   يببّه اليببرارت ىيببلار لصببالح الشببركة

(  لبببا   ال ي ببب ن ةبببرار االةبببللاج لبببت تا  ىال ىذا 277بالقمبببهة ليبببرار االةبببللاج، ل بببم ةصبببت الةببباو  )

لبببلر بببب  ةبببرار لبببن كبببزد ابببركة طبببر  س ببب ، رسيبببا  لوراببباا الةيبببرر  لتعبببليز  يبببل الشبببركة ور ةظالمبببا 

  ك68ام ا ق
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سبببق يبببّه التالبببة الهتبببم  بببن  لي يبببة يبببّه اليبببرارات رالبببلراسع  التبببق ووت ىلبببا ري ببب ن ورر الةت ةبببة 

ىلبببلاريا، سبببإذا اتضبببح لمبببا ببببأن ةبببرار الجةع بببة هايتببب  تتي بببق لصبببالح أالبببة  لوهله بببة، كبببان لمبببا ون 

 تيضق به الن اليرار رون تفصز سق الق اا ك

لجةع ببببة العالببببة، ىال ون يقالببببك اببببررط يتعبببب ن ت اسريببببا لجبببب ار رسببببع و بببب ت ب ببببالن  لببببا ةببببرارات ا

رال يجبببب ر ون ي لبببب  الببببه الن ىال الةمببببايآل الببببّ  ا تببببرض   رةصببببت  لببببا يببببّه الشببببررط ذات الةبببباو 

  ،69 لا اليرار روّهت ا تراا  سق لتضر االجتةاا ور الّ  تغ    ن التض ر لمه  ليه  

الن ريترتببب   لبببا الت بببآل بببباله با اببباسة ىلبببا ايّبببار الةترتهبببة  لبببا الت بببآل ببببه الن ةبببرار الجةع بببة  

 الن ها تهببار اليببرار كببأن لببآل ي ببن بالقمببهة ىلببا جة ببع الةمبباية ن، ر لببا لجلببا ا وار  ةشببر الت ببآل بببال

سبببق لبببت فت ن يببب ل ت ن لتل تببب ن ت ببب ن ىلبببلايةا باللغبببة العرب بببة، ر لبببا الة ةبببع ا ل تررةبببق للشبببركة ىن 

   ري  لا   تآل بتب ك70رجل

 

 قرارات الجمعية العمومية الفرع األول: أسباب رفع دعوى بطالن على -

و ببب ت يمبببت  ع لبببن أاللمبببا ون يرسبببع  136وةبببر ةببباة ن الشبببركات الي بببر  لةمبببايآل امةل بببات سبببق الةببباو  

و بب ت ب ببالن  لببا ةببرار الجةع ببة العالببة، ل ببم ا تهببر الببل  ت ر بب لة لتةايببة وةل ببات الةمبباية ن سببق 

بببت  لبببا وةببب    يجببب ر ىب بببا  كبببز ةبببرار يصبببلر ل ةصبببلتة س بببة لع قبببة لبببن ابببركات الةمبببايةةك ل بببم ةصد

الةمبببباية ن ور يضبببببر بمبببببا ور يجلببببب  ةفعبببببا  أالببببا  م ضببببباء لجلبببببا ا وار  ور ه بببببريآل ورن ا تهبببببار 

 ك سألبببهح لبببن لبببقد الةمبببايآل رسيبببا  لمبببّه الةببباو  ون ي لببب  ب بببالن و  ةبببرار تتابببّه 71لةصبببلتة الشبببركة

 بببق لصبببلتة س بببة لع قبببة الجةع بببة العالبببة ىذا كبببان يبببّا اليبببرار لهق بببا   لبببا لاالفبببة اليببباة ن ور تمبببل  لتتي

لببن الةمبباية ن ور لاالفببة لقظببا  الشببركةك ريعتهببر اليببرار لاالفببا  لليبباة ن ىذا لببلر لببن الجةع ببة العالببة 

، و  اذا لبببببآل يتضبببببر  بببببلو لبببببن 72ورن تببببب اسر القصببببباب اليببببباة ةق الةيبببببرر لصبببببتة اةعيببببباو االجتةببببباا
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ر رسيبببا  لوهله بببة لبببن رو  لبببا  الشبببركة  لبببا امةبببز  لبببا ون يصبببلر اليبببرا %50الةمببباية ن يةبلببب ن 

 ك73و لا ة بة  لا للاركة ام ا ق الة ا  يةص ل  لاالة لية لو مآل الةةبلة سق االجتةاا 

لبببن  140ةضبببت لت ةبببة ا  بببت قا  الي ريبببة  ببببأن ةظبببر  بببل  اكتةبببا  القصببباب اليببباة ةق  ةبببال  بالةببباو  

ببباطال  لببع  ببب   ةبباة ن الشببركات  ببل  لضبب ر لمبباية ن يةبلبب ن ّالّببة ورببباا رو  الةببا  سإةبب  ي بب ن 

  ذلبببك با اببباسة لت بببآل التة  ببب  74ر ببب ا رةا ببب  لجلبببا ا وار  اللبببّان لضبببرا اجتةببباا الجةع بببة العالبببة

لصبببلرره لبببن جةع بببة  ة ل بببة ه بببر  -و  االةبببللاج-البببّ  وةبببرت بأةببب   رلةبببا كبببان يبببّا اليبببرار بببباطالن 

و  الةبببا   اويبببة لبببآل ي تةبببز ةصببباب التضببب ر س مبببا، ىذ لبببآل يتضبببر لمببباية ن يةبلببب ن ّالّبببة وربببباا ر

  ك75رورن اتااذ ا جراءات التةم لية لتيرير اللل 

رلعبببزد الت ةبببة لبببن تيريبببر الةشبببرا لبببل  ت البببه الن لةايبببة لقببب  مةل بببات الةمببباية ن سبببق لبببا  كبببان  

اليبببرار الصببباور لبببن امهله بببة يبببثو  ىلبببا ا ابببرار بتيببب   امةل بببة ريتيبببق لصبببالح ااصببب ة لوهله بببة، 

سبببق ا بببتعةا   بببل تما رلبببآل ترا بببق سبببق ذلبببك لصبببالح وةل بببات  ريببب  لبببا يعقبببق ببببأن ا وار  ةبببل و ببباءت

لبببن ةببباة ن الشبببركات رالتبببق لرلبببت  لبببا  بببل   136لاالفبببة  سبببق ذلبببك ةبببص الةببباو   76الةمببباية ن

 ىلتا  الضرر بمآلك

رل بببن ال يتبببقد لةمبببايآل امةل بببات رسبببع يبببّه البببل  ت لتبببا تببب اسرت و بببهابما، ببببز تبهبببت البببل  ت للةمبببايآل 

ا ترااببب  سبببق لتضبببر االجتةببباا ور البببّ  تغ ببب   بببن التضببب ر  البببّ  ا تبببرض  لبببا اليبببرار روّهبببت

ك سالةشبببرا لبببقح التبببق لرسبببع و ببب ت البببه الن  لبببا امةل بببة الةعارابببة، رببببّلك ال ي ببب ن 77لمبببه  ليهببب  

للةمببباية ن المبببله  ن البببّين لبببآل يتضبببررا االجتةببباا رلبببآل يعتراببب ا ةصببب   لبببن يبببّه البببل  تك سيبببل يبببرت 

االةبببللاج، سبببال يافبببا  لبببا ولبببل ببببأن ةبببرار االةبببللاج  لمبببايآل امةل بببة ون لصبببلتة الشبببركة تيتضبببق  بببل 

يترتبب   ل بب  ىجببراء تغ  ببرات رتعببليالت  لببا  يببل الشببركة رامةظةببة ام ا بب ة للشببركات اللالجببة رةببل 
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لمبببا ويببب ن رالت البببات يبببق سبببق هقبببا  قمبببا رذلبببك با تهاريبببا الالبببف اليببباة ةق لتلبببك  ييببب و ذلبببك ىلبببا تتةد

 ك 78الشركات

و بببب ت الببببه الن ا ببببتقاوا  ىلببببا اال تببببراض، ال ت بببب ن الةت ةببببة لل لببببة ر قببببللا يرسببببع لمببببايآل امةل ببببة 

بإجابببة الةببل ق لببل  اه )الةمببايآل(، سيببل تببرت الةت ةببة بببأن لمببايآل امةل ببة لتعمببف سببق ا تراابب   لببا 

ةبببرار االةبببللاج روند لبببن لصبببلتة الشبببركة اال بببتةرار سبببق تقف بببّ يبببّا اليبببرارك سعقبببليا ال ت ببب ن لل لبببة 

سرت اببررط رسببع الببل  ت، رلبببن ي بب ن للةمببايآل سببق يببّه التالببة  بب ت ب بببع باليضبباء ببباله الن رىن تبب ا

 و مة  رالاررج لن الشركةك

 

ولببا بالقمبببهة للةمبببايآل الببّ  تالبببف  بببن التضببب ر ورن  ببّر ليهببب   ور لضبببر االجتةبباا رل بببن لبببآل يهبببل  

و  ا تبببراضك سبببال يتبببق لببب  رسبببع يبببّه البببل  ت ل بببم ةصبببر الةشبببرا لبببق رسبببع و ببب ت البببه الن  لبببا 

بببب لد  ريبببب  الببببّ  ي بببب ن ةببببل لضببببر االجتةبببباا بببببز روبببببلت ا تراابببب  س مببببا روّهببببت يببببّا الةمببببايآل الجي

اال تببراض سببق لتضببر جلمببتماك رلببآل يتببلو الةشببرا  ببلوا  لع قببا  لةمببايةق امةل ببة ل تببق لمببآل رسببع يببّه 

البببل  ت، بالتبببالق ي ببب ن م  لمبببايآل ويبببا  كبببان  بببلو ام بببمآل التبببق يةل مبببا ون يرسبببع يبببّه البببل  ت طالةبببا 

 ك79رتتييت اررطما ت اسرت و هابما

سبببإذا تببب اسرت و بببهاب البببل  ت رابببررطما بالقمبببهة لةمبببايآل امةل بببة، كبببان  ل بببة ون يرسعمبببا أبببال  الة عببباو 

لببن ةبباة ن الشببركات، سببإن لببآل يببتآل رسعمببا سببق الة عبباو ةضببت الةت ةببة  136اليبباة ةق الببّ  للوتبب  الةبباو  

لال ببتبةار بعببل   ببةاا الببل  ت لرسعمببا بعببل الة عبباوك ريببّا لببا لصببز سببق و بب ت اببركة المببال  العالة ببة 

الةتببببلرو ، ل ببببم و لقببببت الشببببركة  لببببا ل اسيببببة الجةع ببببة العالببببة ه ببببر العاويببببة ليببببرار االةببببللاج لببببع 

لجة  ببببة المببببال  رالشببببركات التابعببببة لمببببا رالعاللببببة سببببق ورلببببة ة ببببر رأارجمببببا ابتببببلاء  لببببن تبببباريخ 

ةق ك سيبببا  الةبببل ق ب لببب  ب بببالن ةبببرار الجةع بببة العالبببة ببببالرهآل لبببن سببب ات الة عببباو اليببباة 1/4/2005

ريببق  ببقةك رليببل جبباء سببق ل ببآل الةت ةببة االبتلا  ببة الةثيببل بببالت آل اال ببت قاسق  136الببّ  ةررتبب  الةبباو  

لبببن  2002لمبببقة  5لبببن ةببباة ن الشبببركات رةبببآل  136/4رالتة  ببب   وةببب  لبببن الةيبببرر ةاة ةبببا  ببببقص الةببباو  

او يببّا وةبب  )رال تمببةع و بب ت الببه الن بعببل لضببق  ببقة لببن تبباريخ لببلرر اليببرار الة عبب ن س بب (، رلفبب
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الببقص وةببب  جبباء لبببريح اللاللببة  لبببا ون و بب ت ب بببالن ةببرارات الجةع بببة العة ل ببة للشبببركات ال تمبببةع 

لببن ل ببم ملببز بعببل لضببق  ببقة لببن تبباريخ لببلرر اليببرار الة عبب ن س بب ، ركببان البابببت للةت ةببة لببن 

-2002امررا  رالةمببببتقلات الةيللببببة ون ةببببرار  االةببببللاج لتببببز طلبببب  الةببببل ق رالصبببباورين  ببببالق 

و  بعبببل ةبببرار االةبببللاج  23/10/2005، سيبببل ّهبببت للةت ةبببة ون لمبببايةة الةبببل ق كاةبببت بتببباريخ 2005

و  بعببببل ةببببرار االةببببللاج الببببباةق  22/3/2010، ّببببآل وةببببا  و بببب اه الةاّلببببة سببببق 2002امر  سببببق  ببببا  

ا لبببل  المبببقة الةيبببرر  بالةببباو   بببالفة اله بببان، ريببب   26/10/2005الصببباور سبببق  تجبببارر  باةبببا  بببق ات لع

  ت ببب ن لعببب  و ببب اه ه بببر لمبببة  ة لرسعمبببا بعبببل الة عببباو الةيبببرر ةاة ةبببا ، رلبببن ّبببآل تيضبببق املبببر البببّ

  ك80الةت ةة بعل   ةاا الل  ت

كةببا ةضببت الةت ةببة سببق ذات اليضبب ة بأةبب  ال  ببه ز  لغبباء اليببرارات ىال بببال عن ببباله الن رسببق ول ببا  

ة  بب اء العاويببة ور ه ببر رة ا ببل ةبباة ن الشببركات رلببا ةصببت  ل بب  تلببك لببن ون ةببرارات الجةع ببة العالبب

العاويببة تتتصببن بعببل  ال عببن  ل مببا ببباله الن أببال   ببقة لببن تبباريخ لببلرريةا لمبب  لببا ةصببت  ل بب  

 ، رلةببببا كاةببببت اليببببرارات الةتعليببببة بالببببلل  راال ببببتت اذ تتاببببّ بيببببرارات لببببن 81لببببرالة 136الةبببباو  

الةببل  الياة ة ببةك ذلببك ون الجةع ببة العالببة ه ببر العاويببة بالتببالق ةببرت جبب ار ال عببن  ل مببا ببباله الن أببال  

لبببا ىذا كاةبببت و ببب ت البببه الن تمبببر   لبببا ةبببرارات الجةع بببة العالبببة  136اليببباة ن لبببآل يتبببلو سبببق الةببباو  

العاويببة ستمبب ، و  تةتببل يببّه الببل  ت ىلببا ةببرارات الجةع ببة العالببة ه ببر العاويببة، رلةببا كببان ذلببك كببّلك 

ه الن لتشبببةز ةبببرارات الجةع بببة رالة لبببق يجبببر   لبببا ىطالةببب ، سبببال ي جبببل لبببا يةقبببع التبببلاو و ببب ت الببب

العالبببة ه ببببر العاويببببة رالتببببق ت ببب ن ةراراتبببب  واببببل أ بببب ر   لببببن اليبببرارات التببببق تتاببببّ سببببق الجةع ببببات 

 العاويةك

 لببببا ون يصببببلر ةببببرار االةببببللاج رسيببببا    277ولببببا بالقمببببهة لالةببببللاج سيببببل ااببببترط اليبببباة ن سببببق الةبببباو  

ل  ببب ن يبببّا اليبببرار لبببت تا ك كةبببا اابببترط  لوراببباا الةيبببرر  لتعبببليز  يبببل الشبببركة ور ةظالمبببا ام ا بببق

لبببن رو   %75لصببتة اةعيببباو الجةع ببة العالبببة ه بببر العاويببة لضببب ر لمبباية ن يةل ببب ن لببباال ييببز  بببن 

ك ةبببرت ببببأن الةشبببرا ةبببل ت لدببب  لصبببتة اةعيببباو الجةع بببة العالبببة ه بببر العاويبببة ةمبببهة وكهبببر 82لبببا  الشبببركة
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لرهآل لبببن يبببّا التشبببلو ىالد ون يبببّه القمبببهة لبببن تلبببك التبببق اابببترطما لصبببتة اةعيببباو الجةع بببة العاويبببة، رببببا

كف لبببة بتةايبببة ليببب   وةل بببات الةمببباية ن، ل بببم  ببب جل لمببباية  امهله بببة لبببع بة سبببق اتاببباذ ةبببرارات 

لبببن ابببأةما ايبببلار ليببب   امةل بببة لتتي بببق لصبببالح ااصببب ة لمبببآلك رببببّلك ي ببب ن اليببباة ن رسبببر لةايبببة 

لهمبببا لصبببتة اةعيببباو الجةع بببة العالبببة مةل بببات الةمببباية ن لبببن أبببال  ىةبببرار ةمبببهة وابببل لبببن تلبببك التبببق ط

العاويببة، ر ل بب  يترتبب   لببا  ببل  تبب اسر القصبباب اليبباة ةق الببّ  ت لهبب  اليبباة ن الةعيبباو الجةع ببة العالببة 

 هير العالة الجلعية  لا ت ر ه بببر العاويببببة ون ت بببب ن اليببببرارات الةتابببّ  س مببببا ةابلببببة لكب ببببا ، ل ببببم 

العاويببببة س ةببببا ال يتعببببارض لببببع امل ببببا  البببب ارو  سببببق ببببباب  ةالعال بالجلعية اللتعلية املكا  ذات العاوية

ك  رببببّلك ي ببب ن الةشبببرا الي بببر  ةبببل كفبببز التةايبببة الالرلبببة لتةايبببة 83الجةع بببة العالبببة ه بببر العاويبببة

ليبب   وةل ببات الةمبباية ن بالقمببهة لكةببللاج لببن أببال  لببقح الةمببايآل لببق اب ببا  ةببرار االةببللاج الةتاببّ 

 ورن القصابك 

لببرالة   لببا لببلرر ةببرار لببن الجةع ببة العالببة ه ببر  288 اذ، سيببل ةصببت الةبباو  ولببا بالقمببهة لال ببتت

العاويببببة بالة اسيببببة كشببببرط لصببببتة اليببببرارك ربببببّلك ي بببب ن يببببّا اليببببرار لببببت تا  ىذا لضببببر االجتةبببباا 

لبببن رو  لبببا  الشبببركة، ريبببق ذات القمبببهة الةيبببرر  لصبببتة  %75لمببباية ن يةل ببب ن لببباال ييبببز  بببن 

لكب بببا ك ولبببا بالقمبببهة لرّبببار الةترتهبببة  لبببا لبببلرر ل بببآل ةضبببا ق  االةبببللاج رىال كبببان اليبببرار  رابببة

 سق و  ت اله الن سم  لا   تآل بتب  سق الفرا الباةقك

 

 لفرع الثاني: أثار دعوى البطالنا -

بببا  بببهق، ببببأن لةمبببايآل امةل بببة رسبببع و ببب ت البببه الن  لبببا ةبببرارات االةبببللاج راال بببتت اذ،  اتدضبببح لقبببا لةد

بشببرط ون ي بب ن ةببل لضببر الجةع ببة التببق لببلر س مببا اليببرار، رون ي بب ن ةببل وّهببت ا تراابب  س مبباك ربعببل 

وت رسبببع الةمبببايآل لبببل  ت البببه الن تهتبببم الةت ةبببة سبببق البببل  ت رتبببلر  ال ةبببا ع الةهق بببة  ل مبببا سبببإن ر

وند للةمببايآل لببق سببق و بب اه كببان لمببا ون تيضببق بببه الن ةببرار االةببللاج ور اال ببتت اذ بتمبب  املبب ا ك 

رسببق يبببّه التالبببة يترتببب   لبببا يبببّا الت بببآل العليبببل لبببن ايّبببار، رليبببل ةبببص اليببباة ن  لبببا ايّبببار الةترتهبببة 

ا تهبببار  لبببن ةببباة ن الشبببركات  ريترتببب   لبببا الت بببآل بببباله الن 136 لبببا الت بببآل بببباله الن سبببق الةببباو  
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اليبببرار كبببأن لبببآل ي بببن بالقمبببهة ىلبببا جة بببع الةمببباية ن، ر لبببا لجلبببا ا وار  ةشبببر الت بببآل بببباله الن سبببق 

لبببت فت ن يببب ل ت ن لتل تببب ن ت ببب ن ىلبببلايةا  لبببا امةبببز باللغبببة العرب بببة، ر لبببا الة ةبببع ا ل تررةبببق 

ة بغ ببببر للشببببركة ىن رجببببل،ككك رال يترتبببب   لببببا رسببببع الببببل  ت رةببببف تقف ببببّ اليببببرار لببببالآل تببببألر الةت ةبببب

 ك 84ذلك

ر ل بب ، يتضببح لببن ةببص الةبباو  بببأن الببه الن ال يقببت  بةجببرو رسببع الببل  ت، بببز ال بببلد لببن لببلرر ل ببآل 

، رةببل 85ةضببا ق ببباله النك  رتبهببت و بب ت الببه الن لةمببايآل امةل ببة الببّ  لبب  لصببلتة سببق ىةالببة الببل  ت

رار ور تغ ببب  استبببرض اليببباة ن ببببأن للةمبببايآل لصبببلتة طالةبببا وةببب  ةبببل لضبببر الجلمبببة را تبببرض  لبببا اليببب

ك 86بعببّر ليهبب  ك سببإن ةضببت الةت ةببة ببباله الن ا تهببر اليببرار كببأن لببآل ي ببن بالقمببهة لجة ببع الةمببباية ن

رىن كبببان الةمبببايآل لبببآل ييبببآل برسبببع و ببب ت البببه الن، سبببإذا ل بببآل بببباله الن رةبببع التببب ا   لبببا لجلبببا ا وار  

ابباسة ىلبببا ةشببره  لبببا بقشببر الت ببآل سبببق لببت فت ن يبب ل ت ن  لبببا ون ت بب ن ىلببلايةا باللغبببة العرب ببة با 

 ك87الة ةع ا ل تررةق للشركة ىن كان لما ل ةع

رتيببب   و ببب ت البببه الن  لبببا ا تهببباري ن لمةببب ن: امر  تالسبببق وابببرار اليبببرار ىن كبببان تعمبببف ا ، رالبببباةق 

ك رال يجببب ر ى ببباو  القظبببر ىال لبببن 88ى ببباو  القظبببر سبببق ةبببرار الجةع بببة رلبببا ىذا كبببان لاالفبببا  لليببباة ن و  ال

ةهببز جمببة اليضبباء الببّ  لقتبب  اليبباة ن  ببل ة الفصببز سببق و بب ت الببه الن راليضبباء ببب  لةايببة لةصببالح 

وةل بببات الةمببباية ن ىذا كاةبببت امهله بببة لتعمبببفة ، ور لةايبببة لةصبببلتة الشبببركة س يضبببق بببباله الن ريعتهبببر 

ل بببة لتعمبببفة ر لببب ا لمبببا التبببق ببببأن ت لببب  اليبببرار كبببأن لبببآل ي بببن لبببن ةهبببزك ولبببا ىذا رآت اليضببباء ببببأن امة

 اله الن سق يّه التالة ل  ون يرسل و  ت اله الن ريظز اليرار  اريا  لعاساك 
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راببباا الةيبببرر  سبببق تتةبببز ىوار  ابببركة الةمبببايةة العالبببة سبببق لجلبببا ا وار  البببّ  يبببتآل اةتاابببب  رسيبببا  لو

الفبببرا امر  لبببن الفصبببز البالبببم لبببن ةببباة ن الشبببركات الي بببر ك  ريابببتص الةجلبببا بالي بببا  بام ةبببا  

الة لبببف بمبببا لبببن ةهبببز الجةع بببة العالبببةك رل بببن اةتشبببار  ببباير  يجبببر الجةع بببات العالبببة سبببق  بببز ه ببباب 

اةفببببراوه ت   ببببة الةمبببباية ن بضببببررر  لضبببب ر الجةع ببببات العالببببة ووت ىلببببا ي ةقببببة لجلببببا ا وار  ر

بببببإوار  كاسببببة ةبببب الق الشببببركة رل اتمببببا لببببن ةال ببببة، رتراجببببع ورر الةمبببباية ن ررةببببابتمآل لببببن ةال ببببة 

 ك 89وأرت

رلرلبببا  لبببن الةشبببرا  لبببا  بببل  لبببقح لجلبببا ا وار  المبببل ة ال اللبببة  وار  ل بببا  الشبببركة، ةبببا  بتي  بببل 

 لبببة لببب  رذلبببك يبببّه المبببل ات بقصببب ص تشبببريع ة لتبببا ال يتجبببارر لجلبببا  وار  لبببلرو المبببل ات الةةق

لةايبببة لةصبببالح وةل بببات الةمببباية نك ر بالتبببالق يتعبببب ن  لبببا لجلبببا ا وار  االلتببب ا  بتبببلرو المببببل ات 

الةةق لبببة لبببب  لبببن ليبببب   رراجهبببات رىالد كببببان الةجلببببا رو ضببباءه  راببببة لرسبببع و بببب ت الةمببببثرل ة 

ةمببايآل اببليآلك رتعتهببر و بب ت الةمببثرل ة  لببن ال  ببا ز التببق لقتمببا الةشببرا للةمبباية ن بشبب ز  ببا  رل

( لبببببن ةببببباة ن 113،114،115،116امةل بببببة بشببببب ز أببببباص ابببببةاةا  لتي ةببببب ، رذلبببببك سبببببق الةببببب او )

 الشركات الي ر ك

(   ر ببب ا رو ضببباء 113رتجبببل و ببب ت لمبببثرل ة و ضببباء لجلبببا ا وار  و ا بببما تتليبببلا  سبببق الةببباو  )

لجلبببا ا وار  لمببببثرل ن بالتضبببالن  ببببن تعببب يل الشببببركة رالةمببباية ن رالغ ببببر  بببن الضببببرر الببببّ  

يقشببببأ  ببببن و ةببببا  الغببببم، ور ى بببباء  ا ببببتعةا  المببببل ة، ور لاالفببببة ول ببببا  يببببّا اليبببباة ن، ور القظببببا  

  ك90ام ا ق للشركة، ر ن الا أ الجم آل سق امواء، رييع باطال  كز ارط ييضق بغ ر ذلك

رتقيمببببآل و بببب ت لمببببثرل ة و ضبببباء لجلببببا ا وار  ىلببببا ةبببب   ن: و بببب ت الشببببركة، رو بببب ت الةمببببايآل 

   تآل بتب  سق ل له ن  لا الت القك الفرويةك ري  لا
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بببآل لشبببرا الشبببركات الي بببر  و ببب ت الشبببركة التبببق لبببن أاللمبببا يبببتآل لمببباءلة لجلبببا ا وار   بببآلد ببببلر  ةظد

لببن اليبباة نك راليا ببل  يببق بببأن الةقبباط بةهااببر  و بب ت الشببركة يبب   115لببقمآل لببن وأ بباء سببق الةبباو  

الةةببببز اليببباة ةق لمبببا ور لبببن يقببب ب  قببب  رالبببّ  يبببتآلد تع قببب  لبببن ةهبببز الجةع بببة العالبببة العاويبببة، رلببب ا 

ك ىالد وند الةةببببز اليببباة ةق للشبببركة ةبببل يتيبببا ا  بببن وواء يبببّه 91للةمبببايآل لهاابببر  يبببّه البببل  ت بقفمببب 

ز الةمةبببة رلبببّلك و  بببا الةشبببرا لةمبببايآل امةل بببة التبببق سبببق لهاابببر  يبببّه البببل  ت ة اببببة  بببن الةةبببب

اليبباة ةق ر ببن بي ببة الةمبباية ن سببق لببا  تيببا ا امأ ببر  ببن رسببع يببّه الببل  ت رذلببك لتبب س ر وكهببر ةببلر 

ك رلعببببز المببببه  الر  مببببق رراء المببببةام للةمببببايآل برسببببع و بببب ت الشببببركة لببببا  تيببببا ا 92لببببن التةايببببة

ل الةةبببز اليبباة ةق  ببن الي ببا  بببّلك،  يبب  ون الةشببرا ةببل جعببز ةببرار لهااببر  الببل  ت رتع بب ن القا بب  ب بب

ك ر ببباو  لبببا يمببب  ر و ضببباء لجلبببا ا وار   لبببا وهله بببة ولببب ات الجةع بببة 93الجةع بببة العالبببة العاويبببة

، رال يعيبببز ون ي بببب ن 94العالبببة بالتبببالق سبببإن اتاببباذ ةبببرار برسبببع البببل  ت ابببليآل  ي ببب ن راجعبببا  ىلببب مآل

الشببباص أصببببةا  رل ةببببا  سببببق ذات ال ةببببت، رلببببّلك وجببببار الةشببببرا الي ببببر  للةمببببايآل لقفببببروا  ون ييبببب آل 

لقببب ، رذلبببك لتالسبببق التببباالت التبببق ت ببب ن س مبببا املببب ات لركببب   ب بببل  16ت الشبببركة سبببق الةببباو  و ببب 

 لجلا ا وار ك

رتيببع الةمبببثرل ة  لببا و ضببباء لجلبببا ا وار  ةهببز الشبببركة  ببن امأ ببباء التبببق ارت ه يببا وّقببباء ىوارتمبببآل 

ةببباة ن الشبببركات للشبببركة، با اببباسة لجة بببع و ةبببا  الغبببم ور ى ببباء  ا بببتعةا  المبببل ة ور لاالفبببة ول بببا  

ك رلبببن لببب ر امأ ببباء 95ور القظبببا  ام ا بببق للشبببركة، كةبببا يمبببأل ن  بببن امأ ببباء الجمببب ةة سبببق امواء

كبببّلك رالة جهبببة لةمبببثرل ة و ضببباء لجلبببا ا وار  تعجببباه الشبببركة لصببب لمآل  لبببا ةبببررض لبببن الشبببركة 

يبببليا  لبببن و  لبببن ةببباة ن الشبببركات   ال يجببب ر للشبببركة ون تيبببل  ةرابببا  ة 110بالةاالفبببة مل بببا  الةببباو  

  ك 96ة ا كان م  لن و ضاء لجلا ىوارتما

سببببإن ارت بببب  و ضبببباء لجلببببا ا وار  و  لببببن امأ بببباء المببببابق ذكريببببا، كببببان مةل ببببات الةمبببباية ن 

لةار بببة الرةاببببة  لببب مآل رلمبببا لتمآل  بببن امأ ببباء التبببق ارت ه يبببا لبببن أبببال  رسبببع و ببب ت الةمبببثرل ة 
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رةابببة التببق  جبب  الةةبببز اليبباة ةق  ببن لةار ببتما اببليآلك بببّلك ت بب ن وةل ببات الةمبباية ن ةببل لار ببت ال

 بب اء كببان ذلببك بمببه  تيا مبب  ور بمببه   ببل  اتابباذ الجةع ببة العالببة العاويببة ليببرار رسببع و بب ت الشببركة 

بمببه   بب  ر  لجلببا ا وار   لببا وهله ببة املبب اتك ربببّلك ت بب ن وةل ببات الةمبباية ن ةببل  ببايةت سببق 

الرةاببببة الفعل بببة  لبببا و ضببباء لجلبببا ا وار ك  لةايبببة لصبببلتة الشبببركة لبببن أبببال  البببل  ت رلةار بببة

كببز ذلببك لببن اببأة  ون  يببثو  سببق ةمايببة املببر ىلببا ا ببتيرار االةتصبباو سببق اللرلببة رلفظمببا لببن االةم ببارك 

سببباليرارات التبببق ةبببل يتابببّيا امهله بببة  ببب اء كبببان بالبببلل  ور اال بببتت اذ لبببن تببب ّر  لبببا لمبببايةق امةل بببة 

 الشركة رالةصلتة االةتصاوية لللرلة ك زك ستم  بز لن اأةما التأّ ر  لا لصلتة 

رتعتهببببر الةمببببثرل ة التيصبببب رية يببببق ام ببببا  اليبببباة ةق لببببل  ت الشببببركة، رلصببببلريا الفعببببز الضببببار 

رالتبببببق تجبببببل جبببببّرريا سبببببق اليببببباة ن الةبببببلةق  كبببببز أ بببببأ  بببببه  ابببببررا  للغ بببببر يلببببب   لبببببن ارت هببببب  

   لبببا يبببّا الا بببأ تضبببرر  ك بالتبببالق ىذا ارت ببب  ولبببل و ضببباء لجلبببا ا وار  أ بببأ، رترتببب97ببببالتع يل

الشببركة سإةبب  ي بب ن لمببثرال   ببن يببّا الا ببأ، ري بب ن لةببن يهااببر و بب ت الشببركة بالق ابببة  قمببا ون يبهببت 

 رة ا يّا الضرر ب اسة ر ا ز ا ّهاتك

كةبببا ون  لبببق الةمبببايآل سبببق لهاابببر  و ببب ت الشبببركة يعتهبببر ولبببل التيببب   ام ا ببب ة للةمبببايآل رالتبببق ال 

 كببز اببرط ييضببق بجبب ار التقببار   ببن رسببع و بب ت الشببركة لتببا رىن يجبب ر الةمببا  بمببا، رييببع ببباطال  

كببان يببّا الشببرط ةببل تببآل الببقص  ل بب  سببق القظببا  ام ا ببق للشببركةك با ابباسة ىلببا  ببل  جبب ار تعل ببق لببق 

 ك98لهاار  الل  ت  لا التص    لا ىذن لمهق لن الجةع ة العالة

 رط ريق: رية ن لصر اررط رسع و  ت الشركة لن ةهز الةمايآل سق  ل  ار

 ت اسر لفة الةمايآل رةت رسع الل  ت -1

 تيا ا لةبز الشركة  ن رسع الل  ت -2

 ىأ ار الجةع ة العالة برسع الل  ت -3

 وال ت  ن الل  ت ةل  ي ت بالتياو    -4
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رال تتصبببر البببل ارت التبببق لقتمبببا الةشبببرا لتةايبببة ليببب   وةل بببات الةمببباية ن سبببق و ببب ت الشبببركة، ببببز 

أاللمبببا لةايبببة لي ةببب ، كبببل  ت الةمبببايآل الفرويبببة، ريببب  لبببا  يقالبببك و ببب ت وأبببرت ي ببب ن للةمبببايآل لبببن

   تآل تقارل  سق الفرا الباةقك

 

  الفرع الثاني: دعوى المساهم الفردية ضد أعضاء مجلس اإلدارة -

تاتلبببف و ببب ت الشبببركة التبببق يمبببت  ع الةمبببايآل لهاابببرتما بالق اببببة  بببن الشبببركة  بببن و ببب   الةمبببايآل 

الةمبببايآل ا بببتبقاء   بببن الشبببركة رابببل لجلبببا ا وار ، لةايبببة  الفرويبببة، ل بببم ون و ببب ت الشبببركة يرسعمبببا 

لتي ةببب  رليببب   الشبببركة سبببق ذات ال ةبببتك بالتبببالق ي ببب ن المبببل  لبببن البببل  ت تعببب يل الشبببركة  ةبببا 

ولبببابما لبببن ابببرر ةت جبببة امأ ببباء التبببق رةعبببت لبببن لجلبببا ا وار ك ب قةبببا تمبببل  و ببب ت الةمبببايآل 

 يضببب   ببن الضبببرر البببّ  يلتبببق بببب  ةت جبببة الا بببإ الفرويببة  ىلبببا لةايبببة التيببب   الشاصببب ة للةمبببايآل رتع

الببببّ  ارت هبببب  و ضبببباء لجلببببا ا وار ، ر ل بببب  ي بببب ن لهلببببا التعبببب يل لجهببببر لببببا لتببببق بالةمببببايآل لببببن 

 اررك

رييصبببل بالضبببرر الشاصبببق، الضبببرر البببّ  يلتبببق كبببز ور بعبببل لمبببايةق الشبببركة ورن ون يةتبببل ىلبببا 

الةمببباية ن،  التقببباا لجلبببا ا وار  الشبببركةك  رلبببن لببب ر امابببرار الشاصببب ة التبببق ةبببل تصببب   ولبببل 

 بببن ى  ببباء امرببببام ملبببل الةمببباية ن را بببت ال مآل  ل ببب ، ور ةشبببر رةبببا ع كاذببببة لبببن ابببأةما الةمبببا  

، ور ىلببببلار لجلببببا ا وار  تصببببريتا  يصبببب ر س بببب  الشببببركة  لببببا ه ببببر 99بببببالةرك  الةببببالق للشببببركة

ة سبببق الشبببركة ّبببآل يه بببت لي يتمبببا سبببأّر ذلبببك  لبببا ولبببل الةمببباية ن رووت بببب  ىلبببا ابببراء و بببمآل ىاببباس 

و ببعار ام ببمآل بعببل ذلببكك سفببق التبباالت المببابية ييببع الضببرر  لببا الةمببايآل رلببله ورن الشببركة، بالتببالق 

 ك100ي  ن لجلا ا وار  لمثرال  اتجاه الةمايآل  ن لا لتي  لن ارر

رال تعتهبببر ا وار  المببب  ة لبببن ةه بببز الضبببرر الشاصبببق ىذا ترتببب   ل مبببا يهببب ط ة ةبببة ام بببمآل سبببق  ببب   

الةا )اله رلبببة(، ر ل ببب  ال ي ببب ن للةمبببايآل رسبببع و ببب ت سرويبببة ابببل و ضببباء لجلبببا ا وار  ىذا كبببان 

                                                             
 ومابعدها 170محمد عطاهللا الناجم الماضي، مرجع سابق،   99

 442مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صفحة  100
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الضبببرر البببّ  ولببب   الةمبببايآل ةت جبببة ورلبببة لال بببة ل بببم ون الضبببرر البببّ  ولببباب الةمبببايآل يببب  ذات 

 ك101  ولاب الشركة رل ا لتة  ا   ق الضرر الّ

لبببن ةببباة ن الشبببركات الي بببر  رالتبببق  116رتجبببل و ببب ت الةمبببايآل الفرويبببة و ا بببما سبببق ةبببص الةببباو  

و  ببت لبببق لهاابببر  الببل  ت ل بببز لمبببايآل رذلبببك بقصببما  لبببا   ل بببز لمببايآل ون يرسبببع البببل  ت لقفبببروا  

 ، 102ر أببباص بببب  كةمبببايآلسبببق لالبببة  بببل  ة بببا  الشبببركة برسعمبببا، ىذا كبببان لبببن ابببأن الا بببأ ىلتبببا  ابببر

 رالضرر الااص الّ  ةص  ل   الةشرا ي  ذات   الضرر الشاصق الّ   هق ون ارلقاهك

ربببّلك ةجببل بببأن الةشببرا ةببل و  ببا للةمببايآل التببق سببق ىةالببة و بب ت سرويببة، ي لبب  س مببا تع يضبب   ببن 

الشبببركة امابببرار التبببق لتيبببت بببب  ةت جبببة امأ ببباء التبببق يرت همبببا و ضببباء لجلبببا ا وار  وّقببباء ىوار  

روةشببب تماك كةبببا لببب  ةبببا  و ضببباء لجلبببا ا وار  بتهليبببل ولببب ا  الشبببركة ور التقبببا مآل  بببن ت ريبببع ورببببام 

  لا الةماية ن، ور ةشر ب اةات كاذبة بيصل التضل زك 

رببببّلك ي ببب ن الةشبببرا ةبببل كفبببز لةايبببة وةل بببات الةمببباية ن سبببق ابببركة الةمبببايةة لبببن أبببال  و ببب ي ن، 

با بببة   بببن الشبببركة، رو ببب ت الةمبببايآل الفرويبببةك رتاتلبببف و ببب ت  و ببب ت الشبببركة التبببق يي ةمبببا الةمبببايآل

الشبببركة  بببن و ببب ت الةمبببايآل الفرويبببة، ريبببتآل التة  ببب  ب قمةبببا  ببباو  رسيبببا  لةع بببار الضبببرر، سبببإذا كبببان 

الضبببرر ةبببل لتبببق بالشبببركة كاةبببت البببل  ت الةرس  بببة يبببق و ببب ت الشبببركة ولبببا ىذا الضبببرر ةبببل لتبببق 

 ك103ا وار  تمةا بل  ت الةمايآل الفرويةبالةمايآل كاةت الل  ت الةرس  ة  لا لجلا 

 بببق ات، رال يجبببب ر  5رال تمبببيط و ببب ت الةمبببثرل ة ابببل و ضببباء لجلبببا ا وار  بالتيببباو  ىالد بةضبببق 

 ك104ىبراء ذلة و ضاء لجلا ا وار  لن الةمثرل ة

رسببق ة ببا  الببلل  راال ببتت اذ، سيببل يتببأّر الةمببايآل لببن اليببرار الببّ  تتاببّه الجةع ببة العالببة للةمبباية ن 

 اء كببان بالبببلل  ور باال ببتت اذك سهعببل اتاببباذ الجةع ببة ليببرار بالبببلل  سإةبب  يترتبب   لبببا  ةل ببة اةبببللاج  بب

الشببركة التبببق يقتةببق ىل مبببا الةمبببايآل سببق ابببركة وأببرت ىلبببا ررا  الشاصببب ة الةعق يببة للشبببركة الةقللجبببة 

                                                             
 ومابعدها 170محمد عطاهللا الناجم الماضي، مرجع سابق، صفحة  101
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 161المادة ) 102
 171إبراهيم البركات أيوب، مرجع سابق، صفحة  103
 .2015لسنة  11من قانون الشركات القطري رقم  117، 116المادتين  104
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التببق كببان بالتببالق اةيضببا ياك ريتصببز الةمببايآل  لببا  ببلو لببن و ببمآل الشببركة اللالجببة بببلال   ببن التيبب   

يمبببتتيما سبببق الشبببركة الةقيضببب ة، رببببّلك ي ببب ن لبببن لبببق الةمبببايآل ون يتصبببز  بببن ةصببب ه  لبببن امرببببام 

التبببق لييتمبببا الشبببركة اللالجبببة با تهببباره لمبببايةا  س مبببا ببببز ريشبببترك ن لبببع الةمببباية ن الشبببركة اللالجبببة 

لال   ببن و ببمة  سببق ىوارتمبباك ب ببل ون تةلدببك لمببايآل الشببركة الةقللجببة لعببلو لببن و ببمآل الشببركة الةقللجببة ببب

 ك 105التق كاةت ل  سق الشركة الةقللجة ةل يتعارض لع رههت 

ل بببم ةبببل يترتببب   لبببا االةبببللاج تغ  بببر و ضببباء لجلبببا ا وار ، رةبببل يبببرت الةمبببايآل ببببأن لبببن ابببأن يبببّا 

التغ  بببر ون يلتبببق الضبببرر بببب ك كةبببا لببب  كبببان لجلبببا ا وار  القبببات  بعبببل االةبببللاج ه بببر ايبببز للبيبببة لبببن 

   لجلبببا ا وار  الجليببل بأأ بباء لببن اببأةما ون تلتبببق الضببرر ببب  كةمببايآلك كةبببا رجمببة ةظببره ور ةببل ييبب

ك سبببق يبببّه 106لببب  لصبببز ولبببل و ضببباء لجلبببا ا وار   لبببا ةبببرض بالةاالفبببة مل بببا  ةببباة ن الشبببركات

التالبببة ي ببب ن لبببن لبببق الةمبببايآل ون يتةبببق لي ةببب  لبببن أبببال  رسبببع و ببب ت الةمبببايآل الفرويبببة ىن كبببان 

 ن لببب  ون يرسبببع و ببب ت الشبببركة ابببل و ضببباء لجلبببا ا وار  الا بببأ ةبببل وابببر بببب  ااصببب ا ، كةبببا ي ببب

الجليببل ىن كببان الا بببأ الةرت بب  لبببن ةببهلمآل ةبببل واببر بالشبببركة رذلببك با تهببباره لمببايةا  س مبببا بعببل تةل ببب  

 لو مآل سق الشركة الةللجة بلال   ن و مة  التق سق الشركة الةقللجةك

 اس ببة مةل ببات الةمبباية ن، ريقببا يهببرر ورر رل ببن ةببل ال ت فببق يببّه الببل ارت لتبب س ر التةايببة اليضببا  ة ال

اليضببباء ا وار  البببّ  يلعببب  وررا  ىةشبببا  ا  يالبببا  سبببق تر ببب خ بعبببل الةهببباوق التبببق لبببن ابببأةما ون تتةبببق 

ك رببببّلك ةجبببل ببببأن التشبببريع الي بببر  ةبببل رسدبببر ال  بببا ز العالبببة ال اس بببة التبببق يمبببت  ع لبببن 107الةمبببايآل

يتةبببق لي ةببب ك رل بببن ةبببل ال ت فبببق يبببّه ال  بببا ز  أاللمبببا الةمبببايآل الةتضبببرر ون يبببلاسع  بببن ةفمببب  رون

العالببة سببق بعببل امل ببان، رلببّلك ةببرر تبب س ر ر ببا ز أالببة لت ببريا يببّه التةايببة ريبب  لببا  بب تآل بتببب  

 سق الفصز الباةقك

 

                                                             
 ومابعدها 536حاسم الدين عبدالغني الصغير، النظام القانوني إلندماج الشركات، مرجع سابق، صفحة  105
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 110المادة ) 106
محمد صالح عبدهللا أبو رجب، طارق جمعة السيد راشد، دور القضاء اإلداري في ترسيخ مبدأ الشفافية في سوق المال،  107

 ومابعدها. 575، صفحة 2016مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الرابعة، مايو 
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 الفصل الثاني

لوسائل الخاصة لحماية أقليات المساهمين في ضوء القوانين ذات الصلةا  
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امر  لل  ببببا ز العالببببة التببببق كفلمببببا ةبببباة ن الشببببركات الي ببببر  لتةايببببة وةل ببببات ت رةقببببا سببببق الفصببببز 

الةمببباية ن سبببق ابببركات الةمبببايةة العالبببة،  ببب اء كاةبببت يبببّه التةايبببة ةاة ة بببة كةبببا يببب  التبببا  بالقمبببهة 

طببالا  لببا لتيبب   الةمببايآل ام ا بب ة كببالتق سببق التصبب يت رالتببق سببق لضبب ر الجةع ببات العالببة راال

للتةايبببة اليضبببا  ة رالةتةبلبببة سبببق البببل ارت التبببق  بببةح الةشبببرا للةمبببايآل برسعمبببا  با اببباسة ،الةمبببتقلات

ون يبببّه التةايبببة ل مبببت كاس بببة بعبببل  كبببل  ت البببه الن رو ببب ت الشبببركة رو ببب ت الةمبببايآل الفرويبببةك ىالد 

لتةايبببة وةل بببات الةمببباية ن أالبببة  ل قةبببا ت بببرو  لبببا الشبببركة تغ  بببرات لبببن ابببأةما التبببأّ ر  لبببا ليببب   

 بببتت اذ التبببق وبالمبببا الةشبببرا الي بببر ك ست قةبببا التبببا  بالقمبببهة لصبببفيات البببلل  راالالةمبببايآل كةبببا يببب  

ةجببل بببأن ةبباة ن الشببركات  يتعلببق امّببر الةترتبب   لببا الةمببايآل بعةل ببة لببن  ةل ببات الببلل  راال ببتت اذ،

الي بببر  رلببببله ال ي فببببز للةمببببايآل التةايببببة الالرلببببةك رلببببّلك ةجببببل بببببأن يقالببببك وةظةببببة وأببببرت ورجببببليا 

  ل  فبببز يبببّه التةايبببة الاالبببةك رتتةببببز التةايبببة الاالبببة سبببق امةظةبببة الياة ة بببة التبببق الةشبببرا الي بببر

تت بببآل لبببفيات البببلل  راال بببتت اذ رلقمبببا: ةببباة ن ي  بببة ة بببر لو ببب ا  الةال بببة ريببب  لبببا  بببقتقارل  سبببق 

لت اريبببة ريببب  لبببا  ببب تآل ورا بببت  سببببق الةهتبببم امر ، رةببباة ن لةايبببة الةقاسمبببة رلقبببع الةةار ببببات اال

ةق، رذلببببك با تهاريةببببا لببببن ر ببببا ز التةايببببة الاالببببة مةل ببببات الةمبببباية ن سببببق اببببركات الةهتببببم البببببا

 الةمايةة العالة  الر    لا التةاية العالة لمآلك

 

 الض ابط سق ا ء ةاة ن روةظةة ي  ة ة ر لو  ا  الةال ة المبحث األول: 

ي  ببة ة ببر لو بب ا  الةال ببة ىلببا لةايببة  لببن تمببل  الضبب ابط التببق راببعتما اليبب اة ن رامةظةببة الةيببرر 

 االتببق ولببلرتما، سقجببل بأةمبببمببا ليبب   وةل ببات الةمبباية نك رذلببك لببن أببال  امةظةببة راللبب ا ح الاالببة 

لةايبببة وةل بببات الةمببباية ن أالبببة س ةبببا يتعلبببق ببببأّر لبببفيات البببلل  راال بببتت اذ  لببب مآلك  تةبببل لارلببب

ل تببببرص  لببببا يببببّه التةايببببة، ذلببببك  2014لمببببقة  2رلببببّلك ولببببلر ةظببببا  الببببلل  راال ببببتت اذ رةببببآل 

 با ابباسة ىلبببا التةايبببة التبببق كر بببتما لعببباي ر الت كةبببة كةهبببلو ا سصبببام رالشبببفاس ة )ل لببب  ور (ك سضبببال  

 بببتت اذ رالبببّ  تيبب   بببب  الجمببات التقظ ة بببة، كببلرر ي  بببة ة بببر  ببن البببلرر الرةببابق لصبببفيات الببلل  راال

لبببلرر البببّ  ىلبببا اور باال بببتت اذك با اببباسة لو ببب ا  الةال بببة  لبببا اليبببرارات التبببق تصبببلر  ببب اء بالبببلل  
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ا  مبببورره سبببق ىلغا يلعهببب  اليضببباء الي بببر  سبببق الرةاببببة  لبببا اليبببرارات الصببباور  بالبببلل  راال بببتت اذ ر

 ىذا كان لن اأن يّه اليرارات ا ارار بأةل ات الةماية ن )ل ل  ّاةق(ك

 تحواذالمطلب األول: الضوابط التنظيمية التي ترد على صفقات الدمج واالس

 ببببتت اذ كآل ببببة بالقمببببهة لببببهعل الةمبببباية ن بمببببل  المبببب  ر   لببببا يببببتآل ا ببببتالا  لببببفيات الببببلل  راال

( لبببن ةظبببا  1ةفبببراو بإلبببلار اليبببراراتك سليبببل  رسبببت الةببباو  )املببب ات سبببق الجةع بببات العة ل بببة راال

ىجبببراء يةتلبببك بةيتضببباه اببباص بشببب ز لهاابببر   بببتت اذ يببب  كبببزد ةبببللاج الي بببر  ببببأن اال بببتت اذ راالاال

ك 108ور ه بببر لهاابببر كبببز ور جببب ء لبببن رو  لبببا  ابببركة للتصببب    لبببا وهله بببة ليببب   التصببب يت س مبببا

ا باةببببللاج الشببببركات، ريببببق لببببن الظبببب اير ةببببللاج ور لببببا يمببببةد  ببببتت اذ يقالببببك  بببباير  االربجاةبببب  اال

 ال ببببم يببببتآل اللجبببب ء ىل مبببب هالغببببة امية ببببة سببببق العصببببر التااببببر ال  بببب ةا لببببع ت  ببببع ة ببببا  التجببببار كال

ا بعصببببببر  الت ببببببتالت للقمببببب ض بالةشببببببرر ات االةتصبببببباوية ال ه ببببببر  سألببببببهتقا سبببببق  صببببببر يمببببببةد 

  ك109االةتصاوية

لبببن ابببأةما التبببأّ ر  لبببا ليببب   وةل بببات  -البببلل  راال بببتت اذ–ىال ون اتاببباذ لببببز يبببّه اليبببرارات الا  بببر  

ة ة بببر  لبببا تفببباو  ذلبببك لبببن الةمببباية ن، رلبببّلك لرلبببت امةظةبببة راللببب ا ح الةعةببب   بمبببا سبببق ورلببب

 ببببتت اذ أببببال  راببببع ابببب ابط رتهقببببق لعبببباي ر لببببن اببببأةما ون تببببقظآل يببببّه العةل ببببات رلقمببببا: ةظببببا  اال

، رلعببباي ر الت كةبببة ر لبببا رجببب  التتليبببل لهبببلو الشبببفاس ة رلبببا يلعهببب  لبببن  2014لمبببقة  2ةبببللاج رةبببآل راال

 ورر لمآل سق لةاية وةل ات الةماية نك

 

 2014لسنة  2دراسة في نظام الدمج واالستحواذ رقم الفرع األول: الضوابط المقررة  -

ةبببللاج سبببق تتي بببق الترك ببب ات االةتصببباوية كةبببا ب قبببا االتلعهببب  لبببفيات  لبببن البببلرر المبببا  البببّ  ببببالرهآل

لمبببل  لل لببب   ىلبببا ارسيبببا   جبببراءات لبببت تة راببب ابط  بببل ةة رذلبببك مبببا يجببب  ون تبببتآل  بببابيا ، ىال وة

مببات الةال ببة ىلببا ا ةببللاج سببق ال ةببت التااببر، رلعببز الةرجبب  لقبب ك راتجمببت وهلبب  الشببركات رالةث 

ة ببر هببار ررو  هببارك  ذلببك با ابباسة ىلببا ببب ن اببركتق ةببللاج سعلببق اوبببرر لبببا   ل مببا لببا لصببز لببن 
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بمبببه   ةبببللاجالتبببليم البببّ  يبببلرر لببب   اتجببباه ة بببة بعبببل الةث مبببات الةال بببة سبببق ورلبببة ة بببر ىلبببا اال

القمببهة ىل مببا لببن جمببة ربالقمببهة ىلببا  بب   الةببا  لببن جمببة القتببا   ا يجاب ببة التببق تتييمببا يببّه الصببفيات ب

الةق يببق سإةبب  لببن ةببللجات رلببّلك ك ىال ون يقالببك العليببل لببن المببله ات التببق ةببل تالفمببا يببّه اال110وأببرت

لببفيات لببن يببّا القبب ا لتببا ال تببثّر ىبببرا  ةببلالما  لببا ىراببع ابب ابط لتببلو  تتهعمببا الشببركات  قببل 

بشبببأن  2006لمبببقة  33رةبببآل  لر ببب   بيببباة ن وراللرلبببة بشببب ز  بببلهقك رليببل لبببلد  وةل بببات الةمببباية ن لببا 

ةبببللاج بعبببل الضببب ابط التبببق تمبببهق لبببفيات البببلل  ، رةظبببا  اال بببتت اذ رااللصبببر  ة بببر الةركببب  

 راال تت اذ رذلك لتتي ق المل  الةقش و لن ررا ما  لا وكةز رج ك

تلبببك التبببق يبببتآل اتها مبببا سبببق لبببفيات  ةبببللاج  بببنرتاتلبببف الضببب ابط التبببق يجببب  اتها مبببا سبببق لبببفيات اال

ل بببم ةبببص ةظبببا  االةبببللاج راال بببتت اذ الصببباور لبببن ي  بببة ة بببر لو ببب ا  الةال بببة  لبببا  بببتت اذك اال

العليبببل لبببن الضببب ابط التبببق تت بببآل لبببفيات البببلل  راال بببتت اذ، رية بببن ا بببتقتاج يبببّه الضببب ابط لبببن 

رالتبببق وجبببارت  بببل   أبببال  القصببب ص  قبببل العبببان القظبببر س مببباك كبببقص الةببباو  الماو بببة لبببن القظبببا 

ىسصبببام امطبببرا  الةعق بببة ببببالعرض  بببن الةعل لبببات الةتعليبببة بعةل بببة اال بببتت اذ ور االةبببللاج ىذا كبببان 

يترتببب   لبببا ا سصبببام رةببب ا ابببرر بةصبببالح امابببااص الةعق بببة ببببالعرض ور بالةصبببلتة العالبببة، رال 

لرهآل لببببن ون ي ببب ن ذلبببك ىال بعبببل التصببب    لبببا ل اسيبببة لبببن ي  بببة ة بببر لو ببب ا  الةال بببة، ذلبببك ببببا

ا سصبببام يببب  ولبببل لهببباوق الت كةبببة المبببتةك رسبببق جة بببع املببب ا ، لتبببا بعبببل لصببب   امطبببرا   لبببا 

ل اسيبببة الم  بببة بعبببل  ا سصبببام، ال ببببلد لبببن ا سصبببام  بببن يبببّه الةعل لبببات ةهبببز اجتةببباا الجةع بببة العالبببة 

لتببق ةببل تي ببل ك يببّه ىلببلت الضبب ابط ا111ه ببر العاويببة التببق تقعيببل مأببّ ل اسيببة الةمبباية ن  لببا العةل ببة

لبببفيات البببلل  راال بببتت اذ رالتبببق ةصبببت  ل مبببا امةظةبببة الياة ة بببة ك  ببب لة أالبببة لتةايبببة وةل بببات 

الةمبببباية ن، سيببببل يببببثو  ا سصببببام  ببببن الةعل لببببات ةهببببز اةعيبببباو الجةع ببببة العالببببة ه ببببر العاويببببة ىلببببا 

آل رالتببل ا اببرار بمببآل رلببّلك لرلببت امةظةببة الياة ة ببة الي ريببة  لببا تبب س ر وةصببا لةايببة لة قببة لمبب
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لبببن ا ابببرار بمبببآلك رلبببآل ي تفبببق القظبببا  بمبببّا التبببل، ببببز ةبببصد  لبببا اببب ابط  ليبببل  لقمبببا  قبببل اةتشبببار 

اببا عات لبب    ةل ببة ا ببتت اذ ور اةببللاج بشببأن اببركة للرجببة س جبب   ل مببا ون تيبب   سبب را  بتأك ببليا ور 

لمبببايةق ، رال ي ببب ن لمبببا ون تبببلا الاهبببر ورن ةفبببق ور تأك بببل لتبببا ال يبببثّر يبببّا الاهبببر  لبببا 112ةف مبببا

الشببركة الببّين ةببل يتصببرس ن سببق و ببمةمآل بمببه  يببّه الشببا عة ّببآل يتهبب ن لمببآل  ببل  لببتتما ريتببأّررن تهعببا  

ببت الةبباو   لببّلك لمبب  اليببرار الببّ  اتاببّره  بب اء سببق التصببر  بأ ببمةمآل ور االلتفببا  بمبباك ركببّلك ةصد

بالةصبببالح البالقبببة  لبببا ابببابط آأبببر ريببب  ون ي ببب ن ا سصبببام سبببق لمبببتقل العبببرض راس بببا  س ةبببا يتعلبببق 

الاالبببة لليبببا ة ن  لبببا ا وار  العل بببا لوطبببرا  الةعق بببة باال بببتت اذ ور االةبببللاج بغبببلد القظبببر  ةبببا ىذا 

ك كةبببا لظبببر القظبببا  الةشبببار ىل ببب   لبببا ا وار  113كاةبببت الةصبببلتة ب رييبببة لهاابببر  ور ه بببر لهاابببر 

الةبببببللاج سبببببق ون العل ببببا رورالويبببببآل اليصببببر رورراجمبببببآل،  بالقمبببببهة للشببببركات الةعق بببببة باال ببببتت اذ ور ا

يتعبببالل ا سبببق و بببمآل الشبببركة لتبببز العةل بببة رلتببب ن اةعيببباو الجةع بببة العالبببة ه بببر العاويبببة التبببق يبببتآل س مبببا 

ىلبببلار ةبببرار االةبببللاج ور اال بببتت اذ لبببن  للببب ك رلقعبببتمآل كبببّلك لبببن ا بببتغال  الةعل لبببات الةتعليبببة 

تابببصد الشبببركة الةلرجبببة  ك راابببترط القظبببا  ون114بالعةل بببة مهبببراض التعالبببز ببببامررا  الةال بببة الةعق بببة

 راببما  لببا الشببركات التببق تعةببز سببق لجببا  ةشبباطما ور ي بب ن لتجاةمببا  لعمببا سيببط لببع تيببليآل لببا يبهببت 

ذلببك للم  ببة لببن ةهببز الجمببات الةاتصببة، لببع ىرسببا  جببلر  رلقببق ليتببرم بشببأن الجببلر  ال لقببق لعةل ببة 

تببباريخ ا سصبببام  ببببن  اال بببتت اذ ور االةبببللاج رون ي ببب ن ذلببببك أبببال  لبببل  ال تتجبببارر و ببببه   ن لبببن

ك رلبببن جمتقبببا، ةبببرت ببببأن يبببّا الضبببابط لق يبببق، سبببال ببببلد لبببن 115االتفبببا  امرلبببق بتيبببليآل  بببرض لتتةبببز

تيببليآل الشببركة لجببلر  رلقببق بعببل ة المببا با سصببام  ببن االتفببا ، لتببا يببتة ن الةمببايآل لببن اتابباذ ةببراره 

 لببا الع ببا، رلببن يببتة ن سببق يببّا الشببأن سيببل يببرت الةمببايآل ون لببن لصببلتت  وال يهيببا لمببايةا  س مببا ور 

لببن اتاببباذ يببّا اليبببرار ىالد بعبببل ىطال بب   لبببا الجبببلر  ال لقببقك أالبببة  رون القظبببا  الصبباور لبببن لجلبببا 

ىوار  ي  بببة ة بببر ةبببل وجهبببر امابببااص الةعق بببة ببببالعرض ون تلتببب   بالجبببلر  ال لقبببق لعةل بببة اال بببتت اذ 
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 اسببببة الةمببببتقلات رال ّببببا ق ك رييببببع التبببب ا   لببببا  ببباتق ليببببل  العببببرض بت ريببببل الم  بببة ب116ور االةبببللاج

رالة اسيبببات الالرلبببة لبببن ةهبببز الجمبببات ذات العالةبببة لفتبببر  ال تيبببزد  بببن ّالّببب ن ي لبببا  ةهبببز تببباريخ اةعيببباو 

الجةع بببة العالبببة ه بببر العاويبببة للشبببركة بغبببرض التصببب    لبببا ل اسيتمببباك ولبببا اذا كبببان ولبببل وطبببرا  

ون الة اسيبببة سبببق يبببّه التالبببة يجببب   ةل بببة االةبببللاج ور اال بببتت اذ لث مبببة لال بببة، ستجببب  ا ابببار  ىلبببا 

بببت  التصببب    ل مبببا لبببن ةهبببز لصبببر  ة بببر الةركببب   رلببب ا ي  بببة ة بببر لو ببب ا  الةال بببة، ل بببم ةصد

الةبباو   لببا وةبب  يتعبب ن التصبب    لببا الة اسيببة لببن الجمببة الرةاب ببة الةعق ببة ، ر قببل العبب و  ىلببا ةبباة ن 

 ببا  ةبباة ن الشببركات التجاريببة لببع لرا ببا  ول(  لببا وةبب   160الةصببر  ةجببل وةبب  ةببل ةببص سببق الةبباو  )

الةشبببار ىل ببب ، ال يجببب ر اةبببللاج و  لث مبببة لال بببة لبببع لث مبببة لال بببة وأبببرت ىال بعبببل التصببب    لبببا 

 ، رلببآل يغفببز ذات اليبباة ن ل اسيببة لمببهية بببّلك لببن الةصببر ، ررسيببا  للشببررط رالضبب ابط التببق يتببلويا

 ببببة، سليببببل ةببببص سببببق الةبببباو  الت ببببر  لصببببفيات اال ببببتت اذ ىذا كببببان اال ببببتت اذ يببببتآل ببببب ن لث مببببات لال

(  لبببا  لبببع لرا بببا  ول بببا  ةببباة ن الشبببركات التجاريبببة الةشبببار ىل ببب ، يجببب ر م  لث مبببة لال بببة، 175)

بة اسيبببة لمبببهية لبببن الةصبببر ، ررسيبببا  للشبببررط رالضببب ابط التبببق يتبببلويا، اال بببتت اذ  لبببا لث مبببة 

ةببببللاج لغايببببات ري بببب ن لال ببببتت اذ التالببببز بة جبببب  ول ببببا  الفيببببر  المببببابية ل ببببآل االلال ببببة وأببببرتك 

 اال تفاو  لن ى فاءات االةللاج رل اياه الةقص ص  ل ما سق يّا الياة نك

لببآل يمببةح ببب  ىال بعببل التصبب    لببا ، س ةببا يتعلببق باالةببللاج ةجببل بببأن لصببر  ة ببر الةركبب   ركببّلك، 

لت الاتمبببا اور تمبببايآل ور تتببب    ةتلبببك ور تبببأتلفتل اسيبببة لمبببهية لقببب   ال يجببب ر م  لث مبببة لال بببة ون 

 ك رتأك بببلا  لبببّلك لبببرم لصبببر  ة بببر 117لبببا و  ابببركة وأبببرت، ىال بة اسيبببة لمبببهية لبببن الةصبببر ى

ةببببللاج ىل بببب  ورال  لتببببا يببببتآل التصبببب    لببببا ةببببرار الة اسيببببة لقبببب ،  ر لببببا ب جبببب ب تيببببليآل طلهببببات اال

لصبببر  ة بببر ون يتتيبببق لبببن ون الةث مبببات الةال بببة ةبببل اتهعبببت ا جبببراءات الة ل ببببة سبببق يبببّا الشبببأن 

 الة اسية رلقما:ةهز ىللاريا لمّه 

 ببن طريبببق الجةع بببة العالبببة  ذلبببك ون يبببتآل ررجبب ب تعبببليز الةث مبببات الةال ببة للقظبببا  ام ا بببق للشببركة 

ةببللاج لببن بعببل التصبب    لببا ل اسيببة الةمبباية نك ّببآل بعببل ذلببك يجبب  تيببليآل طلهببات اال 118ه ببر العاويببة
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ةبببللاج لبببع ىرسبببا  الةمبببتقلات الة ل ببببة رالبببّ  اال ق لبببفيةةهبببز كبببز لث مبببة لال بببة  ترهببب  بالبببلأ   سببب

 بببب اء  كالةصببببر  رىلببببلار ةببببراره بشببببأةماللرا ببببتما لببببن ةهببببز  لكجببببراءات الة ل بببببة مببببااتها  تبهببببت

ةببببللاج رل قمببببا ييبببب   الةصببببر  بإلببببلار الة اسيببببات الضببببرررية،  رىلببببا بالة اسيببببة  لببببا طلبببب  اال

يصبببلر أبببال  لبببل  ال تتجبببارر ببببالرسلك  ربالقمبببهة يل بببة البببرسل سيبببل لبببرم الةصبببر  ببببأن اليبببرار 

 ك119ةللاجل ل  اال اةق ا    ت ن ي لا ، راذا لآل يتآل الرو أال  يّه الةل  سإن ذلك يعتهر رسضا  

يعصبببلر الةتببباس  أبببال   بببت ن ي لبببا  لبببن تببباريخ ا بببت فاء الشبببررط رالضبببةاةات رالةمبببز الةشبببار ىل مبببا   

ريععتهبببر اةيضببباء الةملبببة الةشبببار ىل مبببا سبببق الةببباو  المبببابية، ةبببراره القمبببا ق بشبببأن االةبببللاج لبببن  للببب ، 

ورن لبببلرر ةبببرار ةمبببا ق لبببن الةتببباس ، بةباببببة رسبببل ابببةقق لالةبببللاجك ريجببب ر البببتظلآل لبببن ةبببرار 

( لببببن يببببّا 83الببببرسل الةشببببار ىل بببب ، رسيببببا  لكجببببراءات رالة ا  ببببل الةقصبببب ص  ل مببببا سببببق الةبببباو  )

  ك120الياة ن

تبببتآل  بببن طريبببق تةلبببك و بببمآل الشببببركة   بببتت اذ رالتبببقرتاتلبببف ا جبببراءات س ةبببا يتعلبببق بصبببفيات اال

املببب ات وهله بببة  المببب  ر   لبببا  بببن ىجبببراءات االةبببللاجك ساال بببتت اذ يبببثو  ىلبببا الةمبببتت ذ  ل مبببا

اليبببرارات لتركببب  لل  بببة  إلبببلارس مببا رببببّلك يقفبببرو الةمبببتت ذ  بب اء وكبببان ااصبببا  طه ع بببا  ور ا تهاريببا  ب

لةمبببباية ن للجةع ببببات العالببببة ر ببببل  ريببببّا لببببا وودت ىلببببا يجببببر وةل ببببات ارو  لببببا  الشببببركة سببببق يببببلهك 

لشبببباركتمآل سببببق ىوار  الشببببركة، ل ببببم ون ةببببراراتمآل لببببن ت بببب ن لببببثّر  رلببببّلك سمببببآل يفضببببل ن  ببببل  

لبببن  سألبببهتت الجةع بببة العالبببة بةباببببة الهرلةبببان الغا ببب  لعبببل  سا ل تببب  رلمببب  ر   بببلو ةل بببز التضببب رك

رض تتي ببببق لصببببالتمآل الشببببركة رليببببلراتما رةراراتمببببا بغببببو ببببمآل   لببببا  -وةل ببببة  لويببببة–الةمبببباية ن 

وةل بببات الةمببباية نك رلبببّلك لرلبببت امةظةبببة لصبببالح الاالبببة رذلبببك  لبببا لمببباب لصبببلتة الشبببركة ر

 رالل ا ح الي رية  لا راع ا ابط تشريع ة للتل لن يّه المله ات راليضاء  ل ما تلريج ا ك 

صبببالح: وهله بببة، سمقالبببك العليبببل لبببن الة اسةصبببالح الشبببركة تاتلبببف  بببن لصبببالح لمببباية ما رلببب  كببباة 

ريقالببببك  ،يقالبببك الةصببببلتة االجتةا  بببة الةتةبلببببة سبببق لةايببببة لبببب  فق الشبببركة ر ببببل  اةمببباء أببببللاتمآل

الةصبببلتة االةتصببباوية رالةتةبلبببة سبببق رسبببع ال فببباء  الةال بببة للشبببركة لتبببا تبببتة ن لبببن ال سببباء بالت الاتمببباك 
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ن  ببب  ر  لبببن تببب س ر ال  بببا ز ال فايبببة ررابببع الضببب ابط الضبببرررية لتةايبببة يبببّه الةصبببالح لببب سبببال ببببلد 

ك رت ةبببن اببب ابط 121امهله بببة رةفببب ذيآل  ببب اء كاةبببت يبببّه المببب  ر  سبببق  ةل بببات البببلل  ور اال بببتت اذ

اذا لببببآل ت ببببن الصببببفية ببببب ن   لببببا ةببببرارات اال ببببتت اذل اسيببببة الم  ببببة اال ببببتت اذ سببببق التصبببب    لببببا 

 لث مات لال ة ور ل اسية الةصر  ىذا كاةت امطرا  لث مات لال ةك

رامةظةبببة راللببب ا ح الي ريبببة ةبببل كفلبببت التةايبببة الالرلبببة مةل بببات الةمببباية ن لبببن رببببّلك ت ببب ن اليببب اة ن 

أببال  راببعما ل  ببا ز  الببة لتةببايتمآل ةبباة ن الشببركات، ذلببك با ابباسة لل  ببا ز الاالببة الةتةبلببة سببق 

يببببّه التةايببببة يجبببب  وال تيببببف  ا يببببا  ولببببا  لببببفيات الببببلل    ببببتت اذ رلصببببر  ة ببببرك ىال وند ةظببببا  اال

يترتبب   ل مببا تتيببق ل ايببا كب ببر  لقمببا رسببع لمببت ت ال فبباء  سببق المبب   رالتببق لببن   ببتت اذ رالتببقراال

مةل بببات  ما تتي بببق لصبببالح  البببة لللرلبببة، سبببال يجببب ر سبببق يبببّه التالبببة لةايبببة الةصبببلتة الاالبببةةابببأ

الةتةبلبببة سبببق  بببب   الةبببا  راةتصببباو اللرلبببة رالةقصبببب ص   لبببا لمببباب الةصببببلتة العالبببة الةمببباية ن

ت فبببز اللرلبببة لريبببة القشببباط االةتصببباو   لبببا لل بببت ر البببلا آل للرلبببة ة بببر  لبببن ا 28 ل ببب  سبببق الةببباو  

و بببببا  العلالبببببة االجتةا  بببببة رالتعبببببارن الةتببببب ارن بببببب ن القشببببباط العبببببا  رالاببببباص، لتتي بببببق التقة بببببة 

االةتصبببباوية راالجتةا  ببببة، رريبببباو  ا ةتبببباج، رتتي ببببق الرأبببباء للةبببب اطق ن، ررسببببع لمببببت ت لع شببببتمآل 

، طالةببا ون يببّه العةل ببات ةببل تةببت رسيببا  للضبب ابط  122مل ببا  اليبباة ن رتبب س ر سببرص العةببز لمببآل، رسيببا  

الياة ة بببة رتتبببت و ببب ن الةمببباية ن ر لةمبببآل ريبببق ولبببل الضببب ابط كبببّلك )ا سصبببام رالشبببفاس ة( ريببب  لبببا 

 ورا ت  سق الفرا الباةقك الشفاس ة ري  لا  تتآلد  ىيعر  بةهل

 

 

 

 ة في صفقات الدمج واالستحواذالفرع الثاني: دور معايير الحوكمة في تحقيق الشفافي -

تعبببلوت التعريفبببات التبببق ة لبببت بشبببأن تعبببر  الت كةبببة بأةمبببا و بببل ب لبببكوار  الراببب ل  للشبببركات، رليبببل 

وةببب  القظبببا  البببّ  يبببتآل لبببن أاللببب  ىوار  الشبببركات رالبببتت آل سبببق و ةالمبببا، رلبببن أاللمبببا لقمبببا  الت كةبببة
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تصبببهح الشبببركات وكببببر ابببفاس ة للةمببباية ن بت بببم تيبببل  لمبببآل امورات الالرلبببة التبببق تجعلمبببآل  لبببا  لبببآل 

رورايبببة ب اسبببة الةعل لبببات التبببق ةبببل ت ببب ن لتببب ر ايتةبببالمآل رببببّلك يمبببت  ع ن اتاببباذ ةبببراراتمآل بيقا بببة 

رلمبببآل لشبببرا الشبببركات الي بببر  املبببر روررو تعريبببف للت كةبببة  سبببق الةببباو  امرلبببا لقببب  بأةببب  تالبببةك 

القظبببا  البببّ  يبببتآل لبببن أاللببب  ىوار  الشبببركات التجاريبببة رالبببتت آل بمبببا، رتتبببلو ة ا بببل الت كةبببة ت ريبببع 

التيبببب   رالةمببببثرل ات ببببب ن لاتلببببف ولببببتاب الةصببببالح سببببق الشببببركة، لبببببز لجلببببا ا وار  رالةببببلراء 

رالةمببباية ن رولبببتاب الةصبببالح ايأبببرين، رت ابببح الي ا بببل را جبببراءات الاالبببة باتاببباذ اليبببرارات 

 ك رةبببل ا بببتال  الةشبببرا الي بببر  لفببب  الت كةبببة مر  لبببر  سبببق اليببباة ن 123يبببة بشبببثرن الشبببركةالةتعل

 بشأن ي  ة ة ر لو  ا  الةال ةك 2005( لمقة 33رةآل )

رس ةببا يتعلبببق بت ه ببق لهببباوق الت كةببة، سليبببل اتجببب  الةشببرا الي بببر  ىلببا ت ريبببع الشببركات  لبببا بعبببل 

  بببة ة بببر لو ببب ا  الةال بببة رررار  االةتصببباو الجمبببات التقظ ة بببة الةاتلفبببة كةصبببر  ة بببر الةركببب   ري

رالتجببببار ، رذلببببك لمبببب  ةبببب ا الشببببركةك كةببببا ةصببببر ت ه ببببق لهبببباوق الت كةببببة  لببببا ةبببب ا لعبببب ن لببببن 

 ك124الشركات ريق اركات الةمايةة العالة رالةمايةة الاالة رالةث مات الةال ة

الت كةبببة بعبببل  ة بببةالتجاريبببة كبببّلك مي الشبببركات ر تشبببريعات العبببالآل رلقمبببا ورلبببة ة بببر رليبببل س قبببت

امرلبببات الةال بببة العالة بببة التبببق لبببرت بمبببا الشبببركات سبببق كاسبببة ور  العبببالآل ، روابببمريا امرلبببة الةال بببة 

ك سلجبببأت الشبببركات 2008التبببق لبببلّت سبببق التمبببع قات رامرلبببة الةال بببة امأ بببر  التبببق لبببلّت سبببق  بببا  

ار  ت ه يمبببا لبببن رتتببب ،الت كةبببة با تهاريبببا ابببررر  اةتصببباوية تت لهمبببا الشبببركات هببباوقىلبببا ت ه بببق ل

أببببال  امةظةببببة الياة ة ببببة راالةتصبببباوية لتتمبببب ن ا ببببتغال  البببببررات راملبببب ا   لببببن أببببال  الت ببببتالت 

االةتصبباوية اليا ةببة سببق اللرلبببةك لبب ا يببّا ستمببب   بببز تمببل  ل كةببة الشبببركات ىلببا لةايببة الةمببباية ن 

ةمببارا  رالة ارةببة ببب ن   لببع لهبباوق العلالببة رالءرالةتاسظببة  لببا ليبب ةمآل سببق الشببركة بةببا يت اسببق ريتبب ا

لصبببالح كاسبببة امطبببرا  ورن تبببرج ح لصبببلتة  لبببا وأبببرت، رلبببّلك ببببرر البببلرر الفعبببا  البببّ  تلعهببب  

  ك125ا  بظاير  الترك   االةتصاو الت كةة لن أال  لا يمةد 
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امرلببات الةال ببة االةتصبباوية التببق يبب ت و بب ا  الةببا  رالةث مببات الةال ببة سببق كاسببة يببّه رليببل  ببايةت 

ا اتجبببباه  بعببببل الشببببركات لصببببفيات اال ببببتت اذ، رذلببببك لببببن أببببال  ا ببببتت اذيا  لببببا ور  العببببالآل ىلبببب

الشببببركات الةمببببلو  بببببا سال  ور الشببببركات التببببق تةببببار  ةفببببا ةشبببباطما بتمبببب  املبببب ا ، بغببببرض 

 التصل  لورلات التق ةل تيع لمتيهال ك 

لببفيات البببلل   رالتببق تبببتآل  ببن طريبببق ات االةتصببباوية  ببّبببرت الت كةببة تبببأّ را  كه ببرا   لبببا الترك و كةببا

 ك126الشببببركات لعببببل  و ببببهاب لقمببببا ريبببباو  كفبببباء  المبببب   رتتمبببب ن جبببب و  الةقتجببببات ببببب نراال ببببتت اذ 

رويبببباو ره ريببببا لببببن ام ببببهاب   بببب تآل ورا ببببتما الليببببا  بالتفصبببب ز رال لتببببز للرا ببببتما اينك رذلببببك ال

 ز  ببببتت اذ سببببق ايرةببببة امأ ببببر ، ل ببببم ولببببهح االةببببللاج راال ببببتت اذ لببببن ال  ببببالببببفيات الببببلل  راال

الةمةببة للتقي بب   ببن الةبب ارو رت  يريبباك سفببق الصبب ن  لببا  ببه ز الةبببا ، كاةببت ةي ببة الهلايببة التببق ووت 

ىلبببا اةتشبببار يبببّه الصبببفيات  بفضبببز التالبببة امرلبببا رالتبببق كاةبببت  بببلآل الصبببع وك سببب اوت التببباالت ي لبببا  

ةبببللاج لبببن اال بعبببل يببب   راةتشبببرت تبببلريج ا  لتبببا بلبببا التجبببآل التراكةبببق للصبببفيات التجاريبببة سبببق كبببزد 

ك 2009رلغايببببة  ببببا   2006بل بببب ن يببببن لبببب قق، رذلببببك ببببب ن  ببببالق  910,9 ببببتت اذ بةببببا يعبببباو  راال

 2002لبببن  بببا   ترببببّلك تضبببا ف  بببلو الصبببفيات وربعببب ن لبببر  وكببببر لبببن البببّ  بلغتببب  يبببّه التهببباوال

 ك2005127رلغاية 

لةايببة رل ببن يجبب  ون تببتآل يببّه الصببفيات تتببت و بب ن الةمبباية ن رذلببك لتةايببة ليبب ةمآل، ل ببم تببرتهط 

الةمببببباية ن بةعببببباي ر الت كةبببببة الةعةببببب   بمبببببا سبببببق الشبببببركةك رةظبببببرا  ل يببببباو   بببببلو لبببببفيات البببببلل  

لبببن تهقبببق لعببباي ر راابببتة تمبببل  سبببق  ببببلد  ايرةبببة امأ بببر  كةبببا ذكرةبببا  بببابيا ، كبببان ال سبببق راال بببتت اذ

ا لببن لضببة ةما ىلببا لةايببة وةل ببات الةمبباية نك كببأن تتبباط اليببرارات الةتعليببة بالببلل  راال ببتت اذ بقبب 

الشبببفاس ة ل مببب  ّيبببة الةمبببايآلك رال يبببتآل ذلبببك ىال  بببن طريبببق  بببن تشبببريعات رىلبببلار وةظةبببة رة ا بببل 

رااببتة تت بببآل يبببّه العةل ببات، كةبببا ية بببن تهقبببق لعبباي ر الت كةبببة الةعتةبببل  ورل ببا بت بببم ت ببب ن لصبببلرا  

 ك128ل ةال  للتشريعات ال طق ة

                                                             
محمود فياض، ضوابط اندماج الشركات وفق قواعد حماية المنافسة في ضوء تشريع اإلندماج األوروبي، مجلة كلية القانون  126

 دها.ومابع 520الجزء األول، المؤتمر السنوي الثالث،  صفحة  1، العدد 2016الكويتية العالمية السنة الرابعة، مايو 
 ومابعدها. 479رشا رضوان عبدالحي، صفحة  127127
 ومابعدها. 494مرجع سابق، رشا رضوان عبدالحي، صفحة  128



43 
 

 ف بببلةا سبببق ورا بببتقا ستمببب أأّ لبببا ي بببق ،رال وا بببق لمبببرويا كلمبببا ريقالبببك  بببتة لهببباوق و ا ببب ة للت كةبببة

ريببب  لع بببار الشبببفاس ة لةبببا يلعهببب  لبببن ورر سبببق تهصببب ر الةمبببايآل سبببق ابببركات الةمبببايةة، رليبببل ةصبببت 

  ببة ة ببر يلببن ةظببا  ل كةببة الشببركات الةمببايةة الةلرجببة سببق المبب   الر  مبب ة الصبباور  ببن  2الةبباو  

ا القظبببا   لبببا جة بببع الشبببركات ق الةببباو  الباة بببة لقببب   لبببا وةببب   ت هبببق ول بببا  يبببّلو ببب ا  الةال بببة سببب

الةلرجببة و ببمةما سببق المبب   الر  مبب ة، ر لببا و  ك ببان ةبباة ةق لببلرج لمبب  املبب ا ، رذلببك س ةببا لببآل 

 يرو بشأة  ةص أاص سق يّا القظا  ك

الت كةببببة  رأالبببة لع ببببار الشببببفاس ة با تهببباره لتببببز الهتببببم  لبببا اببببركات الةمببببايةة لهبببباوق ت ه بببق 

ةبببللاج، لبببن ابببأة  لةايبببة الشبببركات الةعق بببة  بببتت اذ ور االاال  قبببللا يتعلبببق املبببر بصبببفية لبببن لبببفيات

لصبببالح أالبببة تتي بببق  يببب بالصبببفية رلمببباية ما أالبببة  قبببللا ي ببب ن يبببل  لمبببايةق ولبببل امطبببرا  

 ك129لمآل ورن ا تهار لةصلتة لمايةق الشركة امأرت

رالشبببراء رييصبببل بالشبببفاس ة ى بببالن الةعل لبببات التبببق تتعلبببق بتبببلار  وررا  لال بببة رأالبببة ورالبببر اله بببع 

بغبببرض ىيجببباو تفا بببز بببب ن ةببب ت العبببرض رال لببب  رى بببالن الةعل لبببات الةتعليبببة بالصبببفيات التبببق تهبببر  

سعببال  لببن ل ببم ولجالمببا رام ببعار التببق تهببر  بمببا ل ببم يعببر  الةتعببالل ن اتجبباه المبب  ك رالبب اللا  

اطما ررابببعما ة بببا  ابببركات الةمبببايةة ذات االكتتببباب العبببا  بتببب س ر الةعل لبببات راله اةبببات الةتعليبببة بقشببب

تتببببت تصببببر  الةمبببباية ن رولببببتاب التصببببص رىتالببببة الفرلببببة لةببببن يريببببل لببببقمآل االطببببالا  ل مببببا 

ر بببل  لجهمبببا  بببقمآل، ىالد ىذا كبببان لبببن ابببأن يبببّا االطبببالا ا ابببرار بةصبببالح الشبببركة س جببب ر سبببق يبببّه 

 ك130التالة الةتاسظة  لا  ريتما

ةببللاج، سقيصببل ببب  تيببليآل ء لببفيات االر قببللا ةتتببلو  ببن الشببفاس ة با تهبباره ابباب ا  و ا بب ا   قببل ىجببرا

كاسبببة الةعل لبببات الةتببب اسر  لبببلت الشبببركة لل ةببب    لبببا لرك يبببا التي يبببقك ر لبببا وةبببز تيبببلير تببب س ر 

اليبببلر ال ببباسق لببببن اله اةبببات الةتعليبببة بالةشبببباكز رالمبببله ات التببببق ت اجممبببا الشبببركة رالتببببق لبببن اببببأةما 

سصبببام  قمبببا لبببن را  ات  تببب س ر الةعل لبببالتبببأّ ر  لبببا لمببب رتماك رببببّلك سبببإن الشبببفاس ة تبببرتهط بضبببررر

 ة يبببّه الةعل لبببات لبببن جاةببب  آأبببرك سبببال ي فبببق ا سصبببام  بببن الةعل لبببة لبببا  ت اسريبببا ةجاةببب ، رلصبببلا

لبببن التتيبببق لبببن لصبببلاة ة يبببّه الةعل لبببة رون تيبببف  لبببا الةركببب  التي يبببق للشبببركةك  ستمببب ، ببببز الببببلد 

                                                             
 ومابعدها 47حسام رضا السيد، مرجع سابق صفحة  129
 128-127محمد عطا هللا الناجم الماضي، مرجع سابق، صفحة  130
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ةجالمبببا ور سشبببلما، ستبببتة ن الشبببركات ن لبببن ابببأةمةا التبببأّ ر  لبببا الصبببفية  ببب اء سبببق ان الشبببرطاسمبببّ

تةبببا  الصبببفية لبببن  للببب  إسبببق الصبببفية لبببن أبببال  الةعل لبببات الةتالبببة، ستتابببّ  ةراريبببا،  ببب اء ب ةاللاألببب

لبببن أبببال  يبببّه اله اةببباتك رببببّلك يهبببرر ورر الشبببفاس ة كةع بببار يمبببل  ىلبببا لةايبببة الةث مبببات الةال بببة 

التببببق تيببببللما ربالتببببالق ريبببباو  ةمببببهة تمببببا رلمببببا لتما سببببق االرتيبببباء بةمببببت ت الاببببللات ءرريبببباو  كفا

 ك131ربالماو

رليببببل لرلببببت التشببببريعات  لببببا تتي ببببق الشببببفاس ة لببببن أببببال  ىلبببب ا  لببببال  العببببرض رالشبببببركة 

الةمبببتملسة بقشبببر الةعل لبببات بلةبببة،  لبببا ون ت ببب ن يبببّه الةعل لبببات لبببت تة لتبببا ي ببب ن الةمببباية ن 

كةبببا يجببب  ون يلتببب   لبببال    لبببا ب دقبببة ر يمبببت  ع ن الة ارةبببة سبببق اتاببباذ ةبببرار اليهببب   ور البببرسلك

العبببرض با سصبببام  بببن الا ببببط الةمبببتيهل ة للشبببركة رلببببا  ببب تز ببببلا ق ما رالعببببالل ن بمبببا بعبببل ةهبببب   

 لبببا  ببباتق لجلبببا ا  الت البببك ريببب  البببقم  البببّ   بببار  ل ببب  الةشبببرا الي بببر  ل بببم رابببع 132العبببرض

ذلبببك با اببباسة ىلبببا ا وار  با سصبببام رالشبببفاس ة  قبببللا يتعلبببق املبببر بتيريبببر لجلبببا ا وار  المبببق  ، 

تالببببة الةعل لببببات ال اس ببببة للةمبببباية ن رراببببعما تتببببت ويببببليمآل رذلببببك ةهببببز اةعيبببباو الجةع ببببة ىاببببررر  

 ، ل تة ق ا لن اتااذ ةراراتمآل بشأةماك العالة بةل  كاس ة

ىند الشبببفاس ة را سصبببام لرته بببان بةهبببلى الةمبببارا  سبببق التصببب    لبببا الةعل لبببات، سالشبببفاس ة و ا بببما 

 ببع الةمبباية ن، رال ييتصببر يببّا التببق  لببا لمببايةق الشببركة ستمبب  بببز يةتببلد ل شببةز الةمببارا  ببب ن جة

كاسبببة الةتعبببالل ن سبببق المببب   رالجةمببب رك كبببالةمتة ن بالتصببب    لبببا لعل لبببات لتعليبببة بالشبببركة، س عبببلد 

يبببّا ا سصبببام ليبببا  لبببن ليببب ةمآل طالةبببا تبببآلد البببقصد  ل مبببا سبببق ةببب اة ن رلببب ا ح روةظةبببة اللرلبببةك رال تلتببب   

با سصببام  ببن كاسببة الةعل لببات،  لببا الببرهآل لببن وند لعظببآل التشببريعات الةقظدةببة لمبب   الةببا  الشببركة 

لريصببببة  لببببا ت ه ببببق لهببببلى الشببببفاس ةك ىالد وند يببببّه الشببببفاس ة يجبببب  والد تببببثو  ىلببببا ا اببببرار بةصببببالح 

جبب  الشببركة، ربببّلك يتدضببح لقببا ة ببا  ت ه ببق لهببلو الشببفاس ةك ر قببل ةشببر الةعل لببات ت ه يببا  لمببّا الةهببلى ي

االلتبببب ا  بعببببل  ابببب ابط لقمببببا: ون ت بببب ن الةعل لببببة لببببت تة روة يببببة ل ببببم يعتهببببر ةشببببر الةعل لببببات 

 ك 133الةضللة اةتماكا  لمّا الةهلو، رون يتآل القشر سق رةت لقا   ركاسق

                                                             
 ومايعدها 69، صفحة 2010ر الجامعة الجديدة، محمد إبراهيم موسى، اندماج البنوك ومواجهة آثار العولمة، دا 131
 225االستحواذ على الشركة، مرجع سابق، صفحة  132
 ومابعدها 130محمد عطا هللا الناجم الماضي، مرجع سابق، صفحة  133
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ربببّلك ت بب ن الشبببفاس ة با تهاريببا ولببل لهببباوق الت كةببة، ةببل  بببايةت سببق لةايببة وةل بببات الةمبباية ن لبببن 

لمببآل لالطببالا  ل مببا، رتشببةز يببّه الةعل لببات كاسببة لببا ةببل ي ببرو  لببا الشببركة  أببال  ىتالببة الةعل لببات

لقمبببا اليبببرارات التبببق ةبببل تتابببّيا الشبببركة  ببب اء البببلل  ور اال بببتت اذك ل بببم ولببب   اليببباة ن الشبببركات 

با سصببببام  ببببن يببببّه الةعل لببببات للةمبببباية ن لتببببا يتاببببّرا اليببببرار الةقا بببب  بشببببأةما ربببببّلك تتبببب اسر 

 ات الةماية نكالتةاية ال اس ة مةل 

 

 المطلب الثاني: دور الجهات التنظيمية في مراقبة صفقات الدمج واالستحواذ

لبببرص الةشبببرا الي بببر   لبببا رجببب و تقظ ةبببات تشبببريع ة تةار بببما جمبببات تقظ ة بببة تاتلبببف  بببن تلبببك 

الة جبببب و  واأببببز الشبببببركةك ل ببببم ةببببل ال ت فبببببق الرةابببببة اللاأل ببببة لتببببب س ر التةايببببة ال اس ببببة مةل بببببات 

رذلببببك لتعببببارض الةصببببالح واأببببز الشببببركة سال ببببز س مببببا يمببببعا ىلببببا تتي ببببق لصببببالت   الةمبببباية ن،

الشاصبببب ة ورن ا تهببببار لهبببباةق الةصببببالحك رلببببّلك و ببببقل الةشببببرا الي ببببر  لببببهعل الجمببببات التقظ ة ببببة 

وررا  للرةاببببة  لبببا الشبببركات ريبببق تةببببز التةايبببة الاالبببة مةل بببات الةمببباية ن لقمبببا: ورر ي  بببة ة بببر 

لراةهبببة الشبببركات )سبببرا ور (، با اببباسة لبببلرر اليضببباء ا وار  سبببق الرةاببببة  لو ببب ا  الةال بببة رىوار 

  لا اليرارات التق تصلريا ا وار  )سرا ّاةق(ك

 

 ق المالية وإدارة مراقبة الشركاتالفرع األول: دور هيئة قطر ألسوا

ررار  االةتصبببباو رالتجببببار   ببببل ة الرةابببببة  لببببا  الةشببببرا الي ببببر  بة جبببب  ةبببباة ن الشببببركاتلببببقح 

ركات الةمبببايةة العالببة با تهاريبببا رةابببة أارج بببة تةار ببما الببب رار   لببا الشبببركةك ريببق تيببب   بمبببّه ابب

الرةاببببة الاارج بببة بجاةببب  لراةببب  التمبببابات با تهببباره الةراةببب  البببلاألق للشبببركة، رلبببرص الةشبببرا 

 لبببا تببب س ر يبببّه الرةاببببة الاارج بببة  لبببا الشبببركات لةايبببة لتيببب   الةمببباية ن  البببة رامةل بببات لبببقمآل 

 ز أبباص، ل ببم ةببل ال ت فبببق الرةابببة اللاأل ببة الةتةبلببة سببق لراةببب  التمببابات لتبب س ر يببّه التةايبببةك بشبب
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لبببع لجلبببا ا وار   لتةريبببر  أسيبببل يمبببما الةراةببب  ور يا بببك سبببق ر  فتببب  ك ةببب  ااصبببا   اويبببا  ور يت اطببب

 ك 134بعل وأ ا مآل لتا يتتصز  لا لصلتة ااص ة ل 

الةشببرا للبب رار  التببق سببق لةار ببة الرةابببة  لببا اببركات الةمببايةة العالببة للتتيببق لببن  ارلببّلك و  بب

ك كةبببا لبببقح ي  بببة 135تقف بببّيا لول بببا  الةقصببب ص  ل مبببا سبببق ةببباة ن الشبببركات ركبببّلك وةظةتببب  ام ا ببب ة

ة بببر لو ببب ا  الةال بببة اأتصالبببات لتبببلو  تةار بببما  لبببا ابببركات الةمبببايةة الةلرجبببة ور التبببق تبببلرج 

ال ببة لقمببا: لتابعببة تقف ببّ اليببرارات الصبباور   ببن الجةع ببة العالببة للشببركة بعببل ا تةاويببا سببق ام بب ا  الة

لببببن ررار  االةتصبببباو رالتجببببار ككك، رراببببع اببببررط رابببب ابط ا سصببببام  ببببن التيببببارير الةال ببببة ر ببببن 

ورابباا الشببركة رتيببارير الت كةببة التببق تصببلريا الشببركة أببال  العببا  الةببالق رلراةهببة ت ه يمببا رىبببلاء 

ةبببللاج  بببتت اذ راالا  ل مبببا ىن رجبببلت رالة اسيبببة  لبببا ةشبببريا، رابببع اببب ابط المببب  ر  رااللاللظاتمببب

، كبببز ذلبببك بغبببرض لةايبببة وةل بببات 136رالتيمببب آل للشبببركة، راببب ابط التتببب   ىلبببا ابببركة لمبببايةة  البببة

الةمبباية ن لببن اليببرارات التببق ةببل يتاببّيا و ضبباء لجلببا ا وار  ري بب ن لببن اببأةما ا اببرار بأةل ببات 

 الةماية نك

ل بببأن الةشبببرا ةببل لبببقح لببق طلببب  التفتبب م لببن ىوار  لراةهبببة الشببركات للةمببباية ن التببا  ين  لبببا سقجبب

لبببن رو  لبببا  ابببركة الةمبببايةة، ون ي لهببب ا لبببن الببب رير املبببر ببببالتفت م  لبببا  %20لببباال ييبببز  بببن 

الشبببركة التبببق يةل ببب ن و بببمةا  س مبببا، لتبببا يبببتآل ال شبببف  بببن امأ ببباء التبببق ارت همبببا و ضببباء لجلبببا 

راةهبببق التمبببابات رالةاالفبببات الجمببب ةة التبببق ةبببل رةعبببت لبببقمآل وّقببباء ووا مبببآل لل اجهبببات التبببق ا وار  ور ل

 ك 137ريا الياة ن رالقظا  ام ا قك رذلك رسيا   جراءات لع قة ةص  ل ما ةاة ن الشركاتةرد 

رليبببل ك لغ بببر الةمببباية ن طلببب  التفتببب م  لبببا الشبببركة رذلبببك للتتيبببق لبببن جليبببة ال لببب  بالتبببالق ال يتبببقد 

لببن  %20شببرا الي ببر   ببل  اببررط لضببةان يببّه الجليببة لقمببا: ون يةلببك الةمبباية ن ةمببهة راببع الة

و ببببمآل الشببببركة، رون ي بببب ن الا ببببأ ور الةاالفببببة جمبببب ةة، رون ي جببببل  ببببه  جببببل  يببببرجح رةبببب ا يببببّه 

الةاالفبببةك رربةبببا ت ببب ن القمبببهة التبببق رابببعما الةشبببرا الي بببر  لهالغبببا  س مبببا بعبببل الشبببقء، سبببإذا كبببان 

ون امةل بببات  لبببقح الةمببباية ن لبببق طلببب  التفتببب م لتةايبببة امةل بببات لبببقمآل ىالد  الةشبببرا يمبببل  لبببن رراء

                                                             
 ومابعدها 191محمد عطا هللا الناجم الماضي، مرجع سابق، صفحة  134
  2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 322المادة رقم ) 135
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 323المادة ) 136
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 330المادة ) 137
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ةبببل يةل ببب ن وةبببز لبببن يبببّا اليبببلر سبببق بعبببل امل بببانك رذيهبببت بعبببل التشبببريعات ىلبببا تيريبببر ةمبببهة وةبببز 

 لبببا  %5كالةشبببرا المبببع و ، رالبببّ  ورجببب  ون يصبببلر طلببب  التفتببب م لبببن لمببباية ن لبببا  ين  لبببا 

ةمببهة تةبببز وةل ببات الةمبباية ن لببن رجمببة ةظرةببا سببال يشببترط ون  ك ريببق138امةببز لببن رو  لببا  الشببركة

ويا الةشبببرا الي بببر  رىن كاةبببت لبببن القال بببة ال اةع بببة تةببببز  ي ببب ن لوةل بببات ةمبببهة  ال بببة كبببالتق لبببلد 

ق الغبببرض البببّ  ريبببا  ا وار  ب لهبببات ك ليبببة رال تتيدبببىلاالفبببة جليبببة ةبببل رةعبببت لبببقمآل لتبببا ال يبببتآل 

 وةشأت لن وجل ك 

لبببن رو  لبببا   %20ن يةل ببب ن لببباال ييبببز  بببن  لتبببق سبببق طلببب  التفتببب م: لمبببايةاتضبببح لقبببا ببببأن ا

ري ببب ن للببب رار  سبببق  بببه ز التفتببب م  لبببا الشبببركات بعبببل تليببب مآل طلببب  التفتببب م لبببن لمببباية ن  الشبببركةك

ن لراةبب  لمببابات لببن عبب د لببن رو  لببا  الشببركة، رستببص لمبباباتما ون تع  %20يةل بب ن لبباال ييببز  ببن 

مببابات  جببراء التفتبب م  لببا و ةببا  الشببركةك رييببع التبب ا   لببا  بباتق ببب ن الةي ببلين بمببجز لراةهببق الت

و ضببباء لجلبببا ا وار  رلببب  فق الشبببركة  بالتعبببارن لبببع لراةببب  التمبببابات البببّ  كلفتببب  الببب رار  لةمةبببة 

ق بشببثرن الشببركة لببن وسبباتر ررّببا ق روررا  ركاسببة لببا يتعلدبب طالا  لببا كببزد التفتبب م، رالمببةام لبب  ببباال

 ك 139طالا  ل  ةراة  لق االللن طالةا و ب  لا يتتفظ ن

لمببآل ستصببما سببق ليببر الشببركة ور ه ريببا لببن  جبب رجببراء التفتبب م س بب ، بببز يىرال ي جببل ل ببان لعبب ن ل ببتآل 

بب، ريجبب   لببا الةراةبب  ون يرسببع تيريببرا  لفصببال  للبب رير يتضببةد 140املبباكن ز ىل مببا ن القت جببة التببق ت لد

 ك141ةرار تع  ق اجراء الرةابة رالتفت م، رذلك أال  امجز الةتلو سق 

ببب بصبببتة الةاالفبببات الةقمببب بة ىلبببا و ضببباء  ا ةبببرار ارتمبببفر ةت جبببة التيريبببر  بببن ىلبببلت ةت جتببب ن: ىلد

ة بعببببل  لببببتتماك سببببإذا تهبببب ن للبببب رير لببببتد  ا ةببببرار لجلببببا ا وار  رلراةهببببق لمببببابات الشببببركة، رىلببببا

 ببة العالببة  لببا الفبب ر الةاالفببات الةقمبب بة ىل مببا كببان لبب  ون يببألر باتابباذ التببلاب ر الالرلببة رو بب   الجةع

 لبببا ون يبببرو  اجتةا مبببا لقبببلرب لبببن ا وار  ياتببباره الببب ريرك ولبببا ىن تهببب ن لببب   بببل  لبببتة الةاالفبببات 

الةقمببب بة ىلببب مآل، جبببار لببب  ون يبببألر بقشبببر التيريببببر كلببب  ور بعضببب  ور ةت جتببب  سبببق لبببت فت ن يبببب ل ت ن 

ة ىن رجبببلك ريلتببب   طببباله ا لتل تببب ن ت ببب ن ىلبببلايةا باللغبببة العرب بببة، ر لبببا الة ةبببع ا ل تررةبببق للشبببرك

                                                             
 ( من نظام الشركات السعودي109المادة ) 138
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 331المادة ) 139
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 327المادة ) 140
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 327،331المادة ) 141
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التفتبب م سببق يببّه التالببة بتتةببز كاسببة ةفيببات القشببر رذلببك ورن ىأببال  بمببثرل تمآل  ببن التعبب يل ىن كببان 

 رسيا  للي ا ل العالة الّ  تت ةما سق يّا الشأنك 142ل  لتز

 

 ة بإتمام صفقات الدمج واالستحواذالفرع الثاني: رقابة القضاء على قرارات جهة اإلدار

ببببا رةاب دبببباليضبببباء ورر  ا يتبببب لد  ا  لببببا اليببببرارات التببببق تصببببلريا جمببببة ا وار   بببب اء كاةببببت لتعليببببة ا يالد

 بببتت اذك رذلبببك با تهبببار ون اليضببباء لبببال   بببل ة رةاب بببة أارج بببة بصبببفية لبببن لبببفيات البببلل  ور اال

يةار بببما  لبببا جمبببة ا وار ك  س ةلبببك ىلغببباء اليبببرار البببّ  ولبببلرت  ا وار  بالبببلل  ور اال بببتت اذ ىذا كبببان 

ابببرار بةصبببالح وةل بببات الةمببباية ن ور الشبببركة، كةبببا يةلبببك ىجبببار  يبببّا اليبببرار لةصبببلتة ىيترتببب   ل ببب  

الشببببركة لتببببا رىن كببببان لببببن اببببأة  ا اببببرار بببببهعل وةل ببببات الةمبببباية نك ساليضبببباء  قببببللا يصببببلر 

امطبببرا  الةعق بببة ربعبببل الة ارةبببة بببب ن  ةراراتببب  سبببق يبببّا الشبببأن ىةةبببا يصبببلره بعبببل ورا بببة لالبببة كبببزد 

يبببب   بتببببرج ح لصببببلتة ولببببل امطببببرا  لتةايببببة الةصببببالح امجببببلر بالتةايببببةك سيببببل يببببرجح لصببببالتمآل ي

لصببببلتة وةل ببببات الةمبببباية ن  لببببا لصببببلتة امهله ببببة، كةببببا ةببببل يببببرجح لصببببلتة الشببببركة  لببببا كاسببببة 

الةصببببالح  بببب اء كاةببببت وةل ببببة و  وهله ببببة، كةببببا ةببببل يببببرجح الةصببببلتة االةتصبببباوية لللرلببببة  لببببا جة ببببع 

 ك 143لالة سيا  لظرر  رلالبمات كزد الةصالح المابق ذكريا رذلك ر

ببب سال بببزد  ا ووت ىلبببا تعبببارض يمبببعا ىلبببا تتي بببق لصبببالت  الشاصببب ة  لبببا لمببباب الةصبببالح امأبببرت لةد

الةصببالح، سببل ت التاجببة ىلببا رجببب و ةبب اة ن تبب ارن ببب ن يببّه الةصبببالح رتيضببق  لببا التصببارا البببّ  

ل تبببب ر بببب ن امسبببراو س ةبببا ب بببقمآل يقشبببأ س ةبببا ب قمببباك لبببّلك رجبببل اليضببباء ا وار  ل تمبببآل الق ا بببات التبببق ةببب

ركببببّلك الةقار ببببات التببببق ةببببل تببببب ر س ةببببا ببببب ن امسببببراو لببببع ا وار ك سظمببببر ورر اليضبببباء ا وار  سببببق 

ا وار  تةببببار  وةشبببب تما راأتصالبببباتما  الرةابببببة  لببببا ام ةببببا  التببببق تصببببلر  ببببن ا وار ، ل ببببم وند 

يبببب     لغبببباء يببببّه اليببببرارات  ببببن طريببببق اليببببرارات ا واريببببة التببببق تصببببلريا، رون ال  بببب لة ال ل ببببل

اليضبببباء ا وار ك ربببببّلك تهلبببب ر الببببلرر الرةببببابق لليضبببباء ا وار  الببببّ  يةار بببب  اليضبببباء  لببببا جمببببة 

 ا وار  لا  اةتر  امأ ر   ن ا تعةا   ل تما ا واريةك 

                                                             
 2015لسنة  11( من قانون الشركات القطري رقم 332المادة ) 142
 م.2/1/1965ق، جلسة  8لسنة  1289حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  143
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سبببببق  لةايبببببة ليببببب    ر ببببب ا ورر  رللرةاببببببة التبببببق يةار بببببما اليضببببباء ا وار   لبببببا جمبببببة ا وار 

الةمبببارا  رت ببباسث الفبببرصك سليبببل وكبببل اليضببباء ا وار   لبببا يبببّه  ىالتفبببا   لبببا لهبببل رسبببق ،الةمببباية ن

الةهببباوق س ةبببا يتعلبببق بمببب   امررا  الةال بببة، رسبببق ذلبببك ذيهبببت لت ةبببة اليضببباء ا وار  ىلبببا وةببب   سبببق 

ابببب ء الي ا ببببل رالضبببب ابط التاكةببببة لتقظبببب آل اال ببببتت اذ بعببببررض الشببببراء ا جهببببار  سببببق الببببل  ت 

  بببة الج يريبببة لتيبببليآل  بببرض الةيبببل  لبببن ابببركة ورراةببب  الةاّلبببة، ر بببن لبببلت تتيبببق الشبببررط ا جرا

 بببتت اذ  لبببا كالبببز و بببمآل الشبببركة الةصبببرية لابببللات الت لفببب ن الةتةببب  ، رلبببن ّبببآل بارت مه شببباة  لال

لببببلت لشببببرر  ة اليببببرار الة عبببب ن س بببب  بيهبببب   را تةبببباو ا  ببببالن  قبببب ، سببببإن ال ااببببح لببببن امررا  

الةبببل ا  ل مبببا رالشبببركة الةتلألبببة ليللبببة العبببرض رالةمبببتقلات الةيللبببة لبببن  الشبببركة الةل  بببة رالم  بببة 

ون  ببببرض الشببببراء لتببببز اليببببرار ال عبببب ن ةببببل تببببآل تيليةبببب  لببببن اببببركة ورراةبببب  بارت م هشبببباة  بتبببباريخ 

، ب قةببببا كاةببببت ذات الشببببركة ةببببل تيببببللت لببببن ةهببببز ببالّببببة  ببببررض للشببببراء ا جهببببار  10/12/2009

يببببللت بعببببرض الشببببراء ، لببببن ّببببآل ت بببب ن اببببركة ورراةبببب  ةببببل ت15/7/2009 خركببببان آأريببببا بتبببباري

و  ةهبببز لضبببق  بببتة  10/12/2009ا جهبببار  الصببباور بالة اسيبببة  ل ببب  اليبببرار الة عببب ن س ببب  بتببباريخ 

واببمر لببن تيببليآل  راببما امأ ببر الةيببل  للم  ببة الةببل ا  ل مببا ريبب  لببا ياببالف الال تببة التقف ّيببة ليبباة ن 

 قلبببر البببّ  يضبببتام ك  ببب   رو  الةبببا  سبببق ابببأن  لبببل  التظبببر  لبببا تيبببليآل  بببررض ابببراء الليبببة 

 ةببببل تببببآلد  10/12/2009لعبببب  ةببببرار ةهبببب   ىيببببلاا  ببببرض الشببببراء ا جهببببار  امأ ببببر الةبببب وا بتبببباريخ 

 لبببا لهبببلو  الةمبببارا    بالةاالفبببة لكجبببراءات الج يريبببة الةيبببرر  لضبببةان لةايبببة الةمببباية ن رالتفبببا

اسيبببة رت ببباسث الفبببرص، بالتبببالق ي ببب ن ةظبببر يبببّا العبببرض رستصببب  رىلبببلار اليبببرار الة عببب ن س ببب  بالة 

  ك 144 ل   لش ب بع   لاالفة ا جراءات الج يرية الةيرر  ةاة ةا  

ربببّلك ي بب ن  ببرض الشببراء لتببز ال عببن ةببل تببآل بالةاالفببة لكجببراءات التببق لببلوتما الال تببة ل ببم ون  

ابببركة ورراةببب  ةبببل ةبببللت  بببررض   بببرض الشبببراء ا جهبببار  امأ بببر ةبببل تبببآل ةه لببب  ببببالرهآل لبببن وةمبببا

وابببمر بعبببل تيبببليآل  6وتما الال تبببة ريبببق م لتبببا اةيضببباء الةبببل  التبببق لبببلد ابببراء  بببابية  ل ببب ، رلبببآل تتريببب

العبببرض املبببلقك ري بببّا يتضبببح لقبببا ورر اليضببباء سبببق الرةاببببة  لبببا و ةبببا  الشبببركة لتةايبببة ليببب   
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رورن ا ابببببرار بةصبببببلتة  ،وةل بببببات الةمببببباية ن بةبببببا ال يتعبببببارض لبببببع ةصببببب ص اليببببباة ن روةظةتببببب 

 الشركةك

 ببات الةمبباية ن لببن أببال  لببا يلعهبب  لببن ورر رةببابق سببق تع يبب  لهببلو ليضبباء ا وار  يتةببق وةلا كةببا وند 

الشبببفاس ة سبببق  ببب   امررا  الةال بببةك س جببب  ون يصبببز العلبببآل للةمببباية ن سبببق لبببا  رجببب و  بببرض ابببراء 

ىجهبببار ، رسبببق يبببّا المببب ا  ذيهبببت لت ةبببة اليضببباء ا وار  ىلبببا وةببب    ر بببن لبببل  اتهببباا الم  بببة العالبببة 

  الةمببباية ن بةشبببررا  بببرض الشبببراء ا جهبببار  لتبببز البببل  ت ةهبببز للرةاببببة الةال بببة  جبببراءات ى بببال

ليببباة ن  ببب   رو  الةبببا  وةببب  يتعببب ن  لبببا  ةستبببص العبببرض رالهبببت س ببب ، سةبببن الةيبببرر لال تبببة التقف ّيببب

الم  ببة العالبببة للرةاببببة الةال بببة سببب ر ةه لمبببا ىيببلاا لشبببررا  بببرض الشبببراء رلشبببررا لبببّكر  الةعل لبببات 

الج يريبببة الببب ارو  بمةبببا، لتيببب   اله رلبببة بقشبببر يبببّه الةعل لبببات  أ بببار اله رلبببة بامل بببا إون تيببب   ب

جببراء جبب ير  يتصببز اتصبباال  لهااببرا  بةهبباوق الشببفاس ة التببق تيتضببق ى لببا اااببتما سبب ر تلي مببا، ريبب  

 بببال  الةمببباية ن رالجةمببب ر ب بببز لبببن لشبببررا  بببرض الشبببراء رلبببّكر  الةعل لبببات ل ته قببب ا لي يبببة ى

ةمببباية ن و  ليصببب ر  لبببا بعضبببمآل ورن البببهعل، رل تتييببب ا لبببن العبببرض رلبببا ىذا كبببان ليبببللا  ل بببز ال

تببب سر الةمبببارا  ككك، رّبببآل اتضبببح ون الم  بببة ةبببل أالفبببت ل بببآل الال تبببة ل بببم لبببآل تيبببآل  سببب ر ةه لمبببا ىيبببلاا 

أ بببار اله رلبببة بامل بببا  الج يريبببة الببب ارو  بمةبببا لتيببب   اله رلبببة بقشبببر إلشبببررا  بببرض الشبببراء ب

، املبببر البببّ  ي ببب ن لعببب  اليبببرار الة عببب ن س ببب  ةبببل أبببالف يبببّه الةعل لبببات  لبببا ااابببتما سببب ر تلي مبببا

ةا بببل  ج يريبببة ال هقبببا  قمبببا لمببباللة ىجبببراءات ةهببب    بببرض الشبببراء ا جهبببار  بةبببا يجعلببب  ةبببرارا  

  ك145لاالفا للياة ن لرجح ا لغاء  لفتيلا  للمه  الّ  يي ة

ةشببباط الشبببركة  لصببب   الةمببباية ن  لبببا اله اةبببات التي ي بببة ه بببر الةضبببللة  بببن ىةدببب  لبببن الضبببررر د 

ررابببعما تتبببت ويبببليمآل ر بببل  لجهمبببا  بببن و  جمبببة ي ببب ن لبببن ليمبببا ا طبببالا  ل مببباك ر ل ببب ، سمقالبببك 

تالبببة الةعل لبببات للةمببباية ن ه بببريآل لبببن الةتعبببالل ن، ر بببل  لجببب  إالتببب ا  ييبببع  لبببا  ببباتق الشبببركة ب

ون  الةمببببارا  رت بببباسث الفببببرصك ل ببببم ىالةعل لببببات  ببببقمآل ىذا كببببان لجهمببببا يببببثو  ىلببببا ا أببببال  بةهببببل

الةمبببايآل يتابببّ ةبببراره بقببباء  لبببا اله اةبببات التبببق يعرسمبببا  بببن الشبببركة، سمببب  يعتةبببل بشببب ز كه بببر  لبببا 
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لتببب ا  بتبببلرو طبببار االىرل بببن يجببب  ون ي ببب ن ذلبببك ابببةن 146الةعل لبببات التبببق تفصبببح  قمبببا الشبببركة

سشببباء ام بببرار سمقالبببك أبببط بمببب ط ىرت ببباب جريةبببة الشبببفاس ة، ستجبببارر يبببّا ا طبببار ةبببل يبببثو  ول اةبببا ال

ثو  ىلبببا رةببب ا يببب ةبببليفصبببز بببب ن الشبببفاس ة را سشببباءك س جببب   بببل  تجبببارر ة بببا  الشبببفاس ة رتجارريبببا 

  رار الشركةك وسشاء ىجريةة 

يهببببرر ورر اليضبببباء ا وار  س ةببببا يتعلببببق بالرةابببببة  لببببا اليببببرارات التببببق تصببببلريا ا وار  الةرته ببببة 

عبببة اليببباة ن ا وار  رلبببا يتةتبببع بببب  لبببن أصبببا ص لة ببب    بببن بصبببفيات البببلل  راال بببتت اذ بمبببه  طه 

كةبببا وةببب  يتة ببب  بمبببر ة الت ببب ر سبببق لبببا  ه ببباب  اتلبببك الة جببب و  سبببق اليضببباء العببباو ك سمببب  لببب ا ليققببب

لليضببباء ا وار  ورر وةشببا ق سمببب  يالبببق ريهتبببلا  الببقص التشبببريعق ور  قبببل هةببب ض الببقصك رلبببّلك سبببإند 

 ول الا  رة ا ل رلهاوق أالة ب ك 

لا  لبببّلك، ةشببب ر ىلبببا لبببا ذيهبببت ىل ببب  الةت ةبببة ا واريبببة العل بببا سبببق لصبببر ىلبببا ون  يقالبببك اأبببتال  رتأك ببب

رراببببط اليببباة ن الاببباص سبببق طه عتمبببا  بببن رراببببط اليببباة ن العبببا  راستبببرا  اليببباة ن ا وار   بببن اليببباة ن 

الةبببلةق سبببق وةببب  ه بببر ليبببقن لتبببا ي ببب ن لت ببب را  ه بببر جالبببل، رلبببن يقبببا يتة ببب  اليضببباء ا وار   بببن 

 ك147ليضاء الةلةق سق وة  ل ا لجرو ةضاء ت ه يق بز ي   لا امهل  ةضاء ىةشا قا

ر لببببا الببببرهآل لببببن ون اليضبببباء ا وار  يتببببرص  لببببا لةايببببة وةل ببببات الةمبببباية ن، ري بببب ن لبببب  ىلغبببباء 

ىتةببا   اليببرارات التببق ةببل تببثّر  لببا ليبب ةمآل، ىال وةبب  ةببل يببرت سببق بعببل امل ببان ون الةصببلتة تيتضببق

جمبببة رةاب بببة ، رذلبببك بصبببفت  ّ ر  لبببا ليببب   وةل بببات الةمببباية نأن لبببن ابببأةما التبببالصبببفية لتبببا رىن كبببا

رذلببببك بعببببل ورا ببببت  للة ابببب ا رل ارةببببة الةصببببالح لتببببز اللرا ببببة لتببببا ال تتاببببّ امةل ببببة  أارج ببببة

لةبببايتمآل ذريعبببة لل ةببب   ولبببا  امهله بببة ة ايبببة سببب مآل أالبببة رون ابببركات املببب ا  لتالبببة للجة بببع رةبببل 

 تي   با ارار بامهله ة  ةلا كت  ن امةل ة ل با  لتا 

 الض ابط الةيرر  سق ا ء ة اة ن الةقاسمة رلقع االلت ار المبحث الثاني: 
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اليا ةببة  لببا س ببر   يعتهببر لهببلو لريببة التجببار  ولببل ويببآلد الي ا ببل التببق تت ببآل التركببة التجاريببة سببق العببالآل

الةقاسمببببة ال اللببببةك رليببببل ووت الت بببب رات االةتصبببباوية رةة يببببا لببببليبا ىلببببا ألببببق جبببب د لببببن اليلببببق لببببلت 

الشبببركات التجاريبببة رتا سمبببا لبببن  بببل  اليبببلر   لبببا الةقاسمبببة، لةبببا ووت ىلبببا  بببعق الشبببركات التجاريبببة 

تما  ل بببب ك للهتبببم  ببببن سرلببببة لالبببق ت ببببتالت اةتصبببباوية  ّهبببات ةفمببببما سببببق المببب   رلفببببرض  بببب  ر

رية ببن ألببق يببّه الت بببتالت االةتصبباوية لببن أبببال  ىبببرا  لببفيات كاالةبببللاج راال ببتت اذ، ل ببم تعتهبببر 

لبببن ويبببآل ال  بببا ز اةتشبببارا  لتتي بببق لببببز يبببّه الت بببتالتك  رببببالرهآل لبببن الة ايبببا العليبببل  التبببق ةبببل تتييمبببا 

ببببلال  لبببن ذلبببك، ىالد ون لمبببا  الت بببتالت االةتصببباوية كالتبببلد لبببن الةقاسمبببات العق فبببة بببب ن الشبببركات رتعارةمبببا

آّببارا   ببله ة كببّلكك  سهببالرهآل لببن وند املببز يبب  لريببة التجببار   بالتببالق جبب ار ىبببرا  لببفيات س ةببا ببب ن 

ا  بببن يبببّه التريبببة ويبببا  كاةبببت طه عتمبببا، ىالد ون يبببّه الصبببفيات يجببب  والد تبببثّر  الشبببركات التجاريبببة تعه بببر 

الت ببببار الشببببركات التجاريببببة لقبببب ا لعبببب دن لببببن   لببببا الةقاسمببببة الشببببريفة سببببق المبببب  ، روالد تببببثو  ىلببببا

القشبببباط لتجقبببب  ا اببببرار بالةتعببببالل ن لعمببببا ركببببّلك لمبببباية ماك رلببببّلك اتجمببببت هاله ببببة التشببببريعات 

ال طق بببة رلبببن ب قمبببا التشبببريع الي بببر  ل ابببع ةببب اة ن تبببقظآل و ةبببا  الةقاسمبببة رلقبببع االلت بببار، سألبببلر 

ن بشبببببأن لةايببببة الةقاسمبببببة ر 2006( لمببببقة 19اليبببباة ن رةبببببآل ) لقببببع الةةار بببببات االلت اريببببة ل تضبببببةد

اببب ابط تت بببآل العةل بببات التبببق ترهببب  الشبببركات سبببق ىبرالمبببا لالبببق ت بببتالت اةتصببباوية ريببب  لبببا  ببب تآل 

تقارلبببب  سببببق الة لبببب  امر ، أالببببة رون لةايببببة الةقاسمببببة رلقببببع الةةار ببببات االلت اريببببة ولببببهتت ذر 

، ريببب  لبببا  ببب تآل بتبببب  2004لمبببقة  139طبببابع ورلبببق بعبببل  لبببلرر تشبببريع االةبببللاج امرررببببق  رةبببآل 

 سق الة ل  الباةقك

 

 

لسنة  19 قانون المنافسة رقماالندماج واالستحواذ بموجب  ضوابط صفقاتالمطلب األول: 

2006 

اتجمبببت العليبببل لببببن الشبببركات التجاريبببة لببببثأرا  ىلبببا ت بببب ين ت بببتالت اةتصببباوية لببببن أبببال  لببببفيات 

لةقاسمبببات الي يبببة سبببق المببب   رىّهبببات ةفمبببماك االةبببللاج ور اال بببتت اذ، رذلبببك لتبببا تبببتة ن لبببن ل اجمبببة ا
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ىالد وند يببّه الت ببتالت لببن اببأةما سببق بعببل امل ببان ون تببثو  ىلببا لقببع ور تي  ببل الةقاسمببة ببب ن الشببركات 

ور ةبببل تبببثو  ىلبببا ت ببب ين لركببب  الت بببار   - ببب   الةبببا  بصبببفة  البببة -التجاريبببة رالةث مبببات الةال بببة 

لببة لع قببةك رييصببل بااللت ببار كببزد  ةببز لببن اببأة   بب ء  بب اء كببان ذلببك س ةببا يتعلببق بمببلعة لع قببة ور أل

ا بببتغال  الةركببب  االةتصببباو  للتبببل لبببن الةقاسمبببة الةشبببرر ة، بمبببل  جقبببق ورببببام لهبببالا س مبببا بصببب ر  

 ك148لاالفة للةهاوق ام ا  ة التق يي    ل ما الم  ، باال تقاو ىلا ةا ل  العرض رال ل 

رلرلبببا   لبببا  بببل  رجببب و الت بببار لبببن يبببّا القببب ا سبببق المببب   الي بببر ،  ةبببل الةشبببرا الي بببر  ىلبببا  

بشبببأن لةايبببة الةقاسمبببة رلقبببع الةةار بببات االلت اريبببة، رالبببّ   2006( لمبببقة 19ىلبببلار ةببباة ن رةبببآل )

تضببةن ابب ابط تي ببل لببفيات االةبببللاج راال ببتت اذك لتببا ال تببثو  يبببّه الصببفيات ىلببا ألببق االلت بببار 

رلتبببا ال تبببثّر كبببّلك  لبببا لريبببة الةقاسمبببة أالبببة ىذا كبببان المبببل  لبببن رراء ىببببرا  يبببّه  سبببق المببب  

الصببفيات يبب  ت بب ين لركبب  لمبب ةن ور لمبب  ر، ور تي يببة لركبب  لمبب ةن  ببابق ال جبب و، ريبب  لببا  ببتتآل 

 ورا ت  سق سر  ن  لا الت القك

 

 الفرع األول: حظر تكوين مركز مهيمن أو مسيطر في السوق -

الةشببرا ةببل ربببط ةبباة ن الةقاسمببة رلقببع الةةار ببات االلت اريببة بببأال تببثّر  لببا ال اببع بببالرهآل لببن ون 

اليببا آل بالمبب   لرلببا  لقبب   لببا راببع ابب ابط ةاة ة ببة تت ببآل ىةشبباء الت ببتالت االةتصبباوية سببق اللرلببة، 

ىذا كبببان لبببن ابببأةما ألبببق لركببب  لمببب  ر ور لمببب ةن سبببق المببب  ك ىال وند يبببّا التشبببريع يتةبببق سبببق ذات 

ات الةمبببباية ن، سمبببب  ال يج بببب  لببببفيات الببببلل  ور اال ببببتت اذ ىالد ىذا تةببببت رسببببق ابببب ابط ال ةببببت وةل بببب

 لع قة لتا ال تثّر  لها   لا الةقاسمة سق الم  ك

رتعتهبببر لبببفيات البببلل  راال بببتت اذ لبببن ويبببآل ال  بببا ز التبببق تبببثو  ىلبببا ألبببق الت بببتالت االةتصببباوية،  

الةةار ببببات االلت اريببببة ةهببببز ة ببببا   رلببببّلك ااببببترط الةشببببرا الي ببببر  ىأ ببببار لجقببببة الةقاسمببببة رلقببببع

( وةدببب    لبببا امابببااص 10امطبببرا  ببببإبرا  لبببفيات االةبببللاج ور اال بببتت اذ ل بببم ةبببص سبببق الةببباو  )

الببببّين يرههبببب ن سببببق تةلببببك ولبببب   ور ليبببب   لل  ببببة ور اةتفبببباا ور اببببراء و ببببمآل  ور ىةالببببة اتتبببباوات ور 

                                                             
لمنافسة في ضوء تشريع اإلندماج األوروبي، مجلة كلية القانون محمود فياض، ضوابط إندماج الشركات وفق قواعد حماية ا 148

، ملحق خاص بأبحاث المؤتمر السنوي الثالث، الحوكمة والتنظيم القانون لسوق المال 2015الكوتية العالمية السنة الرابعة مايو 
 518-517العدد األول، الجزء األول، صفحة 
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يبببثو  ىلبببا المببب  ر  ور الم ةقبببة اةبببللاجات ور الجةبببع بببب ن ىوار  ااصببب ن لعقببب ي ن ور وكببببر  لبببا ةتببب  

ك  ريتةببببز الضبببابط 149سبببق المببب  ، ىأ بببار اللجقبببة، التبببق تتببب لا ستبببص ا أ بببار رىلبببلار ةبببرار بشبببأة 

البببّ  رابببع  الةشبببرا سبببق يبببّه الةببباو  رجببب ب اأ بببار اللجقبببة بالرههبببة سبببق االةبببللاج ور اال بببتت اذ، 

ور االلت ببار سببق المبب  ك كةببا  لتببا تتتيدببق اللدجقببة لببن وند يببّه الصببفيات لببن تببثّر  لببا لريببة الةقاسمببة

ولبب   الةشببرا اللجقببة سببق ذات الةبباو  بببأن تصببلر ةراريببا أببال  لببلد  ال تتجببارر تمببع ن ي لببا  لببن تبباريخ 

رلببب   ا أ بببار رىذا اةيضبببت الةبببل  ورن الهبببتد سبببق ال لببب  ا تهبببر ذلبببك بةباببببة ل اسيبببة  لبببا ال لببب ك 

( 10  الةبببّك ر سبببق ةبببص الةببباو  )رةبببل يبببب ر التمبببا   لببب   الةيصببب و بةصببب لح  المببب  ر  ور الم ةقبببة

سبببت  لبببن ةببباة ن الةقاسمبببة، رليبببل وجاببببت  بببن يبببّا التمبببا   الةببباو  امرلبببا لبببن ذات اليببباة ن ل بببم  رد

المبببب  ر  ور الم ةقببببة بأةمببببا  ةببببلر  ابببباص ور لجة  ببببة واببببااص تعةببببز لعببببا  سببببق الببببتت آل سببببق  بببب   

ت بببب ن لةقاسمبببب مآل الةقتجببببات، رىلببببلاو تببببأّ ر سعببببا   لببببا ام ببببعار ور لجببببآل الةعببببررض بمببببا ورن ون 

  ك150اليلر   لا التلد لن ذلك

رةظببببرا   من ورا ببببتقا تببببلرر لبببب   وّببببر الببببلل  راال ببببتت اذ  لببببا الةقاسمببببة، كببببان البببببلد لببببن ت ابببب ح 

وّريةببباك رس ةبببا يتعلبببق ببببأّر االةبببللاج  لبببا الةقاسمبببة الةشبببر ة، ببببالرهآل لبببن ون الةشبببرا ةبببل ا بببتبقا 

تبببق لبببن ابببأةما ون تمبببايآل سبببق التيبببل  االةتصببباو   لبببا لببباالت االةبببللاج رالتةلبببك ال 10ول بببا  الةببباو  

ك أالببة  رون يقالبببك آّببار ىيجاب ببة كب بببر  تترتبب   لببا االةبببللاجات 151بشبب ز يعبب ض ا أبببال  بالةقاسمببة

بالقمببهة للشببركات اللاألببة سببق الصببفية لقمببا: ارويبباو امربببام، تبب س ر رو  لببا  ابباآل، سببتح الهبباب ولببا  

ير  االةببببللاج بببببل  ت ون االةببببللاج يضببببع ةمايببببة الةقاسمببببة الةشببببرر ةك سببببال يجبببب ر التببببلد لببببن  ببببا

للةشبببرر ات بببب ن الشبببركات الةقللجبببةك سبببق لببب ن وةببب  لبببن القال بببة ال اةع بببة لببب  وّبببر ىيجبببابق كه بببر  لبببا 

بببن الشبببركات الةقللجبببة  االةتصببباو الببب طقق لةبببا يقبببت   بببن لببببز يبببّه االةبببللاجات لبببن ىل اةبببات يا لبببة تعة د

 و   ال بببة لياببببز  بببعر لعيببب  ك ذلبببك با اببباسة ىلبببا وند لبببن ىةتببباج المبببلع رالي بببا  بالابببللات ب فببباء  رجببب

االةبببللاج بببب ن الشبببركات ال طق بببة يجعلمبببا ةببباور   لبببا ل اجمبببة الشبببركات امجقه بببة رالصبببة و ولالمبببا 
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قمبببا لبببن الاببب ض سبببق لجبببا  التقببباسا  لبببا   بببا لاة بببز ك رببببالرهآل لبببن يبببّه الة ايبببا 152ريببب  لبببا يعة د

لجقبببة لةايبببة الةقاسمبببة رلقبببع الةةار بببات االلت اريبببة لبببن  العليبببل  التبببق تتييمبببا لبببفيات االةبببللاج، ىالد ون

تمببةح بمبببا ىذا كبببان الغبببرض لبببن ىبرالمبببا لقببع ور تي  بببل الةقاسمبببة بببب ن الشبببركات رالةث مبببات، ور  قبببللا 

يتتةبببز ون يت ببب ن لعمبببا لركببب  الت بببار  سبببق  بببلعة ور أللبببة لع قبببةك رذلبببك لةايبببة الةتصببباو اللرلبببة 

ء لتبببا ال تبببثّر االةبببللاجات  لبببا ليببب ةمآلك راليببباة ن ال رلةايبببة مةل بببات الةمببباية ن  لبببا لبببلد  ببب ا

يةقبببع لبببن اكتمببباب لركببب  ةببب   سبببق المببب   ه بببر لةقببب ا بتبببلد ذاتببب ، رىةةبببا يةقبببع  ا بببتعةا  يبببّه اليببب   

 االةتصاوية بمل  ا أال  رالتل لن لرية الةقاسمة سق الم  ك

ت ببب ين ك اةبببات اةتصببباوية ولبببا س ةبببا يتعلدبببق باال بببتت اذ، رالبببّ  يعبببلد ولبببل ر بببا ز ترك ببب  الةشبببرر ات ر

ببا ةببل يببثّر  لببا  كه ببر  ةبباور   لببا الةقاسمببةك ىالد وند لببن اببأة  ألببق ةبب ت الت اريببة جهببار  سببق المبب   لةد

لريببببة الةقاسمببببة التببببق كفلمببببا اليبببباة نك رال يجبببب ر االلتجبببباج بةهببببلى لريببببة التجببببار  رلريببببة الةقاسمببببة 

ت بببار رلقبببع الةقاسمبببة الةشبببرر ةك  جبببار  لببببز يبببّه الت بببتالت ىن كبببان لبببن ابببأةما ون تبببثو  ىلبببا االل

ل ببببم تيتضببببق الةقاسمببببة الي ببببا  بةةار ببببة القشبببباط االةتصبببباو  بتريببببة  لببببا ةتبببب  ال ياببببز بالتركببببة 

ال ه ع ببة للمبب  ، بالتببالق كببان البببلد لببن لقببع الةةار ببات التببق لببن اببأةما التببأّ ر  لببا المبب   كببالتت آل 

تمبببب يق، ور ىأفبببباء الهضببببا ع بمببببل  سببببق و ببببعار الهضببببا ع بال يبببباو  ور القيصببببان، ور لقببببع الت ريببببع رال

 التأّ ر  لا و عاريا سق الم  ك 

ر ببباو  لبببا تمبببل  لبببفيات اال بببتت اذ ىلبببا المببب  ر   لبببا الشبببركات رألبببق رابببع لمببب ةن ور لمببب  ر 

سببق المبب  ، رةببل يصببز سببق بعببل امل ببان ىلببا رجبب و راببع الت ببار  ور اببه  الت ببار  سببق المبب  ك 

الي بببر   لبببا رابببع اببب ابط لصبببفيات اال بببتت اذ رلبببّلك لرلبببت التشبببريعات رلبببن ب قمبببا التشبببريع 

رلقمببا التصبب    لببا ل اسيببة لمببهية لببن ةهببز الجمببة الةاتصببة، رذلببك لتببا يببتآل ورا ببة الصببفية رالتأكببل 

لببن وند ىتةالمببا لببن يببثو  ىلببا التببلد لببن الةقاسمببة ور ةشبب ء لركبب  الت ببار  سببق المبب  ك بببالرهآل لببن ون 

لقمبببهة لةمبببايآل امةل بببة، ل بببم ون يبببّا االلت بببار لبببن الت بببار الشبببركة للمببب   لبببن ابببأة  ون يةببببز ل ببب   با

ابببأة  رسبببع ة ةبببة المبببمآل بالتبببالق ي ببب ن لببب  ب بببع و بببمة  بمبببعر و لبببا لبببن  بببعره التي يبببقك ىالد وند الةشبببرا 

سبببق ذات ال ةبببت ال يمبببةح بمبببّا االلت بببار ذلبببك ون لببببن ابببأة  ون يبببثّر بالمبببل   لبببا لركبببة المبببب  ، 

                                                             
 ومابعدها 97محمد إبراهيم موسى، اندماج البنوك، مرجع سابق، صفحة 152



56 
 

 ر  لببا اةتصبباو اللرلببةك رلببّلك كببان البببلد لببن التببرج ح ببب ن ربالتببالق اةم ببار ببباةق الشببركات رلببن ّببآل التببأّ

يبببات ن ال فتببب ن، رالةق بببق ييببب و ىلبببا تبببرج ح كفبببة الةصبببلتة االةتصببباوية لللرلبببة  لبببا لصبببالح وةل بببات 

الةمبببباية ن لتببببا رىن كببببان ةبببباة ن الشببببركات الي ببببر  ةببببل كفببببز لةببببايتمآل ذلببببك ون الةصببببلتة العالببببة 

 الاالة )لصلتة وةل ات الةماية ن(ك )الةصلتة االةتصاوية( ليللة  لا الةصلتة

كةبببا ون االلت بببار لبببن  ابببأة  ا ابببرار بالةتعبببالل ن ايأبببرين سبببق المببب   البببّين يرههببب ن بتةلبببك و بببمآل 

سبببق الشبببركة رلبببن يتة قببب ا لبببن ذلبببك ةظبببرا  لغبببالء  بببعر المبببمآل بمبببه  االلت بببارك كةبببا ون االلت بببار لبببن 

اء  ببلعة ذات جبب و  وةببز بمببعر و لببا ، اببأة  ا اببرار بالةمببتملك كببّلك، ل ببم ي بب ن لجهببرا   لببا اببر

ركببببّلك  بببب لتق الضببببرر بالشببببركات رالةث مببببات امأببببرت رةببببل يببببثو  ىلببببا ىسال ببببما رأررجمببببا لببببن 

ك لببّلك كببان ال بببلد لببن راببع ابب ابط تت ببآل لببفيات الببلل  راال ببتت اذ لةببا ةببل يترتبب   ل مببا 153المبب  

اء  بببل  االل تببب ا  بمبببّه الضببب ابط سبببق لبببن آّبببار  بببله ة  ليبببل ، كةبببا ون الةشبببرا ةبببل رتببب  جببب اءات جبببرد

ةببباة ن الةقاسمبببة لرلبببا  لقببب   لبببا  بببل  ألبببق لركببب  الت بببار  ور  بببل  لقبببع الةقاسمبببة الةشبببرر ة بببب ن 

 الشركاتك

 

 الفرع الثاني: حظر تقوية مركز مهيمن سابق الوجود -

الةمبببا  بالةقاسمبببة ال يبببتآلد لبببن أبببال  ت ببب ين لركببب  لمببب ةن ور لمببب  ر سبببق المببب   ستمببب ، ببببز ية بببن 

اسمبببة كبببّلك لبببن أبببال  تي يبببة لركببب  لمببب ةن  بببابق ال جببب و كبببّلكك رلمبببّا لبببآل ييتصبببر ا أبببال  بالةق

الةشبببرا الي بببر   لبببا لقبببع الشبببركات التجاريبببة لبببن ت ببب ين لركببب  لمببب ةن ور لمببب  ر سبببق المببب   

ستمببب ، ببببز لبببرص كبببّلك  لبببا وال تيببب   الشبببركات ذات الةركببب  اليببب   لبببن تي يبببة يبببّا الةركببب  رذلبببك 

 لبببا امابببااص ذر  المببب  ر  ور الم ةقبببة ى ببباء  ا بببتالا   ( رالتبببق لظبببرت4بة جببب  ةبببص الةببباو  )

يببّا الةركبب ، رة المببا بةةار ببات ه ببر لشببرر ة، ّببآل ةالببت بتعببلاو بعببل الةةار ببات الةتظبب ر   لببا 

 رج  الاص ص، ةم ةما تيها ا  لا  ه ز الةبا  ال التصر ريق:

لبن يبّا التعالبز ور  رةلتب  بةبا يبثو  ىلبا  االلتقاا  بن التعالبز سبق الةقتجبات بباله ع ور الشبراء ور التبلد  -1

 سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرض  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعر ه ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر لي يببببببببببببببببببببببببببببببببببببببق لبببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ك
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 ىةيبباص ور ريبباو  ال ة ببات الةتالببة لببن الةقببت  بةببا يببثو  ىلببا استعببا   جبب  ور رسببر  ه ببر لي ي ببة س بب ك -2

ابباص، ور ب ببع  ر لشببررا  ببن ىبببرا  لببفيات ب ببع راببراء ولببل الةقتجببات لببع و د االلتقبباا بغ ببر لهببرد  -3

لبن لريتب  سبق  لل  وةز لن الت لفة الفعل ة ور ب ةف التعالز لع  كل ا ، ربةا يثو  ىلبا التبلد تعا الةقتجات لتزد 

 وأبببببببببببببببببببببببببب   المبببببببببببببببببببببببببب   ور الاببببببببببببببببببببببببببررج لقبببببببببببببببببببببببببب  سببببببببببببببببببببببببببق و  رةببببببببببببببببببببببببببتك

 سبببببببرض التببببببب ا  بعبببببببل  التصبببببببق ع ور ا ةتببببببباج ور الت ريبببببببع لةقبببببببت  لفتبببببببر  ور ستبببببببرات لتبببببببلو ك -4

ن ه ريبا  لبا و با  لقباطق جغراس بة ور سرض الت ا  باالةتصار  لا ت ريع ور ب ع لمبلعة ور أللبة ور -5

 لراكبببب  ت ريببببع ور  ةببببالء ور ل ا ببببآل ور ستببببرات رلق ببببة رذلببببك ببببب ن واببببااص ذر   الةببببة رو بببب ةك

تعل ق ىبرا   يل ور اتفبا  ب بع ور ابراء لةقبت   لبا ابرط ةهب   الت البات ور لقتجبات ت ب ن ب ه عتمبا ور  -6

 لبببببببببلق ور االتفبببببببببا كبة جببببببببب  اال بببببببببتالا  التجبببببببببار  ه بببببببببر لرته بببببببببة بةتبببببببببز التعالبببببببببز ام

ىيلار ت اسث الفرص ب ن الةتقاسم ن بتة    بعضمآل  ن الهعل ايأر سق اررط لفيات اله بع ور الشبراء  -7

 ورن لهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرر لشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرراك

 االلتقببببببببباا  بببببببببن ىتالبببببببببة لقبببببببببت  ابببببببببت ح، لتبببببببببا كاةبببببببببت ىتالتببببببببب  لة قبببببببببة اةتصببببببببباويا ك -8

 ىلببببببببببببببببببببببببببب ا  لببببببببببببببببببببببببببب رو بعبببببببببببببببببببببببببببل  التعالبببببببببببببببببببببببببببز لبببببببببببببببببببببببببببع لقببببببببببببببببببببببببببباساك -9

 ت لفتمببببببببا التليببببببببة ور لت  ببببببببط ت لفتمببببببببا الةتغ ببببببببر كب ببببببببع لقتجببببببببات بمببببببببعر ييببببببببز  ببببببببن  -10

يت ت ا لشاص لقاسا ل ، ا تالا  لا يتتاج  لن لراسيمآل ور أللاتمآل، ررهبآل  أالد بىل ا  الةتعالل ن لع   -11

 ك154ون ىتالة يّا اال تالا  لة ن اةتصاويا  

ىةدةببا الببّ  يةقعبب  ربببّلك ةجببل وند اليبباة ن الي ببر  ال يةقببع الشببركات لببن راببع ة الم ةقببة بتببل ذاتمببا ، ر

يبببب  ى بببباء  ا ببببتغال  يببببّه الم ةقببببة للتببببأّ ر  لببببا لريببببة الةقاسمببببة رااللت ببببار سببببق ام بببب ا  اللاأل ببببة 

ك سالغايببة لببن الةشبباريع االةتصبباوية التببق تيبب   بمببا الشببركات رالةث مببات يبب  تتي ببق الم ةقببة 155لللرلببة

ة ال طق بببة، ببببز  لبببا رالمببب  ر   لبببا المببب  ، ريببب  لبببقد لشبببررا طالةبببا كبببان رسيبببا لليببب اة ن رامةظةببب

الع ببببا سةببببن اببببأن يببببّه الم ةقببببة تفع ببببز الةقاسمببببة الةشببببرر ة واأببببز المبببب   ىذا لببببآل تيتببببرن بإ بببباء  

ا بببتغاللماك رتتةببببز الةتظببب رات التبببق  لبببا الشبببركات ون تهتعبببل  قمبببا ىذا كبببان لمبببا لركببب  لمببب ةن ور 

 ن الةقاسمببةك سببإن ( لببن ةبباة4لمبب  ر سببق الهقبب و التببق تببآل  ببرويا  ببابيا  رالةقصبب ص  ل مببا سببق الةبباو  )

                                                             
 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية 2006لسنة  19 ( من قانون رقم4المادة ) 154
 518محمود فياض، مرجع سابق، صفحة  155
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تجقدهبببت الشبببركات يبببّه الةةار بببات  لبببت وسعالمبببا رلةار ببباتما سبببق ة بببا  الةشبببرر  ة رلبببن تبببثّر  لبببا 

 لرية الةقاسمة بز ةل ي  ن لن اأةما التشج ع  لا الةقاسمة ب ن الشركات امأرتك

 

 2004لسنة  139رقم ررة في تشريع االندماج األوروبي المطلب الثاني: الضوابط المق

يعتهبببر االةبببللاج لبببن ال  بببا ز التبببق تبببثّر  لبببا الةقاسمبببة سبببق المببب  ، رليبببل س قبببت التشبببريعات ال طق بببة 

سببببق العببببالآل لببببّلك سايتةببببت ب اببببع تقظ ةببببات ةاة ة ببببة ت فببببز تقاسمبببب ة الةةار ببببات ببببب ن الةمبببباية ن 

رالةمببتبةرين رالتجبببار سبببق المببب   بةبببا يتيبببق ويبببلا  االةتصببباو الببب طقق  ريبببثو  لالرتيببباء بببب ك ربةبببا ون 

الةببببللاج كغ ببببره ال  ببببا ز الةببببثّر   لببببا الةقاسمببببة يعبببب ره اليصبببب ر رتقيصبببب  ال ب ببببر لببببن الضبببب ابط ا

رالشبببررط لتتي بببق الةقاسمبببة الةشبببرر ة سبببق المببب   سبببق التشبببريع الي بببر  البببّ  يعتهبببر لبببليبا  ة  بببا  لبببا 

بالقمبببهة للتشبببريعات امجقه بببة، كبببان الببببل لبببن ليارةتببب  بمببباك ر لبببا رجببب  الاصببب ص ورا بببة تشبببريع 

، رالتببببق جبببباءت لتببببقظآل اةببببللاج الشببببركات سببببق القظببببا  2009لمببببقة  139ج امررربببببق رةببببآل االةببببللا

اليببباة ةق امرررببببق بةبببا ال يتعبببارض لبببع ابببررط رلت لهبببات الةقاسمبببة الةشبببرر ة سبببق  ببب   االتتببباو 

ك  رببببّلك ةهتبببم سبببق لبببا ىذا كاةبببت ورلبببة ة بببر ةبببل تهقبببت ذات الضببب ابط الةقصببب ص  ل مبببا 156امرررببببق

رررببببق لبببن  للببب ، رلبببايق االتفاة بببات اللرل بببة التبببق اةضبببةت ىل مبببا ورلبببة ة بببر سبببق تشبببريع االةبببللاج ام

رلبببلت الترالمبببا لمبببا، رالتبببق لبببن ابببأةما لةايبببة الةقاسمبببة رلقبببع الةةار بببات االلت اريبببة سبببق المببب  ك  

أالببة رون الل ببت ر الببلا آل للرلببة ة ببر ةببل ةببصد  لببا رجبب ب التببرا  اللرلببة للة اّ ببق رالعمبب و اللرل ببة 

، رالتببق تهبببر  ف ببّ كاسببة االتفاة ببات رالة اّ ببق رالعمببب و اللرل ببة التببق ت بب ن طرسببا  س مببا لببا تقرون تعةببز 

ةببب   اليببباة ن بعبببل التصبببليق  ل مبببا رةشبببريا سبببق الجريبببل  ب ا ببب ة امل بببر بةر ببب   بت بببم ي ببب ن لمبببا 

ك رذلبببك يمبببتل ق الهتبببم سبببق ورر االةبببللاج  سبببق ريببباو  ال فببباء  التقاسمببب ة سبببق ورلبببة ة بببر 157الر بببة ة

مررربببببق )سببببرا ور (، ّببببآل بعببببل ذلببببك ة اببببح المببببه  الببببّ  لببببن وجلبببب  يببببتآل ىجببببار  بعببببل راالتتبببباو ا

االةبببللاجات الةتعارابببة لبببع المببب   ا بببتبقاء رذلبببك بمبببل  اةيببباذ الشبببركات لبببن االةم بببار لبببلت وأببببّ 

 الةشرا الي ر  بما )سرا ّاةق(ك

                                                             
لسنة  139محمود فياض، ضوابط اندماج الشركات وفق قواعد حماية المنافسة في ضوء تشريع اإلندماج األوروبي رقم  156

 ومابعدها. 501، مرجع سابق، صفحة 2004
 2004لدستور الدائم لدولة قطر لسنة ( من ا6،68المادتين ) 157
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بببلت  ل مبببا االتفاة بببات راليببب اة ن المبببابق ذكريبببا س ةبببا ي تعلبببق ببببهعل رببببالرهآل لبببن الضببب ابط التبببق وكد

االةبببللاجات ذات التبببأّ ر المبببلهق  لبببا الةقاسمبببة سبببق المببب  ، ىال وةمبببا وجبببارت بعبببل يبببّه االةبببللاجات 

 لببا الببرهآل لببن آّاريببا المببله ة رذلببك سببق لبباالت لع قببة: كةببا لبب  كببان لببن اببأن االةببللاج ون يببثو  ىلببا 

او امرررببببق )سبببرا ريببباو  ال فببباء  التقاسمببب ة للةشببباريع التجاريبببة سبببق المببب   سبببق ورلبببة ة بببر ور ا تتببب

ا باالةببببللاج  ور (،  ور ىذا كببببان الغببببرض لببببن ا ةببببللاج ىةيبببباذ اببببركة لمببببلو  باالةم ببببار ريبببب  لببببا يمببببةد

 االةياذ  )سرا ّاةق(ك

 

 الفرع األول: االندماج من أجل زيادة الكفاءة التنافسية -

يتابببّه البببهعل تتابببّ بعبببل الشبببركات االةبببللاج ك  ببب لة ل يببباو  ال فببباء  التقاسمببب ة سبببق المببب  ، ب قةبببا 

ايأبببر ك  ببب لة للم ةقبببة رالمبببب  ر   لبببا المببب  ك رلبببّلك لرلببببت التشبببريعات  لبببا رابببع ابببب ابط 

تت ببآل يببّه العةل ببة للتتيببق لببن  ببل  ىأببال  لببفيات االةببللاج التببق تعيببليا بعببل الشببركات  ببلها   لببا 

ر تقاسمببب ة المببب  ك رليبببل لظبببر تشبببريع االةبببللاج امرررببببق  لبببا الةث مبببات التبببق لمبببا لركببب  لمببب ةن و

ك رليبببل ةبببصد 158لمببب  ر لبببن ى ببباء  ا بببتغال  يبببّا ال ابببع رىأاللمبببا بالةقاسمبببة ور التبببل لقمبببا ور لقعمبببا

بشببببأن  2006( لمبببقة 19لببببن ةببباة ن رةببببآل ) 4،10الةشبببرا الي ببببر   لبببا يببببّا التظبببر سببببق الةببباوت ن 

ك رليبببل  بببعت ورلبببة ة بببر ىلبببا االةضبببةا  للةعايبببلات 159لةايبببة الةقاسمبببة رلقبببع الةةار بببات االلت اريبببة

بالتصببببليق  لببببا اةضببببةا   1995( لمببببقة 24رةببببآل )ة ببببات اللرل ببببة الةتعليببببة بالتجببببار  كالةر بببب   راالتفا

ورلببببة ة ببببر ىلببببا اتفاة ببببة ىةشبببباء لقظةببببة التجببببار  العالة ببببة راالتفاة ببببات التجاريببببة الةتعببببلو  امطببببرا  

ك رييببببع التبببب ا   لببببا  بببباتق اللرلببببة بببببااللت ا  بمببببّه االتفاة ببببات بة جبببب  الل ببببت ر، ذلببببك الةلتيببببة بمببببا

 ك160( لن ةاة ن الةقاسمة2ااسة ىلا لا تآل القصد  ل   سق الةاو  )با 

                                                             
 .505محمود فياض، مرجع سايق، صفحة  158
على األشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامها، بالقيام بممارسات غير " ( من قانون المنافسة:4المادة ) 159

غبون في تملك أصول أو حقوق على األشخاص الذين ير ( من قانون المنافسة: "10لي"، المادة )مشروعة، وعلى األخص ما ي
ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة إتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي إلى 
السيطرة أو الهيمنة في السوق، إخطار اللجنة، التي تتولى فحص اإلخطار وإصدار قرار بشأنه خالل مدة ال تجاوز تسعين يوماً 

وفي جميع األحوال ال يجوز إتمام  من تاريخ وصول اإلخطار إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك موافقة.
 ".بلالتصرفات التي تم اإلخطار عنها إال بعد صدور قرار اللجنة، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت في الط

خالل بما تقضي به المعاهدات واالتفاقيات الدولية السارية، تكون ممارسة النشاط دون اإل( من قانون المنافسة: "2المادة ) 160

 ".االقتصادي والتجاري على النحو الذي ال يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها، وذلك وفق أحكام هذا القانون
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رببببالرهآل لبببن الضببب ابط التبببق وكبببلت  ل مبببا االتفاة بببات راليببب اة ن المبببابق ذكريبببا س ةبببا يتعلبببق ببببهعل 

االةبببللاجات ذات التبببأّ ر المبببلهق  لبببا الةقاسمبببة سبببق المببب  ، ىال وةمبببا وجبببارت بعبببل يبببّه االةبببللاجات 

له ة رذلببك سببق لبباالت لع قببة: كةببا لبب  كببان لببن اببأن االةببللاج ون يببثو  ىلببا  لببا الببرهآل لببن آّاريببا المبب

ك رليببببل  ببببةتت الةف ابببب ة امرررب ببببة  161ريبببباو  ال فبببباء  التقاسمبببب ة للةشبببباريع التجاريببببة سببببق المبببب  

با بببتالا  ةةببب ذج ن يبببتآل لبببن أاللمةبببا الترك ببب   لبببا ورر االةبببللاج روّبببر يبببّا االةبببللاج  لبببا الةقاسمبببة 

 القة ذجان سق:ب ن الشركات، ريقتصر 

الةيايضببة: ريبب  ييببب    لببا ولببرين و ا ببب  ن: ورلمةببا اأتهبببار ال فبباء  التقاسمبب ة الةترتهبببة  لببا االةبببللاج -

 لبببا الةمبببت ت البببلرلقك رّاة مةبببا  امابببرار الةترتهبببة  لبببا الةقاسمبببة واأبببز المببب  ، ّبببآل الة ارةبببة بببب ن 

 لن  لل كيّين ام ا   ن رالترج ح ب قمةا التااذ اليرار بإجار  االةللاج 

 البببز التي ببب آل: رو ا ببب  رلبببل تتمببب ن ال فببباء   لبببا الةقاسمبببة المببب ة ة القاتجبببة  بببن االةبببللاج، رلبببلت  -

ليارلبببة ال فببباء  للةةار بببات االلت اريبببة  واأبببز المببب   لبببن تافببب ل و بببعار المبببلع ور تتمببب ن جببب و  

اسريببببا الابببللاتك  رسبببق يبببّا المببب ا ، ور بببت الةف ابببب ة امرررب بببة ّالّبببة  قالبببر و ا ببب ة يبببثو  ت 

مأببببّ ال فبببباء  بعبببب ن اال تهببببار بالتببببالق ىجببببار  االةببببللاج، رتالببببف ولببببليا يببببثو  ىلببببا  ببببل  ىجببببار  

ك يبببّا بالقمبببهة  جببار  الةف اببب ة امرررب بببة لببهعل االةبببللاجات ه بببر الةت اسيببة لبببع المببب   162االةببللاج

مببلهق   لبببا الة لببل، ولببا سببق ورلببة ة ببر ال ي جببل لببليقا لعبباي ر تمببةح بإجببار  االةببللاجات ذات امّببر ال

الةقاسمبببة، و  ال ت جبببل ا بببتبقاءات لبببريتة رراابببتة تج ببب  ذلبببكك ىال ون ذلبببك ال يجببب  ون يتابببّ ةريقبببة 

 لببببا ون اللرلببببة ال تمببببةح بمببببّه االةببببللاجات  لببببا ا طببببال  بببببز ةببببل تيبببب   اللجقببببة الةاتصببببة بلرا ببببة 

ركببب   لجقبببة لةايبببة الةقاسمبببة رلقبببع الةةار بببات االلت اريبببة ور لصبببر  ة بببر الة–ل اببب ا االةبببللاج 

باجارتبب ، رية ببن ا ببتقتاج ذلببك لببن أببال  ةببص  -ىذا كاةببت االةببللاجات لث مببات لال ببة لمبب  املبب ا 

بببت  ل ببب  ي  بببة 163( لبببن ةببباة ن الةقاسمبببة5،11الةببب او التال بببة: الةببباوت ن ) ك ذلبببك با اببباسة ىلبببا لبببا ةصد

  للم  ببة ى فبباء ( لببن ةظببا  اال ببتت اذ راالةببللاج 2ة ببر لو بب ا  الةال ببة سببق الفيببر  البالقببة لببن الةبباو  )

                                                             
 .521-520محمود فياض، مرجع سابق، صحة  161
 215-520المرجع السابق، صفحة  162
للوزير، بقرار منه، وبناء على طلب ذوي الشأن، أن يستثنى من نطاق الحظر  : "2009لسنة  19( من قانون رقم 5المادة ) 163

". المنصوص عليه في المادتين السابقتين، العطاءات واالتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة، متى اقتضت مصلحة المستهلك ذلك
مادة السابقة على حاالت االندماج والتملك التي ترى اللجنة أنها تساهم في التقدم االقتصادي ال تسري أحكام ال(: "11المادة )

 ".بشكل يعوض اإلخالل بالمنافسة
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و  ابباص أاابببع مل بببا  يبببّا القظبببا  لبببن ت ه ببق ول الببب  ج   بببا  ور كل بببا  لرا بببا  للةصبببلتة العالبببة ور 

 ، رلصبببلتة الةمبببتبةرين تيتضبببق ببببال ابببك 164رسيبببا  لةبببا تيتضببب   لصبببلتة المببب   رلةايبببة الةمبببتبةرين

الياة ة ببة  ريبباو  ال فبباء ك ربببّلك ةببرت بببأن الةشببرا الي ببر  ةببل لببرص لببن أببال  القصبب ص رامةظةببة

راللببب ا ح  لبببا المبببةام ببببهعل االةبببللاجات التبببق ةبببل تابببز بةهبببلو الةقاسمبببة ىذا كبببان لبببن ابببأةما ون تتيبببق 

لصببببالح وأببببرت كةصببببلتة الةمببببتملك ور الةمببببايآل، ةببببرار ىجببببار  يببببّا االةببببللاج راجببببع ىلببببا الجمببببات 

لمبببب  ك الةاتصببببة التببببق أ لمببببا اليبببباة ن الببببلار اليببببرار بعببببل ورا ببببة االةببببللاج روّببببره  لببببا تقاسمبببب ة ا

ر ل بب ، وجببار الةشببرا الي ببر  بعببل االةببللاجات الةالببة بالةقاسمببة ا ببتبقاء  لتةاابب ا  بببّلك لببع تشببريع 

االةببببللاج امررربببببق، ل يبببباو  ال فبببباء  التقاسمبببب ة للةشبببباريع التجاريببببة، ريببببّا بببببال اببببك يتيببببق لصببببالح 

 لةمايةق الشركة   اء كاة ا وةل ة و  وهله ةك

 

 يالفرع الثاني: االندماج اإلنقاذ -

ال ييتصبببر االةبببللاج البببّ  تبببتآل ىجارتببب  رهبببآل لاالفتببب  لي ا بببل الةقاسمبببة  لبببا ريببباو  ال فببباء  التقاسمببب ة 

ستمببب ، ببببز يقالبببك لهبببرر آأبببر  جبببار  الةف اببب ة امرررب بببة لبببهعل االةبببللاجات الةضبببر  بالةقاسمبببة، 

سفببق  ك165ريبب  االةببللاج الببّ  ي بب ن ولببل وطراسبب  لمببلو  باالةم ببار بمببه  ا سببال   لببا  ببه ز الةبببا 

يبببّه التالببببة  بببب ثو  اةم ببببار الشببببركة ىلبببا أررجمببببا لببببن المبببب   بشبببب ز كلبببق سببببق لببببا   ببببل  ىجببببار  

الةف اببب ة لةببببز يبببّا االةبببللاجك رأبببررج الشبببركة لبببن المببب   بمبببه  ا ةم بببار لبببن ابببأة  التبببأّ ر  لبببا 

  ببل  وطببرا  لقمببا: ةلببة المببلع ور الاببللات سببق المبب  ، تببأّر الةمببتمل  ن بيلببة المببلع رالاببللات بالتببالق

ارتفببباا ام بببعارك كةبببا ون اةم بببار الشبببركة راةيضبببا يا  ببب ثو  ىلبببا أمبببار  الةمبببايآل، أالبببة امةل بببات 

لبببقمآل رالبببّين ا تراببب ا  لبببا بعبببل اليبببرارات التبببق اتابببّتما الشبببركة رالتبببق ةبببل ت ببب ن يبببق التبببق ووت 

 ىلا اةم اريا، ري  ن ةل تضرر لمايآل امةل ة لن ةرار لآل يتاّه و ا ا ك

                                                             
 من نظام اإلستحواذ واإلندماج الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 2من المادة  8فقرة  164
 521محمود فياض، صفحة  165
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الي بببر  لبببآل يمبببةح بمبببّا القببب ا لبببن االةبببللاجات لبببرالةَ، رل بببن لبببن جمتقبببا  ببببالرهآل لبببن ون الةشبببرا

ةبببرت ببببأن ىجارتببب  ةبببل ت ببب ن لتة بببة سبببق بعبببل امل بببان ال ببب ةا ىذا كبببان  ببب ترت   ل ببب  أبببررج سعلبببق 

 للشركة الةقمار ، سم رت  سق يّه التالة العليل لن امارار لقما:

 لشركات التجاريةكاةافاض الةقاسمة سق الم   رالتل لقما بمه  ةلة  لو ا -

اةافببباض ىةتببباج المبببلع رالابببللات بالتبببالق الت بببار ابببركات ةل لبببة لمبببّه المبببلع رارتفببباا و بببعاريا  -

 ريّا يثّر بالمل   لا الةمتملكك

اةم بببار الشبببركة رأررجمبببا لبببن المببب   يبببثو  ىلبببا التبببأّ ر  لبببا اةتصببباو اللرلبببة روألمبببا، ريبببّا يعبببل 

ّ  ةضبببا بعبببل   بببريان ول بببا  الةببب او المبببابية  لبببا لبببن ةببباة ن الةقاسمبببة رالببب 11ىأبببالال  ببببقص الةببباو  

االةبببللاج التبببق تمبببايآل سبببق التيبببل  االةتصببباو  بشببب ز يعببب ض ا أبببال  بالةقاسمبببةك راالةبببللاج  ا ةيببباذ   

يمبببايآل ببببال ابببكد سبببق التيبببل  االةتصببباو  سبببق اللرلبببة رلةايتمبببا لبببن االةم بببار بشببب ز ه بببر لهاابببرك ذلبببك 

(  ت فبببز اللرلبببة لريبببة القشببباط االةتصببباو   لبببا 28ةببباو  )با اببباسة ىلبببا لبببا ةبببصد  ل ببب  الل بببت ر سبببق ال

و بببببا  العلالبببببة االجتةا  بببببة رالتعبببببارن الةتببببب ارن بببببب ن القشببببباط العبببببا  رالاببببباص، لتتي بببببق التقة بببببة 

االةتصبببباوية راالجتةا  ببببة، رريبببباو  ا ةتبببباج، رتتي ببببق الرأبببباء للةبببب اطق ن، ررسببببع لمببببت ت لع شببببتمآل 

 ن ك رت س ر سرص العةز لمآل، رسيا  مل ا  الياة 

ريقببا لةعرسببة اليببرار المببل آل الببّ  يجبب   لببا الجمببة الةاتصببة اتابباذه، يجبب   ل مببا ون تيببارن ببب ن امّببر 

الةترتببب   لبببا ىجبببار  يبببّا االةبببللاج البببّ   ببب تةق الشبببركة لبببن االةم بببار بالتبببالق لةايبببة الةمببباية ن 

ةيببباذ  بالتبببالق رالةمبببتمل  ن رسبببق ذات ال ةبببت ةبببل يابببز بةهبببلو الةقاسمبببةك ربببب ن  بببل  ىجبببار  االةبببللاج ا 

اةم ببببار الشببببركات رأررجمببببا لببببن المبببب   ريببببّا لببببن اببببأة  ون يببببثو  ىلببببا ةلببببة  ببببلو المببببلع رارتفبببباا 

ام بببعار ريبببّا يبببثو  ىلبببا ريببباو  ال لببب ، ريبببّا ةبببل يبببثو  ىلبببا  جببب  الشبببركات الةتهي بببة  لبببا تببب س ر 

بعبببل الت اجبببات الةمبببتمل  ن بمبببه  ىةتببباجمآل لعبببلو لتبببلرو لبببن المبببلع ور الابببللاتك ب قةبببا ةبببل تمبببتغز 

الشببركات امأببرت يببّا ال اببع رتفببرض  بب  رتما  لبببا المبب  ، ريببّا ةببل يالببق لمببا لركبب ا  الت اريبببا  

 يثو  لكأال  بالةقاسمةك سعلا اللجقة الة ارةة ب ن ال فت ن رىللاريا لليرار الّ  تراه لقا ها ك 

الشببركات لببن  ر ل بب ، ةمببتقت  بببأند الةشببرا الي ببر  ةببل  ببةح باالةببللاج الببّ  ي بب ن يلسبب  اةيبباذ الببلت

االةم ببار لببن أببال  الةبب او التببق ةةقببا بعراببما، لةببا ةببل يترتبب   لببا االةم ببار لببن تببأّ ر  لببا الةصببلتة 
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االةتصببباوية لللرلبببة، كبببّلك لبببن ابببأة  لةايبببة لصبببالح وةل بببات الةمببباية ن سبببق الشبببركة البببّين  ببب تأّررن 

ن االةم ببار رااللتفببا  سببق لببن يببّا االةم ببار بالتببالق ي بب ن االةببللاج سببق يببّه التالببة سرلببة لمببآل للقجببا  لبب

ذات ال ةببت بأ ببمةمآل سببق الشببركةك ر ل بب ،  لببا البببرهآل بببأن االةببللاج ا ةيبباذ  يعتهببر ا ببتبقاء  ل بببم ون 

الةشبببرا ال يج ببب  االةبببللاج البببّ  ال ي ببب ن ابببةن الضببب ابط ىال اةببب  يهببب ح يبببّا االةبببللاج  ةيببباذ الشبببركة 

 تة االةتصاوية لللرلةكلن االةم ار لةاية لةصالح وةل ات الةماية ن ركّلك الةصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

راال تت اذ ته ن لقا بأن الةشرا  اللل  لفيات سق الةماية ن وةل ات لن أال  ورا تقا لة ا ا لةاية

الي ر  ةل  عا ىلا لةاية لمايآل امةل ة، رون يّه التةاية تقيمآل ىلا ة   ن: سمقالك ر ا ز التةاية العالة 

بإللار ةاة ن الشركات التجارية رس   وكل الةشرا  لا  2015( لمقة 11رالتق ةصد  ل ما ةاة ن رةآل )

  اء كاةت يّه التي   لال ة كالتق سق اةتما  امربام رالتق سق  ل  التي   ام ا  ة مةل ات الةماية ن 

رياو  و هاءه ور تشليليا،  ور كاةت ه ر لال ة كالتق سق لض ر الجةع ات العالة ر التق سق التص يت ر 

 التق سق االطالا  لا الةمتقلات رال ّا ق الضرررية التق تما له  لا اتااذ اليرار سق الجةع ةك  
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ر الةمببايآل بببأن ىلببلت لي ةبب  الياة ة ببة التببق ذكرةايببا ةببل اةتم ببت كببان لبب  التببق سببق رسببع ىلببلت سببإذا اببع

الببل ارت التببق ةببصد  ل مببا الةشببرا الي ببر  سببق ةبباة ن الشببركات، للببلساا  ببن لي ةبب ، كببل  ت ىب ببا  

ةبببرارات الجةع بببة العة ل بببة ىذا كبببان لبببن ابببأن يبببّا اليبببرارات ون تبببثّر بالمبببل   لبببا ليببب   وةل بببات 

  ن، ور و  ت الشركة، ور و  ت الةمايآل الفرويةكالةماية

رل ببن ةببل يببب ر التمببا   يقببا لبب   لببلت جبب ار الجةببع ببب ن يببّه الببل ارت لببن  للبب ك سببق لي يببة املببر لببآل 

يت بببرد  الةشبببرا الي بببر  لمبببّه الفراببب ة، رل بببن لكجاببببة  لبببا يبببّا التمبببا   ال ببببلد لبببن القدظبببر سبببق 

، سببإذا كاةببت القت جببة الةترتهببة  لببا الببل  ي ن رالببل  القت جببة التببق تتييمببا كببز و بب ت ،ر ببرر  رسعمببا

 سال لاجة للجةع ب قمةا ري فق االكتفاء بإللاياك 

رلببآل ي تفببق الةشببرا بمببّا اليببلر لببن التةايببة، بببز لببار  تبب س ر  ببهز وأببرت لتةايببة لمببايآل امةل ببة تتجلببا 

يببببب   ي  بببببات الرةاببببببة سبببببق الم  بببببات الرةاب بببببة الةاتلفبببببة، راليببببب اة ن رامةظةبببببة الياة ة بببببة راللببببب ا حك رت

بةةار ببببة  ببببل تما الةمببببتةل  لببببن اليبببباة ن  لببببا اليببببرارات التببببق تصببببلريا الشببببركة لتببببا تتأكببببل بببببأن 

ةراراتمبببا لبببآل تمبببه  و  وابببرار للةمببباية نك رتقتصبببر الم  بببات الرةاب بببة الاارج بببة التبببق لقتمبببا اليببباة ن 

  ة بببر الةركببب  ،  بببل ة الرةاببببة سبببق ي  بببة ة بببر لو ببب ا  الةال بببة رىوار  لراةهبببة الشبببركات ، لصبببر

ررار  االةتصببباو رالتجبببار ك ذلبببك با اببباسة ىلبببا امةظةبببة الاالبببة التبببق كر بببت يبببّه التةايبببة روكبببلتما 

بببت  لبببا اببب ابط  كقظبببا  اال بببتت اذ راالةبببللاج رالصببباور  بببن ي  بببة ة بببر لو ببب ا  الةال بببة ل بببم ةصد

رار البببلل  ور لع قبببة يتعببب ن  لبببا الشبببركات االلتببب ا  بمبببا لبببا  اتااذيبببا ولبببل اليبببرارات الةصببب رية كيببب

اال بببتت اذك رال يجببب  ىهفبببا  ورر لعببباي ر الت كةبببة كبببّلك، سمبببق تمبببايآل لبببن جمبببة وأبببرت سبببق تفع بببز 

التةايبببة الاالبببة الةيبببرر  مةل بببات الةمببباية ن سمبببق الةتبببرر الر  مبببق لمبببّه التةايبببة، بت بببم يمبببت  ع 

ن لعرسبببة الةمبببايآل لبببن أبببال  يبببّه الةعببباي ر لعرسبببة لبببا ىذا كبببان لببب  لبببق ةبببل اةتمبببك و  الك س بببتة ن لببب

الةعل لبببات راله اةبببات الالرلبببة رالةتعليبببة بالشبببركة التبببق تمبببا له سبببق اتاببباذ اليبببرار، ريبببق تيببب    لبببا 

 لعاي ر الت كةة ر لا رج  الاص ص لع ار  ا سصام رالشفاس ةك

رالتببببلت لةايببببة وةل ببببات الةمبببباية ن كببببّلك ىلببببا بعببببل اليبببب اة ن الاالببببة رل قمببببا ذات لببببلة بيبببباة ن 

بشبببأن الةقاسمبببة رلقبببع  2006( لمبببقة 19 ت البببلاألق لللرلبببة كيببباة ن رةبببآل )الشبببركات  ببب اء  لبببا الةمبببت

الةةار ببببات االلت اريببببة، ور الةمببببت ت الاببببارجق كتشببببريع االةببببللاج امررربببببقك كببببزد يببببّه اليبببب اة ن 
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رالتشببريعات راببعت ل ببق تببقص  لببا ابب ابط تلتبب   بمببا ا وار  ةهببز ىلببلاريا لليببرارات أالببة تلببك 

ر االةببللاج التببق تعتهببر ةببرارات لصبب رية للشببركة، بالتببالق كببان البببلد لببن الةتعليببة بصببفيات اال ببتت اذ و

ىلاطتمببا بضبب ابط ةاة ة ببة آلببر  رلل لببة تت ببآل  ةل ببة ىلببلار اليببرار لتببا ال يببثّر اليببرار  لببا ليبب   

 وةل ات الةماية ن ك

 

 ومن خالل ما سبق نستنتج:

كةبببا اأتلبببف الفيمببباء سبببق  لبببآل يبببقصد الةشبببرا لبببرالة   لبببا التيببب   ام ا ببب ة مةل بببات الةمببباية ن، -

يبببّا الصبببلو بببب ن لبببا يععتهبببر لبببن التيببب   ام ا ببب ة رلببباال يعتهبببر كبببّلك، ىالد وةدمبببآل اتفيببب ا  لبببا وةمبببا 

 تقيمآل ىلا: لي   لال ة رلي   ه ر لال ةك

تعتهبببر امرببببام لبببن التيببب   الةال بببة ام ا ببب ة مةل بببات الةمببباية ن رالتبببق ةبببصد  ل مبببا سبببق الةببباو   -

بببب ن الةمببببايآل  2015قة لمبببب 11لببببن ةبببباة ن رةببببآل  189 بإلببببلار ةبببباة ن الشببببركات الي ببببر ك ريَ ع

ا لبببن تببباريخ لبببلرر ةبببرار بت ريعمبببا لبببن الجةع بببة العالبببة، ل بببم  مبببتتيا  لمبببّه امرببببام ا تهبببار  لع

ن يبببّا اليبببرار تببباريخ لبببرسما رةهبببز يببّا التببباريخ ال تعبببلرا ون ت ببب ن  ببب ت ليدبببا التةال بببا رال  يتضببةد

 تبهت للةمايآل ىالد بمّا اليرارك

و هببباء لمبببايةق امةل بببة ور تشبببليليا ىالد  الةشبببرا بة جببب  ةببباة ن الشبببركات الي بببر  ريببباو لظبببر  -

بإجةببباا الةمببباية ن رههبببة  لقببب  سبببق لةايبببة ليببب   وةل بببات الةمببباية نك ىالد وند لببببز يبببّا الت بببآل لبببن 

ابببأة  التبببأّ ر  لبببا لصبببلتة الشبببركة ل بببم ةبببل تيتضبببق الةصبببلتة اتداببباذ ةبببرار لبببا لبببن ابببأة  ريببباو  

 ور تشليليا، رسق يّه التالة ةل يتعّر اتااذ يّا اليرار بمه  ا تراض امةل ةكو هاء امةل ة 

يععتهبببر لبببقد لضببب ر الجةع بببات العالبببة لبببن التيببب   ه بببر الةال بببة رام ا ببب ة مةل بببات الةمببباية ن،  -

ري فببق لبه تبب   ببل  لرلببان الةمبباية ن لقبب ك  رليببل ااببترط الةشببرا الي ببر  ةصببابا  ةاة ة ببا  لع قببا  

لبببن رو   %50الجةع بببة العالبببة ريببب  لضببب ر لمببباية ن يةل ببب ن َلببباالَ ييبببزد  بببن لصبببتة اةعيببباو 

لببا  الشببركة رذلببك لةايببة مةل ببات الةمبباية ن لتببا ال يببتآلد اتابباذ ةببرار سببق ه هببتمآل مةدبب  ةببل يتعببّر 

  ل مآل التض ر بمه  ور لظر  لاك
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ا التبببق يببرتهط التببقد سببق التصبب يت بببالتقد سببق لضببب ر الجةع ببات العالببة، سببال ية ببن لةار ببة يببّ -

ورن لعضببب رك ريمبببتال  الةمبببايآل التبببق سبببق التصببب يت ك  ببب لة لةةار بببة ليببب  سبببق ىوار  الشبببركة 

ا س ماك  با تهاره اري  

لببقح الةشببرا الي ببر  لمببايآل امةل ببة التببق سببق االطببالا  لببا لمببتقلات الشببركة، رذلببك لل لبب     -

و  االطببالا  لببا رليببل لصببر الةشببرا الي ببر  ة ببا  يببّا التببق بببأالد يببث ىلببا ةببراره بقبباء   ل مبباك

الةمببببتقلات ىلببببا ا اببببرار بةصببببلتة الشببببركة، ىالد وةبببب  لببببآل يعتببببلدو الةببببل  التببببق يتعبببب ن س مببببا راببببع 

( بببالقصد  لببا لببا يلببق:   يضببع 122الةمببتقلات تتببت تصببر  الةمبباية ن بببز اكتفببا سببق الةبباو  )

 لجلبببا ا وار   بببق يا  تتبببت تصبببر  الةمببباية ن  طال مبببآل ةهبببز اةعيببباو الجةع بببة العالبببة ،  ورن

 تتليل يّه الةل ك

مبببايآل امةل بببة  - بببآل لشبببرا الشبببركات الي بببر  بعبببل وةببب اا البببل ارت للةمبببايآل ل بببتة دن بيفَضبببلما لع ةظد

ببببن ابببةقما و ببب ت ب ببببالن ةبببرار الجةع بببة العالببببة ىذا كبببان الةمبببايآل ةببببل  لبببن  لةايبببة لي ةببب  ر لي

ا تبببرض  لبببا يبببّا اليبببرار روّهبببت ا ترااببب  سبببق لتضبببر الجلمبببةك رتمبببر  يبببّه البببل  ت  لبببا 

رات التبببق تصبببلر لبببن الجةع بببة العالبببة العاويبببة ره بببر العاويبببة، ر ل ببب  سإةدمبببا تمبببر   لبببا اليبببرا

 اليرارات التق تتداّيا الشركة   اء باالةللاج ور اال تت اذك

بببآل لشبببرا الشبببركات الي بببر  و ببب ت لمبببثرل ة و ضببباء لجلبببا ا وار ، رالتبببق ي ببب ن للةمبببايآل  - ةظد

ضبباء لجلببا ا وار  سمبب  بببّلك يةببار  ة  ببا  التببق سببق رسعمببا ىذا تهبب دن لبب  رةبب ا أ ببإ لببن ولببل و 

ا البببل  ت سبببق يبببّه  لبببن الرةاببببة  لببب مآلك رية بببن رسبببع و ببب ت الةمبببثرل ة لبببن ةهبببز الشبببركة رتمبببةد

ا البببل  ت ببببل  ت الةمبببايآل  التالبببة و ببب ت الشبببركة، كةبببا ية بببن للةمبببايآل رسعمبببا لقفبببروا  رتعمبببةد

 ببن  - ببن ه ريببا ، رةببرت  الفرويببةك رل ببزد و بب ت لببن يببّه الببل ارت و ببا  ةبباة ةق  رآّببار لاتلفببة

 وند الةشرا ةل ألط ب ن الل  ي ن سق بعل القص صك -ل اب

ص الةشببرا الي ببر   لببا تبب س ر وكهببر ةببلر لة ببن لببن التةايببة مةل ببات الةمبباية ن رذلببك لببن  - َلببري

أبببال  الضببب ابط التبببق ةبببصد  ل مبببا سبببق اللببب ا ح رامةظةبببة الياة ة بببة الاالبببة التبببق تت بببآل لبببفيات 

 ك2014لمقة  2كقظا  اال تت اذ راالةللاج رةآل االةللاج راال تت اذ 
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ع َببباَر  ا سصببببام  - تلعببب  لعببباي ر الت كةببببة وررا  يالبببا  سبببق ت ببببريا لةايبببة وةل بببات الةمبببباية ن كةي

رالشبببفاس ة اللدبببّان ي فبببالن للةمبببايآل العلبببآل راللرايبببة ال اس بببة بالةعل لبببات الالرلبببة رالةتعليبببة بشبببثرن 

 الشركة التااذ ةرارات  بشأةماك

ا الي بببر  لبببهعل الم  بببات التقظ ة بببة وررا  رةاب بببا  با تهاريبببا جمبببة رةاببببة أارج بببة، لبببقح الةشبببر -

ريببببق تاتلببببف  ببببن الرةابببببة اللاأل ببببة للشببببركةك بت ببببم تةببببار  يببببّه الم  ببببات رةابتمببببا  لببببا ىوار  

الشببببركة لتضببببةن  ببببل  لاالفببببة امأ ببببر  للضبببب ابط الياة ة ببببة التببببق لببببن اببببأةما لةايببببة وةل ببببات 

رةابببببة سببببق ررار  االةتصبببباو رالتجببببار ، ي  ببببة ة ببببر لو بببب ا  الةمبببباية نك رتقتصببببر ي  ببببات ال

 الةال ة، لصر  ة ر الةرك  ك

بإلبببلار  2015لمبببقة  11لبببآل ي تفبببق الةشبببرا بتةايبببة وةل بببات الةمببباية ن لبببن أبببال  ةببباة ن رةبببآل  -

ةببباة ن الشبببركات رةظبببا  اال بببتت اذ راالةبببللاج ، ببببز رابببع اببب ابط تت بببآل يبببّه الصبببفيات بةع جببب  

بشببأن الةقاسمببة رلقببع الةةار ببات االلت اريببةك سيببل يترتبب   لببا يببّه  2009لمببقة  19ةبباة ن رةببآل 

الصبببفيات الت بببار الشبببركة الةمبببتت ذ  ور الةللجبببة  لبببا المببب   ور تأّ ريبببا  لبببا الةقاسمبببة بت بببم 

مببب  را سببببق المببب  ، ور ةببببل تعةبببز  لببببا تي يبببة لركبببب  لمببب ةن  ببببابق  م ةقببببا ور لع ا لع تالبببق لركببب  

 ال ج وك

  ىجبببار  لبببفيات االةبببللاج راال بببتت اذ التبببق لبببن ابببأةما ون تالبببق ببببالرهآل لبببن وند اليا بببل  يبببق  بببل -

لركببب ا  الت اريبببا ، ور تبببثّر  لبببا الةقاسمبببة الةشبببرر ة سبببق المببب  ، ىالد وةببب  ية بببن ىجبببار  لببببز يبببّه 

الصبببفيات ا بببتبقاء  ورن ا تبببلاو بتيببب   امةل بببة ىذا كبببان الغبببرض لبببن االةبببللاج ور اال بببتت اذ يببب  

  ، ور كبببان بمبببل  ىةيببباذ ىلبببلت الشبببركات لبببن االةم بببارك ر ةبببرت ريببباو  ال فببباء  التقاسمببب ة سبببق المببب

ر لعببببل  االلتفببببات لةصببببالح وةل ببببات الةمبببباية ن  هببببرد بببببالرهآل لببببن اببببررر   -يقببببا وند المببببه   الةع

يبببق وند لةايبببة لصبببلتة الشبببركة رالةصبببلتة االةتصببباوية لللرلبببة ليللبببة  لبببا لصبببالح  -لةبببايتمآل

 وةل ات الةماية نك

 

 وعليه، نوصي بالتالي:
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رويقبببا وند الةشبببرا لبببآل ييبببآل بتعبببلاو ليببب   الةمبببايآل ام ا ببب ة، لبببّلك ةشبببأت بعبببل الاالسبببات الفيم بببة  -

بشبببأن يبببّه التيببب  ، ر ل ببب  ةم ببب  بالةشبببرا الي بببر  ون ييببب   بتعبببلاو التيببب   ام ا ببب ة للةمبببايآل 

 لرالة  لتا ال يتآل اال تلاء  ل ماك

 

يليا ىالد بإجةببباا الةمببباية نك رةبببل لبببآل يمبببةح الةشبببرا الي بببر  ب يببباو  الت البببات الةمببباية ن ور تشبببل -

تمببتل ق املببب ا  سببق بعبببل امل ببان تشبببليل بعبببل ام هبباء ور رياوتمبببا لتةايببة لصبببالح و بببةا ىالد 

وند امةل ببببة  ببببتيف  ا يببببا  ولببببا  يببببّا التعببببليزك ر ل بببب ، ة لببببق الةشببببرا الي ببببر  ون ي بببب ن وكبببببر 

ور تشببببليل و هبببباء  لررةببببة سببببق يببببّا الصببببلو، بببببأن يضببببع ا ببببتبقاء   لببببا ةا ببببل   ببببل  جبببب ار ريبببباو 

الةمبباية ن، رون يمبببةح ببببّلك لبببع تبببرر أ بببار الهيببباء سبببق الشبببركة كةمبببايآل لبببن  للببب  راجعبببا  لمبببآلك 

و  جبببب ار تعببببليز االلت لببببات بال يبببباو  ور التشببببليل ورن ىجةبببباا مند يببببّا الشببببرط ةببببل يعببببثود  ىلببببا 

 تعمف امةل ة سق بعل امل انك

 

ا الي بببر  لبببق االطبببالا  لبببا الةمبببتقلات  - لبببن التيببب   ام ا ببب ة لةمبببايآل امةل بببة، ا تهبببر الةشبببرد

رذلبببك لةبببا لمبببا لبببن تبببأّ ر  لبببا اليبببرارات التبببق  ببب تاّيا الةمبببايآلك سيبببل ةبببصد الةشبببرا سبببق الةببباو  

لببببن ةببببباة ن الشبببببركات  لبببببا   يضبببببع لجلببببا ا وار   بببببق يا  تتبببببت تصبببببر  الةمببببباية ن  122

هق اةعيبباو الجةع بببة، الطال مببآل ةهببز اةعيبباو الجةع ببة العالببة  ،ىال وةبب  لببآل يببقص  لببا الةببل  التببق تمبب

رالتبببق يتعببب ن س مبببا رابببع الةمبببتقلات تتبببت ويبببليمآل لتبببا يتمبببقا لمبببآل ر يتمببباك سيبببل يضبببع لجلبببا 

ا وار  الةمبببببتقلات الطبببببالا الةمببببباية ن ىالد ون يبببببّه الةبببببل  ةبببببل ال ت ببببب ن كاس بببببةك رلبببببّلك ةم ببببب  

ور بالةشببرا الي ببر  ون ييببب   بتعببليز ةبببصد الةبباو  بت ببم يضببب ف لصبب لح  لبببل  كاس ببة ور لقا بببهة 

لعي لبببببة  ل  ببببب ن البببببقص كالتبببببالق: يضبببببع لجلبببببا ا وار   بببببق يا  تتبببببت تصبببببر  الةمببببباية ن 

 الطال مآل ةهز اةعياو الجةع ة العالة بةل  كاس ة/ لقا هة/ لعي لة ك

 

 . .وفضلهتم بحمد هللا 
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للمساهمين: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية كلية الحقوق جامعة المنصورة بمصر، 

 2، العدد 1987

لتل، حقوق المساهمين في الشركة المساهمة العامة المحدودة في القانون األردني، رسالة محمد بسام ا .7

 2013ماجستير جامعة اليرموك األردن، 

محمد صالح عبدهللا أبو رجب، دور القضاء اإلداري في ترسيخ مبدأ الشفافية في أسواق المال، مجلة  .8

، ملحق خاص بابحاث المؤتمر السنوي الثالث 2016كلية القانون الكويتية العالمية السنة الرابعة مايو 

 الحوكمة والتنظيم القانوني ألسواق المال العدد األول الجزء األول.

محمود فياض، ضوابط اندماج الشركات وفق قواعد حماية المنافسة في ضوء تشريع اإلندماج  .9

، المؤتمر السنوي الثالث، 2016األوروبي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية السنة الرابعة، مايو 

 الجزء األول. 1العدد 

 

 -: األحكام القضائية: ثالثاً 

 المحكمة اإلستئنافية -2010مدني كلي لسنة  00711المحكمة اإلبتدائية الكلية، حكم رقم  .1

  2010لسنة  1592محكمة اإلستئناف القطرية، استئناف في القضية رقم  .2

 2011لسنة  185محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم  .3

 م2/1/1965ق، جلسة  8لسنة  1289حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  .4

قضائية جلسة  64لسنة  12149محكمة القضاء اإلداري، دائرة المنازعات االقتصادية ، الطعن رقم  .5

 م.10/4/2010

 م2/1/1965ق، جلسة  8لسنة  1289حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  .6

 

  -التشريعات واألنظمة:  :رابعاً 

 2004لمقة  22الياة ن الةلةق الي ر  رةآل  ك1
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 بإللار ةظا  ا ةللاج راال تت اذ 2014( لمقة 2ةرار لجلا ىوار  ي  ة ة ر لو  ا  الةال ة رةآل ) ك2

 بإللار ةاة ن الشركات التجارية 2015لمقة  11ةاة ن رةآل  ك3

 2012لمقة  13ال ة الصاور بالياة ن رةآل ةاة ن لصر  ة ر الةرك   رتقظ آل الةث مات الة ك4

 بشأن لةاية الةقاسمة رلقع الةةار ات ا لت ارية 2006لمقة  19ةاة ن رةآل  ك5

 2004الل ت ر اللا آل للرلة ة ر لمقة  ك6

 ةظا  الشركات المع وية ك7

 

  -روابط الكترونية: : خامساً 

، تمت زيارة  /lusailnews.qa  ،http://lusailnews.qa/article/22/12/2016لوسيل  .1

 2017مايو،  28الموقع بتاريخ 

، تمت زيارة الموقع  http://www.al-sharq.com/news/details/459826جريدة الشرق،   .2

 2017مارس،  5بتاريخ 

3. http://arabic.cnn.com/business/2016/12/20/qatar-islamic-bank  تمت زيارة ،

 2017مارس  5الموقع بتاريخ 

4.  http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/qatar/  تمت زيارة ،

 2017مارس  5الموقع بتاريخ 

 

 

 

 

 

 


