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 :الممخص
تسعى الشركات المساىمة غالًبا الى توسيع نشاطيا والدخول في اسواق جديدة, ونتيجًة لتمك  

الحاجة ظير نظام من شانو ان يجعل تمك الشركات تسيطر عمى رأس مال شركات أخرى او عمى 
وع جاءت فكرة مجالس إدارتيا, فتكون ىذه الشركات المسيطرة بمركز المستحوذ, ألىمية ىذا الموض

الموضوع, فقسمنا ىذه الدراسة الى مبحثين نبين في المبحث االول مفيوم المستحوذ وتمييزه عن غيره, 
متتبعين االحكام الناظمة لممستحوذ في المبحث الثاني الذي خصصنا لبيان التزامات المستحوذ 

وم بشراء االوراق المالية وتحديدىا عمى وجو الدقة لما تتميز بيا من خصوصية, حيث ان المستحوذ يق
التي تصدرىا الشركة المستحوذ عمييا والمطروحة في سوق االوراق المالية مما يجعل ليذه االلتزامات 
طبيعة خاصة تأبى تطبيق القواعد العامة عمييا. وصوال الى تشخيص الحاالت التي تعتب من قبيل 

شركة المستحوذ عمييا, وتجاه دائنييا عند خطأ المستحوذ في االدارة, وبيان طبيعة مسؤوليتو تجاه ال
 فشميا في سداد ديونيا.

 : المستحوذ, السيطرة, مجمس االدارة, االوراق المالية, المسؤولية المدنية.الكممات المفتاحية
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Abstract: 

Joint stock companies often seek to expand their activities and enter into new 

markets, and as a result of this need a system emerged that would make these 
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companies control the capital of other companies or their boards of directors, 

so that these dominant companies would be in the position of the acquirer, 

because of the importance of this topic came the idea of   the topic, we 

divided this  The study into two sections. In the first section, we show the 

concept of the acquirer and its distinction from others, following the 

provisions governing the acquirer. In the second section, which we have 

devoted to clarifying the obligations of the acquirer and specifying them 

precisely because of their specificity, as the acquirer buys the securities 

issued by the acquired company and which are offered in the market  

Securities, which makes these obligations a special nature that refuses to 

apply general rules to them.  In order to diagnose the cases that are 

considered such as the acquirer's error in management, and the nature of his 

responsibility towards the acquired company, and towards its creditors when 

it fails to pay its debts. 

Keywords: acquirer, control, board of directors, securities, civil liability. 

 المقدمة 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خير االنام محمد وآلو الطيبين الطاىرين  

 وسمم تسميًما, وبعد..
بالنظر لما افرزتو البيئة التجارية من تحوالت سريعة ومتواترة وما صاحب ذلك من   

لتوسيع الشركات من نشاطيا, وزيادة حدة المنافسة بين الشركات إلستقطاب السعي 
ىو  ,رؤوس اموال جديدة واقحاميا في االسواق العالمية؛ فكان االبتكار االنجع

االستحواذ الذي تراه الشركات الوسيمة االمثل لتمديد نشاطيا من جية اولى, وفرض 
 انية.شركات اخرى من جية ثسيطرتيا عمى مجمس ادارة 

ومن اىم وسائل نجاح ىذه الوسيمة انيا ال تؤدي الى زوال الشخصية المعنوية لمشركة   
فرض سيطرتيا عمى مجمس  التحكم بيذه الشركة من خالل , وانما فقطالمستحوذ عمييا

ادارتيا, وغالًبا ما تسعى الى ىذه الوسيمة ىي الشركات المساىمة نظًرا لما تتمتع بو 
 ومات مالية وفنية وادارية تمكنيا من فرض سيطرتيا بسيولة.ىذه الشركات من مق
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أىمية الدراسة: تتجمى اىمية الدراسة في المحاولة لمتعرف عمى نظام االستحواذ بعد 
انفتاح االسواق عمى بعضيا, وما يتبعو من تسميط الضوء عمى ىذا النظام والتعرف 

كة المستحوذ عمييا, وما يطرتو عمى الشر عمى التزامات المستحوذ ودوره في فرض س
يالزم ذلك من اخفاق قد تواجيو الشركة المستحوذ عمييا من خالل عدم قدرتيا عمى 

 الوفاء بإلتزاماتيا تجاه الغير, نتيجة لخطأ المستحوذ في ادارتيا. 
إشكالية الدراسة: ىنالك اشكالية رئيسية تدور حوليا عدة اشكاليات فرعية تتعمق بالوضع 

حوذ في الشركة المساىمة, فما ىو المستحوذ؟ وما ىو الشكل الذي القانوني لممست
يتخذه؟ وما ىي وسائمو لمسيطرة عمى الشركة المستحوذ عمييا؟ وما ىي التزاماتو تجاه 
المستحوذ عميو؟ وما ىي طبيعة مسؤوليتو؟ وغيرىا من االشكاليات الفرعية التي 

لمصواب منيا, ومدى موائمتيا مع  وترجيح الرأي االقربسنتناوليا في ضوء آراء الفقو 
التشريعات محل المقارنة. وفي ذلك عسى ان نوفق في ان نكون قد احطنا موضوع 

 الدراسة من جميع جوانبو.
منيج الدراسة: سنتيع في دراستنا المنيج المقارن من خالل إجراء المقارنة بين احكام 

 القانون العراقي والمصري, بما يتناسب ومركز المستحوذ. 
, ونخصص المبحث االول لمفيوم المستحوذ, مبحثينخطة الدراسة: سنقسم ىذه الدراسة 

ونبين فيو ماىية المستحوذ والشكل الذي يتخذه, والمطمب الثاني لتمييز االستحواذ عن 
الناظمة لالستحواذ في  غيره من االنظمة. اما المبحث الثاني, سوف نخصصو لالحكام

الشركة المساىمة, حيث نبين في المطمب االول منو التزامات المستحوذ والمستحوذ 
عميو, والمطمب الثاني نحصصو لبيان مسؤولية المستحوذ تجاه الشركة المستحوذ عمييا 

 ودائنييا.
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 المبحث االول
 مفيوم المستحوذ
شركة في سعي دائم ودؤوب الى قد تناط بالشركة ميام او اعمال تجعل من ىذه ال

تطوير نشاطيا واتساع رقعتيا الرأسمالية, واالستفادة من الحجم الكبير لمكتمة االقتصادية 
المراد السيطرة عمييا وزيادة االرباح عن طريق السيطرة عمى مركز القرار في تمك 

ىظة, الشركة دون الحاجة الى فتح خطوط انتاج جديدة وما يستتبع ذلك من تكاليف با
لذلك فتمجأ البعض من الشركات الى آلية من خالليا تسيطر عمى شركة اخرى وتتحكم 
فييا عن طريق التدخل في صنع القرار في مجمس ادارتيا, وىذه اآللية تسمى 

وما ىو مدى باالستحواذ, فمن ىو المستحوذ, وما ىو شكمو من بين تمك الشركات؟ 
؟ سوف ُنجيب عمى ىذه التساؤالت في مطمبين, التشابو بين االستحواذ واالنظمة االخرى

تمييز ), لبيان والمطمب الثانيلبيان )ماىية المستحوذ(,  المطمب االولسنخصص, 
 (.االستحواذ عما يشابيو من مصطمحات

 المطمب االول
 ذماىية المستحو 

نتناول في ىذا المطمب التعريف بالمستحوذ وتمييز المستحوذ عن غيره من المراكز 
الشكل الذي التي قد تتشابو معو والشكل الذي يتخذه المستحوذ, وكذلك نتناول بيان 

, لذا قسمنا ىذا المطمب الى فرعين, حيث نتناول يفرض القانون عمى المستحوذ إتخاذه
 .شكل المستحوذلمستحوذ, والمطمب الثاني, في الفرع االول منو التعريف با

 تعريف المستحوذ: الفرع االول
, وال بد لنا ابتداًء ان ُنبين مصطمح االستحواذ قد طرحت تعريفات عدة لممستحوذ 

بصورة عامة ثم من خالل االستحواذ تتبين لنا مالمح مصطمح المستحوذ, فقد ُعِرف 
يترتب عمييا حصول احدىما عمى كل او  الستحواذ بأنو: )عممية قانونية بين شخصينا
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بعض االسيم رأس مال احدى الشركات, سواء باالتفاق مع االدارة او بدونو الى 
 .(1)السيطرة عمى مجمس ادارة الشركة(

في حين عرفيا آخر بأنيا, عممية مزدوجة قانونية واقتصادية تتم بين طرفين, يترتب    
الشركة المستحوذ عمييا سواء باالتفاق مع  عمييا الحصول عمى كل او جزء من رأسمال

 . (2)مجمس ادارة الشركة المستيدفة عمى مجمس االدارة او بدونو, غايتو السيطرة
اقتصادي( غايتو االساسية  –لذا, فأنَّ االستحواذ تصرف إرادي مزدوج )قانوني   

الدخول والسيطرة عمى عممية صنع القرار في مجمس ادارة الشركة, وقد يتحقق ذلك عن 
 طريق عرض اجباري ألسيم الشركة.

ا السيطرة والتحكم في ادارة الشركة المستحوذ عمييا لتحقيق الحق في التصرف بشؤوني(
 . (3)من خالل عروض الشراء المقررة في مجال الشركات(

اما من الناحية القانونية, وبالرجوع الى موقف المشرع المصري من تعريف االستحواذ, 
, الن ىذا -في بعض االحيان –فصحيح ان التشريعات ال تأتي بتعريف لممصطمحات 

 ائية. االمر ليس من ميمة المشرع ويترك لالجتيادات الفقيية والقض
ولم يعرف المشرع المصري االستحواذ اال ان ىنالك اشارات ليذا المصطمح في    

(. 2/ 53في المادة ) 2005لسنة  21قانون الضريبة عمى الدخل المصري رقم 
/ 17الييأة العامة لمرقابة المالية بتاريخ )باإلضافة الى ذلك؛ فقد صدر قرار من ِقبل 

الصادرة  ذات غرض االستحواذ يمية لمشركاتالقواعد التنظ( يتضمن 2021/ 11
لسنة  53المعدل لقرار مجمس إدارة الييأة رقم 2021( لسنة 171بالقرار رقم )

مكرر( منو الشركة ذات غرض االستحواذ  12( من المادة )1وعّرف في الفقرة )2018
بأنيا, شركة يتم تأسيسيا والترخيص ليا كشركة رأس مال مخاطر وتم تحديد غرضيا 
بأنيا تقوم باالستحواذ عمى شركة او اكثر, وقياميا بالتمويل الالزم ليا من خالل طرح 

 .(4)زيادة رأس ماليا في اكتتاب عام او خاص
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اما بالنسبة لممشرع العراقي, فأنو لم ُيعّرف االستحواذ, اال أنو استخدم مصطمح يختمف   
حكام االستحواذ في عن مصطمح االستحواذ المعروف في القانون المصري, ونظم ا

ىذا بالنسب لموقف  .(5)تحت عنوان االكتساب 2004لسنة  94قانون المصارف رقم 
( المعدل لقانون الشركات 2019( لسنة )17المشرع العراقي قبل صدور قانون رقم )

 العراقي النافذ. 
"الشركة القابضة ىي شركة مساىمة /مكرر( عمى ان : 7اما بعد التعديل, فقد المادة )

او محدودة تسيطر عمى شركة او شركات مساىمة او محدودة تدى الشركات التابعة 
ان تمتمك اكثر من نصف رأس مال الشركة اضافة السيطرة  -1بإحدى الحالتين: 

 عمى ادارتيا.
 مس ادارتيا في الشركات المساىمة".ان تكون ليا سيطرة عمى مج -2

 الفرع الثاني: شكل المستحوذ 
ان المشرع العراقي والمشرع المصري لم ينصا عمى شكل معين مفروضا عمى  

المستحوذ ان يتخذه, وال يوجد نص يشير الى ذلك ولكن في الغالب يتخذ المستحوذ 
شكل الشركة المساىمة, ولكن ىنالك رأي يذىب الى ان من الممكن ان يكون المستحوذ 

ن الممكن ان نستنبطو من خالل موقف , وىذا الرأي, م(6)شخًصا طبيعًيا او معنوًيا
/اوال( من قانون 12المشرع العراقي عند تنظيمو لشروط تأسيس الشركات المادة )

حيث سمح المشرع العراقي لمشخص الطبيعي  1997لسنة  21الشركات العراقي رقم 
والمعنوي العراقي واالجنبي عمى حد السواء في تأسيس الشركات ايا كان نوعيا؛ فمن 

ولى ان المستحوذ اذا كان شركة تم تأسيسيا مسبًقا من الممكن ان تستحوذ عمى باب ا
 شركة اخرى. 

ونجد ان المشرع العراقي اباح لممصرف االستحواذ عمى مصرف آخر, ونستشف ذلك  
تحت عنوان  2004لسنة  94من خالل المادة االولى من قانون المصارف العراقي رقم 
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يمتمك او  -السيطرة, وتعتبر السيطرة موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص: أ
يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خالل شخص واحد او اكثر او لو قوة 

% او اكثر من حصص التصويت لمشركة او يتمتع بأختيار غالبية مدراء 25تصويت 
ك المركزي. وبذلك فأن المشرع العراقي الشركة او يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددىا البن

لم يحدد شكل معين يتخذه المستحوذ معتمدة عمى معيار السيطرة لممستحوذ؛ فيل اعتمد 
المشرع السيطرة القانونية ام الفعمية؟ واقًعا ان المشرع اعتمد المعيار القانوني, حيث 

ك المركزي,  او ينشأ االستحواذ السيطرة عمى مجمس ادارة الشركة وكما يحددىا البن
التمتع بأختيار مدراء الشركة, او امتالكو بشكل مباشر او غير مباشر شخص او اكثر 

% من رأس المال او حقوق التصويت بشكل 10%, او حيازة 25لو قوة  تصويت 
مباشر او بواسطة شخص يعمل بشكل منفرد او بطريقة متضافرة مع اشخاص آخرين. 

ان المشرع العراقي قد اعتمد معيارا آخر وىذا االمر وىذا المعيار ليس مطمًقا, حيث 
( من 32نستطيع استنباطو عندما عمق المشرع الفقرات االولى والثانية من المادة )

قانون الشركات العراقي حيث فسح المجال بذلك امام جميع االشخاص طبيعية ومعنوية 
رع العراقي المستحوذ بأن اما بعد التعديل فقد الزم المش .(7)السيطرة عمى شؤون الشركة

 .  (8)يتخذ شكل الشركة المساىمة او الشركة المحدودة

 

 المطمب الثاني
 تمييز االستحواذ عما يشابيو من مصطمحات

ان اليدف االساس الذي ينشده المستحوذ ىو السيطرة عمى شركات اخرى تتمتع 
باالستقالل القانوني التام عنو, وىذا يتحقق من خالل تممك المستحوذ نسبة من رأس 
مال الشركة تمكنو من الييمنة عمى قرارات الشركة المستحوذ عميو, فيذا النظام ىدفو 

خص, وعمى ىذا االساس قد يتشابو ىذا ىو تجميع شركة او شركات تحت سيطرة ش
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النظام مع انظمة اخرى عمى النحو الذي سنتناولو كما في اآلتي, حيث سنخصص 
الفرع االول لبيان مدى تشابو ىذا النظام مع االندماج, والفرع الثاني المستحوذ واتفاق 

 المنتجين )الكارتل(.
 الفرع االول: المستحوذ والشركة الدامجة 

نظام تنصير بموجبو شركتان قائمتان او اكثر في شركة واحدة تتمتع االندماج ىو 
 بالشخصية المعنوية بعد استكمال اجراءات تأسيسيا.

المعدل والنافذ اي تعريف  1997لسنة  21ولم يتضمن قانون الشركات العراقي رقم 
 عن طريق جواز دمج شركة او اكثر 148لالندماج, اال انو اعطى وصفًا لو في المادة 

 بأخرى او شركتين او اكثر لتكوين شركة جديدة. 
اما بالنسبة لممشرع المصري, فأنو لم يأتي بأي تعريف لالندماج عندما نظم االندماج 

 المعدل والنافذ.  1981لسنة  159في الباب الثالث من قانون الشركات المصري رقم 
الندماج بأنو, "اتحاد او وبالرجوع الى التعريف الفقيي لالندماج, نجد ىنالك من ُيعرف ا

. بينما يعرفو جانب آخر بأنو, ىو عقد بين (9)انخراط شركتين او اكثر في شركة واحدة"
شركتين او اكثر يترتب عميو اتحاذ ذمتيا المالية بحيث يجتمع جميع الشركاء تحت 
مظمة شركة واحدة, وىو عمى نوعين اما ان تضم شركة قائمة بقية الشركات وىذا ما 

عميو االندماج بطريق الضم, او ان تنصير الشركات المدمجة في شركة واحدة يطمق 
 (10)تكون ليا شخصية معنوية جديدة وىذا ما يطمق عميو االندماج بطريق المزج

, اال ان ابرز (11)واذا كان يتفق االندماج مع االستحواذ بأن كال النظامين وليد اإلرادة
كل الشركة الدامجة اشترط المشرع اوجو الخالف تظير في اآلتي: فمن حيث ش

 المصري بالشخص المعنوي الذي يتخذ شكل احدى ىذه الشركات, وىي 
) المساىمة, التوصية باالسيم, ذات المسؤولية المحدودة, التضامن, والتوصية 

, اما بالنسبة لممشرع العراقي ايضا اشترط ان يتخذ الشخص المعنوي شكل (12)البسيطة(
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من قانون الشركات العراقي  149م من الفقرة ثانيا من نص المادة الشركة وىذا ما يفي
التي نص عمى )...جواز اندماج الشركة المساىمة بالمحدودة....( اي يجب ان يتخذ 
الشخص المعنوي شكل الشركة, عمى خالف المستحوذ الذي من الممكن ان يكون 

ي الفرع الثاني من المطمب شخًصا طبيعًيا او شخًصا معنوًيا وفق التفصيل الذي بيناه ف
 االول من ىذا المبحث.

من حيث الشخصية المعنوية, تفقد الشركة المدمجة شخصيتيا المعنوية لصالح الشركة 
الدامجة, بينما تبقى الشخصية المعنوية لمشركة المستحوذ عمييا وال تفنى شخصيتيا 

 .(13)المعنوية بمجرد السيطرة عمييا

 كارتلالفرع الثاني: المستحوذ وال
يعرف الكارتل, بأنو: ىو اتفاق بين شركتين او اكثر, اليدف منو وضع خطط    

, كأتفاق الشركاء عمى تحديد اسعار ( 14)استراتيجية لممحافظة عمى مصالحيما المشتركة
منتج معين, وكل شركة من ىذه الشركات الدخمة في ىذا التحالف ال تفقد شخصيتيا 

ابو الى حد ما عالقة المستحوذ بالمستحوذ عميو من حيث المعنوية, واذا كان الكارتل يش
طبيعة النشوء فكالىما وليد االرادة. باالضافة الى ذلك, عدم ذوبان الشخصية المعنوية 

 لكل شركة من الشركات الداخمة في الكارتل.
ومن الجدير بالذكر, ان الكارتل قد يكون كارتل نفطي كما في مؤسسة اوبك, او قد 

انتاجي يتعمق بتحالف عدة شركات تتمتع بالسيطرة عمى خط انتاج منتج يكون كارتل 
 .(15) معي

اال ان رغم اوجو الشبو بين الكارتل واالستحواذ, اال من اوجو االختالف الظاىرة ان  
المستحوذ يسيطر عمى شركة عبر طرق االستحواذ المعروفة, اما في نظام الكارتل؛ فال 
توجد سيطرة تفرض عمى شركة االخرى وانما االتفاق يستيدف تحقيق المصمحة التي 
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, وقد تتمثل ىذه المصمحة في تقييد المنافسة او توزيع يرمي الييا الدخول في الكارتل
 االنتاج في رقعة معينة.

 المبحث الثاني
 االحكام الناظمة لممستحوذ في الشركة المساىمة

, (16)ُيكيف المركز القانوني لممستحوذ بأنو كالمشتري في عقد البيع اذا كان البدل نقدًيا 
اي توافر االركان العامة التي يتطمبيا اي  وىذا االتفاق يتطمب الرضا والمحل والسبب

عقد رضائي, فركن الرضا يتمثل في تالق االيجاب الصادر من المستحوذ والقبول 
الصادر من مجمس ادارة الشركة المستحوذ عمييا, اما المحل فيذا االتفاق يرد عمى 

كانت غاية اموال الشركة بأعتبار الشركة ليا ذمة مالية مستقمة عن ذمم الشركاء, اذا 
المستحوذ مشروعة. بالتالي نكون امام اتفاق يرتب جممة من االلتزامات عمى عاتق 
المستحوذ ) المطمب االول(, في المقابل ينتج عن ىذا االتفاق جممة حقوق يتمتع بيا 

 المستحوذ )المطمب الثاني(, وكما يمي.
 المطمب االول: التزامات المستحوذ

يمتزم المستحوذ بالتزامين اساسيين, وىما: اواًل: االلتزام بدفع الثمن. والثاني: سوف   
 نخصصو اللتزام المستحوذ باستالم المستندات التي تثبت استحواذه عمى الشركة.

 االلتزام بدفع الثمن اوال: 
حصول عمى ُيعّرف الثمن, بأنو: مبمغ من النقود يمتزم المشتري بدفعو الى البائع مقابل ال

. اما في نطاق االستحواذ, فأن الثمن, ىو المقابل الذي يمتزم بإدائو (17)الشيء المبيع
المستحوذ لقاء الحصول عمى اسيم في الشركة المستحوذ عمييا, وبالتالي السيطرة عمييا 
وفق طرق السيطرة التي تمكن المستحوذ من التأثير بقرارات الشركة وتعيين 

 .(18)مديروىا
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ولكن ىناك آلية لدفع الثمن؟ بالتأكيد ال يوجد ما يمنع المستحوذ والشركة المستحوذ 
عمييا الطريقة التي يرتؤوىا لدفع ىذا المبمغ. واالساس لذلك, ان ىذا االتفاق يخضع 
لمقاعد العامة في ابرام العقد وىي الرضائية؛ فال يوجد مانع يمنع االطراف االتفاق عمى 

االضافة  الى ذلك, ان عدم وجود نصوص قانونية تنظم االستحواذ طريقة دفع الثمن, ب
 بصورة عامة, فأن مبدأ سمطان االرادة يفرض نفسو ىنا في سداد ثمن االستحواذ.

 التزام المستحوذ باستالم المستندات التي تثبت استحواذه عمى الشركة ثانًيا:
تتمثل الطريقة التي تنتقل بيا الممكية بين اطراف عقد االستحواذ, في قيام المستحوذ     

باستالم المستندات التي تثبت استحواذه, وبما انَّ المستحوذ يسيطر عمى الشركة 
المستحوذ عمييا من خالل امتالكو السيم تمك الشركة, وذلك يتم من خالل االتفاق 

ركة المستحوذ عمييا او من خالل سوق االوراق المالية المباشر بين المستحوذ والش
المدرة بيا االسيم محل التعامل والممموكة لممساىمين في تمك الشركة, ويترتب عمى 
ذلك اذا كان انتقال اسيم الشركة المستحوذ عمييا كمو الى المستحوذ فتكون لممستحوذ 

ا اذا كان االتفاق او شراء سيطرة كاممة عندئذ نكون امام نظام االستحواذ الكمي, ام
 .(19)االسيم من سوق االوراق المالية بالنسبة السيم معينة, نكون اما استحواذا جزئيا

وقد ُيطرح تساؤل في نطاق االستحواذ الجزئي, وفي حال سيطرة المستحوذ عمى جزء    
في من رأس مال الشركة المستحوذ عمييا؛ ففي ىذه الحالة قد يحقق المستحوذ االغمبية 

مجمس ادارة الشركة؛ فيل ىنالك حماية لالقمية من قرارات المستحوذ الذي يشكل 
 االغمبية؟

 رأي فقيي ورأي قانوني:  -في حكم ىذه المسألة -ىناك رأيان 
الرأي االول ) الرأي الفقيي(: يذىب ىذا الرأي الى خضوع االقمية لقرارات اغمبية 

 .(20)يم الى االستمرار في الشركةالمساىمين, ومعنى ذلك, يجسد انصراف ارادت
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الرأي الثاني: وىو ما يذىب اليو المشرع المصري الذي عالج ىذه المسألة معالجة 
عممية من خالل )عرض االنسحاب(, حيث اجاز المشرع المصري لممساىمين الذين 

% من رأس مال الشركة المستحوذ عمييا عن طريق 3يحوزون عمى ما ال يتجاوز 
% او اكثر من رأس مال 90و بواسطة اشخاص مرتبطين عمى نسبة مستحوذ منفرد ا

الشركة, ان يطمبوا اي  )اقمية المساىمين في الشركة المستحوذ عمييا( من ىيئة الرقابة 
المالية خالل اثنى عشر شيرا التالية الستحواذ االغمبية في اخطارىم بتقديم عرض 

الية ىذا الطمب, فتقوم بعرضو عمى لشراء حصص االقمية, واذا قبمت ىيئة الرقابة الم
المساىمين الحائزين عمى االغمبية, لكي يمتزموا بتقديم عرض لمشراء خالل مدة تحددىا 

 (21)الييئة

وال نؤيد الرأي االول فيما ذىب اليو, كون تقييد االقمية بقرار االغمبية واالستمرار في 
في الشركة, ىذا االمر يقدح الشركة او رفض قرار االغمبية وبالتالي عدم االستمرار 

 بحرية االرادة.
ونتمنى عمى المشرع العراقي عند تنظيمو االستحواذ ان يأخذ بما ذىب اليو المشرع 

 المصري, كونو نظم ىذه المسألة تنظيًما دقيًقا.
 المطمب الثاني: التزامات المستحوذ عميو

حواذ وىذه االلتزامات تفرض عمى المستحوذ عميو عدة التزامات تنبثق عن عقد االست   
 يمكن إجماليا وفق الناقط اآلتية: 

 : االلتزام بنقل الممكيةاوالً 
من اآلثار المتولدة عن عقد البيع ىو انتقال الممكية, واذا كان ىنالك من يرى ان عقد  

االستحواذ يرد دائما عمى منقوالت بأعتباره عقًد تجارًيا, ويتم التمييز بين المنقوالت 
لنوع والمعينة بالذات؛ حيث ان ممكية المنقوالت المعينة بالنوع باالفراز  اما المعينة با
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المعينة بالذات فممكيتيا تنتقل بمجرد انعقاد العقد, وبما ان االوراق المالية التي تصدرىا 
 .(22)الشركات تعتبر منقوالت معينة بالذات,وبالتالي؛ فأن الممكية تنتقل بمجرد ابرام العقد

الرأي ال يتالئم والخصوصية التي يتميز بيا اتفاق االستحواذ, فصحيح ان ولكن ىذا   
االوراق المالية تعتبر منقوالت معينة بالذات, ومع ذلك فأن ممكيتيا ال تنتقل بمجرد 
انعقاد العقد, ودليمنا في ذلك, ىو ان ىذه الطبيعة تغيرت نتيجًة لتطبيق نظام االيداع 

نظام الى فقدان الورقة المالية صفتيا كورقة وتتحول الى والقيد المركزي, وتطبيق ىذا ال
 . (23)قيود حسابية

 : االلتزام بالتسميمثانًيا
مع بعض الخصوصية  –اذا ما سممنا ان المستحوذ بالمركز القانوني لممشتري  

كما ىو  –فأن عقد البيع يفرض عمى البائع ) المستحوذ عميو( التزاما  -لالستحواذ
بتسميم الشيء المبيع الى المشتري , وفي ىذا الوقت يصبح  -الحال في سائر العقود

 التي يخوليا لو القانون كمالك. المستحوذ مالكًا يستطيع ممارسة السمطات
وبالرغم من انتقال الممكية اال انو من الناحية العممية يواجو المستحوذ عقبات تحول  

 بينو وبين حيازتو حيث ان المستحوذ ال يعتبر حائًزا اال بعد انتقال الممكية. 
دت ( من قانون الشركات العراقي التي حد1مكرر/ فق اوال/  7واذا كانت المادة ) 

الشركات التي من الممكن ان تستحوذ عمى شركات اخرى بالشركات المساىمة 
. لذا, فأن ىذه الشركات ىي التي من الممكن ان تصدر اوراًقا مالية يمكن (24)والمحدودة

تداوليا ونقل ممكيتيا في سوق االوراق المالية؛ فالتسميم ينحصر بتسميم االوراق المالية 
 من الشركات.التي تصدرىا ىذه االنواع 

وعميو, فأن االلتزام المترتب عمى عاتق المستحوذ عميو ىو قيامو بتسميم االوراق المالية  
الى المشتري, وامام اغفال المشرع العراقي والمشرع المصري لالصول الخاصة بالتسميم 
في نطاق االستحواذ, فنطبق القواعد العامة مع االخذ بنظر االعتبار خصوصية تداول 
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وراق المالية في سوق االوراق المالية, وىذه الخصوصية تتجسد في ان تنفيذ ىذه ىذه اال
االلتزامات ال تتم بصورة مباشرة بين المستحوذ والمستحوذ عميو وانما من قبل وسيط 

 .(25)مخول من قبل مجمس المحافظين في السوق
 : االلتزام بالضمانثالثًا

ان االلتزام بالضمان يعتبر التزاما يتبع قيام البائع بتنفيذ التزامو بنقل الممكية وتنفيذ   
التزامو بالتسميم, كون تنفيذ ىذا االلتزام يمكن المشتري من االنتفاع بالشيء المبيع 

 انتفاعا ىادئًا .
 

نظم ىذا وبالعودة الى قوانين سوق االوراق المالية ال نجد اي ذكر لقواعد خاصة ت   
 االلتزام؛ فيل يعني ىذا ان المشرع اراد اعفاء المستحوذ عميو من اي التزام بالضمان؟ 

ان االجابة عن ىذا التساؤل سيكون بالنفي حتما, وذلك من جيتين, فمن جية اولى   
, مع بعض الخصوصية (26)ان االلتزام بالضمان ىو التزام عام يسري عمى سائر العقود

من جية ثانية, ىنالك ما يشير الى االلتزام بالضمان بشقيو االلتزام لعقد االستحواذ. و 
 بضمان التعرض واالستحقاق وضمان العيوب الخفية في قوانين السوق. 

فنجد ان انظمة السوق ُتمزم الوسيط التأكد من ممكيتو لالوراق المالية قبل تنفيذ امر 
 ه االوراق المالية. , وبالتالي ينتفي معو ادعاء الغير بممكية ىذ(27)البيع

اما بالنسبة لضمان التعرض, فأنو ينقسم الى قسمين )ضمان التعرض القانوني 
والمادي( اما التعرض القانوني فيعني ادعاء حق عمى الورقة المبيعة من قبل الغير؛ 
وفي ىذا المجال نجد ان نظام االيداع والقيد المركزي عندما يأتي الييا امر البيع يقوم 

لصفة المادية لمورقة ويحوليا الى حسابات, مما يجعل الورقة المالية بمنأى من بألغاء ا
قة يتعمق بيا حق ان قواعد السوق تمنع تداول اي ور  كلكذ, عميياادعاء الغير بحق 

 .(28)حجزلمغير من رىن او 
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اما بالنسبة لضمان العيب الخفي, فأن ىناك من يذىب الى عدم إعمال ىذا النوع من   
الضمانات في االستحواذ, وحجتيم في ذلك, ان االوراق المالية ال تعتبر منقوالت مادية 

 .(29)وبالتالي عدم ىذا الضمان اال في نطاق المنقوالت المادية

ولكن ىذا الرأي ال يمكن االخذ بو من وجية نظرنا, ذلك لسببين, السبب االول ان   
وجود العيب الخفي قد يسبب نقصان قيمة الورقة المالية. والسبب الثاني, ىو ان الشركة 
التي باعت الورقة المالية عمى عام بكامل المعمومات التداولية ليا اي عمى اطالع 

 .(30)بأوضاعيا

 نيالمطمب الثا
 مسؤولية المستحوذ

من حيث المبدأ ان المستحوذ تكون لو صالحيات اتخاذ القرارات التي من شأنيا   
التأثير عمى الشركة المستحوذ عمييا, وىذه القرارات ال بد ان ُتراعى فييا الشركة 

وفق ضوابط   -اي صالحيات المستحوذ –المستحوذ عميا والمساىمين فييا, فتمارس 
ي فأن اي مخالفة ليذا الضوابط او تجاوزىا قد يسبب لمشركة المستحوذ محددة, وبالتال

عمييا والمساىمين فييا ضرر, فيسأل المستحوذ وفق قواعد المسؤولية المدنية )الفرع 
 االول(. 

وقد تمتد االضرار التي تنتج عن قرارات المستحوذ الى الغير من المتعاممين مع   
 ثاني(. سوف نتناول ذلك في الفرعيين اآلتيين: الشركة المستحوذ عمييا )الفرع ال

 
 الفرع االول: مسؤولية المستحوذ تجاه الشركة  
من المعموم ان المسؤولة المدنية بشقيا التعاقدي تنشأ كمما ارتكب الشخص خطئًا   

سبب ضررًا لمغير فتقوم عالقة السببية بين الخطأ والضرر, وتقوم ىذه المسؤولية في 
 نطاق االستحواذ في كل مرة يرتكب فييا المستحوذ فعال يعتبر من قبيل الخطأ.
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 ن, ما ىي االسباب التي تجعل المستحوذ مخطئًا؟ وثمة تساؤل قد ُيطرح في ىذا الشأ 
لقيام ىذه المسؤولية البد من توافر اركانيا )خطأ, ضرر, وعالقة السببية(, وركن  

عمى اعتبار ان  –الخطأ يتمثل بسوء إدارة المستحوذ في ادارة الشركة المستحوذ عمييا 
يرتكب خطأ تنعقد  لذا, فأن المستحوذ قد -المستحوذ ىو الذي يسيطر عمى ادارتيا

 بموجبو مسؤوليتو التعاقدية تجاه الشركة المستحوذ عمييا عن االضرار التي تصيبيا. 
 ولكن ما ىي االفعال التي يرتكبيا المستحوذ والتي تعتبر من قبيل الخطأ؟ 

ىنالك رأي يذىب الى ان خطأ المستحوذ الذي يرتكبو في ادارة الشركة المستحوذ عمييا  
تعسف  -3الخطأ في اصدار سندات اسمية,  -2في توزيع االرباح,  الخطأ -1ىو: "

 .(31)االغمبية في اتخاذ القرارات"
 والمالحظ في ىذا الرأي يرى بأنو يحصر خطأ المستحوذ في اضيق نطاق. 

 -فنراه حسب وجية نظرنا بأنو اوسع نطاقًا مما ذىب اليو الرأي السابق –اما ما نتبناه 
من قانون الشركات العراقي اوجبت عمى رئيس واعضاء مجمس ( 120فنرى ان المادة )

و في تحقيق مصالحيم ناالدارة ان يبذلوا العناية في تدبير مصالح الشركة بقدر ما يبذلو 
الشخصية الخاصة وادارتيا ادارة قانونية سميمة, من ىذا النص يتبين لنا ان المشرع 

ارة باالدارة السميمة ىو مناط قد جعل لعدم تقيد رئيس واعضاء مجمس االدالعراقي 
الخطأ, ونرى بأن ىذا النص بأنو قاعدة عامة تنطبق عمى جميع الشركات التي ليا 
مجمس ادارة, وجاء شامال لجميع ما يصدر عن المستحوذ باعتباره ىو من يتحكم في 
 ادارة الشركة بالقرارات المتخذة. لذا, فيجب عمى المستحوذ ان يمتزم بكل ما من شأنو ان
ُيشكل ادارة قانونية سميمة لمشركة المستحوذ عمييا, فعمى سبيل المثال ال الحصر عمى 
المستحوذ ان يمتزم بالقوانين واالنظمة والتعميمات, والمحافظة عمى مصالح الشركة 

اضافة الى ذلك شمول قواعد الحوكمة والشفافية ,(32)المالية واالدارية عمى حد السواء
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ان الشركة قد تصدر اوراق مالية تسعى من وراء ىذا االصدار الى تحقيق  بأعتبار
 مصالح خاصة دون االعتداد بمصمحة الشركة المستحوذ عمييا.

فنرى ان المشرع العراقي وان كان لم ينص مباشرًة عمى ذلك في قانون التعديل رقم  
لتزام الذي يقع عمى ( المعدل لقانون الشركات النافذ, اال ان ىذا اال2019( لسنة )17)

 ( من قانون الشركات النافذ والمعدل. 120المستحوذ نستطيع استنباطو من نص المادة )
ويعتبر المستحوذ مخطئًا اذا تجاوز في استعمال حقو حدود االستعمال الذي نص عميو 
عقد االستحواذ, فيكون متعسفًا في استعمال حقو, كأن يقوم بالتصرف في اموال الشركة 

 .(33)تحوذ عمييا كما لو كانت اموالو الخاصةالمس

كذلك من قبيل الخطأ قيام احد اعضاء مجمس االدارة  -عند المشرع المصري-ويعتبر  
بأفشاء سرية البيانات والمعمومات التي حصموا عمييا عن طريق مشاركتيم في اعمال 

 .(34)المجمس

فة فقد تكون المخالفة التي عميو ان الخطأ الذي يصدر من المستحوذ يتنوع بتنوع المخال
يرتكبيا المستحوذ تشكل مخالفة لنص القانون او لعقد االستحواذ. وىذه المخالفة تشكل 
خطئًا يرتب الضرر وىو الذي يعتبر الركن الثاني من اركان المسؤولية وىو اذى 
يصيب مصمحة مشروعة لمشخص, والضرر الذي يمتزم المستحوذ بالتعويض عنو ىو 

ي المباشر المتوقع واما غير المتوقع فال يعوض عنو في نطاق المسؤولية الضرر الماد
المدنية التعاقدية, اال اذا ارتكبو المستحوذ بغش منو او بخطأ جسيم فينا يمتزم 
بالتعويض عنو كونو تمحق ىنا مسؤوليتو بالمسؤولية المدنية التقصيرية, وىذا الضرر 

جعل من الشركة المستحوذ عمييا غير كافية يتثمل في قيام المستحوذ بأتخاذ قرارات ي
 .(35)لسداد ديونيا
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 الفرع الثاني: مسؤولية المستحوذ تجاه الغير 
قد تتحقق مسؤولية المستحوذ تجاه الغير, وىؤالء الغير ىم من دائني الشركة, فبطبيعة  

الحال ان اي شركة عند مباشرتيا لنشاطيا تدخل بعالقات مع الغير ينبثق عن ىذه 
العالقات حقوق والتزامات, وعند قيام المستحوذ بأتخاذ قرارات من شانيا التأثير عمى 

يا مما يجعميا تعجز عن الوفاء بديونيا تجاه من تعاقدت مركز الشركة المستحوذ عمي
معيم, وىذا العجز نتيجة منطقية لخطأ المستحوذ في االدارة مما ادى ىذا الى جعل 

. فتقوم ىنا مسؤولية المستحوذ تجاه (36)الشركة المستحوذ عمييا تدخل في االفالس
دائن الشركة المستحوذ الغير عمى اساس الخطأ التقصيري وليس الخطأ التعاقدي, كون 

 عمييا ال يرتبط بأي عالقةتعاقدية مع المستحوذ.

 
 الخاتمة

بعوٍن )المركز القانوني لممستحوذ في الشركة المساىمة( بعد اكتمال بحثنا الموسوم  
 من اهلل )عز وجل(, فقد توصمنا لجممة من النتائج والمقترحات, وسندرجيا كما يمي: 

 :النتائج اوال/ 
ان االستحواذ ىو وسيمة قانونية من شأنيا ان تجعل الشركات الراغبة بتوسيع   -1

نشاطيا عموديا ان تمجأ اليو, وذلك بيدف السيطرة عمى الشركة المستحوذ 
شخص معنوي يتخذ شكل الشركة عمييا, لذا فنستطيع تعريف المستحوذ بأنو: )

كة المساىمة او المساىمة او المحدودة يسيطر عمى شركة اخرى تتخذ شكل شر 
المحدودة, من شأن ىذه السيطرة تجعمو يتخذ قرارات بشرط عدم مخالفتيا 
لمقانون او عقد االستحواذ من شأنيا المساس بمصمحة الشركة المستحوذ عمييا 

 او دائنييا(.
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ان االستحواذ لو نظامو القانوني الخاص الذي يجعمو يختمف عن االندماج,  -2
كونو يقوم عمى اساس بقاء الذمم بين المستحوذ والمستحوذ عميو مفصولة, كما 
ان االستحواذ يختمف عن الكاترلبأعتبار ان الكاترل ىو اتحاذ بين شركتين او 

 اكثر يجمعيما ىدف واحد يسعيا الى توسيع نشاطيما.
عد المستحوذ في مركزا قانونيا شبييا بمركز المشتري في عقد البيع مع بعض ي -3

لية من سوق الخصوصية, كون االستحواذ قد يكون عن طريق شراء اوراق ما
 سوق االوراق المالية.االوراق المالية, فال بد من مراعاة القواعد الخاصةب

بائع في عقد البيع يمتزم المستحوذ عميو بعدة التزامات كالتي يمتزم بيا ال  -4
االضافة الى الضمانات كضمان التعرض واالستحقاق واضفنا الى ذلك ان 

 المستحوذ عميو يمتزم بضمان العيب الحفي.
ان المستحوذ قد تنعقد مسؤوليتو التعاقدية تجاه الشركة المستحوذ عمييا اذا  -5

اقترف خطئًا تعاقديًا وفق الذي بيناه, وقد تنعقد مسؤوليتو المدنية التقصيرية اذا 
تجاه اقترف خطئًا ادى الى عجز الشركة المستحوذ عمييا عن الوفاء بألتزاماتيا

 الغير الذين تعاقدت معيم.
 مقترحات:ثانًيا/ ال

التزامات المستحوذ عمى وجو الدقة, حيث تحديد نقترح عمى المشرع العراقي  -1
روضة عمى المستحوذ, فصحيح ان عقد االستحواذ ىنالك من االلتزامات المف

نطبق عميو القواعد العامة في عقد البيع ولكن منيا ال يتوائم مع ما ىو مفروض 
 عمى المستحوذ. 

نتمنى عمى المشرع العراقي ان يولي االلتزام المفروض عمى المستحوذ كااللتزام  -2
بضمان االستحقاق وضمان التعرض وضمان العيب الخفي قدًرا من االىمية 
وفق نصوص صريحة وواضحة ال تدع مجال لمشك حيث رأينا ىنالك من يرى 
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ل االوراق ان ضمان العيب الخفي ال يمكن إعمالو في مجال تداو  -مثال–ان 
المالية, وحجتيم ان االوراق المالية تفقد كيانيا المادي وتتحول الى قيود حسابية, 
وىنا ال يمكن كشف العيب الخفي. لذا, فنرى ان يود المشرع نص في قانون رقم 

( المعدل لقانون الشركات النافذ والمعدل ويكون النص 2019( لسنة )17)
بضمان العيب الخفي وكل ما من شأنو يو بالشكل اآلتي: " يمتزم المستحوذ عم

ان يفقد الورقة المالية المبيعة قيمتيا ويضيع اليدف الذي قصده المستحوذ من 
 وراء شرائيا.

خطأ عند نرى من الضروري تحديد مسؤولية المستحوذ الذي يرتكب فعاًل ُيشكل  -3
تُبنى من شأنو ان يؤدي الى ضرر يصيب دائني الشركة المستحوذ عمييا 

وليتو المدنية التقصيرية عمى اساس خطأ ثابت دون أن يكمف المضرور من مسؤ 
اثبات الخطأ, وبالخصوص القرارات التي يتخذىا المستحوذ والتي تؤدي الى 

 عجز الشركة المستحوذ عمييا من الوفاء بديون دائنييا.
 
 
 

                                                           

, دار النيضة العربية, 1د. طاىر شوقي مؤمن, االستحواذ عمى الشركة دراسة نظرية وتطبيقية, ط ((1
 .9, ص2009مصر, 

د. إبراىيم اسماعيل إبراىيم, نوفل رحمن الجبوري, المسؤولية القانونية لممستحوذ عمى الشركة  ((2
جامعة بابل,  -المساىمة "دراسة مقارنة", القانونية والسياسية, العدد االول, المجمد الرابع, كمية القانون

 .9, ص2012
ة ألحكام المنافسة التجارية, مجمة د. أحمد عبد الرحمن الممحم, مدى مخالفة االندماج والسيطر  ((3

 .14, ص1995الحقوق, جامعة الكويت, العدد الثالث, 
لسىة  272( مه قرار مجلس ادارة هٍأة الرقابة المالٍة المصري رقم 2مكرر/  22ٌُىظر: المادة ) ((4

2022. 
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( مه قاوون المصارف 22/2فً طرٌقة اكتساب الحٍازة المؤهلة على المصارف, ٌُىظر: المادة ) ((5

 الصادر بأمر سلطة االئتالف المىحلة. 2004لسىة  94العراقً رقم 

 .10د. طاىر شوقي مؤمن, المرجع السابق, ص ((6
( النافذ والمعدل, التي 1997( لسنة )21( من قانون الشركات العراقي رقم )1ينظر المادة ) ((7

 نصت عمى اىداف ىذا القانون.
( المعدل لقانون الشركات العراقي 2019( لسنة )17/ مكرر( من قانون رقم )7ُينظر: المادة ) ((8

 (.9/9/2019( في )4554النافذ والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد )
 . 205, 1975, بغداد, 1د. طالب حسن موسى, الموجز في الشركات التجارية, ط ((9

 .173, ص2011, دار النيضة العربية, مصر, 5د. سميحة القميوبي, الشركات التجارية, ط ((10
دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون –د. حسني المصري, اندماج الشركات وانقساميا  ((11

وما بعدىا. كذلك: د. سميحة  34, ص1986, بدون دار نشر, بدون مكان نشر, 1, ط-المصري
. كذلك: د. عاطف محمد الفقي, الشركات 205القميوبي, الشركات التجارية, المرجع السابق, ص

 .128, ص2021, بدون دار نشر, مصر, 1ي القانون المصري, طالتجارية ف
من قانون الشركات المساىمة وشركات التوصية باالسيم والشركات ذات  130ينظر: المادة  ((12

من الالئحة التنفيذية لقانون  288. كذلك نص المادة 1981لسنة  159المسؤولية المحدودة رقم 
لسنة  159سيم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم الشركات المساىمة وشركات التوصية باال

1981. 
 .39د. حسني المصري, المرجع السابق, ص ((13
دراسة –د. احمد محمود المساعدة, العالقة القانونية لمشركة القابضة مع الشركات التابعة ليا  ((14

قسم العموم االقتصادية  , بحث منشور في مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية/-مقارنة
 .113, ص2014, الجزائر, 12والقانونية, العدد 

. تاريخ  https://annabaa.org/nbanews/69/065.htmينظر: الموقع االلكتروني:  ((15
 PM 02:30. وقت الدخول 1/7/2022الدخول: 

 .22د. طاىر شوقي مؤمن, المرجع السابق, ص ((16
, العاتك لصناعة 2المقاولة(, ط -االيجار -د. جفر الفضمي, الوجيز في العقود المدنية )البيع ((17

 .65مصر, ص -الكتاب, القاىرة
 .25د. طاىر شوقي مؤمن, المرجع السابق, ص ((18
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احمد حسن وسمي, اآلثار االقتصادية والقانونية لعمميات االستحواذ عمى ادارة شركات  ((19
, المجمد الرابع, العدد الرابع, المجمة -دراسة مقارنة –في سوق االوراق المالية المساىمة المقيدة 

 .221, ص2018جامعة القاىرة, مصر,  -القانونية, كمية الحقوق
نياد احمد ابراىيم السيد, االستحواذ عمى الشركات التجارية, اطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية  ((20

 .582, ص2013جامعة عين شمس,  –الحقوق 
( المعدل 1992( لسنة )95( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم )357المادة ) ((21

 والنافذ.
. كذلك: اساور حامد عبد الرحمن, اتفاق 26د. طاىر شوقي مؤمن, المرجع السابق, ص ((22

ة, المجمد االستحواذ عمى الشركات, بحث منشور في مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسي
 .39, ص2013جامعة كركوك,  -الثاني, العدد السادس, كمية القانون

( عمى 2000( لسنة )93نصت المادة الثانية من قانون االيداع والقيد المركزي المصري رقم ) ((23
صد بنشاط االيداع المركزي كل نشاط يتناول ايداع وحفظ االوراق المالية واجراء المقاصة ق)يانو: 

وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمميات التداول ونقل ممكية االوراق المالية عن طريق القيد 
 الدفتري(. 

عديل قانون ( قانون ت2019( لسنة )17مكرر/ اوال/ أ( من قانون رقم ) 7ُينظر: المادة ) ((24
عمى 9/9/2019في  4554( المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 1997( لسنة )21الشركات رقم )

)الشركة القابضة ىي شركة مساىمة او محدودة تسيطر عمى شركة او شركات مساىمة او  :انو 
 محدودة ......(.

النافذ  لسوق العراق لالوراق الماليةالقانون المؤقت  ن/ أ( من القسم الثالث, م3لمادة )ُينظر: ا ((25
( من الالئحة 88(. كذلك المادة )2004( لسنة )74الصادر بأمر سمطة االئتالف المنحمة رقم )

( والمنشورة في الوقائع المصرية 1993( لسنة )95التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم )
 .1993/ ابريل/ 8( في 81بالعدد )

 .135, المرجع السابق, صد. جعفر الفضمي ((26
( من القسم الخامس من القانون المؤقت لسوق العراق لالوراق 11ىذا يفيم من نص المادة ) ((27

" عمى الوسيط ان ال يتعامل في بيع سندات نيابًة عن الزبون ما لم يقرر الوسيط وفًقا لمثل المالية: 
يكون لمزبون ممكية مالئمة في تمك القواعد التي تفرض من قبل السوق او المودع لديو وان 

 .السندات"



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

0241 

                                                                                                                                                      

( من التعميمات التنظيمية لتداول االوراق المالية في سوق العراق 57ُينظر: نص المادة ) ((28
( 74( من القانون المؤقت لسوق العراق لالوراق المالية رقم )2( المادة )3الصادرة استنادا الى القسم )

كتاب  -2مستندات نقل الممكية التالية الى الوسيط ...... "عمى الوسيط البائع تسميم( 2004لسنة )
 يؤيد ان االسيم غير مرىونة او محجوزة".

 .26د. طاىر شوقي مؤمن, المرجع السابق, ص ((29
( لتداوالت االشخاص المطمعين في الشركات 16ُينظر نص المادة االولى من تعميمات رقم ) ((30

االشخاص المطمعين: االشخاص الذين " : العراقي المساىمة المدرجة في سوق االوراق المالية
يطمعون عمى المعمومات الداخمية بحكم مناصبيم ووظائفيم او ممكياتيم او عالقتيم بشكل مباشر 

مباشر بمن يحوز المعمومات الداخمية ويشمل (اعضاء مجمس االدارة ومستشارييم ،  او غير
المدير المفوض ، المدير المالي ، المدقق الداخمي والخارجي واي شخص آخر يحصل عمى تمك 

 .)المعمومات
" المعمومات الداخمية: يحضر عمى االشخاص المطمعين ( من ذات التعميمات: 4كذلك المادة رقم )

 .تسريب المعمومات الداخمية قبل االعالن عنيا في الييئة والسوق وأي وسيمة اعالن عامة(
مسؤولية المستحوذ في الشركات المساىمة )غير المفمسة د. حسام رضا السيد عبد الحميد,  ((31

, 2021مصر,  -, المنصورة2,العدد 11والمفمسة(,مجمة البحوث القانونية واالقتصادية, المجمد 
 .800ص
, منشورات مجمع االطرش لمكتاب 3احمد الورفمي, الوسيط في قانون الشركات التجارية, ط ((32

 .482, ص2015المختصة, تونس, 
 -, االفالس, منشورات عويدات, بيروت4د. إلياس ناصيف, الكامل في القانون التجاري, ج ((33

 .119لبنان, ص
( لسنة 159( من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم )245ُينظر: المادة ) ((34

 ( النافذ والمعدل.1981)
 وما بعدىا. 22د. ابرىيم اسماعيل ابراىيم, ونوفل رحمن الجبوري, المصدر السابق, ص ((35
 .936د. حسام رضا السيد عبد الحميد, المصدر السابق, ص ((36
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 المصادر: 
 الكتب القانونية:اواًل/ 
, منشورات مجمع 3حمد الورفمي, الوسيط في قانون الشركات التجارية, طا -1

 .2015االطرش لمكتاب المختصة, تونس, 
, االفالس, منشورات 4د. إلياس ناصيف, الكامل في القانون التجاري, ج -2

 .لبنان -عويدات, بيروت
مقارنة بين القانون دراسة –د. حسني المصري, اندماج الشركات وانقساميا  -3

 .1986, بدون دار نشر, بدون مكان نشر, 1, ط-الفرنسي والقانون المصري
, 2المقاولة(, ط -االيجار -د. جفر الفضمي, الوجيز في العقود المدنية )البيع -4

 .مصر -العاتك لصناعة الكتاب, القاىرة
, , دار النيضة العربية, مصر5د. سميحة القميوبي, الشركات التجارية, ط -5

2011. 
, بدون دار 1عاطف محمد الفقي, الشركات التجارية في القانون المصري, ط -6

 .2021نشر, مصر, 
 .1975, بغداد, 1د. طالب حسن موسى, الموجز في الشركات التجارية, ط -7
, 1د. طاىر شوقي مؤمن, االستحواذ عمى الشركة دراسة نظرية وتطبيقية, ط -8

 .2009دار النيضة العربية, مصر, 
 ثانًيا/ البحوث والمقاالت:

د. إبراىيم اسماعيل إبراىيم, نوفل رحمن الجبوري, المسؤولية القانونية لممستحوذ  -1
عمى الشركة المساىمة "دراسة مقارنة", القانونية والسياسية, العدد االول, المجمد 

 .2012جامعة بابل,  -الرابع, كمية القانون
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االندماج والسيطرة ألحكام المنافسة  د. أحمد عبد الرحمن الممحم, مدى مخالفة -2
 .1995التجارية, مجمة الحقوق, جامعة الكويت, العدد الثالث, 

د. احمد محمود المساعدة, العالقة القانونية لمشركة القابضة مع الشركات  -3
, بحث منشور في مجمة االكاديمية لمدراسات -دراسة مقارنة–التابعة ليا 

, الجزائر, 12موم االقتصادية والقانونية, العدد االجتماعية واالنسانية/ قسم الع
2014. 

احمد حسن وسمي, اآلثار االقتصادية والقانونية لعمميات االستحواذ عمى ادارة  -4
, المجمد -دراسة مقارنة –شركات المساىمة المقيدة في سوق االوراق المالية 
اىرة, مصر, جامعة الق -الرابع, العدد الرابع, المجمة القانونية, كمية الحقوق

2018. 
اساور حامد عبد الرحمن, اتفاق االستحواذ عمى الشركات, بحث منشور في  -5

مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسية, المجمد الثاني, العدد السادس, 
 .2013جامعة كركوك,  -كمية القانون

 مسؤولية المستحوذ في الشركات المساىمةد. حسام رضا السيد عبد الحميد,  -6
, 11)غير المفمسة والمفمسة(, مجمة البحوث القانونية واالقتصادية, المجمد 

 .2021مصر,  -, المنصورة2العدد 
 ثالثًا/ الرسائل واالطروحات:

نياد احمد ابراىيم السيد, االستحواذ عمى الشركات التجارية, اطروحة دكتوراه  -1
 .2013جامعة عين شمس,  –مقدمة الى كمية الحقوق 

 مواقع االلكترونية:رابًعا/ ال
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ينظر: الموقع االلكتروني:  -1
https://annabaa.org/nbanews/69/065.htm  :تاريخ الدخول .

 PM 02:30. وقت الدخول 1/7/2022
 

 القوانين: -خامًسا/ أ
 .( النافذ والمعدل1997( لسنة )21قانون الشركات العراقي رقم ) -1
بأمر سلطة االئتالف الصادر  2004لسىة  94قاوون المصارف العراقً رقم  -2

 المىحلة.
النافذ الصادر بأمر سمطة  لسوق العراق لالوراق الماليةالقانون المؤقت  -3

 (.2004( لسنة )74االئتالف المنحمة رقم )
( المعدل لقانون الشركات العراقي النافذ 2019( لسنة )17قانون رقم )ال -4

 (.9/9/2019( في )4554والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد )
قانون الشركات المساىمة وشركات التوصية باالسيم والشركات ذات المسؤولية  -5

 .1981لسنة  159المحدودة رقم 
 .(2000( لسنة )93قانون االيداع والقيد المركزي المصري رقم ) -6

 التعميمات والموائح والقرارات:  -ب
ذ ( الناف1981( لسنة )159الالئحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم ) -1

 والمعدل.
الالئحة التنفيذية لقانون الشركات المساىمة وشركات التوصية باالسيم  -2

 .1981لسنة  159والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 
( المعدل 1992( لسنة )95الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ) -3

 .1993/ ابريل/ 8( في 81والنافذوالمنشورة في الوقائع المصرية بالعدد )
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التعميمات التنظيمية لتداول االوراق المالية في سوق العراق الصادرة استنادا الى  -4
( من القانون المؤقت لسوق العراق لالوراق المالية رقم 2( المادة )3القسم )

 .(2004( لسنة )74)
( لتداوالت االشخاص المطمعين في الشركات المساىمة 16تعميمات رقم ) -5

 .2021العراقي المحدثة في  المالية المدرجة في سوق االوراق
 .2022لسىة  272قرار مجلس ادارة هٍأة الرقابة المالٍة المصري رقم  -6

 


