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 الملخص

يادية، لذلك الُمتبع في المسائل اإلعتما من شك أن اقتباس مصطلحات من التشريعات المقارنة دالة على إقامة تنظيم قانوني مغاير 

يجب أن يتبعه مسألة التحقق من أثر تدشين هذا التنظيم على أهم األُسس الواردة في تشغيل وإدارة الشركات الواردة في قانون 

فة القانوني ذو الصوهذا التنظيم  ل.الشركات التجارية، والتي تتمحور حول مسألة الرقابة في اإلدارة، والمشاركة في رأس الما

الخاصة قد ظهرت وتشكلت مالمحه على المستوى العالمي في القرن التاسع عشر في الواليات المتحدة األمريكية، وذلك بعد أن 

شهدت أساليب مختلفة تهدف إلى التركيز االقتصادي، وذلك من خالل إقامة كيانات اقتصادية عمالقة ُتسيطر على قطاعات 

وق، وبطبيعة البيئة التجارية المتمثلة بضرورة مواكبة ركب التطور من خالل التأثر بأي مصطلح حديث تجارية واسعة في الس

يظهر في الدول المجاورة مما أدى إلى إضافة المشرع في دولة االمارات العربية المتحدة الشركة القابضة كتنظيم قانوني خاص، 

صادية، لتظل كما هي بيئة صالحة لعمل الشركات و جاذبة لرؤوس بهدف اإلستمرار في عملية تطوير وتحسين البيئة االقت

ومن خالل دراسة هذا التنظيم القانوني للشركة القابضة والشركة التابعة لها ضمن النصوص القانونية  األموال المحلية واألجنبية.

ذه النصوص، واإلمعان في الدراسات ، والعمل على تحليل ه2015لسنة  2الواردة في قانون الشركات التجارية اإلماراتي رقم 

الفقهية التي تناولتها وفندتها، ومقارنتها بتشريعات أخرى، إلظهار مدى مالءمة صياغتها للغاية التي ُشرعت من أجلها، ليكون 

على تلك النصوص القانونية، ومدى إسعاف ذلك  الهدف من ذلك التطرق لعنصر المسؤولية وإلحاقه بمن تسبب بالضرر بناء  

وفي تقدير هذه النصوص القانونية الواردة محل موضوع الشركة القابضة، إذ يبدو  ألحكام القضائية المتعلقة بهذا الموضوع.ل

بأنها لم تكن حاسمة لعنصر المسؤولية ونسبته لمن تسبب بالضرر، كما وأنها لم تستوضح هذه النصوص جدوى العالقة القائمة 

عة لها، وذلك في ظل تقدم بعض التشريعات األخرى في هذه المسائل، فال بد من أن يقوم بين الشركة القابضة والشركة التاب

 المشرع اإلماراتي بإعادة تقدير هذه المسائل، لُيراعي بها الغاية التي ُشرع من أجلها التنظيم القانوني الخاص للشركة القابضة.
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