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 :الملخص

يحدث بدوره تخفيضا في رأس المال وحقوق الملكية لحملة األسهم تقوم الشركة بإعادة شراء األسهم التي طرحتها للتداول مما 

مما يثير عدة تساؤالت حول مدى إمكانية أن تكون هذه الشركة كطرف ثالث في هذا النسق.  ولهذه العملية عدة مناح اقتصادية 

ة. وذلك من أجل ضمان تثبيت سعر فمنها على سبيل المثال أن تقوم الشركة بذلك خوفا من انهيار قيمة األسهم عن القيمة السوقي

السهم لدى هذا الحد وهو ما يثير بدوره إشكاليات أخرى حول نظرية كفاءة السوق. وتعرف نظرية كفاءة السوق من كونها ذلك 

ا بوعالمكان الذي يتم تسعير الورقة المالية تسعيرا حقيقا وفقا للمعلومات المتداولة فيه. ويتصرف مجلس اإلدارة بهذه الطريقة مت

 بنظرية تعظيم األرباح المقررة لمصلحة المساهمين لكن ما جدواها من حيث الناحية االقتصادية والقانونية على الشركة؟

إن مثل هذه العمليات قد تشكل في حقيقتها استنزافا لرأس المال من جهة األمر الذي قد يضر بالمتعاملين مع الشركة كالدائنين. 

ن العام للمساهمين. ونقصان ضمانهم قد يضر بمصالحهم مع الشركة من ناحية المالءة المالية. حيث أن رأس مال يمثل الضما

من ناحية أخرى فإن في مثل هذه العمليات تعريض لمصلحة األقلية من المساهمين للخطر فهي في حقيقتها تمثل تمكينا إضافيا 

ركة سوف تقوم بشراء أسهمها من خالل إعادة طرح أسهم للبيع لألغلبية المساهمة على حساب األقلية وآية ذلك تتمثل في أن الش

فتقوم األغلبية بتوجيه والضغط على مجلس اإلدارة لشراء األسهم وذلك من أجل إعادة شرائها مجددا مما يمثل قد يعكس زيادة 

الكويتي مثال. في ملكية أغلبية المساهمين. وخاصة في حاالت عدم انطباق االستحواذ االلزامي في قانون الشركات  

، تعظيم رأس المال، حماية الدائنين، حماية الموظفين، ذالخزينة، االستحوا مأسه المساواة بين المساهمين،الكلمات المفتاحية: 

 حماية أقلية المساهمين، األغلبية
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The Economic Philosophy of Treasury Shares (A Comparative Study in French and 

Kuwaiti law) 

By: Athbi Alenezi 

Abstract: 

Corporates tend to acquire the well-known treasury shares which leads in turn to reduction of 

capital and ownership rights of shareholders. Therefore, a number of questions will arise that to 

what extents a company can be regarded as third party in this connection? This transaction has 

many economic issues as follows< for example, the company would do so for the protection of 

market value of its shares by fixing the prices. Consequently, does this transaction contradict the 

concept of market efficiency by which the model of pricing is dependent upon the fair evaluation 

and available information. The motivation of this transaction is somehow the theory of 

maximization of profits.  

However, what is the benefits of this transaction in economic and philosophical senses? 

Transaction as such indeed represent losses caused to the capital and therefore a harm to the 

dealers with the company like creditors. The capital thus represent as insurance for their sakes. 

Furthermore, the minority shareholders may be harmed as a result of this transaction that the 

majority can expend their participation and exploit their power by exerting their control upon the 

management of the company. Especially, that the rules of mandatory offers will not be applicable 

upon non-listing company. 

Keywords: Equality between shareholders, Takeovers, Profits maximization, the protection of 

creditors, the protection of employees, Majority 
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 :لمقدمةا 
 

ع موضول فإن ،. وعليه1القانون نفسه فيه نظريا وتطبيقيا من خاللهإن العدو ألي قانون هو ذلك الفراغ التشريعي الذي لم يجد 

بإعادة شراء األسهم التي طرحتها للتداول مما تقوم الشركة . فالحياة االقتصادية للشركةإعادة الشركة لشراء أسهمها أهمية في 

حول مدى إمكانية أن تكون هذه الشركة  عدة تساؤالتوحقوق الملكية لحملة األسهم مما يثير  رأس الماليحدث بدوره تخفيضا في 

ولهذه العملية عدة مناح اقتصادية فمنها على سبيل المثال أن تقوم الشركة بذلك خوفا من انهيار   .2كطرف ثالث في هذا النسق

أخرى حول وذلك من أجل ضمان تثبيت سعر السهم لدى هذا الحد وهو ما يثير بدوره إشكاليات . 3قيمة األسهم عن القيمة السوقية

من كونها ذلك المكان الذي يتم تسعير الورقة المالية تسعيرا حقيقا وفقا للمعلومات  السوق. وتعرف نظرية كفاءة السوق نظرية كفاءة

 .5ويتصرف مجلس اإلدارة بهذه الطريقة متبوعا بنظرية تعظيم األرباح المقررة لمصلحة المساهمين. 4المتداولة فيه

 ؟االقتصادية والقانونية على الشركة الناحيةلكن ما جدواها من حيث  

. الدائنينكقد يضر بالمتعاملين مع الشركة األمر الذي في حقيقتها استنزافا لرأس المال من جهة  قد تشكلإن مثل هذه العمليات 

من  .المالءة الماليةناحية الشركة من  يضر بمصالحهم مع ونقصان ضمانهم قدحيث أن رأس مال يمثل الضمان العام للمساهمين. 

ناحية أخرى فإن في مثل هذه العمليات تعريض لمصلحة األقلية من المساهمين للخطر فهي في حقيقتها تمثل تمكينا إضافيا لألغلبية 

قوم تف للبيع سوف تقوم بشراء أسهمها من خالل إعادة طرح أسهمالمساهمة على حساب األقلية وآية ذلك تتمثل في أن الشركة 

وذلك من أجل إعادة شرائها مجددا مما يمثل قد يعكس زيادة في ملكية سهم األة بتوجيه والضغط على مجلس اإلدارة لشراء األغلبي

 وخاصة في حاالت عدم انطباق االستحواذ االلزامي في قانون الشركات الكويتي مثال. .6أغلبية المساهمين

 :أهمية البحث

أسهم الخزانة باعتبارها أحد الطرق المهمة عمليا لزيادة غلة المساهمين ورفع ثروتهم يجد البحث أهميته من خالل بحث مسألة  -

 من خالل اعتبارها وسيلة مهمة عمليا لتعظيم أرباحهم.

                                                           
1 Laura Barre, Le Depot de titres financiers et le droit commun, thèse en vue de l’obtention du doctorat de 

l’universite de Toulouse, 2015 P1 
2 Jacques Coviaux, L’achat par une société de ses propres actions, in Dix ans de droit de l’entreprise, Litec 

1978, p. 189. 
3 Ian Ayres, Analysing stock lock-ups: Do target treasury sales foreclose or facilitate takeover auctions, 

Columbia law review, Vol. 90:682 p662-718 at 686. 
4 Stéphane Robin, L'efficacité des marchés : quelques enseignements des expériences en laboratoire, Idées 

économiques et sociales, 2010/3 (N° 161), p. 40-47 à 42. 
5 Peter Henry et Bahar Rashid. Rachat et options de rachat par une société de ses propres actions (en droit des 

sociétés). In: Thévenoz, Luc & Bovet, Christian. Journée 1999 de droit bancaire et financier. Berne : Stämpfli, 

2000. p. 16 
6 Ibid a 03.  
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عض بباح وحالة ركود السوق كما حصل في الكويت مثال حينما قامت لهذه الوسيلة في حال عدم تحقيق أرتلجأ الشركات غالبا  - 

يت حينما في أزمة كورونا باستصدار أسهم للخزينة وإعادة تداولها مجددا من أجل تغطية العجز الحاصل في الشركات في الكو

  أرباحها.

 إخراجهمويجد البحث أهميته أيضا في تقصي االختباء حول مفهوم أسهم للخزينة الضطهاد صغار المساهمين في داخل الشركة  -

 عنوة من الشركة وذلك من خالل تقوية نفوذ كبار المساهمين.

يجد البحث أهميته في مسألة مدى جواز تعامل الشركة مع نفسها من خالل إصدار أسهم الخزينة لتقوم هي بدورها من إعادة  -

 شرائها في السوق.

 اءة السوق ومدى توافقه.ع مفهوم كفهم الخزينة ميجد البحث أهمية أخرى تكمن في مدى توافق عمليات أس -

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تقصي عديد من المسائل المهمة ووضع الضوابط القانونية لها كالتالي:

بحث مسألة أسهم الخزينة بشكل دقيق وربط الموضوع بعدد من المناحي االقتصادية للتوصل إلى أفضل الحلول والنتائج  -1

 بالتالي.

 .إمكانية تعاقد الشخص مع نفسه من الناحية القانونيةبحث إشكالية مدى  -2

 صدار أسهم الخزينة.إالموقف الضعيف لصغار المساهمين حال محاولة إيجاد حلول إلشكالية  -0

 موضوع المضاربات واالستثمارات قصيرة األجل.وأسهم الخزينة مع مسألة كفاءة السوق  بإصداربحث اإلشكاليات المتعلقة  -4

 تعارض أسهم الخزينة واستصدارها مع مسألة المالءة المالية للشركة بوصفها القدرة على تغطية التزاماتها.بحث - 5

وما يتولد عنها من مسائل مهمة كتبني تمثيل أصحاب المصلحة  الدعوة لتبني نظرية المصلحة الجماعية كهدف في إدارة الشركة -6

 أثر المشرع الفرنسي في هذه المسألة. وحض المشرع الكويتي القتفاء اإلدارة،في مجلس 

 ير المدرجة لتفادي الفجوة الخاصة.المناداة لتطبيق قواعد االستحواذ االلزامي على الشركات غ -7

 :إشكالية البحث

 على: 2316لسنة  1رقم  من قانون الشركات الكويتي 1737 نصت المادة

 التالية:"يتم تخفيض رأس المال بإحدى لطرق 

 القيمة اإلسمية للسهم بما ال يقل عن الحد األدنى المقرر.تخفيض  -

                                                           
 .173مادة  الكويتي،بإصدار قانون الشركات  2316لسنة  1قانون رقم 7 
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 ألغاء عدد من األسهم بقيمة المبلغ المراد المقرر تخفيضه من رأس المال. - 

 شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.

 كل حالة" وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في

وعليه مما يتبين لنا في عجز المادة السابقة ان المشرع الكويتي قد تبنى موقف الجواز من عملية إصدار الشركة ألسهم الخزينة. 

عن مدى جواز تعامل الشركة وهو موقف منتقد من ناحيتنا لكونه يخل بعدد من المبادئ المهمة الخاصة كما أسلفنا في المقدمة 

 ما قد يتولد عن هذه العملية من الشراء. ثمها مصدرة ألسهم الخزينة لدى الطرح ثم أن تقوم هي نفسها بإعادة مع نفسها باعتبار

ة ولكون هذا الموقف يخل بنظري المساهمينوتمكين الغلبة لكبار  المساهمينحماية صغار خرق لمبدأ المساواة بين المساهمين و

ر أن المشرع الكويتي إنما اقتفى هذا األثر تماشيا مع نظرية تعظيم األرباح والتي كفاءة السوق في حقيقته وال ريب أنه في األخي

وما قد ينتج عنها أزمة مع الفئات  هي بدورها نظرية تفضل مصلحة خاصة ألحد فئات الشركة وهم المساهمون دون غيرهم

 .والموظفين الدائنيناألخرى المرتبطة مع الشركة خاصة 

 :منمجية البحث

وبحث  بيانه،ي القديم والحديث كما سيل هالبحث منهجية القانون المقارن بمقارنة القانون الكويتي بنظيره الفرنسي في قانونيتبنى 

القوانين  المقارنة بين القوانينالمنهجية عددا من الصعوبات في أسباب كل منهما في الوصول إلى التنظيم الحالي. وقد تثير هذه 

. ال سيما أن نظرية القانون فقها تستلزم 8لنظرية أكثرها تعقيدا في مقارنة الفلسفات المختلفة للمشرعينوالتي تكاد تكون من حيث ا

 .9المعرفة والنظرية والفلسفة من أجل فهم عميق للقانون المقارن ذاته وصوال لما يسمى بالعلم القانوني

 :خطة البحث

 القانونية.وإشكاليته المبحث األول: مفموم أهسم  الخيينة  -

 األول: مفهوم أسهم الخزينة. المطلب -

 المطلب الثاني: اإلشكاليات القانونية ألسهم الخزينة. -

 الثاني: تعارض فكرة أهسم  الخيينة مع عدد من النظريات االقتصادية. المبحث -

 .المستثمريناألول: تعارض فكرة أسهم الخزينة مع حماية صغار  المطلب -

 الثاني: تعارض فكرة أسهم الخزينة مع مفهوم كفاءة السوق المالية. المطلب -

 ورأس مالها. المالية للشركة ةءالمالالخزينة مع المطلب الثالث: تعارض فكرة أسهم  -

                                                           
8 Geoffrey Samuel, Droit comparé et théorie du droit, Dans Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2006, 

vol 57.2, P 1-35 à 1. 
9 Robert Blanche, L’épistémologie, Paris, Presses Universitaires de France, 3e éd, 1983, p. 8. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           79 

 ISSN: 2706-6495 

 .موقف المشرع الفرنسي: لثالمبحث الثا 

 المطلب األول: اإلطار التشريعي للمشرع الفرنسي. -

 الثاني: أسباب التشريع الفرنسي القديم. المطلب -

 الثالث: أسباب التشريع الفرنسي الحديث. المطلب -

 : موقف المشرع الكويتي.لمبحث الثالثا

 األول: اإلطار التشريعي للمشرع الكويتي. المطلب -

 الثاني: موقف المشرع الكويتي وأسبابه. المطلب -

 

  وإشكالياتهالمبحث األول: مفموم أهسم  الخيينة 

لقد أثار مفهوم أسهم الخزينة عددا من اإلشكاليات القانونية واالقتصادية. وعلى أية حال فتعرف أسهم الخزينة على تعرف أسهم 

في هذا ف حال،. وعلى أية 10الخزينة بأنها تلك األسهم التي تقوم الشركة بإعادة شرائها بعد طرحها للتداول العادي بين المستثمرين

 كالتالي:بشيء من التفصيل  القانونية واالقتصادية وإشكالياتهالمبحث سوف نستعرض مفهوم أسهم الخزينة 

 المطلب األول: مفموم أهسم  الخيينة. -

 القانونية.اإلشكالية المطلب الثاني:  -

 االقتصادية. اإلشكاليةالمطلب الثالث:  -

 مفموم أهسم  الخيينة ووهسائل تداولما. األول: عناصرلمطلب ا 

. وتعرف 11تعرف أسهم الخزينة بأنها تلك األسهم التي تقوم الشركة بإعادة شرائها بعد طرحها للتداول العادي بين المستثمرين

ح القيمة لم تصب العملية التي وفقا الختبار المالءة المالية على أنه يجوز للشركة شراء أو إعادة شراء أسهمها إذاأيضا بأنها تلك 

. وبدوره لم يقم المشرع 12لمبالغ المطلوبة للحفاظ على قيمة األسهمالسوقية ألصولها، نتيجة لهذا الدفع، أقل من مجموع التزاماتها وا

 الكويتي بالتصدي لتعريف عملية شراء الشركة ألسهمها أو ما يسمى بأسهم الخزينة.

                                                           
 023ص 2314 ،الطبعة الرابعة والتوزيع،دار الحامد للنشر  عمان، المالية،اإلدارة  حداد،د.فايز سليم 10 

11 Ibid 
12 Robert Demers. Achat et rachat d'actions en vertu de la Loi régissant les sociétés commerciales 

canadiennes. Les Cahiers de droit, 22.1, 1981, P 55–79 à 66. 
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الشركات على ذكر اآللية التي يجوز فيها للشركة تخفيض رأسمالها دونما إيراد ثمة من قانون  173حيث اكتفى بعجز المادة   

 تعريف. وبناء عليه فسوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين كالتالي:

 الفرع األول: عناصر مفموم أهسم  الخيينة. -

 الفرع الثاني: وهسائل تداول أهسم  الخيينة. -

 خيينة.الفرع األول: عناصر مفموم أهسم  ال

وبناء على التعريفات السابقة يتضح لنا بعد استعراض مفاهيم مختلفة ألسهم الخزينة يتضح لنا أنها تشترك في العناصر إجماال. 

 مجموعة من العناصر المهمة في التعريف كما يلي:

.في مفموم أهسم  الخيينة : القيمة اإلهسميةأوال -  

ة . وتعرف القيمجأ لطرق مهمة من أجل تثبيت السعروتل يقل عن القيمة اإلسميةبما ال أن الشركة تطرح هذه األسهم للتداول  

. 13ابتداء من مجموع القيم اإلسمية لجميع األسهم التي يتكون منها رأس مال الشركةاإلسمية بأنها القيمة التي دفعت فيه المتالكه 

مة وتمثل في غالب األحيان القي سوق المالقيمة األسهم التي تباع بها في وذلك على خالف القيمة السوقية والتي تعرف بأنها 

األقرب للحقيقة إن صح التعبير عن ذلك وبالتالي فقد تكون أعلى أو أقل من القيمة األسهم بحسب توفر المعلومات وسلوك 

  . 14المستثمرين عموما

 .المدف من القيمة اإلهسمية :ثانيا -

لب ن استجابة لطالحاالت عن طريق تخفيض رأس مالها خاصة في أزمات الركود االقتصادي وقد يكوتلجأ الشركة في مثل هذه  

كما حدث في الكويت مثال في  .15المساهمين في ذلك من أجل إعادة النقد غير المستغل لهم وذلك من أجل توزيع األرباح مثال

 أزمة الكورونا مع بعض الشركات حيث لجأت لهذا األسلوب.

نالحظ أيضا أن الشركة وفقا لهذه العملية فإنها تسعة للحفاظ قيمة أصولها وذلك بعدم إدخال هذه األسهم المعاد شرائها : ثالثا -

  واعتبارها أصال في حد ذاتها.

 

 

 

                                                           
 030، ص1996األولى،  العربية، القاهرة، الطبعةالشركات، دار النهضة  أحمد،د.عبدالفضيل محمد 13 

 49-44ص 2333أحوالها ومستقبلها، اإلسكندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر،  المالية،د.محمود أمين زويل، بورصة األوراق 14 

ناجي الحيالي، مدى تأثر المزيج التمويلي على السياسات المالية للشركات، مركز الكتاب األكاديمي، الطبعة  د. وليدد.حسين خليل شحاذة و 15 

 14األولى، ص
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 الفرع الثاني: وهسائل تداول أهسم  الخيينة. 

كان البد من بيان آلية ووسائل تداولها وذلك ألن هذه المسألة  الخزينة،بعد استعراض مجموعة من العناصر المشتركة لمفهوم أسهم 

كذلك فإنه عملية إعادة شراء األسهم من حيث المفهوم عادة ما تتم عبر  وبالتالي،في نظرنا هي غير منفكة عن سابقتها منطقيا. 

 :ثالث طرق

 المباشر في السوق. أوال: التداول -

ول في هذه الحالة ويتم التدا المساهمين مما يزيد الطلب على السهم في السوق فيرتفع سعره بالتالي.مباشرة بين فإما أن يتم تداولها 

ذب أولهما ج رئيسان،بشكل عام عن طريق العرض األولي لألوراق المالية لغاية وصول األوراق ليد الجمهور ولهذا األمر سببان 

ات لشركات اإلصدار بهدف إعطاء معلومات حول القيمة السوقية لألسهم المستثمرين وتوفير المعلومات وثانيهما تجميع المعلوم

 .16في السوق

 التداول عبر العطاءات.ثانيا:  -

أن تتم عبر العطاء حيث تقوم الشركة بطرح عطاء لشراء عدد معين من األسهم عند سعر محدد يكون أعلى من سعر السوق 

 البائعين. لتشجيع

 التداول عبر التفاوض. ثالثا: -

هو أن يتم بيع الورقة المالية ويقصد في التفاوض  .17تتم عبر التفاوض وذلك من خالل أن يبيع مساهم أو مستثمر كبير أسهمه أن 

 .18من خالل التفاوض على سعرها في الشراء حيث أن لهذا التفاوض القدرة على رفع سعر الورقة المالية من قبل صاحبها

 القانونية ألهسم  الخيينة.اإلشكاليات المطلب الثاني: 

إال أن هذا األمر ال يخلو من مجموعة إشكاليات قانونية تتمثل  لها،رغم ما تحققه أسهم الخزينة من منافع على الشركة المصدرة 

 ئها،شراأوال في مدى إمكانية الشركة في التعاقد مع نفسها وذلك من خالل طرح هذه األسهم للتداول ثم أن تقوم هي مجددا بإعادة 

 كذلك ما قد تمثله من إخالل لحق الدائنين من خالل إنقاص رأس المال. وعلى ذلك فسوق نقسم هذا المطلب لفرعين كالتالي:

 القانونية في تعاقد الشركة مع نفسما. إلشكاليةاالفرع األول:  -1

.الدائنينص رأس المال وحقوق القانونية في إنقا اإلشكاليةالفرع الثاني:  -2  

                                                           
  63ص والتوزيع،شركة دار األكاديميون للنشر  لمالية،االمدخل إلى األسواق  الجميل،أ.د.سرمد كوكب 16 

 020ص سابق،مرجع  حداد،د.فايز سليم 17 
18 Thomas Bates, Michael Lemmon, James Linck, Shareholder wealth effects and bid negotiation in freeze-out 

deals: Are minority shareholders left out in the cold?, Journal of Financial Economics, Journal of financial 

economics v 81.3, 2006, P 681-708 at 681. 
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 القانونية في تعاقد الشركة مع نفسما. شكاليةالفرع األول: اإل - 

في فرضية إعادة الشركة لشراء أسهم الخزينة فإن الشركة المصدرة تقوم بطرح هذه األسهم للتداول في السوق عبر العرض 

األولي وقد تكون مكلفة من قبل المساهمين بإعادة شراء هذه األسهم مجددا لكي تحافظ على قيمتها من االنهيار أو من أجل توزيع 

لى علكن مجددا ما يثير التساؤل والريب هنا عن مدى قانونية وجواز تعاقد الشركة مع نفسها. أرباح وزيادة التدفقات النقدية. 

الضرورة االقتصادية. وقد يدخلنا ذلك إلى عدد من الفرضيات لعل أهمها المصلحة المنشودة  استلزمتهااعتبار عملية خاصة ربما 

 .موجه من قبل األغلبيةإذا كان مجلس اإلدارة 

نحن نتحدث في هذه الحالة حول إمكانية أن تتعاقد الشركة وفقا لمفهوم شخصيتها ز تعاقد الشركة مع نفسما: أوال: مدى جوا

وحقيقة فإنني أميل إلى الرأي  ،19وهي حالة تثير الريبة والشك على حد تعبير بعض الفقهاء االعتبارية المستقلة مع نفسها مجددا.

 دم إمكانية هذا األمر نظريا ولهم حججهم كالتالي:عحيث المعارض الذي ال يبرر هذا األمر ففي الفقه 

طبيعة العقود تستلزم التوفيق بين مصلحتين متعارضتين كعقود المعاوضات مثال حيث تتم المفاوضات بين  إن: طبيعة العقود -1

 .20براز مصلحته وهو ما يغيب حال تعاقد الشخص مع نفسهشخصين كل منهما يسعى إل

بينما حال تعاقد  21أنه يستلزم في العقود عامة تالقي إرادتين فاإليجاب يرتبط بالقبول من أجل إبرام التعاقدتالقي اإلرادتين:  -2

 .الشركة مع نفسها حقيقة فليس هناك هذا األمر

ا عن في التعاقد مرة باعتباره نائب باإلنابةحتى القائلين  جدا،حالة خاصة وشاذة  تعدأن تعاقد الشخص مع نفسه حالة خاصة:  -3

 .22تجاوزا في حدود إنابته ذهبوا العتبارها غيره ومرة أخرى باعتباره أصيال عن نفسه يعتبرا

بر نائبا عن اإلدارة فإنه يعتوقد يثور تساؤل من أن مجلس اإلدارة في حقيقته تطبيقا لمبدأ فصل الملكية عن مصالح متضاربة:  -4

مجموع المساهمين وقد استنكر الفقه تعاقد الشخص بوصفه وكيال عن أصيلين اثنين باعتبار أنه سوف يرجح مصلحة أحدهما على 

وهو ما ينطبق في حالتنا الماثلة حيث أن مجلس اإلدارة ربما سيتعرض لضغط من قبل كبار المستثمرين وهو ما سنبينه  23اآلخر

 فرع التالي.في ال

                                                           
 راجع في هذا المعنى 19

Cathrine Prieto, La société contractante, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1995 
 رمضان أبو السعود، مبادئ االلتزام في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 1944، ص74. 20

21 Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, Les obligations. le TOURNEAU, 

Mandat, Rép. civ. D., avril 2006, n° 223, p. 37. 
د. محمد السيد فارس، التعاقد مع النفس بين النظرية والتطبيق: مفهوم وحكم التعاقد مع النفس وتطبيقاته المعاصرة، مجلة القانون واالقتصاد  22

022في  439-016، ص92)ملحق خاص بالعدد   
23 André ROUAST, Traité pratique de droit civil français, t. XI, Contrats civils, 2e partie, LGDJ, 1954, p. 244. 
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األصل أن يعمل مجلس اإلدارة وفقا لمصلحة المساهمين بما جميعا بما يحقق النجاح توجيه مجلس اإلدارة من قبل األغلبية: ثانيا:  

. 24للشركة وهو ما يسمى بواجب تحقيق النجاح. ويعرف هذا الواجب وااللتزام بأنه واجب تحقيق أرباح المساهمين وتعظيمها ككل

حقيق من أجل ت ل هنا أن يعمل مجلس اإلدارة موجها من قبل كبار المساهمين كالمحافظ المالية وصناديق االستثمارلكن ما قد يحص

أرباح خاصة وتغليب مصالحهم المرتبطة بهم ارتباطا وثيقا على حساب المصلحة الجماعية للشركة أو على حساب مصلحة 

 :األقلية. وتتمثل هذه المسألة في عدة أمور كالتالي

: فيستطيع المساهمون األغلبية بناء على دورهم وغلبتهم في الشركة وضع السياسات العامة التي تدار وضع هسياهسات الشركة -1

 .25وتوجه في ضوئها الشركة ونشاطاتها التجارية

ة الخاصة جل المنفع: حيث تملك األغلبية القوة والهيمنة الكافية لفعل ذلك من أاألغلبية لمصلحةاهستغالل المعلومات الداخلية  -2

 بحكم مناصبهميترتب على هذا المنع تجريم االستعمال والمتاجرة في استغالل هذه المعلومات  ثوحي .26بهم والمتعلقة بالشركة

 .27واطالعهم عليها

وعليه فإنهم يستطيعون الهيمنة على  اإلدارة،وفي ضوء ما ذكر فإن لهؤالء األغلبية توجيه مجلس  توجيه مجلس اإلدارة: -3

 .28مصالح الشركة وتوجيهها لصالحهم

عما إذا كان األغلبية يستطيعون توجيه مجلس اإلدارة لشراء أسهم الخزانة وذلك من أجل تعظيم أرباحهم  نتساءلوعليه نستطيع أن 

ن الشركة وفي ذلك إجحاف بحق هؤالء أو حتى فإنهم يستطيعون االستحواذ على أسهم األقلية من أجل إخراجهم م جهة،من 

األخيريين وهو ما يثير الريب واالستغراب في خصوص هذه العملية خاصة وأن الجمعية العامة يحكمها مبدأ المساواة بين 

المساهمين. حيث يعرف هذا المبدأ بأنه المساواة بحسب المراكز القانونية لكل مساهم في الشركة يشارك في صنع قراراتها وله 

 .29وذلك بهدف إنجاح الشركة لتزامات على عاتقها

 

                                                           
24 Shelley Marshal and Ian Ramsay, Stakeholders and directors duties:  law, theory and evidence, Forum: 

Stakeholders and Directors Duties: Law, Theory and Evidence, P291-316 at 291. 
25 Philip Anisman, Majority-Minority Relations in Canadian Corporation Law: A Majority-Minority Relations 

in Canadian Corporation Law: An Overview, Canada-United States Law Journal, Vol 13.8, 1988, P83-134 at 

86. 
26 Thibault Biebuyck, Ariane Chapelle et Ariane Szafarz, Les leviers de contrôle des actionnaires majoritaires, 

revue governance, vol 1.2, 2002 P1-28 à 3. 
27 Harry McVea, What's Wrong with Insider Dealing, Journal of legal studies, vol 15.1, 1995, P 390-414 at 

390. 
28 Claude Champaud, Le pouvoir de concentration de la société anynome, Sirely, Paris, P108. 
29 Momath Ndiyah, L’inégalité entre associes en droit des societes, thèse en vue de l’obtention du doctorat de 

Droit à l’université  de la  Sorbonne, 2017 p30. 
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 القانونية في إنقاص رأس المال إخالال بحق الدائنين. اإلشكاليةالفرع الثاني:  

األصل أن يشكل رأس المال الشركة ضمانا عاما للدائنين. وذلك ألن حق الدائنين في ديونهم على الشركة من حيث األصل العام 

أن يكون لهم حق الرجوع على المساهمين في أموالهم إذ أن القاعدة القانونية تنص على أن الشركة يقتصر على رأس المال دون 

من المتصور إن إصدار أسهم الخزينة . و30في هذا السياق بشخصيتها االعتبارية تتكون لها عالقة مديونية بينها وبين المساهمين

عارف عليه كما هو مت العاديين. إذ الدائنينبحقوق الدائنين خصوصا بالتالي سيؤدي إلى تخفيض رأس المال سيؤدي إلى اإلضرار 

 وبيان ذلك كالتالي: 31من حيث األصل أن الضمان العام لوحده ال يكفي لضمان استيفاء الدين

تأثر الدائنين بعملية اهستصدار أهسم  الخيينة: قد يتأثر الدائنون بمذه العملية في حال قيام الشركة بإعادة شراء  أوال: مدى

خاصة إذا انطوت هذه العملية على هسوء نية. وبينا ذلك  الدائنينأهسممما حال اهستصدار أهسم  الخيينة وهو ما قد يضر بمصلحة 

 كالتالي:

الدين من حيث وجود ما يضمنه فإذا كان محض التزام شخصي يختلف عن كونه إذ ا كان مضمونا تختلف قوة  ترتيب الدائنين: -1

 بأحد التأمينات العينية أو الشخصية وبذلك تأتي المفاضلة في استيفاء الدين.

رأس المال هو الضمان العام: لما كان رأس المال الشركة المدرجة في حقيقته ضمانا عاما للدائنين باختالف درجاتهم فإن هذا  -2

ورا يمارسون د الدائنينالتخفيض أو اتخاذ قرارات من شأنها الخفيض فإنه كان لزاما الحفاظ على حقوق هؤالء. ومن المعلوم أن 

 وصوال إلى إنجاحها. جوهريا في تمويل الشركة وذلك

 وضعم ،لمواجمة هذا األمر: قد يستطيع الدائنون إذا ما التفت المشرع عموما لمعالجة  الدائنينثانيا: الحلول المطروحة على 

ويضعف من ضمانم  العام. وبيان  الدائنينأهسم  للخيينة هسيضر بمراكي  إصدارخاصة إذا كان تخفيض رأس المال من أجل 

 ذلك كالتالي:

في ممارسة حق االعتراض حال تخفيض رأس مال الشركة من أجل  الدائنين: يستلزم ضمان دور ومشاركة حق االعتراض -1

لك ل حقهم في ذمن شأنه المساس بحقوقهم كحا تخفيضفي االعتراض إذا كان هذا ال حق للدائنينإصدار أسهم خزينة بأن يكون 

ينات العينية الممتازين كأصحاب التأم الدائنينالعاديين فقط بل يمتد ليشمل  نينالدائفي اندماج الشركات وهذا الحق ال يقتصر على 

 .32أو الشخصية حال إذا كان تخفيض رأس المال في االندماج يؤثر على حقوقهم

وتطبيقا  فإنه قد يجوز الخزينة،في حال تم استصدار أسهم  للدائنين: من أجل إنقاذ الموقف بالنسبة دعوى عدم نفاذ التصرفات -2

. 33لدائنينلللقاعدة العامة بالنسبة للدعوى البوليصية في حالة إثبات أن إخفاض رأس المال كان القصد منه إضعاف الضمان العام 

                                                           
30 Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy, Droit Des societes, Lexis Nexism 34 edn, Paris, 

2021, 245. 

 2، ص1973د.عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت 31 

 562، ص2316الصغير، النظام القانوني الندماج الشركات، دار الفكر العربي، اإلسكندرية،  عبد الغنيد.حسام الدين 32 

 144، ص1957القاهرة،  التجارية،ت الشركا يونس،د.علي حسن 33 
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للمحافظة على ضمانهم العام من تصرفات المدين الضارة بهم عن  للدائنينوتعرف الدعوى البوليصية بأنها الدعوى التي تمنح  

 .34حكم قضائي بعدم نفاذ هذه التصرفات بمواجهتهم استصدارطريق 

 المبحث الثاني: تعارض فكرة أهسم  الخيينة مع عدد من النظريات االقتصادية.

عددا مهما من المواضيع المرتبطة بشكل أو بآخر بموضوع استصدار الشركة ألسهم الخزينة من أجل  المبحث،في هذا  يتناول

 . ثم تعارضالمساهمينإعادة شرائها. لعل ما يأتي في صدارة هذه المواضيع المهمة تعارض فكرة أسهم الخزينة مع حماية صغار 

عارض فكرة أسهم الخزينة مع مصلحة الشركة الجماعية. وعليه فسوف فكرة الخزينة مع مفهوم كفاءة السوق المالية وفي النهاية ت

 يتم تقسيم هذا المبحث كالتالي:

 .اهمينالمطلب األول: تعارض فكرة أهسم  الخيينة مع حماية صغار المس

 المطلب الثاني: تعارض فكرة أهسم  الخيينة مع مفموم كفاءة السوق المالية.

 ة المالية للشركة.ءالخيينة مع المالالمطلب الثالث: تعارض فكرة أهسم  

 

 المطلب األول: تعارض فكرة أهسم  الخيينة مع حماية صغار المساهمين.

عمل مجلس اإلدارة ال سيما وأن القوانين تأتي أحيانا إن فكرة حماية المساهمين عموما صغارهم وكبارهم تأتي على رأس أولويات 

. ويقسم المساهمون في هذا 35الشركة بالشفافية ضمانا لتحقيق أفضل المكاسب لهم لتلزم مجلس اإلدارة أثناء تنفيذ استراتيجية

الصدد لكبار المساهمين وصغارهم. وغالبا ما تحرص القوانين في العموم من توفير الحماية المطلوبة لصغار المساهمين بحسبان 

لفنا في مواضع متقدمة أنهم يهيمنون على فكبار المساهمين كما أسوضعهم الضعيف داخل الشركة ولوضع توازن في القوى. 

 مصالح الشركة وبالتالي كان من الممكن لهم واقعيا تسيير مسألة استصدار الشركة ألسهم الخزينة من أجل إعادة شرائها.

 كالتالي: هذا المطلبلي فسوف نقسم بالتاو

 الفرع األول: مفموم صغار المساهمين.

 الخيينة مع مصلحة صغار المساهمين.الفرع الثاني: كيفية تعارض أهسم  

 

 

                                                           
 د. فارس محمد العجمي وأعباله محمد الدوسري، أحكام االلتزام في القانون المدني الكويتي-الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 2315، ص40 34

35 Christian At, Nathalie Chappe, Pierre-Henri Morand, Lionel Thomas, Protection des actionnaires et 

bénéfices privés Doit-on aller plus loin que la loi ? Dans Revue économique, vol 58.6, 2007, P 1207- 1220 à 

1207. 
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 الفرع األول: مفموم صغار المساهمين. 

وعليه فيمكن تعريف صغار المساهمين بأنهم أولئك المساهمون الذين يمتلكون نسبة من األسهم تقلل من حجم مشاركتهم في 

درها إنهم يخضعون للقرارات التي تصبل على العكس ف الجمعية العامة للمساهمين وبالتالي مشاركتهم في صنع قرارات الشركة

في شركة قد وجهت مصلحتها بأنها قد تم توجيهها  . والعلة في ضآلة مشاركتهم أن36الجمعية العامة والمحكومة من قبل األغلبية

 . وسنتناول المسألة بشيء من التفصيل كالتالي:37لكبار المساهمين

إن وصف المساهمين بالصغار ال ينفي عنهم صفة الشريك وبالتالي فإن أوال: انطباق وصف الشريك على صغار المساهمين: 

مشاركتهم ال تنتفي بالكلية في صنع القرار بل كان لزاما من أجل مصلحتهم المقررة المشاركة في ذلك وذلك بتفعيل حق الحضور 

ه صة من األسهم وبالتالي ما يمكنذلك الشخص الذي يملك حوالتصويت في الجمعية العامة للمساهمين. ويعرف الشريك على أنه 

والقوانين في عموما تحرص على حماية أقلية المساهمين لما يشكله ذلك من . 38من العمل لمصلحة الشركة والتدخل في شؤونها

ن يوتحقيقا لمبدأ العدالة بين المساهمين من جهة أخرى. وبالتالي حتى يتكون لدينا مفهوم صغار المساهم جهة،جذب المستثمرين من 

 فإنه يلزم توافر العناصر التالية:

 ينبغي من أجل إضفاء وصف مساهم على شخص ما أوال أن يكون لديه نسبة معينة من األسهمامتالك نسبة معينة من األهسم :  -1

 المساهم في حقيقته هو مالك سهم. . ذلك تطبيقا لفكرة أنالمكونة لرأس مال الشركة

تكون هذه األسهم المملوكة للمساهمين تمكنهم من الحق في الحضور والتصويت ألنها  يجب أنحقوق المشاركة والتصويت:  -2

 .39تعتبر من قبيل الحقوق األساسية في هذا السياق

إن ما يترتب كنتيجة حتمية المتالك المساهمين الحق حق االعتراض على القرارات الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين:  -3

الحق في تسجيل االعتراضات على القرارات الصادرة من الجمعية العامة بل وفي بعض األحيان  في الحضور والتصويت هو

 يمتد هذا الحق ليصبح الحق في التظلم لدى هيئة سوق المال لدى لجنة التظلمات في بعض األحيان.

ون طط الخاصة في تسيير شئإن مجلس اإلدارة لدى وضعه الخثانيا: ليوم وضع صغار المساهمين في اعتبار هسياهسية الشركة: 

. ولما كان المساهم مالك لجزء من األسهم في الشركة المحظورالشركة فعليه التزام بوجوب مراعاة مصلحة األقلية حتى ال يقع في 

 وباعتباره شريكا في رأس المال فإنه ينبغي على مجلس اإلدارة اعتبار مصلحته في الحسبان. وبيان ذلك كالتالي:

                                                           
36 Schmidt Dominique, les droits des minorites et les offres publiques, Recc, Dalloz, 2007, P1887. 
37 Schmidt Dominique, Les associés et les dirigeants : actionnaires minoritaires, un combat légitime ? Cahiers 

de droit de l’entreprise, vol 5.1, 2005, P58. 
38 Alain Viandier,  La notion d'associé, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1978, P 

156. 
39 Gervais Muberankiko, La place des associés minoritaires dans la gouvernance des entreprises en droit 

OHADA, L’hamarttan, Paris, 2019, P21. 
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إن مجلس اإلدارة يعتبر وكيال عن المساهمين عموما وبالتالي فإن من المتعين على مجلس  :الشركة بالتقاضيعدم إرهاق  -1 

اإلدارة أن يعمل لمصلحة الشركاء عموما. وإال فإنه سينتج عن ذلك اضطهاد بحقوق أقلية المساهمين وبالتالي كنتيجة حتمية إرهاق 

البطالن المختلفة. فاألسلم لمجلس اإلدارة من ناحية عملية الموازنة بين  ودعاوىالشركة بدعاوى المسؤولية ضد مجلس اإلدارة 

اطها مثال ما قد يمس بنش والدائنينمختلف المصالح. وإال فالمحصلة النهائية هي اهتزاز ثقة المتعاملين مع الشركة كالموردين 

من االستثمار في شركة سيئة السمعة خوفا من أن وقد يمتد هذا األمر أن حيث قد يتوجس المستثمرون الخارجيون  ،التجاري

 .40يصبحوا أقلية فيها وبالتالي هضم حقوقهم

بحيث يتفق المساهمون األقلية بهدف موازنة القوى عقد األقلية اتفاقية خاصة مع مجلس اإلدارة لتوفير حماية إضافية لم :  -2

دارة على توفير حماية إضافية لهم من خالل نشاط الشركة بينهم وبين األغلبية المهيمنة على مفاصل الشركة مع مجلس اإل

ولذلك ووفقا لهذه االتفاقيات فإن مجلس اإلدارة سيعمل على خدمة أقلية المساهمين بما يضمن  .الخارجي نظير مقابل مكافأة مجزئة

 41حقوقهم كما في حالة تقديم عرض منافس لعرض االستحواذ

ألقلية أن يتمتعوا بضمان عدم اإلضرار بمصالحهم خاصة في ا بإمكانف سبق،وبالتالي ووفقا لكل ما ضمان مصالح األقلية:  -3

صدار الشركة ألسهم الخزينة من خالل إعادة شرائها من البورصة. هذا من شأنه أن يقيم التوازن بين مصالح المساهمين إحال 

 المختلفة.

 حة صغار المساهمين.الخيينة مع مصلالفرع الثاني: كيفية تعارض أهسم  

أنه أمكن من قبل أغلبية المساهمين الضغط على مجلس اإلدارة من أجل طرح أسهم الخزينة  سابقة،أسلفنا كما تقدم في مواطن 

من أجل إعادة شرائها من السوق مجددا. وهو ما شأنه أن يقوم على حيلة مفادها تقوية نفوذ األغلبية المساهمة في الشركة والتقليل 

ين من جهة. وصورته أن يضغط كبار المساهمين على مجلس اإلدارة وهو ما يضر حتما بأقلية المساهم المساهمين.من وجود أقلية 

من أجل استصدار أسهم للخزينة يترتب عليها زيادة في ملكية كبار المساهمين واالختباء خلف تلك الحيلة لتجنب تقديم عرض 

ل وفي كل األحوا الخروج،لى استحواذ الزامي. أو قد يتم عن طريق رفع نسبة االستحواذ داخل الشركة من أجل إجبار األقلية ع

ان وبي من خالل دفع عالوة شراء أسهم مسيطرة. المساهمينفإن شراء إصدار أسهم خزينة إلعادة الشراء سيزيد من منافع كبار 

 ذلك كالتالي:

                                                           
40  Hodge O'Neal, Oppression of Minority Shareholders: Protecting Minority Rights, Cleveland state law 

review, vol 35.1, 2007 P121-146 at 121. 

د. عايض راشد المري، حماية أقلية المساهمين في حال االستحواذ على الشركة: دراسة في القانون الكويتي، مجلة كلية القانون الكويتية 41 

  106لدى  153-137، ص2323، سبتمبر، 0العدد –العالمية، السنة الثامنة 
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يعرف عرض االستحواذ االلزامي بأنه التزام يقع على عاتق صاحب الحصة المسيطرة من  عرض االهستحواذ االليامي: أوال: 

. ويقصد من تقرير هذه القاعدة تحقيق 42األسهم وحقوق التصويت في تقديم عرض استحواذ لبقية المساهمين في شركة مدرجة

 كالتالي: سنعرضهاعدة مقاصد 

فإن مفهوم عرض االستحواذ االلزامي ينشد في حقيقته تحقيق مبدأ العدالة  سلفا،كما تم إيراده : 43مبدأ المساواة بين المساهمين -1

. وبالتالي %03من عدة أوجه. فأوال الفرض أنه إذا رفع المستحوذ نسبة استحواذه إلى  المسألةويمكن تصور هذه المساهمين.  بين

وذلك يحقق  %03مين بنفس سعر العرض الذي اشترى به أسهم لبقية المساه %73فإنه من المتعين على مقدم العرض تقديم 

أيضا يحقق مبدأ أنهم قد ال يريدون التواجد مع مستحوذ  %03للبقية الباقية فرصة الخروج من الشركة بنفس السعر الذي خرج به 

مستحوذ إنما يريد . ونظمت هذه المسألة على افتراض قرينة وهي أن ال44%03جديد فيرغبون بالخروج من الشركة كما خرج 

 زيادة نسبة استحواذه ليكمل السيطرة بالكامل على الشركة.

وبيان ذلك من خالل عمليات شراء متعددة وفي تواريخ متباعدة، بحيث يتم الشراء من الحد من ظاهرة االهستحواذ المتعدد:  -

 .45وهو ما من شأنه اإلخالل بالمساواة فيما بين المساهمين وحملة األوراق المالية مجددا ،بعضهم بسعر أعلى من اآلخرين

من األسهم وحقوق  %93وهي حالة مشهورة حال بلوغ نسبة المستحوذ سيطرة مطلقة تبلغ حوالي  ثانيا: التخارج االليامي:

بشراء  %93لمساهمة بإجبار األغلبية المهيمنة على فإن غالبا ما يتيح المشرع فرصة لألقلية ا المدرجة،التصويت في الشركة 

 وسنقوم عليه في تفصيل المسألة كالتالي: وفي ذلك توفير حماية إضافية ألقلية المساهمينالمتبقية لألقلية  %13أسهم ال

حال عرض االستحواذ . وال تختلف كثيرا أسباب هذا التنظيم عن فكرة حماية األقلية 46: تشابه الفكرة مع االهستحواذ االليامي -1

 االلزامي لكن الفكرة أن األقلية في هذه الحالة ليس لهم دور كبير ومؤثر.

األصل لدى االستحواذ على األسهم المملوكة لألغلبية فإن المشتري يدفع سعر أعلى من القيمة السوقية عالوة السيطرة:  -ثالثا

 مضافا عليها عالوة السيطرة. 

                                                           
42 Edmund-Philipp Schuster, The mandatory bid rule: efficient, after all? The modem law review, vol 67.1, 

2913, P531-560 at 531. 

 يذهب البعض للقول أن هذا المبدأ ال يترتب عليه بالضرورة تطبيق المساواة الكاملة بين المساهمين، وإنما هي نسبية بحسب المجموعة التي43 

  المساهمين بعضهم عن بعض، انظرينتمون لها، وعليه يترتب جواز إصدار أسهم مختلفة من حيث الحقوق تميز 

 .256، ص2321دار الثقافة للنشر والتوزيع،  مقارنة،دراسة  والخاصة،فوزي سامي، األحكام العامة  د. محمد
44 Paul L Davies, The notion of equality in European takeover regulation, January- 2002. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=305979 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.305979 

التنظيم التشريعي لعروض الشراء اإلجباري بقصد ا ألحكام قانون سوق رأس المال ًاالستحواذ على الشركات المقيدة  د. هاني سري الدين،45 

 46، دار النهضة العربية، القاهرة، ص2310بالبورصة وفق .
46 Isabelle Martinez, Stéphanie Serve, Gestion des résultats et retraits volontaires de la cote ; Le cas des opro 

en France, Association Francophone de Comptabilité, 2011/1 Tome 17 P 7 -35 à 9. 
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لمستحوذ غالبا ما يسعى إلى تغيير استراتيجية الشركة ونطاق أعمالها وربما تغيير مجلس اإلدارة والسبب في ذلك يكمن في أن ا 

 . وسنقوم بتفصيل المسألة كالتالي:47وهو األمر الذي يجعل االستحواذ على هذه األسهم أن يدفع فيها المستحوذ سعرا مضاعفا

ول الشركة والربح لقيمة أصاألصل وفق تقييم السعر الحقيقي للسهم أنه يتم تقييم سعره وفقا تقيي  هسعر السم  لدى االهستحواذ:  -1

. والفكرة الحقيقة من تبرير قيمة السهم بعالوة فوق القيمة الحقيقية هي ما قد تنتج عنه عملية االستحواذ من تطوير 48المتوقع تحقيقه

اءة وهو ما يدعم بدوره فكرة كف دفع المستحوذ سعر أعلى من القيمة السوقيةالشركة وبالتالي فإن القيمة الفعلية هي أن ي ألداء

فقا فإنه و سيطرة،إذا قام المستحوذ بتوسيع نطاقه وملكيته بشراء المزيد من أسهم وحصص ما إذا قام  الحال،بخالف . 49السوق

 . 50لنظرية ضغوط السوق فإن سعر األسهم سيرتفع تلقائيا

بينما يختلف الحال مع أسهم األقلية حيث أن تقييمهم الفعلي للقيمة العادلة يعادل سعر السهم السوقي في  :سيطرةفكرة عالوة ال -2

. وبالتالي فقد يتم الضغط من قبل كبار المساهمين على مجلس اإلدارة 51أي عملية بيع أسهم عادية بال خالية من عالوة السيطرة

مجددا من السوق من قبل الشركة وذلك سينتج عنه أن تدفع الشركة عالوة التحكم من أجل استصدار أسهم خزينة إلعادة شرائها 

 للمساهمين الكبار أنفسهم مما يزيد من أرباحهم ونفوذهم داخل الشركة وهذا مما يخل طبعا بمبدأ المساواة بين المساهمين.

 المطلب الثاني: تعارض فكرة أهسم  الخيينة مع مفموم كفاءة السوق المالية.

ى بمصطلح كفاءة السوق هو انعكاس القيمة الفعلية لألوراق المالية المتداولة انعكاسا حقيقيا وفقا للمعلومات المتوفرة في يعن

خمينات ت األرباح،فإن كفاءة السوق تقوم على فرضيات كالتالي: سلوك المضاربين القائم على تعظيم  العموم،. وفي 52السوق

. ولربط هذا المفهوم مع فكرة أسهم 53راق المالية ونهاية مدى توافر المعلومات في السوقوتوقعات المضاربين حول أسعار األو

فإن الشركة تقوم باستصدار هذه األسهم إلعادة شرائها مع تثبيت قيمتها وفقا للقيمة اإلسمية. وهذا من شأنه أن يؤثر على  الخزينة،

 مفهوم كفاءة السوق. وبيان ذلك كالتالي:

 

                                                           
47  Booth, Richard A., Minority Discounts and Control Premiums in Appraisal Proceedings. Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=285649 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.285649  
48 Lynn Stoutt, Are takeover premiums really premiums? market price, fair value, and corporate law, The Yale 

Law Journal, vol 99.1, 1990, P1235-1296 at 1235. 
49  Easterbrook & Fischel, The Proper Role of a Target's Management in Responding to a Tender Offer, 

Haravrd law review, vol 94.1, 1981, P1161-1204 at 1161. 
50 Richard Brealy & Stewart Myers, Principles of corporate finance, McGraw-Hill, New York,3rd edn, P297. 
51 Victor Brudney and Marvin Chirelstein, Fair shares in corporate mergers and takeovers, Harvard law 

review, vol 88.2, 1974, P297-346 at 312. 
52 Eugene Fama, ‘Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, The Journal of Finance, 

vol 25.2, 1970, P 383-417 at 383. 
53 Razeen Sappideen, Explaining securities markets efficiency, Capital markets law journal, vol3.3, 2008, 

P326-342 at 326. 
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 مفموم كفاءة السوق.الفرع األول:  

ة كان ذلك عامل جذب للمستثمرين بحقيقة المعلومات المتداولة وذلك ينعكس انعكاسا صحيحا كلما كانت السوق كفؤ الحقيقة،في 

وبالمثل فإن من العناصر . 54من اتخاذ قرار استثماري من دخول السوق من عدمه المستثمرفي تسعير الورقة المالية وهو ما يمكن 

ترتبط بمفهوم الكفاءة هي اإلدارة السليمة للشركة وبالتالي فإذا كانت إدارة الشركة سيئة من حيث النشاط التجاري فإن ذلك التي 

ذا ن يكون ذا محل كبير في هسينعكس سلبا على سعر األوراق المالية وبالتالي فإن أمر هبوط وانخفاض سعر الورقة من شأنه أ

 . وبيان ذلك كالتالي:السياق

 ال: مدى انعكاس توافر المعلومات على هسعر الورقة المالية.أو-

يعتمد المضاربون على على معلوماتهم الشخصية وتنبئاتهم الخاصة لكنهم ما يخفقون في التقدير السليم لسعر الورقة المالية  أحيانا،

فإنه من المتصور أنه يلزم لتنبئ القيمة الفعلية لألوراق المالية المتداولة هي االعتماد  وبالتالي،. 55وهو ما يفضي إلى فشل صفقاتهم

 على المعلومات المتوافرة في السوق حتى يمكن التنبؤ بطريقة صحيحة. وتفصيل ذلك كما يلي:

معلومات المتاحة في السوق فإن األصل هو االعتماد على ال سليمة،: من أجل إجراء تنبؤات المعلومات المتوافرة في السوق -1

 عىل الشركات المدرجة والمنظمين للبورصةوهو ما ينشئ التزاما قانونيا  والتي يمكن للجميع من قبل المضاربين الدخول إليها.

 ال يستطيع أن المضاربون وعموما،. 56بضرورة جعل المعلومات متاحة للجميع وعدم حكرها على طائفة معينة من المستثمرين

استعمال هذه المعلومات بغية تحقيق أرباح غير عادية. فاألصل العام أن المعلومات ال تعكس قيمة متطابقة للورقة المالية لكن 

 .57حديثة وسريعة االنتقال من جهة للمعلوماتالقيمة األكثر قربا للحقيقة وذلك بسبب االستجابة السعرية السريعة 

كلما زاد تحقيق األرباح وارتفع السعر في  األصل،كما في القاعدة أنه كلما زادت المخاطر المتوقعة على تقيي  المخاطر:  -2

كنتيجة حتمية. والمخاطر المرتبطة بالعملية هي تلك المخاطر المرتبطة بمحفظة األسهم من جهة أو المخاطر المرتبطة بالسوق 

  لذلك،. ووفقا 58بشكل عام

                                                           
54 Supra note 52 at 383. 
55 Brice Corgnet, Mark DeSantis and David Porter, The distribution of information and the price efficiency of 

the distribution of information and the price efficiency of markets, ESI Working Paper 18-09. Retrieved from 

https://digitalcommons.chapman.edu/ esi working papers 247, P11. 
56 Ronald J. Gilson and Reinier Kraakman,  The mechanisms of market efficiency, Virginia Law Review, vol 

70.1, 1984, 549-643 at 554 
57 Gabriel Hawawini, Market efficiency and equity pricing: International evidence and implications for global 

investing, Global Investing: A Guide to International Security Analysis and Portfolio Management book 

chapter, 1988, P2. 
58 Whilliam Sharpe, Capital assets prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, The journal 

of American finance association, vol 19.3, 1964, P425-442 at 425. 
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يقومون بإنشاء محفظة األسهم من اجل تقييم سليم للمخاطر المستقبلية بكل حذر معتمدين بذلك على أداء  فإن المستثمرين غالبا ما 

 .59ومن جهة أخرى تقييم المخاطر المرتبطة من أجل تحقيق أفضل األرباح والعوائد المجزية جهة،األوراق المالية من 

 على هسعر الورقة المالية. عمليات انتقال السيطرةثانيا: أثر 

يقصد بعمليات انتقال السيطرة تلك العمليات التي من شأنها نقل السيطرة والتحكم بالشركة من قبل مساهمين إلى غيرهم عن طريق 

أن هذا االنتقال في السيطرة في حقيقته إنما  هنا،البيع أو بمعنى آخر االستحواذ أو عن طريق االندماج بين شركتين. والمقصد 

وبالتالي تحسين أداء الشركة وهو ما سوف يشاع في السوق أن شركة ما قد اندمجت في أخرى وسينتج يهدف إلى تحقيق الربحية 

هي  خرى،أتلقائيا ارتفاع في سعر الورقة المالية. علما أنه ال يستلزم أن تقوم الشركة بأداء أفضل عقب نقل السيطرة من فئة إلى 

 ان ذلك كالتالي:. وبي60فرضية تلقائية في النظام االقتصادي الرأسمالي

يقوم مقدم عرض االستحواذ عادة بتقديم عرض الشراء لجميع األسهم في الشركة المدرجة مع توقعاته بتحسين االهستحواذ:  -1

أداء الشركة خال إتمام استحواذه. عالوة أنه يقدم العرض لمدة زمنية واحدة وبسعر واحد وهو سعر أعلى من القيمة السوقية وذلك 

 لمقارنة،افمجلس اإلدارة في بعض التشريعات  ذلك،السوقي. ومع  المتزايد الضغطسعر كما أسلفنا في مواضع متقدمة تجنبا لفكرة 

يستطيع إجراء احترازات دفاعية ضد عروض االستحواذ وذلك تجنبا الحتمالية استبدالهم من قبل المستحوذ الجديد وهو ما يدخلنا 

 .61هو في مسألة تنازع المصالح

بين شركتين على زوال أحد الشركتين وإضافة رأسمالها للشركة الدامجة أو ذواب ندماج بأنه اتفاق يعرف االاالندماج:  -2

الشركتين من أجل إنشاء كيان جديد كل ذلك مع إضافة رأس المال مثقال بااللتزامات إلى الشركة الدامجة أو في حالة الكيان الجديد 

تداء وجود اتفاق بين مجلسي إدارة الشركتين على مشروع مع زوال الشخصية االعتبارية للشركة المدمجة. هذه العملية تستلزم اب

. وسبب االرتفاع المتوقع في قيمة األسهم هو مظنة تحسين 62االندماج قبل عرضه على الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليه

ي أشكال التركيز االقتصادخاصة باعتبار عملية االندماج أحد  جديد،أداء الشركة بعد االندماج باعتبار خضوع األنشطة لكيان 

 .63وبالتالي سينتج عنه كيان ضخم

 الفرع الثاني: بيان التعارض بين أهسم  الخيينة وكفاءة السوق.

فإن الهدف األساسي من عملية إعادة شراء الشركة ألسهمها عن طريق استصدار أسهم الخزينة هي المحافظة  مسبقا،كما تم إيراده 

  خالفه،والحال على خوفا من االنهيار فتلجأ لحيلة تثبيت السعر. المالية  على القيمة السوقية ألوراقها

                                                           
59 Harry Markowitz, Portfolio Selection; The Journal of Finance, Vol. 7.1, 1952, P 77-91. at 77. 
60 Henry Manne, Cash tender offers for shares-A reply to chairman cohen, Duke Law Journal, vol 1.2 

1967, P231-251. 

راجع في هذا السياق بحثتنا المنشور، عذبي عيد العنزي، التدابير االحترازية ضد عروض االستحواذ الهجومية: دراسة مقارنة، مجلة الملك 61 

 244-239ص ،2323الرياض، ، 02.2عدد  سية،السياسعود للحقوق والعلوم 
62 Yvonne  Cheminade, Nature juridique de la fusion des sociétés anonymes, RTD com. 1970, p. 16. 
63 Henry Calaude, La concentration capitaliste, éd. soc. 1965, P 8. 
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وهو ما ندعو إليه حتما في هذا السياق.  64فاألصل أن مفهوم نظرية كفاءة األسواق ينتج عنها لزوما فكرة رقابة السوق على نفسه 

من شأنه معارضة فكرة كفاءة السوق من الجهة وما فتثبيت السعر لدى الطرح خوفا من انهيار القيمة السوقية لألسهم  وبالتالي،

فكرة التثبيت تخضع لها القيم اإلسمية والتي تمثل نصيب من  األصل،ومن حيث  تولد عنها من نظرية رقابة السوق على نفسه.

 .65رأس المال بما لها من حقوق

 هل فعال تثبيت سعر السهم يحقق ربحية للشركة؟ بيان ذلك كالتالي: اقتصادية،ومن ناحية  

تتميز أسواق المال عموما بخاصية الرقابة الذاتية والتحرر من التسعيرات الجبرية وذلك من خالل رقابة السوق على نفسه:  -أوال

عرف هذا المصطلح بتفكيك الرقابة . وهو ما يعبر عموما بفكرة تحرير األسواق حيث ي66هيمنة قوى العرض والطلب في السوق

ثق . وينب67المالية ليحكم نفسه بنفسه حيث تهدف إلى تحسين كفاءة السوقالكمية والنوعية من قبل الجهات الحكومية على السوق 

. 68مكنة السوق تنظيم نفسه بنفسه من خالل إنشاء هيئة خاصة به تتمتع بالتفويض التشريعي ر متمثل فيخعن هذه المسألة أمر آ

رغم اعتراض بعضهم على عملية التحرير للسوق بحجة أن السوق ليست معزولة عن القوانين ويجب أن تكون مؤطرة  هذا،

 . وبيان ذلك كالتالي:69واحتياجاته ومنظمة بأدواته بما يعكس سيادة القانون

السوق باعتبارها ضرورة لجذب  ينظر إلى فكرة تحرير األسواق بما لها من ارتباط شديد بمسألة كفاءة تحرير األهسواق: -1

وعليه فترتبط نظرية تحرير األسواق وصوال لمفهوم كفاءة السوق . 70المستثمرين وبالتالي تحقيق وتسريع االزدهار االقتصادي

حيث يمكن اإلفصاح عن المعلومات في السوق . 71عن المعلومات والتي هي جوهر الكفاءة في حقيقتها باإلفصاحارتباطا وثيقا 

 .72الثقة والطمأنينة في نفوس المتعاملين والمستثمرين في السوق وصوال إلى تحديد سعر الورقة الماليةمن بث 

                                                           
64 Adam C. Pritchard, Markets as monitors: A proposal to replace class actions with exchanges as securities 

fraud enforcers, Virginia law review, vol 85.6, 1999, P925-1020 at 933. 
65 Bruno Pecchioli, Modification de la valeur nominale des actions et gestion de l’actionnariat: le cas français 

de 2003 à 2007, thèse en vue de l’obtention du doctorat à l’université de Nancy, 2010, P 25. 
66 Solomon Tadesse, The Allocation and monitoring role of capital markets:  theory and international 

evidence, Journal of financial and quantitative analysis, vol 39.4, 2004, P701-730 at 701. 
67 Saoussen Ben Gamra et Dominique Plihon, Politique de libéralisation financière et crises bancaires, Dans 

économie internationale, vol 112.4, 2007, P 5-28 à 8. 
68 Sam Scott Miller, Self-regulation of the securities markets: A critical examination, Washington and Lee law 

review, vol 42.3, 1985, P853-887 at 854. 
69 Marie Anne Frison Roche, Définition du droit de la régulation économique, in M.-A. Frison-roche (Dir.),  

Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004, P 9. 
70 Baptiste Venet, Libéralisation financière et développement économique : une revue critique de la littérature, 

dans la revue d’economie financière, 1994, vol 29.1, P87-111 a 87. 
71 Stephen Wink, The bankruptcy of the securities market paradigm, Virginia law and business review, vol 

9.3, 2015, P369-390 at 369. 
72 Roger Ibbotson, Price performance of common stock new issues, Journal of financial economics, Journal of 

Financial Economics, Vol 2.3,1975, P 235-272 at 236. 
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 السوق ثم خروجهم فور ارتفاع مسألة سرعة التدفقات المالية لألجانب ن خالل دخوللكن البعض يعيب على تحرير األسواق   

 .74المضاربات على اآلجال القصيرة. وهو ما يؤدي يدوره إلى تضخيم عمليات 73األسعار مباشرة

نة لها الدور ن أسهم الخزيوفي الحقيقة فإ وعليه يظل التساؤل قائما حول حقيقة هذه الفرضية.تثبيت السم  وتحقيق الربحية:  -2

وهو  األسعار. بدوره تضخما فيبب سارتفاعا تلقائيا في سعر األسهم ما سي في تقليل األسهم المتداولة في السوق مما يسبب بدوره

ما سينتج عنه عالقة عكسية بين ارتفاع سعر األسهم على المدى القصير من جهة وبين االنهيار المفاجئ له وهو ما سيؤثر على 

  . 75وبين معدالت الضريبة على هذا االرتفاع من الجهة األخرى جهة،من  ربحية السهم بسبب معدالت التضخم

  مكنة تنظي  السوق للوائحه: -3

فإنه من المتفق عليه عدم إيالج إيدي الجهات الحكومية للتدخل في  المالية،من أجل ضبط العمليات التي تحدث في مظلة السوق 

غير محمودة في المجال بما يتعارض  بيروقراطيةعمل المؤسسات المالية ومن ثم التدخل في طبيعة العمليات لتزرع بدورها 

جدر وهو ما حصل فعال أن ينظم السوق بنفسه وذلك من خالل إنشاء هيئات مالية تشرف كان األ لذلك،وطبيعة تحرير السوق. 

على عمليات السوق المالية. نحن نتحدث هنا في هذا السياق عن هيئة سوق المال والتي اعترفت بها تقريبا تشريعات كثيرة بالعالم 

ر في تنظيم العمليات والممارسات المالية. ونظرا وذلك من خالل إعطاء تفويض تشريعي لهذه المؤسسات من أجل مرونة أكب

التشريعي  كان هذا السبب الرئيسي في منح التفويض العالمية،لكثرة التجدد في طبيعة العمليات بسبب ارتباطها بشبكة البورصات 

 اكبة التجدد في العمليات المالية.لهذه الجهة حنى تتمكن من مو

 ة المالية للشركة وأثره على رأس المال.ءخيينة مع المالالمطلب الثالث: تعارض فكرة أهسم  ال

من أجل استصدار أسهم  %13فإنه من المستقر عليه أن الشركة تقوم بتخفيض رأس مالها بنسبة  للمشكلة،من أجل تصور أعمق 

المجال أنها ستلجأ إلى فإن سلوك الشركات في هذا  األمر،الخزينة وذلك إلعادة شرائها من السوق مجددا بعد طرحها. وفي حقيقة 

 عائد المتحصل منلعملية تمويل خاص لتقوم بإعادة الشراء مجددا. فهي لن تلجأ لشراء من عن طريق رأس مالها مجددا. فتدخل ا

وفي حقيقتها فإنها ال تدرج هذا التخفيض من رأس المال الشركة في الخصومات. وهذا يعني  استثماريةهذه العملية باعتباره أرباح 

ة إرهاق الشركة مجددا عبر عقد تمويل جديد مع البنوك والمصارف وجهات التمويل. مما يعني أن العملية قد تكون مرهقة مكن

بالتالي التأثير و للدائنينوهو ما سيؤثر في طبيعة الحال على رأس مالها باعتباره الضمان العام  في حقيقتها للمالءة المالية للشركة.

 على المالءة المالية للشركة.

 

                                                           
73 Kee-Hong Bae, Warren Bailey and Connie Mao, Stock market liberalization and the information 

environment, (2003).CRIF Seminar series. 27. P4. 
74 Bruno Versaevel, La spéculation sur le marché des actions : un phénomène monétaire ?, In: Revue 

d'économie financière, vol 29.1, 1994. Les marchés financiers émergents. P255-284 à 256. 
75 Abdelaziz Rouabah, L'inflation et la rentabilité des actions : une relation énigmatique et un casse-tête pour 

les banques centrales, Dans Économie & prévision, vol 177.1, 2007, P 19-34 à 20.  
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 وسنقوم بالتالي بتقسيم هذا المطلب إلى فروع كالتالي: 

 الفرع األول: تعريف رأس مال الشركة باعتباره أهساهسا للمالءة المالية. -

 .المالية للشركةبالمالءة عملية إعادة شراء أهسم  الخيينة مع لتمويل  التمويل اإلضافي تعارضالفرع الثاني:  -

 .الفرع األول: تعريف رأس مال الشركة باعتباره أهساهسا للمالءة المالية -

في السوق  للتداوللما كانت عملية استصدار الشركة ألسهم الخزينة من أجل إعادة شرائها من السوق بعد طرحها طرحا أوليا 

تنطوي في حقيقتها على تخفيض لرأس المال المصرح به. لزم تعريف رأس مال الشركة وبيان عناصره القانونية واالقتصادية 

سنقوم  الءة،الممع هذه  فيضوبيان حقيقة وجوهر التخفيض ابتداء ومن ثم سنبين مفهوم المالءة المالية وكيفية تعارض هذا التخ

 بذلك كالتالي:

 .76رأس مال الشركة تعريفأوال:  -

يعرف رأس مال الشركة باعتباره مجموعة من الحصص التي تمثل ملكية المساهمين وحصة كل منهم في الشركة بقدر الحصص 

اقد  ذلك،. عالوة على 77وبالتالي فهو الضامن للمساهمين بما يخص توزيع األرباح واستحقاقها االعتبار،التي يمتلكونها. فمن هذا 

. وهو ما يعطيه 78ابتكر الفقهاء عناصر إضافية باعتبار رأس المال مصدرا ألمان المعامالت المالية مع الغير خاصة المساهمين

خص مسألة ي ومع ذلك فقد يجد البعض بعض اللبس فيماأهمية قانونية واقتصادية باعتباره مصدرا للمالءة المالية بالنسبة للشركة. 

 وبيان ذلك كالتالي: المسائل،توزيع أرباح وهمية وذلك نظرا للتشابك بين هذه عدم توزيع أرباح أو 

يمثل رأس مال الشركة مجموعا من القيم اإلسمية التي تعكس ملكية كل مساهم تمثيل ملكية المساهمين من خالل رأس المال:  -1

وفي ضوء ذلك أمكن تحميل اعتبار رأس مال التزامات تجاه مالكيه بضرورة تحقيق األرباح  79كة بقدر حصته من األسهمفي الشر

 . ومن ثم توزيعها على المساهمين مجددا

 مدى إمكانية عدم توزيع أرباح أو توزيع أرباح وهمية؟ -2

فإن الغرض من دخول الشركات كمساهمين واالستثمار فيها من خالل شراء األسهم أو تكوين محافظ  التساؤل،لإلجابة على هذا  

وذلك يتعين أن يكون األساس من إحالل أي سياسة مالية من قبل مجالس اإلدارات في  مالية هدفه النهائي هو تحقيق األرباح

                                                           
وضوح أدواره وضوحا كامال، من أجل اعتقد بعض الفقهاء الفرنسيين خصوصا بعدم وجود أهمية لتعريف رأس مال الشركة وذلك بسبب 76 

 تفصيل أكثر في المسألة انظر

Alain Couret et Jean-Louis Medus, Les augmentations de capital, Economica, 1994, coll. « Droit poche ». 
77 Georges Langlois et Micheline Friédérich , Introduction à la comptabilité, 6e éd.,  foucher, 2011, p. 21. 
78 Chenguang Mao, Les operation de capital social en droit francais et chinois, thèse en vue de l’obtention du 

doctorat de l’université de Panthéon-Assas, 2016, P24. 
79 Georges Zerapha, La propriété de capital, Esprit, vol. 2.19, 1934, P102-113 à 102. 
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وتنبغي التذكير في هذا الصدد عن مسؤولية  .81صومهاوتعرف األرباح أنها كل زيادة في أصول الشركة على خ. 80الشركات 

مجلس اإلدارة في خرق القواعد المنصوص عليها إما في عقد تأسيس الشركة أو في القانون بما ال يتفق ومصلحة المساهمين 

 .82النهائية

ود لفائض في األرباح أو وجفإن حق المساهمين في توزيع األرباح يعتمد أساسا على أمرين مهمين وهما تحقيق الشركة  وعليه،

وقد تقرر  .84بعض أو كل األرباحتوزيع  جمعية العامة للمساهمين فقد تقرروفي العموم فهو اختصاص أصيل لل. 83أرباح صافية

ولإلجابة على التساؤل الثاني فيما  .85الجمعية العامة أيضا اقتطاع جزء من صافي األرباح إلدراجه في االحتياطي العام للشركة

بمنزلة االقتطاع من رأس المال بما يمثله من  ألنهفلقد دأبت التشريعات على اعتبارها هذا األمر مجرما  الوهمية،يخص األرباح 

لربح اويلتزم عضو مجلس اإلدارة الذي أوصى بهذه العملية برد المبلغ بالتضامن وال يلتزم الشريك برد  للداءتينضمان عام 

 . 86الحقيقي

 ثانيا: تخفيض رأس مال الشركة.

لك إما ذو دية نتيجة إلصابة الشركة بخسائريعرف مفهوم تخفيض رأس مال الشركة بأنه قرار تتخذه الجمعية العامة غير العا

تختلف دواعي تخفيض رأس . إال أن هذا التعريف يعاب عليها أمر إذ أنه قد 87بتخفيض القيمة اإلسمية لألسهم أو بتخفيض عددها

فيض غير يكون التخفقد تكون ألسباب متعلقة بأن تمنى الشركة ببعض الخسائر في ميزانيتها أو قد  به،مال الشركة المصرح 

 . وسنتناول هذه المسائل كالتالي:88مقترن بالخسائر

قد تتخذ الجمعية العامة للمساهمين قرارا بتخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر التي تخفيض رأس المال بسبب الخسائر: -1

يمة ترهق االحتياطي العام للشركة وينتج عنه أن تصبح الققد  الخسائر الواردة في ميزانية الشركةأن  ذلك،استطلت الشركة. وبيان 

 . 89هذا األمر يصبح لزاما تخفيض القيمة اإلسمية لألسهماإلسمية بسبب الخسائر أقل من قيمتها الحقيقية ومن أجل تدارك 

                                                           
80 Albouy Michel. La politique de dividendes des entreprises. Dans le Revue d'économie financière, vol 12.1, 

1990.P 240-250 à 240.  

 034ة، مطبعة اإلرشاد، بغداد، صد. مرتضى ناصر نصر هللا، الشركات التجاري81 
82 Hugues Kenfack, La Responsabilité civile en droit des sociétés en France, Chapitre de livre, La 

responsabilité civile : les développements en France et en Pologne, 2015, P93. 
83 Perry Mason, Profits and Surplus Available for Dividends, The accounting review, vol. 7.1 1932, 61-66 at 

61. 
84 Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy, Droit des sociétés, lexis nexis, 34 edn, Paris, 227. 

 د. بن قادة محمود أمين، اآلليات القانونية لحماية حق المساهمين في األموال االحتياطية، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون85 

 0في  6-2، ص2319، 2صدار اإل 13عدد  الفساد،مجلة حكم القانون ومكافحة  الجزائري،

 152مرجع سابق ص المقارن،قانون الشركات الكويتي  الملحم، د. أحمد 86 

، 2332الرياض،  البحوث،مركز  مقارنة،الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات األموال السعودية: دراسة  إسماعيل،حسين  د. محمد87 

 .142ص
88 FabienneGuerra, Comptabilité managériale : le système d’information comptable, vol.1.3, De Boeck, 2003, 

p. 40. 
89 Supra note 31 à P537. 
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صل إحداهما بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته. ي متوازيتين بعمليتينفتقوم  بالخسائر،وقد يحدث أحيانا في أن تصاب الشركة  

لزيادة رأس المال مجددا وفي هذه العملية عدة  متضمن. ثم بصدور قرار آخر 90تخفيض رأس المال وتسجيله إلى نقطة الصفر

جوانب منها أوال تقوم بتصفية الخسائر الواردة في الميزانية العمومية للشركة وذلك من خالل تخفيض رأس المال إلى نقطة 

بزيادة  ومن ثم إعادة السيولة مجددا من خالل صدور قرار المال،. وهي عملية خطيرة جدا تمثل ثورة في هيكلة رأس الصفر

رأس المال. والسبب في هذه العملية هو مواجهة الشركة لخسائر تكون أشد وقعا من قيمة رأسمالها وقيمة أسهمها فال يكون هنالك 

 .91حل إال بإنقاذ الشركة عن طريق إعادة هيكلة رأسمالها مجددا

لشراء أسهمها بعد طرحها في السوق يعقبها وتتم هذه العملية من خالل إعادة الشركة  :92تخفيض رأس المال بدون خسائر -2

أن الشركة لديها رأس مال كبير جدا لم يعد له مبرر فيطلب المساهمون  . ويعود السبب في ذلكعملية إلغاء لهذه األسهم المطروحة

لى عتراض عالحق في اال للدائنينجزء منه وذلك بهدف تملك هذا الفائض مجددا. ومع ذلك فإنه من المنطقي أن يبقى  استرجاع

هذه العملية بسبب أمنه ينقص من ضمانهم العام. ويعتبر الحق في االعتراض على تقليل رأس مال الشركة من الناحية العملية هو 

 .93الطريقة األكثر فعالية ضد االخالل بمالءة ومتانة الشركة المالية

 ثالثا: مفموم المالءة المالية للشركة.

ويتحقق هذا األمر من خالل توفر شرطين أساسيين  قبل موعد استحقاقها الوفاء بديونها بقدرتهاتعرف المالءة المالية للشركة 

. وعليه فإنه يستلزم على 94أولهما وجود سيولة كافية ثانيهما أن يكون لدى الشركة أصول أكبر من حيث القيمة من التزاماتها

ة للشركة أن تضع في عين االعتبار عدم االخالل بهذا المفهوم قبل الجمعية العامة للشركة في سبيل مراعاة مفهوم المالءة المالي

اتخاذ أي قرار كخفض رأس المال أو زيادته أو توزيع أرباح أو استصدار أسهم خزينة من أجل طرحها طرحا أوليا في السوق 

 وبيان ذلك كالتالي:لغرض إعادة شرائها مجددا. 

يستلزم على الجمعية العامة للمساهمين التأكد من توافر السيولة المطلوبة قبل اتخاذ أي قرار من شأنها اإلخالل توافر السيولة: -1

التيقن بأنفسهم بأن الشركة مليئة إلى الحد المطلوب من أجل اتخاذ أي قرار من  الدائنينفعلى  ذلك،بالمالءة المالية للشركة. ومع 

من  نينللدائهم سيضارون بمراكزهم القانونية. وهو ما سيرتب عليه من باب أولى حقا قانونيا شأنه التعاقد مع الشركة وإال فإن

 . 95التأكد من توافر السيولة الالزمة حماية لضمانهم ومراكزهم القانونية

                                                           
90 Ibid 538 
91 Arnaud Burg Edouard Delfour, La protection des minoritaires lors d’un coup d’accordéon : le pacte 

d’associés, Option Finance, 2020, p. 13. 
92 Alain Couret et Hervé Le Nabasque, Quel avenir pour le capital social ?, Dalloz, Paris, 2004. P5. 
93 Henry Hovasse et Renaud Mortier, La faille du droit d’opposition à réduction de capital, Dans Bulletin joly 

Sociétés Bull., vol 3.1, 2011, P.278. 
94 Christopher Haynes, The solvency test: A new era in directorial responsibility, Auckland University Law 

Review, vol 1.8, 1996, p125-141 at 126 
95 Olivier caprrasse, Henri Culot et Xavier Dieux, La SRL sans capital : quels sont les réels changements ? Le 

nouveau droit des sociétés et des associations, Anthemis : Limal 2019, P153-182 à 162. 
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عملية افية لأنها إمكانية توافر النقد الكاش عن طريق إمكانية تحول األصول والموجودات الكوعلى أية حال فإن السيولة تعرف  

 التحول المطلوب كل ذلك من أجل الوفاء بااللتزامات قبل تاريخ االستحقاق.

تلعب أصول الشركة دورا مهما في جذب المستثمرين من خارج الشركة من أجل صنع  :من ديونما أكبركون أصول الشركة  -2

. وتطبيقا للشرط الثاني في المالءة بوجوب سواء أكانت هذه الفرص استثمار في األسهم أو عن طريق التمويل ،96فرص استثمارية

لدى المستثمر الخارجي خصوصا  اطمئنانكون أصول الشركة أكبر وأعلى من التزاماتها وذلك لما يوفره هذا األمر بالتالي من 

أحيانا في حال تم ارتفاع الديون عليها وعدم كفاية األصول إلى مفاوضة  اتمن العمليات التي يجريها مع الشركة. وتعكف الشرك

 .97المستثمر في تحويل الديون إلى أسهم تصدرها الشركة وهي ما تسمى بعملية الرافعة الجزئية

. وتسمى 98يعرف تسييل أصول الشركة بالمبلغ الكاش الذي يمكن الحصول عليه جراء بيع أحد األصولأصول الشركة: تسييل  -3

زمة لتحقيق ال فإن هذا التسييل قد يكون عملية وعليه،القيمة التي تجلبها عملية التسييل مقسومة على قيمة الديون بقيمة التصفية. 

 المالءة المطلوبة.

فإن استصدار أسهم الخزينة من أجل طرحها  ذكره،وبناء على ما تقدم  ربط مفموم مالءة الشركة بإصدار أهسم  الخيينة: -4

بالتالي قد و للدائنينطرحا أوليا في السوق إلعادة شرائها يتضمن تخفيضا لرأس المال األمر الذي قد يمثل إخالال بالضمان العام 

ة المالية العملية بالمالء فإنه من المتصور إخالال هذه لذلك،يؤثر على مالءة الشركة من حيث عدم قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها. 

 للشركة.

 .تعارض التمويل اإلضافي لتمويل عملية إعادة شراء أهسم  الخيينة مع بالمالءة المالية للشركة الثاني :الفرع 

الشركة ستعمل على تخفيض رأسمالها من أجل استصدار أسهم الخزينة وذلك لطرحها طرحا أوليا في السوق بقصد فإن  نظريا،

فكما ذكرنا مسبقا فإن الشركة لن تلجأ من خالل رأسمالها لشراء أسهم الخزينة بل ستحتاج  حال،إعادة شرائها مجددا. وعلى أية 

فمن  للدائنينالها في شراء أسهم الخزينة يرجع لكون هذا األخير ضمان عام إلى تمويل إضافي. والسبب في عدم استعمال رأسم

. وينطبق ذات األمر على استعمال االحتياطي العام للشركة حيث يمثل في ذاته ضمانا 99غير المستحب إرهاق هذا الضمان مجددا

 . 100عض وهميا وال يتوافق مع رأس المالالب يعتبرهوينطبق ذات األمر على احتياطي إعادة التقييم الذي  للدائنين،إضافيا 

                                                           
96 Toni Whited, Debt, liquidity constraints, and corporate investment: evidence from panel data, the .journal of 

finance, Vol 47.4, 1992, P1425-1460 at 1427. 
97 Ben Bernanke and John Cambell, Is there a corporate debt crisis? Brookings Paper on economic activity, 

1988, P83-139 at 85. 

 711اإلصدار الثالث، ص الرياض،العبيكان،  الشركات،الميداني، اإلدارة التمويلية في  د. محمد98 
99  Michel Jeantin, Droit des Sociétés, Montchrestien, 3 edn, thèse en vue de l’obtention du doctorat de 

l’universite 1994, p. 57 
100 Jean Lacombe, Les réserves dans les sociétés par actions, thèse en vue de l’obtention du doctorat à 

l’universite 

 de Nancy, P.191. 
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وزيع تلتأمين يمكننا التوصل إلى نتيجة أن الطريقة المتاحة لهذه العملية هي التعويل على االحتياطات المتاحة والقابلة  إذا، 

االحتياطي القانوني للشركة بما يقل عن القيمة الدفترية لألسهم وفي ذلك صنع  مغبة تخفيض. إال أن الشركة قد تواجه 101رباحاأل

 يان ذلك كالتالي:. وبالدائنين أيضا بما يؤثر على مالءة الشركة بالوفاء بديونها في مقابل الدائنينالحتياطي وهمي إخالال بضمانات 

 األرباح.توزيع على لتأمين  أهسم  الخيينة عن طريق االحتياطات المتاحة والقابلة اهستصدارأوال: تمويل عملية 

يعتبر االحتياطي المتاح بمثابة المبالغ التي يوافق الشركاء على تركها كأصول تمثل زيادة في رأس المال ودعامة له من أجل 

لزوم الموازنة بين حق المساهم على األرباح باعتباره  . وبالتالي هو يمثل مبدأ مهم فيضمان ممارسة الشركة ألنشطتها التجارية

. الدائنين لمصلحةوهو يمثل مبدأ ثبات رأس المال  .102دائنا للشركة بنصيب مساهمته وبين حق الشركة في تقوية ودعم رأسمالها

 ذلك كالتالي:. وبيان وال يمكن مع ذلك زيادة هذا االحتياطي إال إذا كان هناك ما يقابله من األصول في الشركة

يفهم االحتياطي على أنه مبلغ تم تخصيصه عن طريق مدى إمكانية تمويل إصدار أهسم  الخيينة عبر االحتياطي المتاح:  -1

. ويجب فهم مسألة مرتبطة بهذا السياق أن اقتطاع جزء من 103تجنيب جزء من األرباح وعدم توزيعها وذلك لتقوية رأس المال

 . لدائنينلهذا االحتياطي وتوزيعه كأرباح يعتبر بمثابة توزيع أرباح وهمية وذلك لكونه يأخذ حكم رأس المال بوصفه ضمانا عاما 

 رنا،نظفي  الحتياطي المتاح:لخيينة من خالل اوعليه يظل التساؤل قائما حول مدى إمكانية تمويل عملية اهستصدار أهسم  ا -2

ويجب أن يجري عليه ما يجري من أحكام خاصة  للدائنين،أنه ال يجوز القيام بهذا التمويل ألنه يعد اعتداء على الضمان العام 

 من أجل عملية استصدار أسهم الخزينة.  االحتياطيمن االعتراض على استعمال هذا  الدائنينتخص تخفيض رأس المال من حق 

عملية  فييجوز عملية استقطاع جزء من االحتياطي  الفقهاء،إال أن فريقا من  اهستقطاع جيء من االحتياطي للتمويل:تجويي  -3

 فإن ذلك مما وإال عن القيمة الدفترية لألسهم لئال نقع في صنع احتياطي وهمياال يقل هذا التخفيض تأمين توزيع أرباح شريطة 

 وأن يقابله ما يدعم التخفيض ما يدعمه من موجودات الشركة وأصولها. .104يعاقب عليه في التشريعات جنائيا

 م  الخيينة عن طريق االحتياطي االختياري.ثانيا: تمويل عملية اهستصدار أهس

يعرف االحتياطي االختياري بأنه جزء مجمد من األرباح يحق للشركاء المطالبة بتوزيعه كأرباح ويهدف من تكوينه تحقيق 

 . 105حال عدم كفاية االحتياطي األصليمصلحة مشروعة 

                                                           
101 Supra note 4, à 205. 

حسن يونس، الشركات التجارية ،،لشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم، مطبعة أبناء  د. علي102 

 526، ص1993وهبة حسان، القاهرة، 

 061، ص2312د. مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 103 

د. أحمد بركات مصطفى، الحقوق غير المنظورة للمساهمين على االحتياطي في الشركات المساهمة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 104 

 .26، ص1999

 525، ص1944االختياري، دار النهضة العربية، القاهرة، د. سميحة القليوبي، االحتياطي 105 
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االختياري شريطة خضوعه لعدد من المبادئ أهمها  االحتياطيويترك الحق للجمعية العامة غير العادية الحق في تكوين هذا  هذا، 

 . وبيان ذلك كالتالي:106عدم التعسف وأن يكون استعماله في مصلحة الشركة

. 107تعتبر الجمعية العامة غير العادية مؤلفة من قبل المساهمين حملة أسهم التأسيساختصاص الجمعية العامة غير العادية:  -1

. إذ تعهد أعمال اإلدارة 108وتتحدد اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في تسيير أمور الشركة غير المرتبطة باإلدارة اليومية

يعهد للجمعية العامة غير العادية نوعان من االختصاصات أحدهما اليومية لمجلس اإلدارة تطبيقا لمبدأ فصل الملكية عن اإلدارة. 

أما . 109وعقد التأسيس وتعديل هدف الشركة وتغيير شكل الشركة االختصاصات المتعلقة بنظام الشركة كتعديل نظام الشركة

 االندماج،ال وقرارات رأس الم إنقاصاالختصاص اآلخر فهو االختصاص بالشؤون المالية الحاسمة كقرار زيادة رأس المال أو 

فإن الجمعية العامة  تقدم،الي وبالبناء على ما وبالت .110وهو ما يعكس بالتالي مبدأ سيادة الجمعية العمومية غير العادية على الشركة

هي التي تختص في تقرير استعمال االحتياطي االختياري في تمويل عملية شراء أسهم الخزينة. لكن قد ال يخلو هذا  العاديةغير 

  األمر من مثالب عديدة سنبينها في مواضع قادمة.

يعرف الفقه القانوني التعسف على أنه إساءة استعمال الحقوق بشكل مبالغ فيه ليتعدى الحق حدوده المرسومة  مفموم التعسف: -2

. 111مقارنة بفكرة الخطأ واالعتداء على الحق التعسف تضعرغم أن التشريعات في عمومها لم تهتم بتعريف  هذا،في القانون. 

امة للمساهمين غير العادية يتم التحكم بها من قبل األغلبية وبالتالي وجود أن الجمعية الع السياق،فإن اإلشارة في هذا  وعليه،

احتمالية تسيير مصالح الشركة حسب رغباتهم وطلباتهم. فإن الحديث حينها يتم إسقاطه على مفهوم تعسف األغلبية في الجمعية 

تحقق قراراتها مصالح للشركة. ومثال هذا التعسف أن العامة غير العادية. إذ أن الهدف من انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن 

تنحرف األغلبية في قرارات الشركة وتصدر قرارا باستعمال االحتياطي االختياري لتمويل عملية شراء أسهم الخزينة لتقوية 

 والشركاء في الشركة عموما. الدائنينمركزهم ونفوذهم في الشركة كل ذلك على حساب مصلحة 

الئق فيه في حوكمة مفهوم مصلحة الشركة أو كما يطلق عليها المصلحة الجماعية هو أمر أخذ بحثا  الشركة:مفموم مصلحة  -3

 الشركات.

                                                           
106 Supra note 42 à 419 
107  Ibid. 
108 Nedra Abdelmoumen, Hiérarchie et séparation des pouvoirs dans les sociétés anonymes de type classique, 

thèse en vue de l’obtention du doctorat à l’université de Sorbonne, 2013, P82 
109 Yves Guyon, Droit des affaires : Entreprises en difficultés, redressement judiciaire, faillite, Economica, 

Paris, 2003, P539 
110 André Dalsace,  L‘actionnaire et l‘assemblée générale de la société anonyme, Rev. soc. 1960, p. 258.  ولمزيد

حول مبدأ سيادة الجمعية العامة للمساهمين على الشركة انظر من التفصيل  

Gabriel Bourcart, De l‘organisation et des pouvoirs de l‘assemblée générale dans les sociétés par actions, 

Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 1905 ; Paul Bastide, Tenue des assemblées générales, 

Thèse, Paris, 1931 ; Pierre Delaisi ; Des assemblées d‘actionnaires, Dalloz, 1937. 
111 Raluca Moise, L’abus de droit en droit communautaire, thèse en vue de l’obtention du doctorat de 

l’université de Toulouse, 2009, p. 22 
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وعموما تعرف مصلحة الشركة بأنها المصلحة الجماعية ألعضاء الشركة وفي إطار غرضها وما أنشئت ألجله في ظل تحقيق   

بفكرة اتحاد المصالح المتعاقدة حيث تعتبر هذه المصلحة الجماعية هي المحددة وقد عرفها بعض الفقه العربي . 112األرباح الممكنة

 113لنطاق وهدف الشركة تتالشى بوجودها اإلرادات الفردية لتحل هذه اإلرادة الجماعية في محلها

ك شركة ومن ارتبوقد نوقش هذه المسألة على اعتبار أن تعظيم رأس المال الشركة وتعظيم األرباح لها أثر على جميع أعضاء ال

 فيجب حين استعمال االحتياطي االختياري أن وبالتالي،والموردين والموظفين والعمالء عموما.  كالدائنينمعهم بتعاقدات عقدية 

االختياري بهدف إضعاف الضمان  االحتياطييراعى مسألة مصلحة الشركة الجماعية في هذا الشأن فال يكون هناك استمال لهذا 

 من جهة أو توزيع أرباح صورية لما يمثل ذلك من اعتداء على ضمانات رأس المال عموما. للدائنينالعام 

 تعارض التمويل اإلضافي لعملية اهستصدار أهسم  الخيينة بالمالءة المالية للشركة.: ثالثا

ن ذلك أن تأمين االحتياطي األصلي واالختياري م للشركة،فإن التمويل اإلضافي قد يخل بمفهوم المالءة المالية  ذكره،كما أسلفنا 

المساهمين في و الدائنينشأنه تقوية رأس المال وبالتالي فإن أي تخفيض بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قد يخل بحقوق 

 حقهم في استرجاع هذا االحتياطي بعد انتهاء الشركة. وبيان ذلك كالتالي:

إن تخفيض االحتياطي األصلي واالختياري بوصفهما دعامة لتقوية رأس المال من شأنه االستنقاص : الدائنينإخالال بحقوق  -1

وأيضا من شأنه التأثير على مالءة بما يخولها من قدرة على سداد ديونها. وقد ال يراعى  جهة،على الشركة من  الدائنينمن حقوق 

هذه المسائل فلذلك كان لزاما على التحرز من  األغلبية،محكومة بقانون من قبل الجمعية العامة غير العادية ال السبيل،في هذا 

 استعمال االحتياطي األصلي واالختياري في هذا السبيل بعيدا عن استصدار أسهم الخزينة من إعادة شرائها مجددا.

رباح جزءا مجمدا من األ يعتبري كما تم إيراده سلفا فإن االحتياطحق المساهمين في اهسترجاع االحتياطي بعد انتماء الشركة:  -2

تستبقيه الشركة لمواجهة ديونها. إال أن المبدأ العام هو عدم حرمان المساهم من تقاضي أرباحه  المال،يحتجز من أجل تقوية رأس 

ة إعادة ييتنازع مع هذا األمر. الفرضية التي نريد نقاشها في هذا الشأن وهو أنه قد يتم استنزاف االحتياطي من أجل تمويل عمل

وكما تم ذكره فإن هذه العملية يشوبها تقوية لمراكز األغلبية في  جهة،استصدار أسهم الخزينة ألجل إعادة شرائها مجددا من 

الشركة من خالل إعادة شراء أسهمهم من قبل الشركة. ومن أجل توفير يقين كامل هل يجوز استقطاع هذا االحتياطي األصلي 

ومن جهة أخرى في  جهة،من  باألرباحملية التمويل؟ ال ننسى أن المساهم يعتبر دائن ضد الشركة كان أم االلزامي من أجل ع

استرجاع رأس ماله حال انتهاء الشركة. اعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يتم تغليب مصلحة الشركة ككل ضد مصلحة األغلبية 

المساهم من رأس المال بعد انقضاء مدة الشركة فإننا نكون أمام  في عملية تمويل استصدار أسهم الخزينة. فإن لم يبق ما يسترده

 .دانيهاحالة استنزاف ألموال الشركة وهذا ما يخل فالمالءة المالية للشركة في مواجهة 

 

                                                           
112 Lyman Johnson, Pluralism in corporate form: corporate law and benefit form, Regent university law 

review, vol 25.3, 2012-2013, P269-298 at 272 

 21، ص1974زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، دار الفكر العربي، القاهرة،  د. أبو113 
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موقف المشرع الفرنسي.المبحث الثالث:    

بعد أن واجهنا وتعرضنا لإلشكاليات القانونية واالقتصادية في حال استصدار الشرة ألسهم الخزينة من أجل إعادة طرحها طرحا 

راسة فإننا نبتدأ مبحثا جديدا لدأوليا في السوق إلعادة شرائها مجددا مع تثبيت قيمتها السوقية بما ال يقل عن القيمة اإلسمية. 

مع الحظر  تارة فإنه يميل القضية،المشرع الفرنسي. حري بالذكر أن للمشرع الفرنسي موقفين من هذه األوضاع التطبيقية لدى 

 ولكن بشروط ومرة يميل إلى اإلباحة تارة أخرى. وعليه فسوف يتم تقسيم هذا المبحث كالتالي:

 اإلطار التشريعي للمشرع الفرنسي. :المطلب األول

 الفرنسي القدي .أهسباب التشريع : نيالمطلب الثا

 أهسباب التشريع الفرنسي الحديث.المطلب الثالث: 

 

 المطلب األول: اإلطار التشريعي للمشرع الفرنسي.

لقد مال المشرع الفرنسي إلى المنع سابقا في القانون رقم 66-507 في مادة 217 فقرة 1 الصادر في سنة 1141966. حيث 

الشركة شراء أسهم الخزينة". إال أن موقف المشرع الفرنسي قد تغير الحقا في نصت المادة بشكل صريح على أنه "يحظر على 

القانون رقم 94-546 لسنة 1994 في مادة 11543. لتكون كالتالي" يجوز للشركة شراء أسهم الخزينة وفقا لإلجراءات ". وعليه 

 سوف تقسم هذا المطلب على فرعين:

الفرنسي.الفرع األول: اإلطار التشريعي القدي  للمشرع   

 الفرع الثاني: اإلطار التشريعي الحديث للمشرع الفرنسي.

 الفرع األول: اإلطار التشريعي القدي  للمشرع الفرنسي.

لقد وضع المشرع الفرنسي أساسات مالية لنظرته االقتصادية سابقا بمنع الشركة من شراء أسهم الخزينة حيث نص صراحة في 

عجز المادة -507 في مادة 217 فقرة 1 الصادر في سنة 1161966. حيث نصت المادة بشكل صريح على أنه "يحظر على 

كالتالي:حظر استثناءان مهمان جدا الشركة شراء أسهم الخزينة". ويرد على ال  

                                                           
114 La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217, alinéa 1 
115 La loi française n°98-546 du 2 juillet 1998. L’article 41, elle donne la provision comme suit, 

L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues 

aux articles 217-1A à 217-10. Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont 

interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé 

intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des 

activités financières. 
116 La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217, alinéa 1 
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 ألسعار بالنسبة للشركات المدرجة.بهدف تنظيم ا :إعادة شراء أهسم  الخيينة- 

 في إطار المشاركة. تخصيص حصص للموظفينبهدف  هسم  الخيينة:شراء أ إعادة-

 .9219117لسنة  لقانون الشركاتهذا ويتماشى هذا التنسيق مع النسق األوروبي الخاصة باالتفاقية الثانية 

 وبيان ذلك كالتالي: الفرنسي،وفي العموم فإن هذان االستثناءان يخضعان لعدة مبادئ واردة في القانون 

 فالفرصة في المساهمين،ذلك تحقيقا لمبدئ المساواة فيما بين : 118الشركةوجوب تقدي  عرض الشراء لجميع المساهمين في  -1

إعادة الشركة لشراء أسهم الخزينة يجب أال تكون على حساب أقلية المساهمين من أجل تقوية مركز ونفوذ كبار المساهمين داخل 

وفي حالة كانت الشركة مدرجة فإنه يستوجب العمومية واالفصاح  البطالن،بشبة  ظللهموالشركة. وإال فإن العملية تكون محاطة 

 عن العرض.

وهذا األمر مفترض، إذ أن استصدار أسهم الخزينة سوف يمس الضمان العام : 119في االعتراض الدائنينواجب احترام حق  -2

 .لدائنينان وسيضر بالمالءة المالية للشركة حتما ذلك من خالل احتمالية عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه هؤالء نيللدائ

 اإلطار التشريعي الحديث للمشرع الفرنسي.الفرع الثاني: 

والذي تم استبدال مبدأ الحظر الوارد على شراء أسهم  120 1994 لقد تغير موقف المشرع الفرنسي في تشريعه الجديد الصادر سنة

". وفقا لإلجراءاتمن هذا القانون على ما مفاده بأنه "يجوز شراء الشركة ألسهمها  43الخزينة إلى إباحته. فلقد نصت المادة 

 على ما مفاده: 43.1121المادة ونصت 

يجوز للشركات التي تُشرك موظفيها في نتائجها بتخصيص حصصها وتلك التي تمنح خيارات لشراء أسهمها وفقًا للشروط  "

يجوز لها استرداد أسهمها. يجب منح األسهم أو  الغرض،لهذا  القانون،ومن هذا  يليها،وما  1-234المنصوص عليها في المواد 

 .ستحواذ"يجب منح الخيارات في غضون عام واحد من اال

 : 122على ما مفاده 43.0وتنص المادة 

ب حس اإلدارة،يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس المال غير بدافع الخسائر أن تفوض مجلس اإلدارة أو مجلس  "

 .بشراء عدد محدد من األسهم إللغائها" الحال،مقتضى 

                                                           
117 La directive n° 77/91/CE du 13 déc. 1976 modifiée par la directive n° 92/101/CE du 23 novembre 1992. 
118 La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 141. 
119 La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’aticle 216 et l’article 180. 
120 La loi francais n° 98-546 du 2 juillet 1998. 
121 La loi francais n° 98-546 du 2 juillet 1998, L’article 40.1 
122 La loi francais n° 98-546 du 2 juillet 1998, L’article 40.3 
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 :123من ذات القانون على ما مفاده  43.4المادة وتنص  

لغ مانية عشر شهًرا. يبوكذلك سقفها. ال يمكن منح هذا التفويض لمدة تزيد عن ث العملية،يحدد االجتماع العام أغراض وطرق  "

 العمومية.بالقرار الصادر عن الجمعية  مجلس اإلدارة

من رأس مال الشركة  ٪13يمكن الحصول على هذه األسهم أو التخلص منها أو نقلها بأي وسيلة. يمكن إلغاء هذه األسهم في حدود 

لمدة أربعة وعشرين شهًرا. تقوم الشركة بإبالغ مجلس األسواق المالية كل شهر بعمليات الشراء والبيع والتحويالت واإللغاء التي 

 ونشير هنا إلى عدة أمور كالتالي: .يتم تنفيذها. يوجه مجلس األسواق المالية انتباه الجمهور إلى هذه المعلومات"

جعل المشرع الفرنسي في تقنينه الحديث األصل في استصدار أسهم الخزينة هو اإلباحة بعدما كان المنع اإلباحة:  األصل هو -1

 .استثناءاتعليه. فلكل قاعدة أصوليا  استثنائيينهو القاعدة العامة مع إيراد 

استصدار أسهم الخزينة في حال كان أجاز المشرع الفرنسي أيضا جواز تخفيض رأس المال غير مدفوع بدافع الخسارة:  -2

 .تخفيض رأس المال ليس بسبب الخسارة

من رأس  %13وضع المشرع الفرنسي في تقنينه الحديث أساسات للتخفيض بحيث ال يجاوز التخفيض التخفيض المسموح:  -3

 .المال المصرح به الستصدار أسهم الخزينة

 أهسباب التشريع الفرنسي القدي .المطلب الثاني: 

لقد وضع المشرع الفرنسي أساسات مالية لنظرته االقتصادية سابقا بمنع الشركة من شراء أسهم الخزينة حيث نص صراحة في 

. حيث نصت المادة بشكل صريح على أنه "يحظر على 1966124الصادر في سنة  1فقرة  217في مادة  507-عجز المادة 

 كالتالي:ءان مهمان جدا الشركة شراء أسهم الخزينة". ويرد على الحظر استثنا

 بهدف تنظيم األسعار بالنسبة للشركات المدرجة.إعادة شراء أهسم  الخيينة:  -

بهدف تخصيص حصص للموظفين في إطار المشاركة. وعليه فإن أسباب المنع قد نحيل إليها كما إعادة شراء أهسم  الخيينة:  -

 االستثناءات كالتالي: ورد في مواضع متقدمة من البحث وسوف نقتصر هنا في مناقشة

 الفرع األول: إعادة شراء أهسم  الخيينة بمدف تنظي  األهسعر بالنسبة للشركات المدرجة.

 الفرع الثاني: إعادة شراء أهسم  الخيينة بمدف تخصيص حصص للموظفين في إطار المشاركة.

 

 

                                                           
123 La loi francais n° 98-546 du 2 juillet 1998, L’article 40.4 
124 La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217, alinéa 1 
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 لمدرجة.الفرع األول: إعادة شراء أهسم  الخيينة بمدف تنظي  األهسعر بالنسبة للشركات ا 

قد جعل القاعدة العامة هي إيراد الحظر  1966لسنة  507-66فإن التشريع الفرنسي في قانون رقم  متقدمة،كما أسلفنا في مواضع 

لكن يرد على هذا الحظر استثناء مهم جدا وهو إعادة شراء أسهم الخزينة بهدف تنظيم األسعار بالنسبة على شراء أسهم الخزينة. 

حيث يجب أن تقدم الشركة طلبا لهيئة سوق المال الفرنسية من أجل اصدار أسهم الخزينة متضمنا العدد لشركات المدرجة. 

 .1944125لسنة  164وفقا لما ينص عليه القرار رقم  المسموح والنطاق السعري

عما له وخوفا من من انهيار أسهمها باستصدار أسهم الخزينة ديكون خوفا  أن تدخل الشركة تأكيد مبدأ يهدف هذا الطلب إلىو

فلذلك كان يتعين على الشركة التي تريد استصدار أسهم الخزينة أن تقوم بتقديم طلب لهيئة سوق المال الفرنسية متضمنا  انهياره.

وتنبغي اإلشارة أن هيئة  .1444126لسنة  164عدد األسهم التي تريد طرحها والنطاق السعري لها وفقا لما ينص عليه القرار رقم 

ل الفرنسية بهذا الصدد ال تعادي هذه العمليات والتي من شأنها تعزيز األرباح بالمعنى الدقيق وإنما تهدف لتنظيم أفضل سوق الما

 . 127من خلف هذا المنع

وقد نص ذات القانون أيضا على مبادئ مهمة في هذا الشأن تساعد الشركة المصدرة ألسهم الخزينة من عملية تنظيم األسعار   

 عليهما تنص  بحسبالتداول الوهمي من خالل نشر أخبار مزيفة من أجل تضليل الجمهور من خالل أمرين مهمين وهما تجريم 

 .128 1966من قانون  217.2المادة 

 قانون سبب معقول في ذلك متمثل كالتالي:الفرنسي في هذا ال وللمشرع

 ضبط لمسألة المضاربات قصيرة األجل. -

تعرف المضاربة أنها عملية شراء األسهم من أجل إعادة بيعها على المدى القصير من أجل االستفادة من فروقات األسعار وذلك 

 وبيان ذلك كالتالي: متناقضة،ثار يكون للمضاربة آ. ويمكن أن 129من خالل المعلومات المتوافرة في السوق

                                                           
125 La COB (Bulletin n° 168 de 1984). 
126 La COB (Bulletin n° 168 de 1984) 
127 Jacques Hamon, Le rachat d’actions : une politique de valorisation des actions ? Cahier de recherche n° 

9801, 1997, P1-30 à 24.  
128 Riffault Jacqueline, La réglementation des marchés financiers dans le cas particulier de l'abus de marché. 

In: Revue internationale de droit compare, Etude de droit contemporain, Vol. 50.2 1998, P 629-681 à 647. 
129 Anne-Dominique Merville, La spéculation en droit privé, thèse en vue de l’obtention du doctorat à 

l’université de Panthéon-Sorbonne, 2001. P 5. 
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ر فمن المرجح أن يؤدي استخدام معلومات غي المالية،عندما تتعلق المعلومات بالعائدات المستقبلية لألوراق  :تسعير األصول -1  

دقيقة إلى فصل السعر عن القيمة الجوهرية لألوراق المالية حينما يتم االعتماد مثال على السعر السابق لألوراق المالية كمعلومة 

  .130جوهرية في المضاربة

عه في مرحلة لألصول يتبوتعرف بأنها ارتفاع مصطنع لألسعار بسبب االعتماد على قيم غير حقيقية  :نظرية فقاعة المضاربة -2

وهو ما سيؤدي بنهاية المطاف إلى انهيار قيمة  .131لمنتشرةبالسوق بالمعلومات ا المتالعبينف ما انهيار مفاجئ فيها بسبب احترا

 ن معلومات آخر سعر للسهم في التداول وبالتالي انهيار الشركة.األسهم تبعا لنظرية الفقاعة المضاربة إذا تم الربط بي

كما أسلفنا الذكر أن المشرع الفرنسي أجاز استصدار أسهم الخزينة من أجل تنظيم عملية التداول التدخل ألجل تنظي  األهسعار: -3

في نهاية المطاف من مكافحة هذه والمحافظة على األسعار. فللشركة التدخل في هذا االصدار إذا ما ارتأت أنه سوف يساهم 

المضاربات والتي ستؤدي بالنهاية إلى اإلضرار بمصالح الشركة إذ يجب االعتراف أن هذه الوسيلة أصبحت جزءا فعاال من لعبة 

ة يحماية أموال المساهمين وأصولهم من االنهيار. إذ أن الشركة ستطرح أسهم الخزينة للتداول لدى سعر ال يقل عن القيمة اإلسم

 في نهاية المطاف.

 الفرع الثاني: إعادة شراء أهسم  الخيينة بمدف تخصيص حصص للموظفين في إطار المشاركة.

على سبيل االستثناء أن  1966132الصادر في سنة  1فقرة  217في مادة  507لقد أجاز المشرع الفرنسي القديم في تشريعه رقم 

تقوم الشركة باستصدار أسهم خزينة من أجل طرحها في السوق إلعادة شرائها مجددا. وذلك بهدف تخصيص حصص لموظفيها 

أن تخصص الشركة جزءا من األسهم ليتم االكتتاب من خالل طرح خاص بها من قبل  ذلك،ويقصد من في إطار المشاركة. 

فالشركة تقوم بتخفيض رأسمالها في هذا الفرض . 133وجودهم ومشاركتهم في الشركة العاملين بهاموظفيها وذلك من أجل تعزيز 

تطرحه طرحا عاما في السوق لتعود مجددا باستحواذه بهدف طرحه مجددا لالكتتاب طرحا خاصا على موظفيها فقط من أجل 

على مفهوم المصلحة الجماعية للشركة. وعدائية  تعزيز مشاركتهم في الشركة. ويفهم من هذا التوجه انفتاح المشرع الفرنسي

 المشرع الفرنسي من جهة أخرى لعمليات االستحواذ العدائية.

 وبيان ذلك كالتالي:

 

                                                           
130 Damien Besancenot, La spéculation sur les marchés financiers : une étude sur la nature stabilisante ou 

déstabilisante de la spéculation, thèse en vue de l’obtention du doctorat à l’université de Panthéon-Assas Paris, 

P4.  
131 Marie-Christine Adam et Ariane Szafarz, Crises boursières, bulles spéculatives et raitionalité 

Economique, Études internationales, vol 20.4, P 781–790 à 782. 
132 La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217, alinéa 1 

، 2310الطبعة األولى، عمان،  والنشر،المناهج للتوزيع  عملية، دارمبادئ إدارة األعمال: مفاهيم نظرية وتطبيقات د. فيصل الشواورة،   133

  270ص
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 أوال: المصلحة الجماعية للشركة. 

نة بين الموازال تعني المصلحة الجماعية للشركة بالضرورة عدم تعظيم األرباح لكنها تلقي عبئا على مجلس اإلدارة بضرورة 

اط . وعليه فلقد أح134نهم هؤالء هم الموظفوهذه الفكرة ومراعاة أصحاب المصالح المرتبطين مع الشركة بالتزامات عقدية لعل أ

 الشركة ويتمثل ذلك من خالل أمرين مهمين: للموظفينالمشرع الفرنسي القديم حماية مهمة 

فإن تأثير المصلحة الجماعية على المشرع  مسبقا،وكما أسلفنا  الخيينة.اهستثناء الموظفين من الحظر في اهستصدار أهسم   -1

الفرنسي القديم يبدو واضحا وجليا وذلك من خالل كفالة مشاركة الموظفين في الشركة وذلك من خالل استثنائهم من الحظر الوارد 

منه عضوا فعاال بالشركة مرة بوصفه  على استصدار أسهم الخزينة. جدير بالذكر أن إضفاء صفة المساهم على الموظف يجعل

 صاحب مصلحة عقدية ومرة بوصفه مالكا في رأس المال.

إن اعتبار الموظفين كمساهمين له دور مهم في الحفاظ على رأس المال والحد من التأثير  تمثيل الموظفين في مجلس اإلدارة. -2

. وبالتالي للموظفين مشاركة 135داخل الجمعيات العمومية على متغيرات السوق وذلك من خالل كفالة مشاركتهم في صنع القرار

فعالة أكثر من وصفهم أصحاب مصلحة وذلك من خالل إعطائهم صفة المساهم وهو ما يترتب عليه بالتالي حقهم في التصويت 

 وحضور الجمعية العامة وحقهم في التمثيل داخل مجالس اإلدارات.

 عروض االهستحواذ العدائي.تسامح المشرع الفرنسي القدي  مع ثانيا: 

تعرف عن أسهم الخزينة من خالل دورها في عرقلة عمليات االستحواذ العدائي. وذلك من خالل إصدارها من أجل رفع قيمة 

 قط،فأسهم الخزينة كأصل عام وإباحتها في حالتين  ظر إصداروتكلفة االستحواذ على العارض العدائي. وانطالقا من مبدأ ح

خاصة أن عمليات  أسهم الخزينة من أجل عرقلة استحواذ العارض العدائي. دارإص أنه ال يجوز على الشركة ة،المخالفوبمفهوم 

 وبيان ذلك كالتالي:. 136من القرن الماضي الخمسينياتاالستحواذ ظهرت ألول مرة في المملكة المتحدة في 

ففيما يبدو أنه كانت الحاجة ماسة آنذاك في الجمهورية الفرنسية من  تسامح المشرع الفرنسي القدي  مع االهستحواذ العدائي: -1

أجل أن يقف المشرع الفرنسي ضد استصدار أسهم الخزينة حتى لو على سبيل الدفاع عن الشركة في مواجهة المستحوذ العدائي. 

صدار إة العامة هي المنع في شأن إلى جعل القاعد 137 1966 لسنة 750-66فهذه أحد األسباب التي دعته في قانونه القديم رقم 

 ليس من ضمنهما حالة الدفاع عن الشركة ضد المستحوذ العدائي. استثنائيينأسهم الخزينة مع تقرير 

                                                           
134 Andrew Campbell, Stakeholders: the case in favour, Long Range Planning, vol 30.3, 1997, P446-449 at 

446. 
135 Xavier Hollandts et Nicolas Aubert, a représentation obligatoire des actionnaires salariés au conseil 

d'administration : un état des lieux, Dans Gestion 2000, vol 28.6, 2011, P 15-26 à 15. 
136 John Armour and David Skeel, Who writes the rules for hostile takeovers, and why? The peculiar 

divergence of U.S. and U.K. takeover regulation, The Georgetown law journal, vol 95.1, 2007, P1727-1794 at 

1730. 
137 La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217. 
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 ديق،صتبيع الشركة المستهدفة أسهم الخزينة الخاصة بها إلى طرف ثالث  العدائي،في حالة االستحواذ : ذ صديقاهستحوا -2 

وبذلك تعيد إحياء حقوق التصويت المرتبطة باألسهم بهذه الطريقة تكون الشركة المستهدفة قادرة توجيه تصويت المساهمين 

 لصالحها.

صدار أسهم الخزينة إلى تخفيض في رأس المال وبالتالي انخفاض عدد األسهم إ: يؤدي انخفاض عدد األهسم  المتداولة -3 

مما قد يؤدي إلى الضغط على الشركة مقدمة العرض العدائي بسبب رفع  األسهم،قة في القيمة المتداولة في السوق وزيادة الح

 القيمة السوقية لألسهم مما يؤدي إلى االحتياج لتمويل إضافي

 

 .المشرع الفرنسي الحديث أهسبابالمطلب الثالث: 

والذي استبدل مبدأ الحظر إلى اإلباحة. فلقد نصت المادة  1994لقد تغير موقف المشرع الفرنسي في تشريعه الحديث الصادر سنة 

نفتاح التشريع الفرنسي االويبدو من ذلك "يجوز شراء الشركة ألسهمها وفقا لإلجراءات". من هذا القانون على ما مفاده  43

ومن جهة أخرى تأثره بنظريات تعظيم رأس المال في حوكمة الشركات من  جهة،جاور له من الحديث على النسق األوروبي الم

في  فينالموظحق  كاستبقائهعلى بعض التحفظات  اإلبقاءالتنويه أن هذا االنفتاح ليس كامال بل مع  يقتضيلكن  أخرى،جهة 

 وبالتالي فسوف يتم تقسيم هذا المطلب كالتالي:  .المشاركة

 .المشرع المقارنالفرع األول: انفتاح المشرع الفرنسي الحديث على  -1

 الفرع الثاني: تأثر المشرع الفرنسي بنظريات تعظي  رأس المال. -2

 

 الفرع األول: انفتاح المشرع الفرنسي الحديث على المشرع المقارن. -1

ريع المقارنة واللصيقة به كالتشريع األوروبي والتشبكل تأكيد أن المشرع الفرنسي ال يعيش في معزل عن غيره من التشريعات 

فإن أوجه التأثير قد يمتد لداخل الجمهورية الفرنسية ويطال ذلك الفلسفة التشريعية  ولذلك،على سبيل المثال.  مريكي الفيدرالياأل

كات التي تنتمي قتصاديا لتلك الشروذلك بسبب سعي القانون األوروبي إلى خلق بيئة مناسبة قانونيا واالتي يستند عليها القانون. 

 األمريكي الفيدراليقد انفتح أكثر على التشريع األوروبي  1994. والمشرع الفرنسي في قانون الجديد لسنة 138للدول األعضاء

 وبيان ذلك كالتالي:

 أوال: بيان وجه تأثير القانون األوروبي على القانون الفرنسي.

بال شك أن محاوالت القانون األوروبي لتوحيد القواعد القانونية في العمليات العابرة للحدود داخل االتحاد األوروبي لها دورها 

. فلذلك يبدو أن المشرع 139الدائنينالمهم في التأثير على قوانين الشركات المحلية خاصة تلك المتعلقة برأس المال وحماية 

                                                           
138 Michel Menjucq, Droit international et européen des sociétés, Lextneso, Paris, 6e Edn, 2021, P16 
139 Ingo Sangaer, Recent developments in European company and business law, Deakin law review, vol 10.1, 

2005, P297-318 at 298. 
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دد. قد لقي تأثيرا من قبل المشرع األوروبي في هذا الص الخزينة،بدأ القاضي بحظر استصدار أسهم الفرنسي في سبيل تغيير الم 

 ليعبر بالتالي عن هذا التأثير في تغيير موقفه من االنتقال من الحظر إلى اإلباحة. وبيان ذلك كالتالي:

الثانية في فقرتها الثالثة من االتفاقية األوروبية  1نصت المادة رقم : 1992140الثانية لقانون الشركات األوروبية االتفاقية  -1

 مفاده:، في مادتها األولى الفقرة الثالثة على 141الخاصة بقانون الشركات

يحظر على الشركة توزيع أرباح في ظل عدم تحقيق صافي الربح ويحظر على  المكتتب،"لضمان الحفاظ على رأس المال 

 الخزينة"الشركة أيضا شراء أهم 

وفي هذه الحالة تعتبر الجمهورية الفرنسية عضوا منضما في هذه االتفاقية وجزا مكونا لها. وبالتالي حتما سينتقل تأثيرها على  

 .142القانون المحلي الفرنسي. خاصة في شأن أثر أحكام المحاكم األوروبية باعتبارها سوابق بالنسبة للقضاء الفرنسي

يسعى اإلتحاد األوروبي من خالل عقد االتفاقيات الخاصة بقوانين الشركات تشريعية موضوعية:  مواءمةالسعي إلى خلق  -2

 .143في منهج واضح إلى إزالة العقبات وصوال إلى نسق تشريعي متسق من الناحية الموضوعية

 على القانون الفرنسي. الفيدرالي األمريكيثانيا: بيان وجه تأثير 

فإن المشرع الفرنسي ال يعيش في عزلة تشريعية بمنأى عن غيره من التشريعات. لعل تأثير القانون  مسبقا،كما أسلفنا القول 

إال أن هناك تأثيرات أخرى ربما من قبل المشرع األمريكي على المشرع الفرنسي  آنفا،األوروبي قد اتضح في الموضع المتقدم 

أسهم الخزينة وما يخص بعض الجوانب القانونية  إصدارخاص في في هذا الصدد في قانون الشركات. ال سيما أن في الشأن ال

 المتعلقة بها فيما الحفاظ على رأس المال. وبيان ذلك كالتالي:

أبرز المشرع األمريكي الفيدرالي أسهم الخزينة باعتبارها أوراق مالية قابلة : 144قانون األوراق المالية األمريكي الفيدرالي -1

فإن استعمالها كان شائعا في السوق األمريكية من قبل  قانوني،بشكل  منظمة إنها لم تكن المالية. وحتىللتداول في السوق 

 . 145شركات المضاربات

تقضي قاعدة المصلحة الجماعية في إدارة الشركة إلى مراعاة مصلحة جميع المرتبطين في الشركة بارتباطات  هدف الشركة: -2

عقدية. وتتضح هذه اإلرادة لدى المشرع األمريكي في تجنيبه لقاعدة تعظيم رأس المال كسبب من أسباب االستحواذ من جهة عدم 

                                                           
140 La directive n° 77/91/CE du 13 déc. 1976 modifiée par la directive n° 92/101/CE du 23 novembre 1992. 
141 Ibid 
 للتفصيل أكثر، انظر 142

Philippe Manin, Les effets des juridictions européennes sur les juridictions françaises, Dans Pouvoirs, vol 

96.1, 2001, P 51 à 64. 
143 John Armour and Wolf-Georg Ringe, European Company Law 1999-2010: Renaissance and Crisis, Law 

working paper N°.175/2011, January 2011, P3. 
144 Federal securities act 1933. 
145 Norlin Rueschhoff, The evolution of accounting for corporate treasury stock in the United States, The 

Accounting Historians Journal, Vol 5.1, 1978, P 1-7 at 1. 
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ته الستعمال اإلجراءات الدفاعية ضد العرض الهجومي تقديرا منه لهذه ومن جهة أخرى إباح جهة،تنظيمه للعرض االلزامي من  

خصيصه ذلك المشرع الفرنسي من خالل ت حيث اقتفىالمصلحة. لقد انعكس هذا األمر وفقا للفلسفة التشريعية للمشرع األمريكي 

 أسهم الخزينة من أجل توسيع نطاق مشاركة الموظفين داخل الشركة. إصدار بشكل واضح

 لفرع الثاني: تأثر المشرع الفرنسي بنظريات تعظي  رأس المال.ا -2

قد يكون المشرع الفرنسي قد تأثر بشكل أو بآخر بنظام حوكمة الشركات األمريكي. ذلك يبدو جليا من خالل تخصيصه بشكل 

ة الفرنسي بالنظريدار أسهم الخزينة. وأحد أسباب تأثر المشرع إصواضح نصيبا محددا لمصلحة الموظفين من الشركة في 

إال أن االنفتاح  .146الجماعية في إدارة الشركة هو تأثره بالنظم والموروثات االشتراكية كموروث ثقافي لدى المشرع الفرنسي

العالمي خاصة بما يتعلق بمفاهيم العولمة المالية قد أثر على هذا الموروث االشتراكي. لذلك فإن المشرع قد استجاب لهذه التأثيرات 

على بعض هذه األساسات. ويشير هذا المصطلح إلى مضى التكامل المالي الدولي بشكل عام لالقتصاد العالمي. هذه  الستبقاءامع 

صدار أسهم الخزينة تقوية نفوذ أغلبية المساهمين إولما كان من بين شبهات  .147العملية ناتجة عن التحرير التدريجي لألنظمة المالية

هذه األسهم مرتبط بشكل أو بآخر بنظرية تعظيم رأس المال.  إصداررتباط ال يدع مجاال للشك أن فإن هذا اال حصصهم،وتوسعة 

 هذه األسباب كالتالي: ننقاسوعليه فإننا سوف 

 أوال: مشروع السوق األوروبية المشتركة.

بهدف تحقيق النمو والتكامل االقتصاديين  من القرن الماضي 1957لى عام تعود جذور فكرة إنشاء السوق األوروبية المشتركة إ

. ومن أجل المساهمة في خلق كيانات اقتصادية 148في سوق موحدة خاصة بنقل البضائع والخدمات وتسهيل انتقال رؤوس األموال

االستحواذ  أعني بعبارة أخرى عمليات االقتصادي،كان ال بد من التركيز أكثر على العمليات المؤمنة لتحقيق مفهوم التركيز  كبرى،

إال من خالل تبني المفاهيم الخاصة بنظرية تعظيم رأس المال. وبيان  الكاتب،من وجهة نظر  المفهوم،واالندماج. وال يتأتى هذا 

 ذلك كالتالي:

ال والتي ينتج عنها مفهوم انتق االقتصادي،تعتبر عمليات االستحواذ واالندماج من عمليات التركيز التركيي االقتصادي:  -1

قا فإن هذه العمليات غالبا ما تكون مدفوعة وف المال،فإنه وتطبيقا لقواعد تعظيم رأس  الحال،السيطرة من كيان إلى آخر. وبطبيعة 

رباح ق األوفقا لهذه العمليات فإن الحافز األهم يكون غالبا تحقي أخرى،لقواعد حوكمة الشركات إلى في هذا االعتبار. بعبارة 

 وإعادة هيكلة رأس المال.

                                                           
146 Carlos Miguel Herrera, Socialisme juridique et droit naturel. À propos d’Emmanuel Lévy, Dans Les 

juristes face au politique, 2003, P 69-84 à 69. 
147 Jérémy Charbonneau, Nicolas Couderc, Globalisation et instabilité financière, Dans La Découverte, 

Regards croisés sur l'économie, vol 1.3, 2008, P 235-242 à 235 
 لمزيد من التفصيل انظر 148

Pierre de Charentenay, Les cinquante ans du Traité de Rome, Dans Études, vol 406.3, 2007, P 309 à 319 
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يجري االعتبار لدى المستثمرين حرصهم على تحقيق أرباح مادية من تعظي  رأس المال يعني تحقيق حافي للمستثمر:  -2 

غالبا وبناء عليه ما يتطلع المستثمر إلى تشييد جهوده من جهة وتنويع استثماراته من جهة  مالية،محافظهم لدى دخول أي سوق 

 هذا كله ال يتأتى بحسبان النظرة الرأسمالية إال بتحقيق نظرية تعظيم رأس المال. السوق،ى لدى دخوله أخر

فإنه من المتصور أن المشرع الفرنسي في تشريعه الحديث  الرأسمالية،بالتالي مع هذه األنظمة التأثير على النظام الفرنسي:  -3

وهذا بكل تأكيد جاء نتيجة في خضم موجات التأثير  اإلباحة،أسهم الخزينة كأصل عام إلى  إصدارقد غير موقفه من حظر 

 فهو كما أسلفنا ال يعيش بمعزل عن المؤثرات الخارجية. األوروبية الداعية إلى إنشاء سوق أوروبية مشتركة.

 االتفاقية األوروبية الخاصة بعمليات االهستحواذ واالندماج.ثانيا: 

، في محاولة لتوحيد القواعد األوروبية المرتبطة بتسهيل عمليات 2334149االستحواذ واالندماج األوروبية لسنة أتت اتفاقية 

. وقد انطلقت هذه االتفاقية من عدة منطلقات لعل أهمها مبدأ حياد مجلس اإلدارة والمنصوص عليه في المادة واالندماجاالستحواذ 

 . وبيان ذلك كالتالي:150من االتفاقية 16

ينص مبدأ الحياد على التزام مجلس اإلدارة باتخاذ أي احترازات دفاعية ضد عروض االستحواذ والتي من شأنها مبدأ الحياد:  -1

. ويقتصر دور مجلس اإلدارة في هذا الشأن على تقديم الواجب 151عرقلة عملية االستحواذ وجعلها أكثر تكلفة على المستحوذ

 .152ستحواذاالستشاري في رفض أو قبول عرض اال

أو  ،االستحواذفإن المختص بالبت في مدى جواز استعمال الدفاعات ضد عرض  لذلك،وكنتيجة اختصاص الجمعية العامة:  -2

قبول هذا العرض سيكون للجمعية العامة. إذ يمتنع على مجلس اإلدارة اتخاذ أي من اإلجراءات دون الموافقة المسبقة. وهذا 

انطالقا من مبدأ تعظيم رأس المال كدافع في هذه المسألة. إذ أن الجمعية العامة محكومة بحكم أغلبية المساهمين وغالبا ما سيتجهون 

 .153لتعظيم أرباحهم

                                                           
149  La directive 2004/25/CE sur les offres publiques et la fusion. 
150 Ibid, l’article 16. 
151 Evelyne Van Eeckhout, La théorie des mondes de conformité dans le domaine de la gouvernance 

d'entreprise : la transposition de la directive 2004/25/CE sur les offres publiques d’achat. Louvain School 

of Management, Université catholique de Louvain, 2016, P14. 
152 Reinier Kraakman and others, the autonomy of corporate law: A comparative and functional approach, 

Oxford University Press, Oxford, 2nd edn, 2017, P243. 
153 Chrispas Nyombi, A critique of shareholder primacy under UK takeover law and the continued imposition 

of the Board Neutrality Rule: Shareholder primacy under UK takeover law, International Journal of Law and 

Management, Vol 57.4, 2013, P235-264 at 236. 
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على صالحية الجمعية العامة لمجلس  02154-200 مادة 2314لسنة  نص القانون التجاري الفرنسياهستعمال الدفاعات:  -3 

فإن األصل أن االختصاص في مصير العرض وكذلك االختصاص في استعمال وسائل الدفاع كله يعود للجمعية  وبالتالي،اإلدارة. 

 .155العامة غير العادية. فكما نوهنا مسبقا بأنها صاحبة االختصاص األصيل في إدارة شئون الشركة

 المبحث الثالث: موقف المشرع الكويتي.

من قانون الشركات  193حيث نصت المادة  أسهم الخزينة في قانون الشركات الكويتي. إصدارلقد تناول المشرع الكويتي مسألة 

ريات نظوحري القول في هذا السياق أن المشرع الكويتي قد تأثر بكثير من  من قانون الشركات الكويتي. 2319الكويتي لسنة 

التشريعي  االقتباسوبالتالي وقع في مالمة  يخي له.في قانون الشركات وأسواق المال باعتباره بالتالي أصل تار المشرع المقارن

 فضيلهوجدير بالذكر أن المشرع الكويتي قد تأثر في هذا الصدد وتدون التأكد من سالمة هذا االقتباس في البيئة التشريعية الكويتية. 

 كالتالي: لكبار المساهمين في كثير من األمور. وعليه فإننا سوف نقسم هذا المبحث في كثير من المسائل

 المطلب األول: اإلطار التشريعي للمشرع الكويتي.

 المطلب الثاني: موقف المشرع الكويتي وأهسبابه.

 

 المطلب األول: اإلطار التشريعي للمشرع الكويتي.

لقد نظم المشرع الكويتي مسألة استصدار أسهم الخزينة في المادة 173 من قانون الشركات الكويتي156، وكذلك في القرار رقم 

247 لسنة 2316 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2316 بإصدار قانون الشركات157. ولدى المشرع الكويتي حالة 

في التناقض في  وقعخاصة تتمثل إطار تنظيم إصدار أسهم الخزينة حيث أنه يسعى إلى الموازنة بين المصالح المختلفة إال أنه 

حال في فلسفته فيما يخص حماية صغار المساهمين في مسائل أخرى كتنظيمه لعملية العرض االلزامي مثال من  على أية ذلك

وذلك من خالل  خالل استلزامه حالة رفع األغلبية لحصتها من خالل أسهم الخزينة أن تقدم عرض استحواذ الزامي لألقلية

جدر أن يتبنى نظرية المصلحة الجماعية كأساس لهدف الشركة في اإلطار التنظيمي لقانون أسواق المال. بينما كان من األ

 عملها.

 وعليه فسوف نقسم هذا المطلب كالتالي:

 .2016لسنة  1الفرع األول: اإلطار التشريعي في قانون الشركات رق   -

                                                           
154 Code du commerce 02 avril 2014, L’article 233-32. 

 لمزيد من التفصيل حول المسألة موقف المشرع الفرنسي من فكرة الحياد، انظر 155

Arnaud Pérès, Défenses anti-OPA et nouveau principe de non-neutralité de la cible : État des lieux après la loi 

Florange, Dans la revue de Doctrine, vol 3.1, 2014, P 139-142. 
 قانون رقم 1 لسنة 2319 بإصدار قانون الشركات الكويتي 156

 بإصدار قانون الشركات 2316لسنة  1التنفيذية للقانون رقم  الالئحةبإصدار  2316لسنة  247 القرار رقم157 
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 .2015لسنة والئحته التنفيذية  2010انون أهسواق المال لسنة قالثاني: اإلطار التشريعي الوارد في  الفرع - 

  

 .2016لسنة  1الفرع األول: اإلطار التشريعي في قانون الشركات رق   -

قانون والثاني في  2316قانون الشركات لسنة  شريعاته. األول فيت منموضعين  في أسهم الخزينةلقد نظم المشرع الكويتي مسألة 

إنما ترد على الشركات غير المدرجة أن األول  االختالف . إال أن2315والئحتها التنفيذية لسنة  2313هيئة أسواق المال لسنة 

 وفي الثانية حيث يرد التنظيم على الشركات المدرجة في سوق الكويت لألورق المالية. وبيان لك كالتالي:

 .2016لسنة  1التنظي  الوارد في قانون الشركات رق   وال:أ

إلعادة شرائها مجددا من السوق بعد طرحها طرحا أوليا للتداول في المادة حيث نصت على تنظيم أسهم الخزينة : 173المادة  -1

 . حيث نصت المادة على التالي:2317من قانون الشركات الكويتي لسنة  173

 التالية:"يتم تخفيض رأس المال بإحدى لطرق 

 تخفيض القيمة اإلسمية للسهم بما ال يقل عن الحد األدنى المقرر. -

 األسهم بقيمة المبلغ المراد المقرر تخفيضه من رأس المال.ألغاء عدد من  -

 شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال. -

 وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة".

 حيث نصت على: 164جمعية العامة غير العادية وذلك بالمادة كما أن المشرع الكويتي قد عهد بهذا األمر لل :164المادة  -2

أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة  اإلدارة،بناء على اقتراح مسبب من مجلس  العادية،"للجمعية العامة غير 

 التالية:وذلك في الحاالت 

 إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. -

 ال يحتمل تغطيتها من األرباح.إذا أصيبت الشركة بخسائر  -

 أية حاالت أخرى تحددها الالئحة التنفيذية" -

 من ذات القانون قد نصت على التالي: 169كما أن المشرع الكويتي في المادة  :169المادة -0

يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء  الشركة،"إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة 

الة أو عدم بديونهم الحويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء  اآلجلة،بالديون الحالة وتقدم الضمانات الكافية للوفاء بالديون 

 لك".ا لما تقرره الالئحة التنفيذية في ذاالعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفق اآلجلة،كفاية ضمانات الديون 
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 .2316لسنة  247رقم التنفيذيةلالئحة التنظيم الوارد  ثانيا: 

أسهم الخزينة في الباب  مسألة اصدار 2319لسنة  1لقانون الشركات الكويتي رقم  2316لسنة  247نظمت الالئحة التنفيذية رقم 

 النحو التالي: وذلك على 134الخاص بتخفيض رأس المال من المادة 

لمال من رأس ا في حالة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه" 

 يتعين اتباع اإلجراءات التالية:

 ت".الكويومواعيده وإجراءاته بسوق الكويت لألوراق المالية "بورصة  لشراء األسهم دنشر قرار التخفيض والسعر المحد -1

على من يرغب للمساهمين ببيع أسهمه للشركة تقديم طلب لوكالة المقاصة وفقا لإلجراءات وخالل المواعيد المحددة بإعالن  -2

 الشركة.

يتم الشراء من كل مساهم بنسبة ما عرض بيعه  المطلوب شراؤهإذا زادت لطلبات بيع األسهم المقدمة من المساهمين عن القدر  -0

 الي عدد األسهم المعروضة للبيع.مقارنة بإجم

إذا قلت طلبات البيع عن القدر المطلوب شراؤه من األسهم لمجلس اإلدارة العدول عن قرار الشراء أو شراء القدر المطلوب  -4

 بيعه من المساهمين وتكملة الباقي من خالل سوق األوراق المالية )بورصة األوراق المالية( أو االكتفاء بما تم شراؤه.

يتم التخفيض من خالل تعديل رأس المال وعدد األسهم بسجل المساهمين لدى وكالة المقاصة وتعتبر إيصاالت إيداع األسهم -5

 .ملغاة"

 .2015والئحتما التنفيذية لسنة  2010الفرع الثاني: التنظي  لوارد في قانون هيئة أهسواق المال لسنة 

 .2010مال لسنة أوال: التنظي  الوارد في قانون هيئة أهسواق ال

 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية على ما يلي  74نصت المادة 

من األوراق المالية  %03"يلتزم الشخص خالل ثالثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 

أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة األسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط  مدرجة،المتداولة لشركة مساهمة 

 يعفى من هذا الحكم الحاالت اآلتية: الالئحة.التي تحددها 

لى إ أسهم الخزينة وإلغائها، مما يؤدي باستهالك"إذا وصلت ملكية الشخص إلى النسبة المشار إليها نتيجة قيام الشركة المدرجة 

ومن المعلوم أن قانون هيئة أسواق  .158من األسهم المتداولة في الشركة المدرجة" %03زيادة نسبة ملكية أحد المساهمين عن 

بق فإن أي شركة غير مدرجة ال ينط وبالتالي،المدرجة في السوق.  المساهمة العامة المال يقتصر من حيث التطبيق على الشركات

 عليها هذا القانون.

                                                           
 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال 7قانون رقم  74، مادة 2313وتنظيم نشاط تداول األوراق المالية لسنة 158
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.2010بشأن إنشاء قانون هيئة أهسواق المال لسنة  2015التنظي  الوارد في الالئحة التنفيذية لسنة ثانيا:    

على تنظيم بعض األحكام المرتبطة في عميتها بعملية إصدار أسهم الخزينة.  2315وقد اقتصر التنظيم في الالئحة التنفيذية لسنة 

من الكتاب التاسع من الالئحة التنفيذية الخاص باالستحواذ  4ملحق الوذلك كمسألة تنظيم عرض االستحواذ االلزامي كما في 

عشر المتعلق بحوكمة  الخامسواالندماج. وكذلك الكتاب العاشر المتعلق باإلفصاح والشفافية من ذات الالئحة وأيضا الكتاب 

231الشركات من ذات الالئحة التنفيذية لسنة   

بابه.المطلب الثاني: موقف المشرع الكويتي وأهس  

لقد مال المشرع الكويتي نسبيا إلى نفس موقف المشرع الفرنسي الجديد. وذلك في إباحة مسألة استصدار أسهم الخزينة وذلك من 

من القانون  173خالل تخفيض الشركة لرأس مالها بعد طرحها طرحا أوليا للتداول في السوق. هذا ما نصت عليه المادة رقم 

قد نظم عملية استصدار أسهم الخزينة حال إصابة الشركة بخسائر  الكويتي،ن المالحظ أن المشرع . إال أنه م2316لسنة  1رقم 

كما في حال تخفيض رأس المال الزائد عن حاجة الشركة من جهة.  الدائنينوبالتالي ال ينسحب عليها الحكم الخاص باعتراض 

لكن بصورة شرعية قانونية. عالوة على أنه لم  الدائنينمن وبالتالي األمر الذي يفتح األمر على مصراعيه على شبهة التهرب 

ينظم سبب اإلصدار لمصلحة الموظفين في الشركة. وهو ما يعني جنوح المشرع الكويتي بصورة صارخة إلى تفضيل حماية 

ى اعتماد وسوف نفصل فيما يلي األسباب التي دفعت المشرع الكويتي إل كبار المساهمين على المصلحة الجماعية للشركة.

 استصدار أسهم الخزينة على هذا النحو كما يلي:

 االقتباس التشريعي.الفرع األول:  -1

 الفرع الثاني: حماية كبار المساهمين. -2

 

 الفرع األول: االقتباس التشريعي.

إن عملية االقتباس التشريعي تعتبر أحد النتائج المهمة والالزمة لعملية العولمة العالمية. ويتمثل عملية االقتباس التشريعي نقال 

كامال أو جزئيا ألحكام القانون من نظام تشريعي في بلد ما إلى نظام تشريعي في بلد آخر. إننا سنواجه ونصطدم في عثرة مهمة 

هو إصالح مواطن الخلل في القانون الوطني وإدماجه في النشاط  االقتباسأن الهدف النهائي من هذا تمثلة جدا في هذا السياق م

إنه غالبا ف أيضا،ونظرا لحداثة تجربته في القوانين التجارية وقانون أسواق المال  الكويتي،. إال أن المشرع 159الوطني التشريعي

ما يميل إلى استقاء تجارب جاهزة ونموذجية بالنسبة له. حتى يستطيع االنطالق منها. لكن هذا األمر قد يوقعنا في التناقض نظرا 

 الختالف البيئات التشريعية. وهذا سنبينه في هذا السياق كالتالي:

يات رتبط في تنظيمه لمسألة أسهم الخزينة بعدد من االتفاقلقد أوضحنا في مواضع سابقة أن المشرع الفرنسي قد اأهسم  الخيينة: -1

 وكذا 1992واتفاقية إنشاء السوق األوروبية المشتركة لسنة  1992 قانون الشركات األوروبية الثانيةاألوروبية المهمة كاتفاقية 

                                                           
159 Patrick Glenn, Vers un droit compare intègre ? Dans revue international du droit compare, vol 51.4, 1999, 

P841-852 at 843. 
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أن استصدار أسهم الخزينة من شأنها  خاصة إذا ما رأينا ،2334هو الحال بالنسبة التفاقية االستحواذ واالندماج األوروبية لسنة  

 توسيع نفوذ كبار المستثمرين داخل الشركة وهو ما يشكل عامل جذب مهم في شأن التكامل في السوق األوروبية المشتركة.

فهو لم ينظم حق  الجزئية،واضحا جدا في هذه  160 2336 يبدو تأثير قانون الشركات البريطاني لسنةمشاركة الموظفين:  -2

والخاص بتداول أسهم الخزينة  706إلى  724أسهم الخزينة بشكل واضح ومباشر في المادة  إلصدارمشاركة الموظفين كسبب 

خاصة وأن المشرع البريطاني قد مال فيها بشكل متحيز لمصلحة المساهمين في  .2336161من قانون الشركات البريطاني لسنة 

المشرع الكويتي قد اقتفى كثيرا من نظريات ف العموم،وفي  .162وأصحاب المصالح عموما لدائنينااستصدار أسهم الخزينة ضد 

أو مبدأ  هة،جالقانون البريطاني في هذا الصدد كتلك المتعلقة بتنظيم عرض االستحواذ االلزامي والمنظمة في تقني المدينة من 

 .163حياد مجلس اإلدارة المنظم في ذات التقنين

 حماية كبار المساهمين.الفرع الثاني: 

على الرغم من تأثر المشرع الكويتي بكثير من التشريعات البريطانية وتأثره سلفا بذلك بنظريات تعظيم رأس المال. إال أن 

التناقض الحاصل أن المشرع الكويتي قد خالف التشريع البريطاني في كثير من األمور في هذا الصدد والخاص مثال بحماية 

لسفة لدى مخالفة هذه الفن. وهو ما يمثل تناقضا واقعيا بين اقتباس التشريعات والهدف التي من أجلها قننت وبين صغار المساهمي

 وسنبين مالمح ميالن المشرع الكويتي لحماية كبار المساهمين كالتالي: اقتباسها،

أسلفنا في مواضع متقدمة من البحث أحد تعد مسألة استصدار أسهم الخزينة كما : وحالة االهستحواذ االليامي أهسم  الخيينة -1

وتوجد حالة خاصة لدى المشرع الكويتي حيث يعتبر بمثابة الفراغ  أشكال تعزيز ثروة كبار المساهمين على حساب أقليتهم.

 لوآية ذلك أن المشرع الكويتي قد نظم مسألة االستحواذ االلزامي في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وعليه فمجا التشريعي،

أنه في حالة تم زيادة نسبة ملكية األغلبية عن طريق إعادة  عليه،انطباق هذه المسألة حصرا في الشركات المدرجة. ما يترتب 

فإننا سوف نعود للدائرة األولى في  السوق،الشركة لشراء أسهم الخزينة من أجل زيادة نفوذهم لدى الشركات غير المدرجة في 

 هنا. وهو ما سيرتب عليه هضم لحقوق هؤالء األقلية. لزامياإلعدم توفر مسألة االستحواذ 

لم ينظم المشرع الكويتي في قانون الشركات مسألة وجود ممثلين عدم وجود تمثيل ألصحاب المصالح في مجلس اإلدارة:  -2

ألصحاب المصالح المختلفة في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة. واقتصر تشكيل مجلس اإلدارة على انتخاب المساهمين 

 يلي:على ما  2316لسنة  1من قانون الشركات رقم  142فقط. حيث نصت 

                                                           
160 UK Company act 2006. 
161 Ibid, section 724-736. 
162 Paul Davies, The modern principles of company law, Sweet and Maxwell, 9TH EDN, London, 2012, P324. 
 لمزيد من التفصيل، انظر 163

Jennifer Payne, Minority Shareholder Protection in Takeovers: A UK Perspective, European company and 

financial law review, vol 8.2, 2011, P145-173. 
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ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد ال يجاوز نصف  السري،اإلدارة بالتصويت  "ينتخب المساهمون أعضاء مجلس 

 .164أعضاء مجلس اإلدارة األول من بين مؤهسسي الشركة"

أن مسألة تمثيل أصحاب المصالح في مجلس اإلدارة أمر تستلزمه مسائل الحوكمة الرشيدة من  السياق،وجدير بالذكر في هذا 

ومن جهة أخرى لضبط سلوك مجلس اإلدارة في الناحية المقابلة. فهذا التمثيل يعمل على خلق موازنة بين بين متطلبات  جهة،

 نبالدائنيومن جهة أخرى في الموازنة بين المصالح المختلفة خاصة تلك المرتبطة  جهة،المساهمين في تعظيم أرباحهم من 

 . 165والموظفين

 لخاتمة والتوصيات:ا

في غاية الخطورة  مسألةاستصدار أسهم الخزينة من أجل طرحها طرحا أوليا في السوق إلعادة شرائها في حقيقتها  إن مسألة

بغطاء  نالدائنيعلى شبهة التهرب من  والنطوائها ،وتنطوي على عدد من الشبه الخطيرة ماليا وذلك لمخالفتها مسألة كفاءة السوق

 قانوني. والنطوائها على شبهة تفضيل كبار المساهمين على مصلحة الشركة الجماعية ككل. لذلك فإننا نوصي بالتالي:

إذ أن النص الحالي ال يسمح لهم بذلك فهو قد قرره  ،في االعتراض على مسألة استصدار أسهم الخزينة الدائنينتقرير حق  -1

 .2316لسنة  1من قانون الشركات الكويتي رقم  169لها الزائد عن حاجتها كما في المادة فقط في حالة تخفيض الشركة لرأس ما

وذلك من أجل  2316لسنة  1تنظيم مسألة عرض االستحواذ االلزامي على الشركات غير المدرجة في قانون الشركات رقم  -2

يحمي المساهمين األقلية في الشركات  الحالي،ظيم حماية أفضل ألقلية المساهمين حال اصدار الشركة ألسهم الخزينة. ألن التن

 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية. 2313لسنة  7المدرجة وذلك يقتصر نطاق تطبيقه على القانون رقم 

ى ن أجل الحفاظ علدعوة المشرع الكويتي لتبني مسألة تمثيل أصحاب المصالح في مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة م -0

 مصالحهم كما هو مبين في متن البحث.

الدعوة إلى التحديد الواضح بشأن تنظيم عملية شراء أسهم الخزينة وذلك من أجل عدم المساس من االحتياطي االختياري  -4

 الشركة. تجزة وذلك من أجل تقوية رأس المال في ضمان مالءةحللشركة إذ أنه يمثل نصيب المساهمين من األرباح الم

رتبط إذ أن التشريعات المقارنة األوروبية خصوصا ت التشريعي،حث المشرع الكويتي على التمهل قبل القيام بعملية االقتباس  -5

 بسياق إنشاء السوق األوروبية المشتركة.

 

 

                                                           
 142المادة  ،2316لسنة  1قانون الشركات الكويتي رقم 164 

165 Sylvia Ayuso and Antonio Argandona, Responsible corporate governance: Towards a stakeholders board 

of directors, working paper no 701, july, 2007, P3.  
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