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حماية أقلية املساهمني يف حال االستحواذ على الشركة: 
دراسة يف القانون الكويتي

د. عايض راشد املري
أستاذ القانون التجاري املشارك

قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت 

امللخص
تبرز أهمية حماية األقلية - خاصة في الوقت الراهن - ملا قد تشهده الساحة من تعثر لكثير 
من الشركات التجارية نتيجة اإلغالق القسري ألنشطتها التجارية نتيجة جائحة فيروس 
أو  الهيكلة، واندماجها  بالعالم ومازالت، وبالتالي جلوؤها إلعادة  التي عصفت  كورونا 

االستحواذ عليها من قبل شركات أخرى لألهداف املختلفة التي تناولناها في البحث.
في  املساهمني  أقلية  حماية  وهي  أال  للغاية،  مهمة  مسألة  الدراسة  هذه  في  تناولنا  وقد 
شركات املساهمة، في حال االستحواذ على الشركة، فقمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحث 
متهيدي حتدثنا فيه عن مفهوم االستحواذ من حيث تعريفه، ونطاقه، وصوره، ثم بعد 
ذلك حتدثنا في املبحث األول عن احلماية القانونية ألقلية املساهمني في ظل قانون هيئة 
قانون  ظل  في  وكذلك  التنفيذية،  والالئحة  وتعديالته   2010 لسنة   7 رقم  املال  أسواق 
التعسف  لنظرية  بالنسبة  وكذلك  وتعديالته،   2016 لسنة   1 رقم  الكويتي  الشركات 
احلماية  عن  حتدثنا  الثاني  املبحث  وفي  املدني،  القانون  في  الواردة  احلق  استعمال  في 
املنهج  باعتماد  وذلك  االستحواذ،  مخاطر  من  املساهمني  ألقلية  والقضائية  االتفاقية 

التحليلي لنصوص القانون الكويتي ذات الصلة واملذكورة آنفاً.
وقد توصلنا في نهاية الدراسة إلى عدد من النتائج من بينها أن املشرع الكويتي أضفى 
حماية ألقلية املساهمني في كل من قانون هيئة أسواق املال رقم 7 لسنة 2010 وتعديالته 
والالئحة التنفيذية، وكذلك في ظل قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 وتعديالته، 
وكذلك ما ورد في القانون املدني فيما يتعلق بنظرية التعسف في استعمال احلق. كما أن 
هناك نوعاً من احلماية ال تقل أهمية عن احلماية القانونية الوارد ذكرها في التشريعات 
املذكورة آنفاً، وهي احلماية االتفاقية التي ميكن للمساهمني االتفاق عليها حماية للشركة 
املذكورة  التشريعات  أيضاً حماية قضائية توفرها  أن هناك  إلى  باإلضافة  واملساهمني، 

آنفاً ألقلية املساهمني.
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هيئة  قانون  في  الواردة  االستحواذ  ألحكام  املشرع  مد  بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد 
جاء  كما  بالبورصة  املدرجة  غير  الشركات  لتشمل  التنفيذية  الالئحة  أو  املال  أسواق 
لتفويت  العدائية  العروض  مسألة  بتنظيم  أوصت  كما  العكسي،  االستحواذ  مسألة  في 
الفرصة على العروض املنافسة غير اجلدية والتي تكون عادة من فعل مجلس اإلدارة، 
وكذلك تفعيل التزام الشركة املستهدفة أحكام ومبادئ احلوكمة حماية ألقلية املساهمني، 

وتوفير أكبر قدر من املساواة والشفافية للمعلومات.
هيكلة  إعادة  الكويتي،  القانون  الشركات،  املال،  أسواق  االستحواذ،  دالة:  كلمات 

الشركات، االندماج، حوكمة الشركات.  
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املقدمة
تعني عملية االستحواذ السيطرة الفعلية على الشركة محل االستحواذ من خالل شراء 
األسهم التي ُتخّول لصاحبها السيطرة على إدارة الشركة املستهدفة، ويقصد بالسيطرة 
إلى  تؤدي  نسبتها،  كانت  أّيًا  حصص،  أو  ألسهم  ملكية  أو  اتفاق  أو  وضع  »كل  الفعلية: 
عن  أو  عنه،  الصادرة  القرارات  في  أو  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  أغلبية  تعيني  في  التحكم 

اجلمعيات العامة للشركة املعنية«)1(.
ويهدف املستحوذون على الشركات إلى حتقيق أهداف متعددة، فقد يهدفون إلى التوسع 
في نشاطهم األصلي وتنميته من خالل االستحواذ على شركات تباشر نشاًطا مماثاًل، 
أو التوسع في منطقة الشركة املستحوذ عليها أو مناطق جغرافية أخرى، كذلك قد يكون 

االستحواذ إحدى الوسائل إلنقاذ الشركات املتعثرة وتفادي إشهار إفالسها.
ومن شأن هذا االستحواذ أن يؤثر سلبًا أو إيجاًبا على مصالح الشركة املستحَوذ عليها، 
على  يؤثر  قد  كما  واملساهمني،  كالعاملني  املصلحة  ذوي  األطراف  من  كثير  ومصالح 
مصالح البنوك الدائنة، واملوردين واملستهلكني، كذلك قد يؤثر االستحواذ سلبًا على حرية 
املنافسة؛ إذ قد يؤدي إلى خروج منافسني من السوق وانتقال السيطرة على السوق إلى 

املستحوذ)2(.
من  نسبة  ميلكون  مساهمون  نوعني:  إلى  املساهمة  شركات  في  املساهمون  وينقسم 
يسمون  ولذلك  إدارتها؛  ومجلس  الشركة  مال  رأس  على  السيطرة  من  متكنهم  األسهم 
مما  القليل،  الشيء  إال  األسهم  من  ميلكون  فال  ذلك،  عكس  على  آخر  وفريق  باألغلبية، 

يجعلهم في وضع أضعف. 
شركات  إدارة  في  العليا  السلطة  صاحبة  هي  للمساهمني  العامة  اجلمعيات  كانت  وملا 
املساهمة، وملا كانت قرارات اجلمعيات العامة تخضع ملبدأ األغلبية، فقد يترتب عليه حتكم 
أقلية  ملصالح  مراعاة  دون  مصاحلهم  ويحقق  الشركة  إدارة  توجيه  يكفل  مبا  األغلبية 
املساهمني في الشركة)3(. ويقصد باألقلية املساهم أو مجموعة املساهمني الذين ميثلون 
املجموعة األخرى وهي  أقل مما متثله  املال  للشركة نسبة في رأس  العامة  في اجلمعية 

كتاب التعريفات، من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال رقم 7 لسنة 2010.  )1(
هاني سري الدين، التنظيم التشريعي لعروض الشراء اإلجباري بقصد االستحواذ على الشركات املقيدة   )2(
،2013 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  ط2،  املصري،  املال  رأس  سوق  قانون  ألحكام  وفقاً  بالبورصة 

 

ص 5 وما بعدها.
أحمد بركات مصطفى، حماية أقلية املساهمني في شركات املساهمة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،   )3(

القاهرة، 2013، ص 5.
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قرارات  عليهم  تفرض  الذين  املساهمني  مجموعة  باألولى  ويقصد  األغلبية)4(،  مجموعة 
األغلبية احلاضرة أو املمثلة في اجتماع اجلمعية العامة)5(.

ولذلك جند أن املشرع الكويتي قد أحاط هذه الفئة باحلماية من أوجه مخاطر االستحواذ 
التي من املمكن أن تواجهها األقلية من املساهمني، في قانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، وكذلك في قانون الشركات رقم 1 لسنة 

2016، وأيضاً كان للقضاء دور فاعل في حماية مصالح األقلية في شركات املساهمة.

وملا كان العالم يشهد في الوقت احلالي جائحة فيروس كـورونا الصحية التي أثرت على 
أثَّـر سلبًا  العالم، مما  اتخذتها كل دول  التي  الصحية  التدابير  كل مناحي احلياة، بسبب 
على االقتصاد في العالم بكل قطاعاته، وفي ضوء أن االستحواذ قد يكون أحد احللول 
تلك  وإنقاذ  التعثر  حاالت  ملعاجلة  خارجها  أو  الكويت  في  الشركات  إليها  تلجأ  قد  التي 
شركات  في  املساهمني  أقلية  حماية  مسألة  لدراسة  سعينا  فقد  اإلفالس،  من  الشركات 
املساهمة نتيجة لعمليات االستحواذ على تلك الشركات، مقتصرين البحث على الوضع 
في القانون الكويتي، وسوف نبحث في هذه الدراسة أوجه احلماية القانونية والقضائية 

واالتفاقية ألقلية املساهمني في شركات املساهمة.
وقد اقتضت خطة البحث أن يكون على النحو التالي:

مبحث متهيدي: مفهوم االستحواذ وصوره
املبحث األول: احلماية القانونية ألقلية املساهمني

املبحث الثاني: احلماية االتفاقية والقضائية ألقلية املساهمني
باإلضافة إلى خامتة عرضنا فيها ألبرز نتائج وتوصيات البحث. 

علي فوزي املوسوي، حماية األقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي، مجلة العلوم   )4(
القانونية، جامعة بغداد، املجلد 26، العدد األول، 2011، ص 107.

عبد الفضيل محمد أحمد، حماية األقلية – القرارات التعسفية الصادرة عن اجلمعيات العامة للمساهمني:   )5(
دراسة مقارنة في القانونني املصري والفرنسي، مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة، مصر، دون تاريخ 

نشر، ص 24.
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مبحث متهيدي
مفهوم االستحواذ وصوره

هيئة  قانون  في  ورد  ما  حسب  وصوره  االستحواذ  ماهية  عن  املبحث  هذا  في  نتحدث 
أسواق املال وتعديالته والئحته التنفيذية، على النحو التالي:

املطلب األول
ماهية االستحواذ ونطاقه

نعرض في هذا املطلب لتعريف االستحواذ في القانون، وفي الفقه، ثم نطاقه، وذلك على 
النحو التالي:

الفرع األول
تعريف االستحواذ

يشير مصطلح االستحواذ بشكل عام إلى أية عملية شراء لألسهم لها قوة تصويت في 
اجلمعية العامة للشركة املستهدفة باالستحواذ، فتؤدي إلى نقل السيطرة الفعلية بصورة 
التصويت،  حقوق  أو  األسهم  بشراء  قام  الذي  الطرف  إلى  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
واالستحواذ على الشركات املساهمة التي لها أوراق مالية يتم تداولها في سوق األوراق 
شركة  إدارة  على  الشركات  إحدى  حصول  عليها  يترتب  قانونية  عملية  فهي  املالية)6(، 

أخرى عن طريق شراء معظم أسهمها)7(.
وقد عرَّف املشرع عرض االستحواذ في املادة )71( من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن 
إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية بأنه: »العرض أو احملاولة أو الطلب 
لتملك: 1. كافة أسهم شركة مدرجة،  أو جميع األسهم اخلاصة بأي فئة أو فئات ضمن 
شركة مدرجة، وذلك بخالف األسهم التي ميلكها مقدم العرض، أو األطراف التابعة له 
أو املتحالفة معه في تاريخ تقدمي العرض. 2. كافة األسهم املتبقية في الشركة املقدم إليها 
نتيجة  الشركة  تلك  في  اآلخرين  األسهم  حملة  جميع  على  عرضها  يتم  والتي  العرض، 
حيازة مقدم العرض واألطراف التابعة له واملتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة متكنه 

املالية  املقيدة في سوق األوراق  القانوني لالستحواذ على الشركات  النظام  أحمد حسن وسمي بنيان،   )6(
وفًقا للقانون العراقي، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، القاهرة، 2019، ص 9

طاهر شوقي مؤمن، االستحواذ على الشركة: دراسة نظرية وتطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة،   )7(
2009، ص 4.
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من السيطرة على مجلس اإلدارة«.
كما عّرف االستحواذ في كتاب التعريفات في الالئحة التنفيذية بأنه: »احملاولة أو الطلب 
لتملك أسهم تؤدي إلى سيطرة على شركة مدرجة في البورصة، أو غير مدرجة في حال 

االستحواذ العكسي، طبقاً ألحكام وقواعد الكتاب التاسع )االندماج واالستحواذ(«. 
الفقه بأنه: »عملية قانونية بني شخصني، يترتب عليها حصول أحدهما على  فه  وقد عرَّ
كل أو بعض حصص رأس مال إحدى الشركات، سواء باتفاق مع اإلدارة أو من دون، 

وتؤدي إلى السيطرة على مجلس إدارة الشركة املستهدفة«)8(.
من  يكون  شركة  أصول  أو  ألسهم  شراء  »عملية  بأنه:  الفقه  من  آخر  جانب  فه  عرَّ كما 
شأنها نقل السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى املستحوذ، فاالستحواذ من الناحية 
القانونية، هو نقل ملكية أصول الشركة املستهدفة أو أسهم مالكيها إلى املستحوذ على 

نحو ميكنه من السيطرة على تسيير شؤونها«)9(. 
فه آخر بأنه: »كل اتفاق أو عقد يؤدي إلى سيطرة شركة على أخرى، سواء بطريق  وعرَّ
مباشر أو غير مباشر، بواسطة شراء أسهم أو أصول الشركة املستحوذ عليها، وذلك في 
إطار تشريعي يضمن حتقيق املساواة بني أطراف العملية القانونية وإرساء مبدأ الشفافية 
واإلفصاح واألمانة في التعامل، ويتحقق االستحواذ بطريقني: األول، رضاًء باالتفاق مع 
املساهمني أو الشركاء بالشركة املستهدفة، والثاني، جبًرا باالستيالء على الشركة القائمة 

من خالل متلك نسبة من رأس مال الشركة مع ضمان حماية أقلية املساهمني فيها«)10(.
ا بشرح  الوارد في تعريف عرض االستحواذ أن املشرع كان مهتّمً ويالحظ على النص 
وبيان نوعني من أنواع عروض الشراء، وهما عرض الشراء الكلي وعرض الشراء اجلزئي 

أكثر من بيان عناصر وخصائص عروض الشراء نفسها كاملقابل واملدة وغيرها)11(.  
املالية  األوراق  بقية  إلى  ينصرف  فال  باألسهم،  يرتبط  االستحواذ  أن  لنا  يتضح  كذلك 
كالسندات أو خيارات االكتتاب أو خيارات الشراء، كما أنه قد يكون موجًها جلميع أسهم 
الشركة املدرجة، وقد يكون موجًها جلميع أسهم فئة معينة، بخالف األسهم التي ميلكها 

املرجع السابق، ص 8.   )8(
هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 21.  )9(

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  ط2،  التجارية،  الشركات  على  االستحواذ  السيد،  إبراهيم  أحمد  نهاد   )10(
2018، ص 77.

نورة حزام عواض املطيري، التنظيم التشريعي لعروض الشراء بقصد االستحواذ وحماية حقوق أقلية   )11(
املساهمني في شركات املساهمة وفًقا للقانون الكويتي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

2017، ص 38.
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مقدم العرض أو األطراف التابعة له أو املتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة متكنه من 
السيطرة على مجلس اإلدارة)12(.

ويشمل االستحواذ - على حسب النص - العرض أو احملاولة أو الطلب لتملك كافة األسهم 
األسهم  حملة  جميع  على  عرضها  يتم  والتي  العرض،  إليها  املقدم  الشركة  في  املتبقية 
اآلخرين في تلك الشركة، نتيجة حيازة مقدم العرض واألطراف التابعة له واملتحالفة معه 

لنسبة أغلبية في الشركة متكنه من السيطرة على مجلس اإلدارة.
املال  أسواق  هيئة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  أجازت  فقد  االستحواذ،  ملقدم  بالنسبة  أما 
أنه يجوز ألي شخص تقدمي عرض استحواذ اختياري في أي وقت، وهذا النص يشمل 

األشخاص الطبيعيني واألشخاص االعتباريني على حد سواء)13(.
ويظهر مما سبق أن عرض الشراء بقصد االستحواذ ميكن أن يقدم من شخص طبيعي 
أو اعتباري، وأنه يكون موجًها جلميع حاملي األوراق املالية للشركة املستهدفة، وبسعر 
عروض  في  الدفع  طريقة  وأن  بينهم،  املساواة  مبدأ  لتحقيق  املساهمني  جلميع  موحد 
أو  أخرى،  بأسهم  الشركة  أسهم  مببادلة  أو  نقدي،  مببلغ  إما  تكون  لالستحواذ  الشراء 
مختلطة ما بني نسبة نقدية ونسبة أسهم)14(، ويرتبط باألسهم فال يشمل باقي األوراق 

املالية، وال السندات أو خيارات الشراء أو خيارات االكتتاب)15(.

الفرع الثاني
نطاق االستحواذ

حدَّد املشرع في املادة )71( من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال 
ببورصة  املدرجة  بالشركات  االستحواذ  عرض  نطاق  املالية،  األوراق  نشاط  وتنظيم 
األوراق املالية دون غيرها، وبالتالي يخرج من هذا النطاق جميع الشركات غير املدرجة، 
أما بالنسبة لألسهم فقد حتدد نطاق االستحواذ باألسهم التي يتم طلب شرائها من مقدم 
العرض من حملة األسهم بالشركة، بخالف األسهم التي ميلكها مقدم العرض أو األطراف 

التابعة له أو املتحالفة معه في تاريخ تقدمي العرض.
 وهذا بخالف االستحواذ العكسي؛ حيث نص املشرع على أن أحكام االستحواذ تنطبق 

بدر حامد يوسف املال، التنظيم القانوني ألسواق املال، ط2، دون ناشر، الكويت، 2012، ص 496.  )12(
املادة )3-1-1( من كتاب االندماج واالستحواذ )الكتاب التاسع( من الالئحة التنفيذية للقانون.  )13(

نورة حزام املطيري، مرجع سابق، ص 39.  )14(
محمد خليفة الشحومي، النظام القانوني لالستحواذ على أسهم الشركات املساهمة: دراسة مقارنة،   )15(

ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018، ص 37.
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على عمليات االستحواذ التي تتضمن العرض أو احملاولة أو الطلب لالستحواذ على أسهم 
شركة مدرجة، أو شركة غير مدرجة في حال االستحواذ العكسي)16(، واملقصود به ذلك 
الترتيب الذي تقوم مبوجبه شركة مدرجة بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي 
شركة غير مدرجة عوضاً عن أسهمهم، بحيث متثل األسهم اجلديدة أكثر من 50% من 

األسهم املصدرة في الشركة املدرجة بعد تنفيذ االستحواذ)17(.

املطلب الثاني
صور عروض االستحواذ

عروض الشراء بقصد االستحواذ هي اآللية القانونية لالستحواذ على الشركات، وتتخذ 
مقدم  التزام  حيث  فمن  خاللها،  من  إليها  ينظر  التي  الزاوية  حسب  على  متعددة  صوًرا 
العرض في تقدميه من عدمه، فتنقسم إلى عروض الشراء اإلجبارية وعروض الشراء 
االختيارية. ومن حيث مقابل الشراء، تنقسم إلى عروض شراء نقدية، وعروض شراء 

باملبادلة باألسهم، وعروض الشراء املختلطة. 
ومن حيث رضا الشركة املستهدفة، فتنقسم إلى عروض الشراء الودية، وعروض الشراء 
وعرض  كلي  شراء  عرض  إلى  فتنقسم  شراؤها،  املطلوب  الكمية  حيث  ومن  العدائية. 
شراء جزئي. أما بحسب رضا أقلية املساهمني فتنقسم إلى عروض انسحاب اختيارية، 
وعروض انسحاب إجبارية، ومن حيث طبيعة العرض، فتنقسم إلى عرض شراء أصلي، 

ومنافس وعكسي. 
الشراء بحسب رضا  ما عدا عرض  اإليجاز  األنواع بشيء من  وسوف نستعرض هذه 
فسنرجئ  تقدميه؛  في  العرض  مقدم  التزام  بحسب  الشراء  وعرض  املساهمني،  أقلية 

احلديث عنهما إلى موضع آخر بإذن الله. 
الفرع األول

عروض الشراء على حسب طبيعة العرض
شراء  عروض  أقسام:  أربعة  إلى  العرض  طبيعة  حسب  على  الشراء  عروض  تنقسم 
على  عكسية  شراء  وعروض  منافسة،  شراء  وعروض  معدلة،  شراء  وعروض  أصلية، 

النحو التالي:

املادة )1-2( من كتاب االندماج واالستحواذ )الكتاب التاسع( من الالئحة التنفيذية للقانون.  )16(
املادة )3-10-1( من كتاب االندماج واالستحواذ )الكتاب التاسع( من الالئحة التنفيذية للقانون.  )17(
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أوالً- عرض الشراء األصلي
وُيقصد به عرض الشراء الذي يحصل ابتداء من مقدم العرض، وقد جاء النص عليه في 
)71( من قانون هيئة أسواق املال بأنه: »العرض أو احملاولة أو الطلب لتملك:  نص املادة 
1- كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع األسهم اخلاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة 
أو  له  التابعة  األطراف  أو  العرض،  مقدم  ميلكها  التي  األسهم  بخالف  وذلك  مدرجة، 
املتحالفة معه في تاريخ تقدمي العرض. 2- كافة األسهم املتبقية في الشركة املقدم إليها 
الشركة، نتيجة  العرض، والتي يتم عرضها على جميع حملة األسهم اآلخرين في تلك 
حيازة مقدم العرض واألطراف التابعة له واملتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة متكنه 

من السيطرة على مجلس اإلدارة«.
ثانياً- عرض الشراء املعدل

إما  أن يكون هناك عرض شراء مقدم أصاًل، ولكن مت تعديله،  ُيفترض في هذه احلالة، 
لسبب قانوني ملزم، وإما لسبب راجع إلى إرادة مقدم العرض نفسه. فقد نص املشرع 
على أنه إذا قام مقدم العرض، أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، بشراء أسهم في 
الشركة محل العرض بسعر أعلى من سعر العرض خالل فترة العرض، فإنه يجب عليه 
زيادة قيمة عرضه مبا ال يقل عن أعلى سعر مدفوع لألسهم التي متلكها خالل تلك الفترة، 
ويجب عليه اإلفصاح مباشرة بعد الشراء أنه سيتم تعديل العرض، وأن ينص اإلفصاح 

على عدد األسهم التي مت شراؤها والسعر املدفوع لذلك)18(. 
أما بالنسبة حلاالت تعديل عرض الشراء األصلي مبحض إرادة مقدم العرض؛ فقد نص 
التقدم  العرض  ملقدم  يجوز  أنه:  على  التنفيذية  الالئحة  من   )3-3-12( املادة  في  املشرع 
انتهاء  تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  أقصاه  ومبوعد  العرض  مستند  تعديل  بطلب  للهيئة 
فترة جتميع أسهم الشركة محل العرض، وبشرط أن يكون التعديل لصالح املساهمني، 
وبشرط أن يكون طلب التعديل مسبَّبًا أيًضا. كذلك أجاز املشرع ملقدم العرض األصلي 
تعديله في حال تقدمي عرض استحواذ منافس، فيجوز ملقدم عرض االستحواذ األصلي 

تقدمي عرض استحواذ معدل بشرط أن يكون التعديل جوهرّيًا ولصالح املساهمني)19(.
ثالثاً- عرض الشراء املنافس

التنافس مع عرض االستحواذ  املقدم بغرض  االختياري  به عرض االستحواذ  ويقصد 
األصلي)20(، وقد أجاز املشرع تقدمي عرض االستحواذ املنافس في حال تضمنه إلضافة 

املادة )3-1-14( من الالئحة التنفيذية.  )18(
املادة )3-9-7( من الالئحة التنفيذية.  )19(
املادة )3-9-1( من الالئحة التنفيذية.  )20(
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جوهرية، أو تعديل أساسي في شروط عرض االستحواذ األصلي، وأن يبنّي مقدم عرض 
االستحواذ املنافس أغراضه من تقدمي العرض)21(، وذلك قبل خمسة أيام عمل من انتهاء 
فترة التجميع لعرض االستحواذ األصلي، ويترتب على تقدميه، وقف إجراءات عرض 

االستحواذ األصلي ملدة عشرة أيام عمل، لتبتَّ الهيئة في عرض االستحواذ املنافس)22(.
رابعاً- عرض الشراء العكسي

األصل أن عرض الشراء لالستحواذ ال يكون إال على أسهم الشركات املدرجة في سوق 
األوراق املالية، ومع ذلك فقد أجاز املشرع ذلك للشركات غير املدرجة في حال االستحواذ 
العكسي)23(. وقد عرَّف املشرع االستحواذ العكسي بأنه أي ترتيب تقوم مبوجبه شركة 
عن  عوًضا  مدرجة  غير  شركة  مساهمي  على  وعرضها  جديدة  أسهم  بإصدار  مدرجة 
الشركة  50% من األسهم املصدرة في  أكثر من  أسهمهم، بحيث متثل األسهم اجلديدة 

املدرجة بعد تنفيذ االستحواذ)24(.
أيضاً يكون العرض عكسياً في حال قدمت الشركة املستهدفة عرًضا للشركة املهاجمة 
انتقال  إلى  أدَّى  إذا  عكسية  نتيجة  إلى  األصلي  العرض  يؤدي  قد  كذلك  هجومها،  لصد 
تضطر  قد  حيث  العرض؛  صاحبة  الشركة  من  بداًل  املستهدفة  الشركة  إلى  السيطرة 
الشركة صاحبة العرض إلى زيادة أسهم رأس املال ذات حقوق التصويت بها بأكثر من   
العرض،  مبقابل  املستهدفة  الشركة  في  للمساهمني  للوفاء  املصدرة  األسهم  من   %100
مما قد يؤدي إلى أن يصبح املساهمون في الشركة املستهدفة ذوي أغلبية عكس ما كان 
مقصوًدا من طرح العرض، مع بقاء الشركة صاحبة العرض من الناحية القانونية شركة 

قابضة على الشركة املستهدفة)25( .

الفرع الثاني
عروض الشراء علي حسب رضا الشركة املستهدفة

تنقسم عروض الشراء لالستحواذ من حيث رضا الشركة املستهدفة، إلى عروض الشراء 
الودية، وعروض الشراء العدائية.

املادة )3-9-2( من الالئحة التنفيذية.  )21(
املادة )3-9-3( من الالئحة التنفيذية.  )22(

املادة )1-2( من الالئحة التنفيذية.  )23(
الكتاب األول من الالئحة التنفيذية، التعريفات.  )24(

العربية،  النهضة  دار  االستحواذ،  بقصد  األسهم  لشراء  العامة  العروض  السالوس،  محمود  طارق   )25(
القاهرة، 2010، ص 34.
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أوالً- عرض الشراء الودي
مقدم  يفصح  وفيه  فيها،  للمساهمني  أو  للشركة  مفاجئاً  يكن  لم  الذي  العرض  ذلك  هو 
العرض قبل تقدمي العرض عن نيته في تقدميه، مما يترتب عليه سهولة إجراءات انتقال 
االستحواذ من البائعني إلى املشترين. ومع ذلك، فإن هذا اإلفصاح املبكر قد يثير بعض 
أصحاب املصالح ممن ليس لديهم الرغبة في إمتام الصفقة وإثارة االعتراضات املبررة 

وغير املبررة)26(. 
ومع ذلك يتميز العرض الودي بتسهيل انتقال السيطرة، وضمان مساعدة مجلس اإلدارة 
في الشركة املستهدفة، واستمرار تعاون أقلية املساهمني مع اإلدارة اجلديدة، وضمان 

استقرار العالقات الطيبة مع العاملني واملتعاملني بالشركة املستهدفة)27(.
ثانياً- عروض الشراء العدائية

يكون العرض عدائيًّا عندما يقدم املستحوذ عرض الشراء فجأة، ودون إفصاح مسبق، 
يكون  العدائي  والعرض  بالعرض،  املستهدفة  الشركة  إدارة  مع  مسبقة  ترتيبات  ودون 
عادًة في حالة معرفة مقدم العرض بالشركة جيًدا وبأحوالها، كما لو كان أحد املساهمني 

أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو كانت شركة منافسة لها ولكن على دراية بها جيًدا.
أي  املنافسني، ولتفادي  الفرصة على  لتفويت  العدائي  العرض  إلى  العرض  ويلجأ مقدم 
الشراء  عروض  عليها  تنطوي  التي  املثالب  بني  ومن  السهم)28(.  سعر  على  مضاربات 
غير الودية كثرة العروض املنافسة التي سوف تكون جميعها من فعل مجلس اإلدارة، 
وال تشكل عروًضا جدية، وإمنا هي عروض ال يقصد من ورائها سوى تعطيل العرض 

األصلي)29(.

الفرع الثالث
عرض الشراء على حسب مقابل الشراء

تنقسم عروض الشراء بحسب مقابل الشراء إلى عروض شراء نقدية، وعروض شراء 
بطريق املبادلة، وعروض الشراء املختلط.

هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 51 وما بعدها.  )26(
طارق محمود السالوس، مرجع سابق، ص 31.  )27(

هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 52.  )28(
طارق محمود السالوس، مرجع سابق، ص 33.  )29(
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أوالً- عرض الشراء النقدي
عرَّف املشرع الكويتي عرض الشراء النقدي بأنه رغبة متلك ورقة مالية مدرجة في السوق 
املستهدفة  الشركة  فإذا كان مقابل شراء األسهم من  نقدية)30(.  ومن خالله مقابل قيمة 
نقدّيًا، كان عرض الشراء نقدّيًا، وهذا هو األصل، ففي هذه احلالة يقوم املشتري بتسديد 
ثمن الشراء نقًدا، سواء أكان السداد عاجاًل أم آجاًل، والشراء النقدي من خالل عروض 

الشراء األصل فيه أنه حالٌّ وغير مشروط)31(.
ثانياً- عرض الشراء باملبادلة

هي مبادلة أسهم بأسهم، كما جاء في تعريف املشرع لعرض الشراء باملبادلة حيث نص 
على أنه: »احملاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع األسهم اخلاصة 
أو  التي ميلكها مقدم العرض  – بخالف األسهم  أو فئات ضمن شركة مدرجة  بأي فئة 
العرض- وذلك مبقابل عبارة عن  املتحالفة معه في تاريخ تقدمي  أو  له  التابعة  األطراف 
أو  أسهم صادرة ملساهمي الشركة محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض 

شركة أخرى، ...«)32(.
وبالتالي فعرض الشراء باملبادلة قد يكون شراء أسهم بأسهم، فيعرض مقدم العرض 
أو  له  أوراق مالية مملوكة  بنقل ملكية  التزامه  العرض مقابل  املالية محل  األوراق  شراء 
العرض)33(.  محل  املالية  األوراق  حملة  من  احملتملني  الباعة  إلى  التابعة  شركاته  إلحدى 
البورصة احلصول على  إن كانت مدرجة في  العرض  الشركة مقدمة  املشرع  ألزم  وقد 

املادة )1( من قانون هيئة أسواق املال رقم 7 لسنة 2010.  )30(
 .30 ص  سابق،  مرجع  السالوس،  محمود  طارق   .17 ص  سابق،  مرجع  السيد،  إبراهيم  أحمد  نهاد   )31(
سهم  لكل  أمريكانا  شركة  على  لالستحواذ  اديبتيو  شركة  عرض  جند  النقدي،  العرض  على  وكمثال 
من أسهم العرض 2.650 دينار كويتي للسهم )سعر العرض( يدفع نقًدا، وسيبلغ إجمالي املبلغ الذي 
ستدفعه اديبتيو )بافتراض االستحواذ على جميع أسهم العرض( 325,042,388.250 ديناًرا كويتيًّا. 
انظر: مستند عرض االستحواذ اإللزامي املقدم من شركة اديبتيو لالستحواذ على جميع أسهم الشركة 
عملية  مدير  اإللكتروني  الوطنية  االستثمارات  شركة  موقع  على  منشور  أمريكانا،  لألغذية  الكويتية 

االستحواذ.
)3-8-1( من الالئحة التنفيذية. وكمثال على عرض الشراء باملبادلة، جند بيت التمويل الكويتي  املادة   )32(
البالغ  التبادل  مبعدل  األسهم  تبادل  طريق  عن  املتحد  األهلي  البنك  على  لالستحواذ  تقدم  عندما 
تنفيذ  أن يكون  بيتك، على  الواحد من أسهم  السهم  املتحد مقابل  األهلي  من أسهم  2.325581 سهماً 
هذا القرار معلًقا على موافقة اجلمعية العامة غير العادية ملساهمي األهلي املتحد على االستحواذ على 
اإلدارة  مجلس  وتفويض  أعاله،  احملدد  وباملعدل  األسهم  تبادل  بطريقة  املال  رأس  أسهم  من   %100
الكويت  الرقابية في  أو من يفوضه في ذلك في تقدمي عرض االستحواذ واستيفاء متطلبات اجلهات 

ومملكة البحرين. تقرير منشور على املوقع اإللكتروني لبيت التمويل الكويتي بتاريخ 2020/1/21.
هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 47.  )33(
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شرط  بأن  علًما  مستقل)34(،  استثمار  مستشار  من  العرض  بشأن  مستقلة  استشارة 
شامل  وإمنا  باملبادلة،  الشراء  بعرض  ا  خاّصً ليس  االستثمار  مستشار  على  العرض 
، ومن غير أصحاب  أن يكون مستقاّلً املشرع  فيه  الشراء، واشترط  أنواع عروض  لكل 

املصالح، ومرخًصا له من الهيئة)35(.
ثالثاً- عرض الشراء املختلط

أجاز املشرع الكويتي تقدمي عروض الشراء املختلطة، عندما أجاز أن يكون عرض الشراء 
عبارة عن نسبة نقدية، ونسبة أسهم صادرة ملساهمي الشركة محل العرض في رأس 
مال الشركة مقدمة العرض أو شركة أخرى)36(. فالعرض العام املختلط يتكون من شقني: 
رئيس وفرعي، حيث يكون الشق الرئيس نقدّيًا، ويكون الشق الفرعي عينيًّا أو العكس، 

ويحدد صاحب العرض النسبة بني الشقني الرئيس والفرعي)37(.

الفرع الرابع
عرض الشراء على حسب الكمية املطلوب شراؤها

ينقسم عرض الشراء على حسب الكمية املطلوبة إلى عرض شراء كلي، وعرض شراء 
ويقصد بعرض الشراء الكلي ذلك الشراء الذي يستهدف كافة األسهم املصدرة  جزئي، 
الذي يستهدف شراء  الشراء اجلزئي فهو  أما عرض  الشركة،  100% من رأس مال  أي 

نسبة محددة من رأس املال. 
ويكمن الفارق بني عروض الشراء الكلية واجلزئية في الهدف، فبينما يكون الهدف من 
األولى السيطرة على الشركة املستهدفة، جند أن الهدف من الثانية التمهيد للسيطرة على 
الشركة في املستقبل القريب، أي أن عرض الشراء اجلزئي ما هو إال خطوة أولية متهد 
لتقدمي عرض شراء كلي لالستحواذ على كل أسهم الشراء املستهدفة، ومن ثم السيطرة 

عليها)38(.

الالئحة  واالستحواذ،  االندماج  كتاب  النقدي،  غير  االستحواذ  عمليات  تنفيذ  إجراءات   ،3 رقم  ملحق   )34(
التنفيذية.

املادة )3-1-5( من الالئحة التنفيذية.  )35(

املادة )3-8-1( من الالئحة التنفيذية.  )36(
طارق محمود السالوس، مرجع سابق، ص 32.  )37(

طارق محمود السالوس، املرجع السابق، ص 40.  )38(
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املبحث األول
احلماية القانونية ألقلية املساهمني

لم تعد اجلمعية العامة للشركة ككيان تعبر عن مصلحة الشركة، حيث تتضارب مصالح 
املساهمني مع بعضهم بعضاً، وخاصة في حال فرض رأي األغلبية على األقلية من خالل 
التصويت على القرارات باألغلبية وليس باإلجماع، مما قد يؤثر سلبًا على موقف األقلية 

في الشركة)39(.
فحماية األقلية داخل شركة املساهمة تقتضي أن يطمئن مساهمو األقلية إلى أن الشركة 
تدار على نحو يحقق مصالح جميع املساهمني، وأنه متى حاد من يقومون على أمر الشركة 
عن حتقيق هذا الهدف، بأن يسعوا إلى حتقيق مصلحتهم على حساب األقلية، جاز لألقلية 

استعمال الوسائل التي منحها إياهم املشرع، والتي تكفل حتقيق املصلحة)40(.
وقد قام املشرع بحماية األقلية في شركات املساهمة من مقدم عرض االستحواذ وفًقا 
إجباري  شراء  عرض  بتقدمي  املستحوذ  الطرف  إجبار  خالل  من  املال،  أسواق  لقانون 
لباقي األسهم في الشركة، كما منح املشرع األقلية حق االعتراض على قرارات اجلمعية 
مصلحة  أو  مصلحتهم  غير  في  اتخذتها  التي  القرارات  أن  األقلية  رأى  حال  في  العامة 
في  الشركات  حوكمة  مبادئ  على  نص  قد  املشرع  أن  جند  ذلك  إلى  باإلضافة  الشركة، 
املال؛ ملا فيها من حفظ  التنفيذية لقانون هيئة أسواق  الكتاب اخلامس عشر من الالئحة 

حقوق املساهمني وحتقيق املساواة بينهم.

املطلب األول
احلماية وفًقا لقانون هيئة أسواق املال

سنبحث في هذا املطلب احلماية القانونية التي وفرها املشرع لألقلية في شركات املساهمة 
من مخاطر االستحواذ، من خالل إجبار املستحوذ على تقدمي عرض شراء إجباري لشراء 
بقية أسهم الشركة، ومبا ال يقل عن أعلى سعر مت عرضه، حتى يضمن املشرع حصول 
مساهمي األقلية على سعر عادل ألسهمهم، كذلك نص املشرع على مبادئ احلوكمة التي 
متنح مزيًدا من احلماية لألقلية من خالل املساواة ما بني املساهمني في الشركة، وتوفير 

أكبر قدر من الشفافية للمعلومات.   

مجلة  االستحواذ،  مخاطر  من  املغفلة  املساهمة  الشركات  في  املساهمني  أقلية  حماية  سليمان،  عالء   )39(
جامعة الشارقة للعلوم القانونية، املجلد 16، العدد 2، ديسمبر 2019، ص 497.

املساهمة،  املساهمني في شركة  أقلية  اإلدارة في حماية  العاطي نصر، دور مجلس  حمادة محمد عبد   )40(
املجلة القانونية، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، فرع اخلرطوم، مجلد 2، العدد 2 ، 2017، ص 169.
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الفرع األول
تقدمي عروض الشراء اإلجبارية

عرض  وحاالت  واالختياري،  اإلجباري  الشراء  عرضي  مفهوم  من  كل  عن  سنتحدث 
الشراء اإلجباري واستثناءاته وآثاره املتمثلة بالتزامات املستحوذ على الشركة، وحقوق 

األقلية على النحو التالي:
الغصن األول

عرض الشراء االختياري وعرض الشراء اإلجباري 

سنعرض أوالً لعرض االستحواذ االختياري، ثم لعرض الشراء اإلجباري ثانياً، وذلك 
على النحو التالي: 

أوالً- عرض االستحواذ االختياري
األصل أنه ال يجبر الشخص على إبرام عقد ال يرضى عنه، وبالتالي، فمقدم العرض يقوم 
املستهدفة،  الشركة  تلقاء نفسه بتقدمي عرض االستحواذ على عدد معني من أسهم  من 
الشركة  على  الفعلية  السيطرة  ينوي  يكون  ال  قد  أو  بعد،  فيما  عليها  للسيطرة  متهيًدا 

املستهدفة أصاًل. 
)71( من قانون  املادة  الفقرة األولى من  وجاء النص على عرض الشراء االختياري في 
هيئة أسواق املال، حيث نصت على أنه: »العرض أو احملاولة أو الطلب لتملك كافة أسهم 
أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك  أو جميع األسهم اخلاصة بأي فئة  شركة مدرجة 
في  معه  املتحالفة  أو  له  التابعة  األطراف  أو  العرض  مقدم  ميلكها  التي  األسهم  بخالف 

تاريخ تقدمي العرض«. 
كما عرَّفه املشرع في الكتاب األول من الالئحة التنفيذية بأنه: »احملاولة أو الطلب لتملك 
شركة  ضمن  فئات  أو  فئة  بأي  اخلاصة  األسهم  جميع  أو  مدرجة،  شركة  أسهم  جميع 
أو  له  التابعة  األطراف  أو  العرض،  مقدم  ميلكها  التي  األسهم  بخالف  وذلك  مدرجة، 

املتحالفة معه في تاريخ تقدمي الطلب«. 
تضمِّن  أن  الهيئة  على  »يجب  أنه:  على  املال  أسواق  هيئة  قانون  من   )73( املادة  ونصت 
الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة لعمليات متلك أي شخص نسبة ال تقل عن 5% وال تزيد 

عن 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة«.
أو  )تبادلي(  نقدي  غير  أو  نقدّيًا  يكون  قد  الكويتي  القانون  في  االختياري  واالستحواذ 
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مختلطاً، كما أنه قد يكون عكسيًّا أو منافًسا)41(.
وألزم املشرع مقدم العرض بعمل إجراءات اإلفصاح عن عرض االستحواذ االختياري، 
عرض  بشأن  األولي  االتفاق  عن  باإلفصاح  القيام  قبل  الهيئة  إخطار  يتعني  وبالتالي 
االستحواذ، ويجب أن يتضمن هذا اإلفصاح اسم مقدم العرض والشركة محل العرض، 
على أال يتضمن هذا اإلفصاح املعلومات التي يجب أن ترد في مستند العرض مثل السعر 
أو اجلدول الزمني، أو مدير عملية االستحواذ، أو مصادر التمويل أو غيرها من املعلومات 

التي يجب أن يتضمنها مستند العرض)42(.

ثانياً- عرض الشراء اإلجباري )اإللزامي(
األسهم  جميع  لتملك  الطلب  أو  احملاولة  بأنه  اإللزامي  االستحواذ  عرض  املشرع  عرَّف 
املتبقية محل العرض، والتي يلتزم مقدم العرض بأن يقدم طلب شرائها من جميع حملة 
له  التابعة  واألطراف  العرض  مقدم  حيازة  نتيجة  الشركة،  تلك  في  اآلخرين  األسهم 

واملتحالفة معه لنسبة 30% من األوراق املالية املتداولة لشركة مساهمة مدرجة)43(. 
بتقدمي  العرض  مقدم  فيها  يلتزم  التي  احلاالت  في  يتحقق  اإلجباري  الشراء  فعرض 
األسهم،  هذه  30% من  نسبة  أو  الشركة،  أسهم  جميع  على  لالستحواذ  شراء  عرض 
بحيث يتمكن من السيطرة الفعلية على باقي املساهمني، وقد شرعت قواعد عرض الشراء 
اإلجباري بهدف حماية حقوق املساهمني من األقلية، بحيث يحق لهم البقاء في الشركة 

أو االنسحاب منها)44(. 
كما تهدف قواعد الشراء اإلجباري إلى احلد من ظاهرة االستحواذ، من خالل عمليات شراء 
متعددة وفي تواريخ متباعدة، بحيث يتم الشراء من بعضهم بسعر أعلى من اآلخرين، 

وهو ما من شأنه اإلخالل باملساواة فيما بني املساهمني وحملة األوراق املالية)45( .
بإجراءات  القيام  اإللزامي  االستحواذ  عرض  بتقدمي  امللتزم  الشخص  املشرع  وألزم 
اإلفصاح، فيجب عليه القيام على الفور باإلفصاح عن التزامه بتقدمي عرض االستحواذ 

محمد خليفة الشحومي، مرجع سابق، ص 210.  )41(
املادة )3-2-3( من الالئحة التنفيذية.  )42(

الكتاب األول من الالئحة التنفيذية، التعريفات، وكذلك املادة )3-5-3( من الالئحة التنفيذية  )43(
هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 42.  )44(

سامي عبد الباقي، مشار إليه عند: هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 43. وكمثال على تقدمي عرض   )45(
الشراء اإللزامي، جند تأكيد شركة اخلير العاملية على تقدمي عرض إلزامي بعد استحواذها على نسبة 
بزيادة   %29.58 من  حصتها  رفعت  حيث  العقارية،  الكويت  أركان  شركة  مال  رأس  من   %35.876

.Mubasher.info 2019/12/17 6.296%. اخلبر منشور على املوقع اإللكتروني مباشر بتاريخ



د. عايض راشد المري

123 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 3 - العدد التسلسلي 31 / محرم – صفر 1442 هـ/ سبتمبر 2020م

امللتزم عن  امتنع الشخص  العالقة، فإذا  املعلومات ذات  حتى ولو لم تتوافر لديه جميع 
القيام باإلفصاح خالل فترة ثالثني يوًما من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة بإلزامه بتقدمي 
عرض االستحواذ، تقوم الهيئة باإلعالن عن قرارها في البورصة، على أن يتضمن اسم 
إجراءات  ملباشرة  يوًما  الثالثني  بفترة  وتنبيهه  الشركة،  واسم  العرض،  بتقدمي  امللتزم 

تنفيذ عملية االستحواذ اإللزامي، وإال تعرض للجزاء حسب ما جاء بالقانون)46(.
ثالثاً- التفرقة بني عرضي الشراء اإلجباري واالختياري

هناك أوجه تفرقة بني كل من عرض الشراء اإلجباري وعرض الشراء االختياري تتمثل 
في اآلتي)47(: 

يستهدف مقدم عرض الشراء اإلجباري السيطرة الفعلية على الشركة، في حني ال   .1
يستهدف مقدم عرض الشراء االختياري السيطرة الفعلية عليها.

عرض الشراء اإلجباري إلزامي، أما عرض الشراء االختياري فهو غير إلزامي،   .2
فعروض الشراء االختيارية تتم مبحض إرادة مقدم العرض لشراء األسهم، أما 
بالنسبة لعرض الشراء اإلجباري فيتم بناء على التزام قانوني فرض على مقدم 

العرض في حال توفر شروطه.
املقابل في متلك األسهم مبلًغا نقدّيًا،  أن يكون  الشراء االختياري، يجوز  عرض   .3
يكون  أن  فيجب  اإللزامي  الشراء  لعرض  بالنسبة  أما  مختلًطا،  أو  مبادلة،  أو 
العرض نقدّيًا مراعيًا أعلى سعر من املتوسط املرجح للسعر اليومي في البورصة 
للشركة محل العرض خالل األشهر الستة السابقة لتاريخ اإلفصاح عن عرض 
االستحواذ اإللزامي، أو أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص 
تابع له أو متحالف معه، خالل األشهر الستة السابقة لتاريخ اإلفصاح عن عرض 

االستحواذ اإللزامي)48(.
فيما يتعلق بجواز االنسحاب من تنفيذ عرض الشراء، فبالنسبة لعرض الشراء   .4
االختياري  االستحواذ  عملية  تنفيذ  من  االنسحاب  املشرع  ُيِجز  لم  االختياري 
في  متمثلة  محددة  حاالت  في  إال  األولي،  االتفاق  عن  بالبورصة  اإلفصاح  بعد 
حال حتقق حدوث حدث جوهري بعد اإلفصاح عن االتفاق األولي، أو في حال 
األسهم  نسبة  جتميع  تعذر  أو  الصفقة،  إمتام  شروط  من  شرط  بأي  اإلخالل 

املادة )3-2-3( من الالئحة التنفيذية.  )46(
هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 43 وما بعدها.  )47(

املادة )3-5-2( من الالئحة التنفيذية.  )48(
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املزمع االستحواذ عليها مبوجب مستند العرض، أما بالنسبة لعرض االستحواذ 
اإللزامي، فلم يجز املشرع سحبه نهائيًّا.

الغصن الثاني
حاالت االلتزام بعرض الشراء اإلجباري واستثناءاته 

سنناقش أوالً حاالت االلتزام بتقدمي عرض الشراء اإللزامي، ثم حاالت اإلعفاء من تقدمي 
عرض الشراء اإلجباري ثانياً، وذلك على النحو التالي:  
أوالً- حاالت االلتزام بتقدمي عرض الشراء اإللزامي

حمايًة ألقلية املساهمني من الزيادة املفاجئة مللكية املسيطر على أسهم الشركة، فقد نص 
املشرع في املادة )74( من قانون هيئة أسواق املال على أن: »يلتزم الشخص خالل ثالثني 
يوًما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من األوراق 
املتداولة لشركة مساهمة مدرجة، بأن يبادر بتقدمي عرض بالشراء لكافة األسهم املتداولة 

املتبقية طبًقا للضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية«. 
30% من أسهم الشركة املستهدفة، وجب عليه املبادرة  وبالتالي فإن من جتاوز نسبته 

بتقدمي عرض الشراء االجباري. 
كذلك ألزم املشرع املسيطر بتقدمي عرض استحواذ إلزامي في حال جتاوزه نسبة شراء 
 %50 حتى   %30 عن  تزيد  التي  للملكية   %2 نسبة  في  واملتمثلة  له،  املسموحة  األسهم 

نصف سنوّيًا، و5% للملكية التي تزيد عن 50% نصف سنوّيًا)49(. 
كافة  لشراء  إلزامي  استحواذ  عرض  بتقدمي  التزم  النسبة،  هذه  املسيطر  جتاوز  ما  فإذا 
الشركة  أسهم  من   %30 عن  ملكيته  نسبة  انخفاض  حال  في  وكذلك  املتبقية،  األسهم 
املدرجة، ثم قام بزيادتها مرة أخرى عن هذه النسبة)50(،  وذلك حمايًة ألقلية املساهمني 
من مظاهر التعسف في حقوقهم من قبل األغلبية باشتراطه توافر نسبة محددة ميتلكها 
املساهم املستحوذ، سواء بنفسه أو من خالل األشخاص املرتبطة، فعندها يلتزم بتقدمي 

عرض الشراء اإللزامي)51(. 

املادة )3-6-2( من الالئحة التنفيذية.  )49(

املادة )3-6-6( من الالئحة التنفيذية.  )50(
علي طالل هادي، احلماية القانونية ألقلية املساهمني من مخاطر االستحواذ، مجلة العلوم القانونية،   )51(

كلية القانون، جامعة بغداد، املجلد 32، العدد الثاني، 2017، ص 397.
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ويتحقق االستحواذ غير املباشر في فروض متعددة منها احلالة التي يقوم فيها شخص 
طبيعي أو معنوي باالستحواذ على الشركة األم املالكة ألغلبية أسهم الشركة املستهدفة 
باالستحواذ غير املباشر، ويتحقق أيًضا االستحواذ غير املباشر من خالل إجراءات زيادة 
رأس املال في الشركة املالكة لألسهم في الشركة املقيدة بالبورصة، أو حدوث تغيير في 

هيكل مساهمتها املباشر)52(. 
– واالختياري كذلك - بتقدمي عرضه ملساهمي الشركة  ويلتزم مقدم العرض اإللزامي 
محل العرض مباشرة دون احلاجة للعرض على اجلمعية العامة للشركة املستهدفة محل 

العرض، ويتاح لكل مساهم اخليار ببيع أسهمه ملقدم العرض أو االحتفاظ بها)53(.
ثانياً- حاالت اإلعفاء من تقدمي عرض الشراء اإلجباري

إذا ما توافرت احلاالت التي ذكرناها سابًقا، وجب تقدمي عرض الشراء اإلجباري، ولكن 
املشرع نص أيًضا على حاالت محددة أعفى مبوجبها الشخص من تقدمي عرض الشراء 

اإلجباري، وتتمثل هذه احلاالت في اآلتي)54(: 
الهيئة  وتصدر  املساهمني،  باقي  وصالح  العامة  للمصلحة  مراعاًة  االستحواذ،   .1

قرار اإلعفاء مكتوًبا ومسبَّبًا.
احلصول على النسبة املشار إليها بسبب زيادة رأس مال الشركة وامتناع بعض   .2

املساهمني عن االكتتاب.
احلصول على النسبة املشار إليها بسبب رسملة الدين.  .3

احلصول على النسبة املشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي   .4
هذه احلالة يتعني على الشخص الذي حصل على النسبة أن يوفق أوضاعه خالل 

مدة ال تتجاوز سنتني من أيلولتها إليه.
وأثناء  املدرجة  الشركات  تخصيص  حال  في  إليها  املشار  النسبة  على  احلصول   .5

فترة التخصيص.
املدرجة  الشركة  قيام  نتيجة  إليها  املشار  النسبة  إلى  الشخص  ملكية  وصلت  إذا   .6
باستهالك أسهم اخلزينة وإلغائها، مما يؤدي إلى زيادة نسبة ملكية أحد املساهمني 

عن 30% من األسهم املتداولة في الشركة املدرجة.

هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 138.  )52(
املادة )3-1-3( من الالئحة التنفيذية   )53(

املادة )3-5-1( من الالئحة التنفيذية.  )54(
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بني  املدرجة  الشركة  أسهم  ملكية  نقل  نتيجة  إليها  املشار  النسبة  على  احلصول   .7
الشركة  تظل  أن  بشرط  واحدة،  استثمارية  مجموعة  ضمن  تقع  التي  الشركات 
نقل  يتم  أن  على  االستثمارية،  املجموعة  ضمن  النسبة  هذه  على  حصلت  التي 

امللكية، وفًقا ألحكام خاصة في قواعد البورصة.
إذا حصل شخص على النسبة املشار إليها نتيجة عملية اندماج.  .8

أو  ملديونية،  وفاًء  األسهم  على  التنفيذ  نتيجة  إليها  املشار  النسبة  على  احلصول   .9
احلصول عليها نتيجة تسوية الديون للمؤسسات املالية عينًا عن طريق نقل ملكية 

األسهم املرهونة.
بشكل  سواء  سيطرة،  هناك  يكون  أن  دون  إليها  املشار  النسبة  على  احلصول   .10
التصويت  حقوق  ممارسة  ودون  اإلدارة،  مجلس  على  مباشر  غير  أو  مباشر 
الشركة  مساهمي  سجل  في  بذلك  يؤشر  أن  على  النسبة،  تلك  عن  الناشئة 
النسبة مبمارسة  مصدرة األسهم، ويسقط هذا اإلعفاء مبجرد قيام مالك هذه 
حقوق التصويت مبوجبها، أو عند حدوث سيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر 
ممارسة  حالة  في  الهيئة  بإخطار  مقاصة  وكالة  وتلتزم  اإلدارة،  مجلس  على 

حقوق التصويت على هذه النسبة.
احلصول على النسبة املشار إليها من قبل إحدى املؤسسات املالية التزاًما منها   .11

بضمان تغطية االكتتاب في أسهم الشركة املدرجة.
األصول  بني  األسهم  عن  التنازل  بسبب  إليها  املشار  النسبة  على  احلصول    .12

والفروع من األشخاص الطبيعيني.
في األحوال التي تعترض فيها إحدى اجلهات الرقابية التي تخضع لها أي من    .13

أطراف عملية االستحواذ.
صانع  لنشاط  شخص  مزاولة  بسبب  إليها  املشار  النسبة  على  احلصول   .14
السوق)55(، بشرط عدم استخدامها في التصويت في اجلمعيات العامة للشركة، 
أو تفويض الغير للتصويت بها، أو استخدامها في تعيني أعضاء مجلس إدارة، 

أو التأثير على قرارات تلك الشركة.
العامة  للمصلحة  حتقيًقا  إليها  املشار  النسبة  على  احلكومية  اجلهات  حصول   .15

أكثر  أو  العرض والطلب على ورقة مالية  الذي يضمن توفير قوى  الشخص  السوق  ويقصد بصانع   )55(
طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. انظر: املادة األولى من قانون هيئة أسواق املال.
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ومصالح املساهمني، بشرط أن يتم احلصول على تلك النسبة التي تزيد على 30% 
من األوراق املالية املتداولة دون ممارسة حقوق التصويت الناشئة عن متلك تلك 
األسهم، وأن يؤشر بذلك في سجل الشركة مصدرة األسهم. ويسقط هذا اإلعفاء 
على  تزيد  لنسبة  تصويت  حقوق  أي  باستخدام  احلكومية  اجلهات  قيام  مبجرد 
30% من األسهم املتداولة، وتلتزم وكالة مقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة 

حقوق التصويت على تلك النسبة.
احلاالت األخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.  .16

الفرع الثاني
القيود على مجلس اإلدارة

فرض املشرع على مجلس اإلدارة قيوًدا بعد تقدمي عرض الشراء بهدف منعه من اإلضرار 
بحقوق ومصالح املساهمني، وحتديًدا األقلية منهم؛ حيث لم يجز للشركة محل العرض 
أسهم  بإصدار  عرض  تقدمي  بشأن  األولية  املفاوضات  أو  العرض  فترة  خالل  القيام 
جديدة في حدود رأس املال املصرح به أو إصدار أو منح خيارات تتعلق بهذه األسهم، 
أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم، أو التصرف في أي أصول ذات قيمة 
مؤثرة، أو إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة، أو اتخاذ أي إجراء من 
شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان املساهمني من فرصة اتخاذ قرار بشأنه، 
أو حتميل الشركة أي التزامات مادية مؤثرة إال في حدود متكينها من متويل وممارسة 
أنشطتها العادية، إال بعد احلصول على موافقة اجلمعية العامة للمساهمني، أو في األحوال 

التي نشأ فيها التزام الشركة باتخاذ تلك التصرفات قبل تقدمي العرض)56(.
كما لم يجز لعضو مجلس اإلدارة لدى أي من أطراف العرض التصويت في مجلس اإلدارة، 
أو جلانه الفرعية أو اجلمعية العامة للشركة، إذا كان له مصلحة في عملية االستحواذ، وال 
يعد من قبيل املصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس اإلدارة في الشركة محل العرض أو 
الشركة مقدمة العرض إذا كانت نسبة هذه املساهمة ال تصل إلى 5% من األسهم املتداولة 
للشركة محل العرض، كما يتعني على عضو مجلس اإلدارة اإلفصاح عن أي مصالح غير 
مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وفًقا ألحكام الكتاب العاشر )اإلفصاح والشفافية( من 

الالئحة التنفيذية)57(.

املادة )3-1-16( من الالئحة التنفيذية.  )56(

املادة )3-1-17( من الالئحة التنفيذية.  )57(
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الفرع الثالث
االعتراض على قرارات اجلمعية العامة

العادية وغير العادية؛  أجاز املشرع لألقلية حق االعتراض على قرارات اجلمعية العامة 
حيث نصت املادة )73( من قانون هيئة أسواق املال على هذا احلق، وكذلك أجازت الالئحة 
التنفيذية)58( ألي مساهم أو عدد من املساهمني الذين ال تقل ملكيتهم عن نسبة 5% وال تزيد 
30% من أسهم شركة مدرجة أن يتقدموا للهيئة منفردين أو مجتمعني باالعتراض  عن 

على قرارات اجلمعية العامة العادية أو غير العادية، وذلك بالشروط التالية:
املعترض  القرار  إصدار  تاريخ  من  يوًما  عشر  اخلمسة  خالل  االعتراض  يتم  أن   .1

عليه أو علمهم به أيهما أبعد.
ن وافقوا على القرار املعترض عليه. أال يكون املساهمون املعترضون ممَّ  .2

أن يكون القرار املعترض عليه يتضمن إجحاًفا بحقوق األقلية.  .3

الفرع الرابع
مبادئ حوكمة الشركات

أغلبية  املساهمني،  على  حتافظ  ألنها  مبكان؛  األهمية  من  الشركات  حوكمة  مبادئ  تعدُّ 
مبادئ  به  تلزم  ملا  نظًرا  االستحواذ،  عملية  اء  جرَّ بحقوقهم  اإلجحاف  من  أقلية  أو  كانوا 
احلوكمة من ضرورة االلتزام باإلفصاح والشفافية جتاه املساهمني، وتزويد املساهمني 
بأية معلومات تتعلق بأعمال الشركة لتعزيز الثقة بني املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة 
عروض  مقدمي  ضد  حاجز  وضع  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  الذي  األمر  فيها؛  واملديرين 
الشراء العدائية بقصد االستحواذ على الشركة ليضمن اطمئناناً مزدوجاً لكل من مجلس 
اإلدارة من عدم قبول املساهمني في حال لو مت تقدمي هذا العرض العدائي، وكذلك اطمئنان 

املساهمني بأن مجلس اإلدارة يسعى لتحقيق مصلحة الشركة واملساهمني فيها)59(.
قواعد  التنفيذية  الالئحة  من  عشر  اخلامس  الكتاب  في  املال  أسواق  هيئة  أصدرت  وقد 
ملجلس  متوازن  هيكل  بناء  في:   واملتمثلة  قاعدة   11 تضمنت  والتي  الشركات  حوكمة 
الكفاءة  ذوي  من  أشخاص  واختيار  واملسؤوليات،  للمهام  السليم  والتحديد  اإلدارة، 
لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وضمان نزاهة التقارير املالية، ووضع نظم 

املادة )3-12-1( من الالئحة التنفيذية .  )58(
علي طالل هادي، مرجع سابق، ص 401.  )59(
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سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية، وتعزيز السلوك املهني، واإلفصاح والشفافية 
أصحاب  دور  وإدراك  املساهمني،  حقوق  واحترام  املناسب،  الوقت  وفي  دقيق  بشكل 

املصالح، وتعزيز وحتسني األداء، والتركيز على أهمية املسؤولية املجتمعية.
ومنهم  للمساهمني-  بالنسبة  أهميتها  لنعرف  املبادئ  هذه  بعض  عن  نتحدث  وسوف 

األقلية - بالنسبة لعملية االستحواذ، على النحو اآلتي:
أوالً- املعاملة املتساوية للمساهمني

يستوجب  ا  ممَّ واملستثمرين،  املساهمني  بني  الفرص  وتكافؤ  املساواة  مراعاة  املهم  من 
يجوز  فال  ومدته،  وشروطه  العرض  بسعر  يتعلق  فيما  املساهمني  معاملة  في  املساواة 
إتاحة معلومات تتعلق بعروض الشراء أو بالشركة لبعض املساهمني دون البعض اآلخر، 
أقلية  فتُقَصر مثاًل عن  املساهمني دون األخرى  فئة من  الشراء على  كما ال يجوز قصر 
املساهمني، كما ال يجوز املغايرة في سعر العرض بني املساهمني بحيث يتم الشراء من 

بعضهم بسعر أعلى أو أدنى من باقي املساهمني)60(.
وقد أوجب املشرع على مقدم العرض معاملة جميع مساهمي الشركة محل العرض من 
الفئة ذاتها معاملة متساوية، كذلك لم يجز املشرع ملقدم العرض أو للشركة محل العرض 
أو أي من مستشاريهما أن يقدموا خالل فترة العرض أو أثناء دراسته معلومات لبعض 

املساهمني دون إتاحتها لباقي املساهمني)61(.
املساهم  امللكية  قيمة  قيد  في  واملتمثلة  للمساهمني  العامة  احلقوق  الالئحة  حددت  وقد 
بها في سجالت الشركة، والتصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها وحتويلها، 
من  نصيب  على  واحلصول  األرباح،  توزيعات  في  املقرر  النصيب  على  واحلصول 
اخلاصة  واملعلومات  البيانات  على  واحلصول  التصفية،  حالة  في  الشركة  موجودات 

بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بشكل منتظم وميسر. 
على  والتصويت  للمساهمني  العامة  اجلمعية  اجتماعات  في  املشاركة  في  حقهم  وكذلك 
مجلس  وأعمال  عام  بشكل  الشركة  أداء  ومراقبة  اإلدارة،  مجلس  وانتخاب  قراراتها، 
اإلدارة بشكل خاص، ومساءلة مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية، ورفع دعوى 

73. محمد  إبراهيم السيد، مرجع سابق، ص  106. نهاد أحمد  الدين، مرجع سابق، ص  هاني سري   )60(
علي سويلم، حوكمة الشركات في األنظمة العربية،  دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 83 وما 
بعدها. بدر حامد يوسف املال، مرجع سابق، ص 549. طارق أحمد قدور، حماية مصالح األقلية في 

شركات املساهمة املقيدة في البورصة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2019، ص 53.
املادة )3-1-2( من الالئحة التنفيذية، املادة )9-6( من الالئحة التنفيذية.  )61(
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املسؤولية وذلك في حال إخفاقهم في أداء املهام املناطة بهم)62(.
كما أوجب املشرع على مجلس إدارة الشركة محل العرض تزويد مساهميها باملعلومات 
والتوصيات الكافية لتمكينهم من التوصل إلى قرار من أجل قبول العرض أو رفضه)63(. 
كما ألزم املشرع مجلس إدارة الشركة محل العرض - وخالل سبعة أيام عمل من تاريخ 
للمساهمني  وتوصيته  رأيه  فيه  يبني  ا  رّدً للهيئة  يرفع  بأن   - العرض  مستند  استالم 
بشأن  الشركة  ملساهمي  توصيته  ينشر  وأن  االستثمار،  مستشار  رأي  إلى  باإلضافة 

العرض)64(.
ثانياً- اإلفصاح والشفافية

على  الدولية  والتجارة  الشركات  حوكمة  مبادئ  أهم  من  والشفافية  اإلفصاح  مبدأ  يعدُّ 
مع  واملتعاملني  األطراف  جلميع  وحماية  وشفافية  استقرار  من  ميثله  ملا  نظًرا  اإلطالق، 
اجلهات  لكل  وإتاحتها  املعلومات  توفير  املبدأ  هذا  ويقتضي  املالية،  واألسواق  الشركات 
الرقابية واملساهمني واجلمهور، بحيث تصبح الشركات مرآًة حلقيقة ما يحدث داخلها، 
امللكية  هيكل  عن  وبياًنا  الشركة  وأهداف  املالية  النتائج  عن  اإلعالن  املبدأ  يتضمن  كما 
املالية  واملزايا  التنفيذيني،  واملديرين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وبيان  التصويت،  وحقوق 
التي يحصلون عليها، والتقارير املالية الدورية والطارئة، والقوائم املالية، واإلفصاح عن 
السياسات االجتماعية والبيئية، وتلك املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية، وكذا اإلفصاح 
حجم  في  تغيير  أو  تطوير  من  به  القيام  الشركة  تنوي  وما  املستقبلية،  السياسات  عن 
أو تدريبها، وبرامجها للرعاية االجتماعية، سواء داخل الشركة أو خارجها في  العمالة 

املجتمع احمليط بها، واإلفصاح عن املخاطر املتوقعة وقواعد املراجعة)65(.
وبالتالي فيلزم إرساء الشفافية الكاملة بشأن كافة مراحل عرض الشراء؛ وذلك لتمكني 
وتكافؤ  املساواة  وحتقيق  املناسب،  االستثماري  القرار  اتخاذ  من  املالية  األوراق  حملة 
قد  التي  الضارة  املمارسات  من  احلد  في  ذلك  يساعد  وبالتالي  بينهم،  فيما  الفرص 
التالعب باألسعار،  انخفاًضا، من خالل احلد من  أو  ارتفاًعا  تؤثر على أسعار األسهم، 

املادة )9-5 ( من الالئحة التنفيذية.  )62(
املادة )3-1-7( من الالئحة التنفيذية.  )63(

التنفيذية. الالئحة  من  املادة )10-3-3(   )64(
أحمد علي خضر، اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ احلوكمة في قانون الشركات، دار الفكر اجلامعي،   )65(
96 وما بعدها. هادي  22 وما بعدها. محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  2012، ص  اإلسكندرية، 
بن علي محمد اليامي، االلتزام باإلفصاح والشفافية في نظام حوكمة الشركات السعودي، دار النهضة 
العربية، القاهرة، 2006، ص 41. جمال عبد العزيز العثمان، اإلفصاح والشفافية في املعلومات املتعلقة 

باألوراق املالية املتداولة في البورصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 124 وما بعدها. 
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واضطراب السوق بسبب نشر أخبار مضللة أو غير دقيقة عن نية إحدى الشركات تقدمي 
عرض شراء إجباري لالستحواذ على إحدى الشركات املقيدة بالبورصة)66(.

وقد تناول املشرع أحكام اإلفصاح والشفافية في الفصل الثامن من الكتاب السابع من 
الالئحة التنفيذية، وقد اعتبر املشرع أن اإلفصاح الدقيق في الوقت املناسب والشفافية من 
أهم ركائز قواعد حوكمة الشركات التي تتيح للمساهمني ممارسة حققوهم على الوجه 
األكمل، ومنها حتقيق املتابعة املستمرة ملا يحدث في الشركة، وتسهيل عملية مساءلة كل 

من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة)67(.
الذي يرغب في تقدمي عرض استحواذ،  الشخص  أنه يتعني على  املشرع على  كما نصَّ 
كل  إلى  األساسية  واملعلومات  بالبيانات  مصحوبًة  العرض  وثائق  من  نسخة  يقدم  أن 
يجب  كما  االستحواذ،  عرض  موضوع  املالية  األوراق  ومصدر  والبورصة  الهيئة  من 
أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل املضي في مباشرة إجراءات 

عرض االستحواذ)68(.
ونصَّ املشرع أيًضا على وجوب التزام مقدم العرض والشركة محل العرض باإلفصاح عن 
كافة البيانات في حال إذا توصل الطرفان إلى اتفاق أولي بخصوص عرض االستحواذ، 
وإذا التزم شخص بتقدمي عرض استحواذ إلزامي، أو عند إخطار الشركة محل العرض 
بوجود رغبة جدية لتقدمي عرض غير مشروط، أو عند موافقة الهيئة على نشر مستند 

العرض. 
كذلك يلزم اإلفصاح عند إصدار توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن العرض 
املقدم، وكذلك عند االنتهاء من فترة التجميع وبيان نسبة األسهم التي مت جتميعها. وأخيًرا 
وجوب  على  الالئحة  ت  نصَّ أيًضا  االستحواذ)69(،  عملية  إجراءات  كافة  من  االنتهاء  عند 

اإلفصاح األولي عن عرض االستحواذ االختياري أو االستحواذ اإللزامي)70(.
أنه: »ال  الداخلية وتعارض املصالح، فنصَّ على  كما حدَّ املشرع من استغالل املعلومات 
يجوز ألي شخص مطلع على معلومات داخلية التعامل على أسهم الشركة محل العرض، 
أو األطراف التابعة له أو املتحالفة معه. ويشمل احلظر أيًضا التعامل على أسهم الشركة 

هاني سري الدين، مرجع سابق، ص 111 وما بعدها. نهاد أحمد إبراهيم السيد، مرجع سابق، ص 57.   )66(
طارق محمود السالوس، مرجع سابق، ص 78.

املادة )8-4( من الالئحة التنفيذية.  )67(
املادة )72( من قانون هيئة أسواق املال.  )68(

املادة )3-2-1( من الالئحة التنفيذية.  )69(
املادتان )3-2و2،3( من الالئحة التنفيذية.  )70(
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مقدمة العرض أو األطراف التابعة لها أو املتحالفة معها، إذا كان أي منهم شركة مدرجة 
في البورصة«)71(. 

كما منع املشرع أيًضا أي شخص مطلع على معلومات داخلية تتعلق بأي عرض أن يقدم 
جميع  على  ويجب  العالقة،  ذات  األسهم  في  التعامل  بشأن  آخر  شخص  ألي  توصية 

لعني على املعلومات الداخلية منع الكشف عنها)72(. األشخاص املطَّ
وأوجب املشرع أيًضا على أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض تفادي أي تعارض 
للمصالح عند تقدميهم توصيات ملساهمي الشركة بخصوص أي عرض استحواذ. كذلك 
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة لدى أي من أطراف العرض التصويت في مجلس اإلدارة 
أو جلانه الفرعية أو اجلمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عملية االستحواذ، وال 
يعد من قبيل املصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس اإلدارة في الشركة محل العرض أو 
الشركة مقدمة العرض إذا كانت نسبة هذه املساهمة ال تقل عن 5% من األسهم املتداولة 
للشركة محل العرض، كما يتعني اإلفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو بالتحالف مع 

آخرين)73(.

املطلب الثاني
احلماية القانونية وفًقا لقانون الشركات

نتناول في هذا املطلب احلماية القانونية التي يوفرها قانون الشركات ألقلية املساهمني 
بالنسبة لعرض الشراء، الذي متت املوافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة وأحاله إلى اجلمعية 
العامة للتصويت عليه، سواء أكان ذلك أمام اجلمعية العادية أم غير العادية، وتظهر هذه 
احلماية في موضعني هما: احلق في حضور اجتماعات اجلمعية العامة، وكذلك حقهم في 

التصويت على القرارات التي يتم التصويت عليها.

أوالً- حضور اجتماعات اجلمعيات العامة
حق حضور املساهم الجتماعات اجلمعية العامة للشركة من احلقوق األساسية للمساهم، 
استغالل  حسن  مراقبة  بغرض  وذلك  الشركة،  إدارة  في  املساهم  مشاركة  عن  ويعبر 
أسهمه، والدفاع عن حقوقه املالية. وتعتبر املشاركة وسيلة فاعلة ملراقبة هيئات الشركة 

املادة )3-1-10( من الالئحة التنفيذية.  )71(

املادة )3-1-11( من الالئحة التنفيذية.  )72(

املادة )3-1-17( من الالئحة التنفيذية.  )73(
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حتى ال تخرج عن إطار املصلحة العامة للشركة)74(.
وقد نص املشرع في قانون الشركات على حق املساهم - أّيًا كان، سواء أكان من أصحاب 
مداوالتها)75(.  في  واالشتراك  العامة  اجلمعيات  حضور  في   - األقلية  من  أم  األغلبية 
وأجاز املشرع للمساهم أن ُيوّكل غيره في احلضور عنه، وذلك مبقتضى توكيل خاص 

أو تفويض.
ثانياً- املشاركة في التصويت

أيًضا  احلق  له  فإن  العامة،  اجلمعية  اجتماعات  حضور  في  املساهم  حق  إلى  باإلضافة 
في املشاركة في التصويت على قراراتها، وبالتالي فهو يسهم في صنع القرار، ويكون 
لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األصوات املقررة لذات الفئة من األسهم، وال 
يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن ميثله في املسائل التي تتعلق مبنفعة خاصة 
اجلمعية  في  القرارات  على  التصويت  ويعدُّ  الشركة)76(.  وبني  بينه  قائم  بخالف  أو  له، 

العامة للشركة اآللية التي يتمكن من خاللها املساهم من املشاركة في إدارة الشركة)77(. 
املطلب الثالث

حماية أقلية املساهمني وفقاً للقواعد العامة
في  واقعيًّا  املساهم  دور  لتدني  الرئيس  السبب  وحدها  املساهمني  غياب  ظاهرة  تكن  لم 
حياة الشركة، وممارسة احلقوق املخولة له قانوًنا على أسهمه، ولكن أيًضا بسبب عدم 

أحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، ط2، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2004، ص502.   )74(
محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص351. هاني 
صعفك  طعمة   .745 ص   ،2008 بيروت،  احلقوقية،  احللبي  منشورات  التجاري،  القانون  دويدار، 
الكويت،  ناشر،  دون  ط3،  الكويتي،  الشركات  قانون  شرح  في  الوسيط  احليان،  الله  وعبد  الشمري 
2016، ص 428. محمد عمار مصباح تيبار،  نظرية احلقوق األساسية للمساهم في شركة املساهمة، 
رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، القاهرة، 1998، ص 455. عمار محمد أمني رمضان، حق املساهم 

في شركة املساهمة: دراسة مقارنة، ج1، دار الكتب القانونية، الكويت، 2017، ص 161.
املادة )2/178( من قانون الشركات.  )75(

املادة )208( من قانون الشركات، وقد نص املشرع أيًضا في املادة )3-1-17( من الالئحة التنفيذية لقانون   )76(
في  التصويت  العرض  أطراف  من  أي  لدى  إدارة  مجلس  لعضو  يجوز  »ال  أنه:  على  املال  أسواق  هيئة 
مجلس اإلدارة أو جلانه الفرعية أو اجلمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عملية االستحواذ، وال 
يعد من قبيل املصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس اإلدارة في الشركة محل العرض أو الشركة مقدمة 

العرض؛ إذا كانت نسبة هذه املساهمة ال تصل إلى 5% من األسهم املتداولة للشركة محل العرض.
هاني دويدار، مرجع سابق، ص 752. خولة أحمد السليطي، حماية أقلية املساهمني في صفقات الدمج   )77(
واالستحواذ في ضوء التشريعات واألنظمة القانونية القطرية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة 
قطر، 2017، ص 14. مروان فتحي، حماية املساهمة في شركة املساهمة، رسالة ماجستير، جامعة أبي 

بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 2012/2011، ص 73.
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العامة  اجلمعية  تصدرها  التي  القرارات  حول  صحيحاً  رأًيا  يبدي  أن  املساهم  استطاعة 
للشركة؛ لوجود تعسف من جانب األغلبية عند ممارسة أغلبية التصويت، مما أدَّى إلى 
ضعف دور مساهمي األقلية الذين يستطيعون الوقوف أمام التيار اجلارف من األغلبية 

عند التصويت على قرارات قد تكون في غير صالح الشركة)78(.
استعمال  في  التعسف  نظرية  إلى  اللجوء  املساهمة  شركة  في  املساهمني  ألقلية  وميكن 
احلق الواردة في نص املادة )30( من القانون املدني إذا انحرفت األغلبية عن مسلك الرجل 

املعتاد، وقامت بإصدار قرارات من شأنها اإلضرار بحقوق األقلية في الشركة)79(. 
والتعسف يعني االستخدام السيِّئ املفرط وغير الصحيح للحق أو للسلطة، فهو استعمال 
الفرنسية  النقض  محكمة  عرَّفت  وقد  احملددة)80(،  الغايات  عن  وانحراف  مشروع  غير 
من  عدد  لصالح  أو  للشركة  العامة  املصلحة  ضد  اتُِّخذ  إذا  »القرار  بأنه:  األغلبية  تعسف 

األغلبية لإلضرار باألقلية«)81(.
وقد عرَّف املشرع هذه النظرية بأنه: »يكون استعمال احلق غير مشروع، إذا انحرف به 
صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته االجتماعية، وبوجه خاص: 1- إذا كانت املصلحة 
3- إذا كانت  2- إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير  التي تترتب عنه غير مشروعة. 
املصلحة التي تترتب عنه ال تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. 4- إذا كان من 

شأنه أن يلحق بالغير ضرًرا فاحًشا غير مألوف«.
والتعسف املقصود هنا هو التعسف احلاصل من األغلبية حتقيًقا ملصلحتها الشخصية 
وإضراًرا باألقلية، وكان ضد املصلحة العامة للشركة، وبالتالي ميكن ألقلية املساهمني 

االستعانة بنظرية التعسف في استعمال احلق حلماية حقوقهم.

عمار محمد أمني رمضان، مرجع سابق، ص 115. سيدر سامي، احلماية القانونية للمساهم في شركة   )78(
املساهمة، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي، اجلزائر،  2018/2017، ص 25.

للمزيد في نظرية التعسف في استعمال احلق، انظر:  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون   )79(
بعدها. وما   1169 ص  القاهرة،1981،  العربية،  النهضة  دار  الثاني،  االلتزام– املجلد  مصادر   املدني: 

512 وما بعدها.  1992، ص  القاهرة،  العربية،  النهضة  االلتزام، دار  املنعم فرج الصدة، مصادر  عبد 
عبد الودود يحيى، املوجز في النظرية العامة لاللتزامات- القسم األول– مصادر االلتزام، دار النهضة 

العربية، القاهرة، 1994، ص 244 وما بعدها.
محمد عمار مصباح تيبار، مرجع سابق، ص 781. سيدر سامي، مرجع سابق، ص 63.  )80(

أساور حامد عبد الرحمن، اتفاق االستحواذ على الشركات، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،   )81(
جامعة كركوك، العراق، املجلد 2، العدد 6، 2013، ص 45. زايدي آمال، النظام القانوني لتجمع الشركات 

التجارية: دارسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، اجلزائر، 2014، ص 263.
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وحتى نكون أمام تعسف في استعمال احلق من قبل أغلبية املساهمني، ال بد من توافر 
أركان التعسف واملتمثلة في العنصر املادِّي املتمثل في الضرر الذي ميكن أن يلحق بأقلية 
وبالتالي  األقلية،  ضد  كأغلبية  مصلحتهم  في  تصب  التي  لقراراتهم  نتيجة  املساهمني 
فالقرار الذي تبنته األغلبية يجب أن يكون من شأنه أن يؤدي إلى حدوث ضرر مبصلحة 
أن يخل  القرار  بالشركة، وأن يكون من شأن هذا  أقلية مساهمني وعاملني  الشركة من 

مببدأ املساواة بني املساهمني، بحيث يحقق مصلحة األغلبية على حساب اآلخرين)82(.
منافع  حتقيق  أو  املساهمني،  بأقلية  اإلضرار  نية  في  املتمثل  املعنوي  العنصر  وكذلك 

شخصية ألغلبية املساهمني على حساب األقلية)83(.
وقد تواجه األقلية بعض الصعوبات في إثبات خطأ األغلبية، نظًرا ألن األغلبية لها احلق 
في إدارة الشركة، واتخاذ القرارات املتعلقة بها، واملتعلقة باملصلحة املشتركة للشركاء، 
ومع ذلك فال مينع من أن يعرض األمر على القضاء، حيث ميكن للمحكمة أن تستخلص 
األغلبية،  من  تعسًفا  هناك  أن  للمحكمة  ثبت  فإذا  الدعوى،  ظروف  من  األغلبية  تعسف 
احلق  لها  يكون  كما  األقلية،  بحقوق  إجحاف  على  تنطوي  التي  القرارات  إبطال  لها  كان 
اء القرار التعسفي، وذلك طبًقا للقواعد العامة في  في التعويض عما حلقها من ضرر جرَّ

املسؤولية التقصيرية)84(.

طارق أحمد قدور، مرجع سابق، ص 83. واثق رعد الدليمي، احلوكمة في احلد من املمارسات التعسفية   )82(
داخل الشركة املساهمة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2019، ص 33. 

501 وما  112 وما بعدها. عالء سليمان، مرجع سابق، ص  علي فوزي املوسوي، مرجع سابق، ص   )83(
جلسة  جتاري،   95/31 الطعن  بعدها.  وما   43 ص  سابق،   مرجع  أحمد،  محمد  الفضيل  عبد  بعدها. 

1995/6/25، مجلة القضاء والقانون، السنة 33، اجلزء الثاني، ص 114.
أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص 27. عبد الفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، ص 63. الطعن   )84(
97/93 جتاري، جلسة 1998/3/9، مجلة القضاء والقانون، السنة 26، اجلزء األول، ص 188. الطعن 
رقم 2006/1126 جتاري، جلسة 2009/1/7، مجلة القضاء والقانون، السنة 37، اجلزء األول، ص 33. 
الطعن رقم 2007/884 مدني، جلسة 2009/1/26، مجلة القضاء والقانون، السنة 37، اجلزء األول، ص 
37، اجلزء  2009/2/1، مجلة القضاء والقانون، السنة  جتاري، جلسة   -2008/369 346. الطعن رقم 

األول، ص 137.
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املبحث الثاني
احلماية االتفاقية والقضائية ألقلية املساهمني

بقصد  الشراء  عروض  مخاطر  جتنبها  التي  االتفاقية  احللول  بعض  إلى  الشركة  تلجأ 
اجتماع اجلمعية  القرارات في  املساهمني على بعض  االتفاق بني  االستحواذ، من خالل 
على  للحفاظ  وكذلك  ومكانتها،  سمعتها  على  واحلفاظ  الشركة  حلماية  للشركة  العامة 
من  املساهمني  أقلية  حماية  في  فعال  دور  للقضاء  كذلك  املساهمني،  من  األقلية  حقوق 
مخاطر االستحواذ، وسوف نقسم هذ املبحث إلى مطلبني: األول نتحدث فيه عن احلماية 
االتفاقية ألقلية املساهمني، وفي الثاني نتحدث عن احلماية القضائية، في ظل قانون هيئة 

أسواق املال وقانون الشركات الكويتي، على النحو التالي: 

املطلب األول
احلماية االتفاقية 

بني  االتفاقات  إن  بل  املشرع،  وفرها  التي  القانونية  احلماية  عند  األقلية  حماية  تقف  لم 
سمعة  على  وللحفاظ  بينهم،  الثقة  وزيادة  منهم،  األقلية  حلماية  الشركة  في  املساهمني 
مخاطر  من  خصوًصا  واألقلية  عموًما،  الشركة  حماية  في  كبير  دور  لها  الشركة، 
االستحواذ، خاصة إذا كانت عملية االستحواذ عدائية كأن تكون قد متت من دون اتفاق 
مع مجلس اإلدارة مسبًقا؛ لذا فقد يلجأ مجلس اإلدارة باالتفاق مع املساهمني إلى اتخاذ 
أو  تأخيرها،  أو  مقدمه،  على  االستحواذ  عملية  عرقلة  في  تسهم  التي  اإلجراءات  بعض 
بأن بعض هذه االتفاقات قد يكون غير قانوني بغية إرادة مجالس  زيادة تكلفتها، علماً 
العدائي خاصة بعد تقدمي  الشركات احملافظة على شركاتها من االستحواذ  تلك  إدارات 
العرض بشكل رسمي)85(؛ حيث منع املشرع الشركة محل العرض أو املفاوضات األولية 
بشأن تقدمي العرض إصدار أسهم جديدة في حدود رأس املال املصرح به، أو إصدار أو 
منح خيارات تتعلق بهذه األسهم، أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم، أو 
التصرف في أي أصول ذات قيمة مؤثرة، أو إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي 
للشركة، أو حتميل الشركة أي التزامات مادية مؤثرة، إال في حدود متكينها من متويل 

وممارسة أنشطتها العادية)86(.

طاهر شوقي مؤمن، مرجع سابق، ص 76.  )85(
املادة )3-1-16( من الالئحة التنفيذية.  )86(
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مخاطر  من  املساهمني  ألقلية  االتفاقية  احلماية  عن  املبحث  هذا  في  سنتحدث  لذلك 
االستحواذ، وذلك وفًقا لكل من قانوني هيئة أسواق املال وقانون الشركات، على النحو 

التالي:

الفرع األول
احلماية االتفاقية وفقاً لقانون هيئة أسواق املال

ميكن للشركة أن تتخذ بعض اإلجراءات حلماية أقلية املساهمني من مخاطر االستحواذ، 
ومن تلك اإلجراءات تقدمي عرض منافس، أو زيادة رأس مال الشركة، أو تعديل النظام 
األساسي للشركة لتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة توصية باألسهم، أو قيامها 

بشطب الشركة اختيارّيًا من البورصة، أو تقدمي عرض استحواذ عكسي.

أوالً- تقدمي عرض منافس
نص املشرع على جواز تقدمي عرض الشراء املنافس)87(؛ وذلك ألهميته في حماية مصالح 
معقول  بسعر  أسهمهم  عن  للتخلي  املناسبة  الفرصة  على  وحصولهم  األقلية  مساهمي 
وعادل، وتوسيع فرص االختيار بني عرض الشراء األصلي املقدم مسبًقا، وبني العرض 
املنافس للحصول على أفضلهما، خوًفا من أن يكون املستحوذ متواطئًا مع شخصيات 

مسيطرة على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها وهم غالبية املساهمني. 
أيًضا هذه الطريقة قد تلجأ إليها الشركات، حيث تستعني الشركة املستهدفة بصديق ذي 
ثقة لديها لتقدمي عرض منافس ملقدم عرض الشراء األصلي ليزيد من أعباء مقدم العرض 

األصلي)88(.
ويقدم عرض االستحواذ املنافس بعد نشر مستند العرض األصلي، وقبل خمسة أيام عمل 
من انتهاء فترة التجميع لعرض االستحواذ األصلي)89(، بشرط أن يكون العرض املنافس 
االستحواذ األصلي)90(،  أساسيًّا في شروط عرض  تعدياًل  أو  يتضمن إضافة جوهرية 

ويلتزم مقدم عرض االستحواذ املنافس بأحكام اإلفصاح عند التقدمي)91(.
ويترتب على تقدمي مستند عرض االستحواذ املنافس وقف إجراءات عرض االستحواذ 

املادة )3-9( من الالئحة التنفيذية.  )87(
علي طالل هادي، مرجع سابق، ص 408.  )88(

املادة )3-9-3( من الالئحة التنفيذية.  )89(
املادة )3-9-2( من الالئحة التنفيذية.  )90(
املادة )3-9-4( من الالئحة التنفيذية.  )91(
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األصلي ملدة عشرة أيام عمل، وبعد ذلك تبت فيه الهيئة إما بالقبول أو بالرفض، وفي حالة 
قبول الهيئة له يستمر وقف إجراءات عرض االستحواذ األصلي حلني إصدار اجلمعية 
العامة العادية للشركة محل العرض قرارها باختيار أحد العرضني، أما لو رفضت الهيئة 

العرض املنافس، فتستأنف إجراءات عرض االستحواذ األصلي كما كان.
ثانياً- الشطب االختياري

على  الفرصة  يفوت  ا  ممَّ اختيارّيًا،  بالبورصة  قيدها  شطب  إلى  الشركة  تلجأ  أن  يجوز 
االنسحاب  تطلب  أن  مدرجة  مساهمة  شركة  لكل  املشرع  أجاز  وقد  االستحواذ،  مقدم 

االختياري من البورصة)92(.
ثالثاً- االستحواذ العكسي 

يجوز للشركة املستهدفة أن تقوم بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي شركة 
غير مدرجة عوًضا عن أسهمهم؛ بحيث متثل األسهم اجلديدة أكثر من 50% من األسهم 

املصدرة في الشركة املدرجة بعد تنفيذ االستحواذ)93(.

الفرع الثاني
احلماية االتفاقية وفقاً لقانون الشركات 

من  األقلية  حماية  خاللها  من  ميكن  الكويتي  الشركات  قانون  في  متعددة  طرق  هناك 
االستحواذ،  تكلفة  ورفع  االستحواذ،  إجراءات  عرقلة  أجل  ومن  االستحواذ،  مخاطر 
وتتمثل هذه اإلجراءات في تعديل رأس مال الشركة إما بالزيادة أو بالتخفيض، أو تغيير 

الشكل القانوني للشركة أو تعديل حقوق التصويت بالشركة، وذلك على النحو التالي:
زيادة رأس مال الشركة عن طريق االكتتاب العام  .1

تقوم الشركة – حلمايتها من مخاطر االستحواذ – بزيادة رأس املال؛ حيث تؤدي هذه 
وتتم  األسهم)94(،  عدد  ضخامة  ضوء  في  أموال  من  يلزم  ما  تدبير  صعوبة  إلى  الزيادة 
أن  بشرط  العام)95(،  لالكتتاب  املال  رأس  زيادة  أسهم  طرح  طريق  عن  املال  رأس  زيادة 
يكون ذلك في حدود رأس املال املصرح به)96(، فإن زاد عن رأس املال املصرح به وجب 

املادة )2-5( من كتاب قواعد اإلدراج– الكتاب الثاني عشر من الالئحة التنفيذية.  )92(
املادة )3-10-1( من الالئحة التنفيذية.  )93(

طاهر شوقي مؤمن، مرجع سابق، ص 74. طارق محمود السالوس، مرجع سابق، ص 88.  )94(
املادة )159( من قانون الشركات  )95(

املادة )148( من قانون الشركات.  )96(
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أخذ موافقة اجلمعية العامة غير العادية)97(، وتتم هذه اإلجراءات بقرار من مجلس اإلدارة 
ودون احلاجة للحصول على موافقة اجلمعية العامة للمساهمني، وهذا اإلجراء من املفيد 
أن يتم اللجوء إليه قبل طرح العرض؛ ألنه ليس من أعمال اإلدارة املعتادة، وبذلك ميكن 
اتخاذ هذا القرار كوسيلة احتياطية، وإرجاء تنفيذه حلني احلاجة إليه)98(؛ ألنه بعد تقدمي 
العرض ال ميكن للشركة القيام بتلك اإلجراءات على حسب ما ورد باملادة )16-1-3( من 

الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال، إال مبوافقة اجلمعية العامة للمساهمني. 
توزيع أسهم مجانية  .2

االحتياطي  من  أموال  حتويل  طريق  عن  املال  رأس  زيادة  تغطية  أيًضا  للشركة  ميكن 
ا زاد عن احلد األدنى لالحتياطي القانوني إلى  االختياري، أو من األرباح احملتجزة، أو ممَّ
أسهم مجانية بالقيمة االسمية ودون عالوة إصدار، وتوزع هذه األسهم على املساهمني 

بنسبة ما ميلكه كل منهم في رأس املال)99(. 
وتكمن أهمية توزيع األسهم املجانية في زيادة عدد األسهم اململوكة بواسطة املساهمني 
السيطرة على  بلوغ هدفه وهو  ما يصعب على مقدم عرض االستحواذ  احلاليني، وهو 

الشركة)100( .
شراء الشركة ألسهمها  .3

قد تلجأ الشركة إلى شراء أسهمها بقيمة املبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس املال، وذلك 
وتقوم  باالسترداد،  تسمى  الطريقة  وهذه  العادية)101(،  غير  العامة  اجلمعية  مبوافقة 
بالنظام  االسترداد  شرط  بإضافة   - لالستحواذ  املباغتة  للهجمات  حتسباً   - الشركات 
األساسي للشركة، بأن ال يسمح للمساهم بأن يبيع أسهمه للغير دون الرجوع إلى مجلس 

اإلدارة، فإن نكل مجلس اإلدارة عن الشراء جاز للمساهم أن يبيع أسهمه للغير)102(. 

املادة )157( من قانون الشركات.  )97(
محمد خليفة الشحومي، مرجع سابق، ص 389.  )98(

املادة )166( من قانون الشركات.  )99(
النهضة  دار  الشركات،  إدارات  على  االستحواذ  لعروض  القانونية  األسس  فتحي،  محمد  حسني   )100(

العربية، القاهرة، دون تاريخ، ص 58. زايدي آمال،  مرجع سابق، ص 95.
املواد )168، 170( من قانون الشركات  )101(

أحمد حسن وسمي بنيان، مرجع سابق، ص 128. ويرى البعض أن استخدام هذا األسلوب لتوقي   )102(
عروض االستحواذ يكتنفه الكثير من احملاذير، ألن نطاق شراء الشركة ألسهمها محدود بعدد قليل 
أسهم  على  لالستحواذ  العدوانية  العروض  تلك  همة  تثبيط  إلى  الغالب  في  يؤدي  لن  األسهم  من 

الشركات، وبالتالي على حقوق التصويت فيها. انظر: حسني محمد فتحي، مرجع سابق، ص 56.
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ويطلق على ما حتتفظ به الشركة من أسهمها )أسهم خزينة(، والباقي )أسهم قائمة()103(، 
وتؤدي عملية الشراء إلى إلغاء هذه األسهم وتخفيض رأس املال، وهذا التخفيض مُيّكن 
الشركة من التخلص من دفع األرباح عن اجلزء غير املوظف في رأس مالها، وهو ما يزيد 
من أرباح األسهم القائمة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق، وهو ما يعدُّ عائًقا 

أمام صاحب العرض العدائي)104(. 
وجدير بالذكر أن شراء الشركة ألسهمهما ُمقيَّد بضرورة إجرائه قبل تقدمي العرض، أو 

املفاوضات األولية بشأن تقدمي العرض طبًقا ملا نصت عليه الالئحة التنفيذية)105(.
حتول الشركة إلى شركة توصية باألسهم  .4

تهدف الشركة من التحول إلى شركة توصية باألسهم إلى محاولة منع الشركة مقدمة 
حتول  املشرع  أجاز  وقد  املستهدفة،  الشركة  إدارة  مجلس  على  السيطرة  من  العرض 
الشركات من شكل قانوني إلى آخر، وبالتالي فقد تقوم الشركة املساهمة بعملية حتول 
إليه صاحب  ما يهدف  إجهاض  باألسهم بهدف  إلى شركة توصية  من شركة مساهمة 
صاحب  مبقدور  يكون  لن  احلالة  هذه  وفي  الشركة،  إدارة  على  باالستحواذ  العرض 
وتظل  اإلدارة،  حق  ميلك  ال  الذي  املوصي  الشريك  مركز  إلى  الوصول  سوى  العرض 

اإلدارة بني الشركاء املتضامنني)106(.
األسهم املمتازة أو أسهم التصويت املضاعف  .5

تعطي  التي  األسهم  وهي  املمتازة،  األسهم  طريق  عن  مالها  رأس  زيادة  للشركة  ميكن 
أصحابها أولوية في احلصول على نسبة من أرباح الشركة، أو في اقتسام أموال التصفية 
بعد حل الشركة التي متنح أصحابها أصواًتا متعددة في اجلمعية العامة للشركة)107(، على 
أن يتم منح هذه األسهم إلى مساهمني يتميزون باإلخالص للشركة حتى إذا ما طرحت 
على الشركة عروض شراء عدائية تصدوا لها، وبالتالي زادت من تكلفة االستحواذ على 

أسهم الشركة عن طريق عروض االستحواذ احملتملة)108(. 

عمار محمد أمني رمضان، مرجع سابق، ص 211.  )103(
طاهر شوقي مؤمن، مرجع سابق، ص 70.  )104(

املادة )3-1-16( من الالئحة التنفيذية.  )105(
حسني محمد فتحي، مرجع سابق، ص 59.  )106(

عبد   .722 ص  سابق،  مرجع  دويدار،  هاني   .328 ص  سابق،  مرجع  الشرقاوي،  سمير  محمود   )107(
الفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، ص 18.

طارق محمود السالوس، مرجع سابق، ص 89. زايدي آمال، مرجع سابق، ص 97.  )108(
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املطلب الثاني
احلماية القضائية ألقلية املساهمني

نتناول في هذا املطلب احلماية القضائية لألقلية في ظل قانون هيئة أسواق املال وقانون 
الشركات الكويتي، وذلك على النحو التالي:

الفرع األول
 احلماية وفقاً لقانون هيئة أسواق املال

واالدعاء  العامة،  اجلمعية  قرارات  على  االعتراض  خالل  من  احلماية  لهذه  سنعرض 
مبخالفة أحكام قانون حماية املنافسة، وذلك على النحو التالي:

أوالً- االعتراض على قرارات اجلمعية العامة
الذين ميلكون  املال أليٍّ من حملة األسهم،  )2/73( من قانون هيئة أسواق  املادة  أجازت 
30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة،  5% وال تزيد عن  ما نسبته ال تقل عن 
اإلضرار  القرارات  هذه  شأن  من  كان  إذا  العمومية  اجلمعيات  قرارات  على  االعتراض 
إصدار  تاريخ  من  يوًما   15 خالل  املفوضني  هيئة  إلى  التظلم  حق  وله  األقلية،  بحقوق 
القرار املعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار اجلمعية العمومية، إذا ثبت 

الضرر، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام احملكمة املختصة.
ويقدم االعتراض في صورة تظلم يتضمن البيانات التالية)109(:

أسماء املساهمني املعترضني، وما يفيد ملكيتهم ألسهم الشركة محل االعتراض.  .1
بياًنا عن القرار املعترض عليه وتاريخ صدوره.  .2

تفصياًل ألسباب اعتراضهم على القرار، وما تضمنه من إجحاف بحقوق األقلية.  .3
أو  العادية  العامة  اجلمعية  قرارات  على  باالعتراض  املساهمني  اتفاق  يثبت  بياًنا   .4
غير العادية، وذلك في حال تقدمي االعتراض بصفة مجتمعة لعدد من املساهمني.

وتبت الهيئة في التظلم خالل عشرين يوًما من تقدميه أو من تاريخ تزويدها باملستندات 
والبيانات، ويعتبر عدم رد الهيئة على التظلم خالل تلك املدة رفًضا له)110(، ويجوز الطعن 
في قرار الهيئة أمام احملكمة املختصة خالل ستني يوًما من تاريخ إخطار ذوي الشأن به 

املادة )3-12-2( من الالئحة التنفيذية.  )109(

املادة )3-12-4( من الالئحة التنفيذية.  )110(
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أو علمهم به علًما يقينيًّا، أو من تاريخ نشره على املوقع اإللكتروني للهيئة أو باجلريدة 
فيها  وتختصم  املختصة،  احملكمة  أمام  ترفع  دعوى  بصحيفة  الطعن  ويكون  الرسمية، 
الهيئة والشركة محل التظلم أو املتظلم، وإال ُحكم بعدم قبول الدعوى، وللمحكمة املختصة 

في هذه احلالة أن تؤيد قرارات اجلمعية العامة أو تعدلها أو تلغيها)111(.
ثانياً- مخالفة أحكام قانون حماية املنافسة

والئحته  املنافسة  حماية  قانون  بأحكام  االلتزام  العرض  مقدم  على  املشرع  اشترط 
التنفيذية)112(، وبالتالي من املمكن أن تلجأ الشركة إلى االدعاء مبخالفة أحكام املنافسة، 
يضر  أو  الدولة،  داخل  املشروعات  بني  باملنافسة  ضرًرا  يلحق  سوف  العرض  هذا  وأن 
مبصلحة املستهلكني أو يلحق األضرار بالعمال، أو يعد مخالًفا للقوانني واللوائح، ولكن 
على مجلس اإلدارة إثبات هذا االدعاء، من خالل إثبات االنحراف عن الغرض وسوء نية 

صاحب العرض)113( .
الفرع الثاني

احلماية وفقاً لقانون الشركات
أجاز  املساهمني، عندما  القضائية ألقلية  الشركات على احلماية  املشرع في قانون  نص 
15% من رأس مال  ن ميلكون ما نسبته  العامة للشركة ممَّ الطعن على قرارات اجلمعية 
ن ميلكون 5% من رأس مال الشركة الطلب من وزارة  الشركة، كما أجاز للمساهمني ممَّ
التجارة والصناعة تعيني مدقق حسابات إلجراء تفتيش على الشركة. وهذا ما سنتحدث 

عنه فيما يلي: 
أوالً- الطعن على قرارات اجلمعية العامة للشركة

فيها  يكون  التي  العادية  وغير  العادية  العامة  اجلمعية  قرارات  على  الطعن  املشرع  أجاز 
 %15 ميلكون  الشركة  مساهمي  من  عدد  قبل  من  الطعن  ويتم  األقلية،  بحقوق  إجحاف 
ن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط تلك  من رأس مال الشركة املصدر، وال يكونون ممَّ
تؤيد  أن  احلالة  هذه  في  وللمحكمة  اجلمعية،  قرار  تاريخ  من  شهرين  مبضي  الدعوى 
القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى جتري التسوية املناسبة لشراء 

أسهم املعترضني بشرط أال يتم شراء هذه األسهم من رأس مال الشركة)114(.

املادة )3-12-5( من الالئحة التنفيذية.  )111(
املادة )3-1-9( من الالئحة التنفيذية.  )112(

محمد خليفة الشحومي، مرجع سابق، ص 410.  )113(
املادة )2/220( من قانون الشركات.  )114(
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ثانياً- بطالن القرارات التي تصدر جللب نفع خاص
مبنفعة  تتعلق  التي  املسائل  في  ميثله  عمَّن  أو  نفسه  عن  املساهم  تصويت  املشرع  أبطل 
خاصة له، أو بخالف بينه وبني الشركة)115(، وبالتالي فإذا صدر قرار لصالح فئة معينة 
في  املساهمني  من  لألقلية  أضراًرا  سبب  أثره  على  والذي  األغلبية،  وهم  املساهمني  من 
الشركة، أو جلب منفعة شخصية ألعضاء مجلس إدارة الشركة، أو غيرهم دون مراعاة 

مصلحة الشركة، فإنه يجوز لألقلية املطالبة أمام القضاء ببطالن هذا القرار)116(.
ثالًثا- حق األقلية في تعيني خبير للتفتيش

يعتبر نظام التفتيش على الشركة من أهم الوسائل الفعالة املقررة حلماية مساهمي األقلية 
الشركة  الرقابة على  األقلية من  النظام تتمكن  في شركات املساهمة؛ ألنه من خالل هذ 

باللجوء إلى إجراءات بسيطة تغنيها عن إجراءات التقاضي العادية)117(.
5% على األقل من رأس مال الشركة، أن  ويجوز للمساهمني أو الشركاء الذين ميلكون 
يطلبوا من الوزارة تعيني مدقق حسابات إلجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى 
من  للشركة  التنفيذي  الرئيس  أو  احلسابات  مراقب  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أو  املدير 

مخالفات في أداء واجباتهم، بشرط أن يكون لديهم تبريرات لهذا اإلجراء)118(.
الشراء لالستحواذ، ومدى  للنظر في عرض  وبالتالي فيجوز لألقلية طلب تعيني خبير 
املساهمني  ألقلية  فعالة  حماية  يوفر  النظام  وهذا  عدمه،  من  املعروض  السعر  عدالة 
وجود  حال  في  للوزارة  طلب  تقدمي  في  تتمثل  بسيطة  إجراءات  إلى  جلوئهم  خالل  من 
مخالفات جسيمة من املدير، أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو مراقب احلسابات، أو الرئيس 

التنفيذي للشركة)119(.
رابعاً- دعوى املساهم الفردية ضد أعضاء مجلس اإلدارة

أعطى املشرع للمساهم احلق في رفع دعوى تسمى دعوى املساهم الفردية - نصَّ عليها 
املشرع في املادة )204( من قانون الشركات - طالبًا التعويض، إذا كان اخلطأ الذي صدر 
من أعضاء مجلس إدارة الشركة قد أحلق به ضرًرا، كما في حال اعتماد الشركة لعرض 

شراء تراه األقلية مجحًفا بحقها وسبَّب لها ضرًرا. 

املادة )208( من قانون الشركات.    )115(
علي طالل هادي، مرجع سابق، ص 411.  )116(

طارق أحمد قدور، مرجع سابق، ص 283.  )117(
املادة )298( من قانون الشركات.  )118(

أحمد   .299 ص   ،2008 اإلسكندرية،  اجلامعي،  الفكر  دار  التجارية،  الشركات  طه،  كمال  مصطفى   )119(
بركات مصطفى، مرجع سابق، ص 34.
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وأكد املشرع على بطالن أي شرط في نظام الشركة يقضي بالتنازل عن هذا احلق في 
الدعوى، وتستلزم هذه الدعوى إثبات خطأ أو غش مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه، وأن 

تكون هناك عالقة سببية بني خطأ املجلس وما حلق املساهم من ضرر)120(.
وتعدُّ هذه الدعوى نوًعا من أنواع حماية األقلية في شركات املساهمة، حيث تهدف هذه 
به  حلق  الذي  الضرر  عن  وتعويضه  للمساهم  الشخصية  احلقوق  حماية  إلى  الدعوى 
ما  التعويض جلبر  اإلدارة، وعليه يكون مبلغ  ارتكبه أعضاء مجلس  الذي  نتيجة اخلطأ 

حلق باملساهم من ضرر)121(.

محمد عمار مصباح تيبار، مرجع سابق، ص 996. عمار محمد أمني رمضان، مرجع سابق، ص 467.  )120(
مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص 290. محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص 383. هاني   )121(
خولة   .202 ص  سابق،  مرجع  نصر،  العاطي  عبد  محمد  حمادة   .773 ص  سابق،  مرجع  دويدار، 

السليطي، مرجع سابق، ص 30. زايدي آمال، مرجع سابق، ص 270.
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اخلامتة
تناولنا في هذه الدراسة مسألة مهمة للغاية، أال وهي حماية أقلية املساهمني في شركات 
املساهمة، في حال االستحواذ على الشركة، وقد توصلنا في نهاية الدراسة إلى عدد من 

النتائج، كما قدمنا عدداً من التوصيات، نعرض لهما على النحو اآلتي:
أوالً- النتائج

هيئة  قانون  من  كل  في  املساهمني  ألقلية  حماية  الكويتي  املشرع  أضفى  لقد   .1
أسواق املال رقم 7 لسنة 2010 وتعديالته والالئحة التنفيذية، وكذلك في ظل 
في  ورد  ما  وكذلك  وتعديالته،   2016 لسنة   1 رقم  الكويتي  الشركات  قانون 

القانون املدني فيما يتعلق بنظرية التعسف في استعمال احلق.
في  ذكرها  الوارد  القانونية  احلماية  عن  أهمية  تقل  ال  احلماية  من  نوع  هناك   .2
للمساهمني  ميكن  التي  االتفاقية  احلماية  وهي  آنفاً،  املذكورة  التشريعات 

االتفاق عليها حماية للشركة واملساهمني.
آنفاً  املذكورة  التشريعات  توفرها  التي  القضائية  احلماية  أيضاً  هناك  أن  كما   .3

ألقلية املساهمني.

ثانياً- التوصيات 
في ضوء ما متت مناقشته والتوصل إليه من نتائج، نوصي باآلتي: 

مد املشرع أحكام االستحواذ الواردة في قانون هيئة أسواق املال أو الالئحة   .1
التنفيذية على الشركات غير املدرجة بالبورصة كما جاء في مسألة االستحواذ 

العكسي.
تنظيم مسألة العروض العدائية لتفويت الفرصة على العروض املنافسة غير   .2

اجلدية والتي تكون عادة من فعل مجلس اإلدارة.
ألقلية  حماية  احلوكمة  ومبادئ  أحكام  املستهدفة  الشركة  التزام  تفعيل   .3

املساهمني وتوفير أكبر قدر من املساواة والشفافية للمعلومات.



حماية أقلية المساهمين في حال االستحواذ على الشركة: دراسة في القانون الكويتي

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 3 - العدد التسلسلي 31 / محرم – صفر 1442 هـ/ سبتمبر 2020م146

املراجع
دراسة  املساهمة:  شركات  في  املساهمني  أقلية  حماية  مصطفى،  بركات  أحمد   -

مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.
أحمد حسن وسمي بنيان، النظام القانوني لالستحواذ على الشركات املقيدة في   -
سوق األوراق املالية وفقاً للقانون العراقي، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، 

القاهرة، 2019.
املعارف،  منشأة  ط2،  التجارية،  الشركات  في  الوسيط  محرز،  محمد  أحمد   -

اإلسكندرية، 2004. 
أحمد علي خضر، اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ احلوكمة في قانون الشركات،   -

دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2012.
القانون  الشركات، مجلة كلية  اتفاق االستحواذ على  الرحمن،  أساور حامد عبد   -

للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق، املجلد 2، العدد 6، 2013. 
بدر حامد يوسف املال، التنظيم القانوني ألسواق املال، ط2، دون ناشر، الكويت،   -

.2012

باألوراق  املتعلقة  املعلومات  في  والشفافية  اإلفصاح  العثمان،  العزيز  عبد  جمال   -
املالية املتداولة في البورصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

حوكمة  نظام  في  والشفافية  باإلفصاح  االلتزام  اليامي،  محمد  علي  بن  هادي   -
الشركات السعودي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

هاني دويدار، القانون التجاري، منشورات احللبي احلقوقية، بيروت، 2008.  -
بقصد  اإلجباري  الشراء  لعروض  التشريعي  التنظيم  الدين،  سري  هاني   -
االستحواذ على الشركات املقيدة بالبورصة وفًقا ألحكام قانون سوق رأس املال 

املصري، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013. 
الشركة  داخل  التعسفية  املمارسات  من  احلد  في  احلوكمة  الدليمي،  رعد  واثق   -

املساهمة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2019.
زايدي آمال، النظام القانوني لتجمع الشركات التجارية: دارسة مقارنة، رسالة   -

دكتوراه، جامعة قسنطينة1، اجلزائر، 2014.
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حمادة محمد عبد العاطي نصر، دور مجلس اإلدارة في حماية أقلية املساهمني في   -
شركة املساهمة، املجلة القانونية، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، فرع اخلرطوم، 

املجلد 2، العدد 2، 2017.
حسني محمد فتحي، األسس القانونية لعروض االستحواذ على إدارات الشركات،   -

دار النهضة العربية، القاهرة، دون تاريخ.  
دار  وتطبيقية،  نظرية  دراسة  الشركة:  على  االستحواذ  مؤمن،  شوقي  طاهر   -

النهضة العربية، القاهرة، 2009.
في  املقيدة  املساهمة  شركات  في  األقلية  مصالح  حماية  قدور،  أحمد  طارق   -

البورصة، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، 2019.
طارق محمود السالوس، العروض العامة لشراء األسهم بقصد االستحواذ، دار   -

النهضة العربية، القاهرة، 2010.  
الشركات  قانون  شرح  في  الوسيط  احليان،  الله  وعبد  الشمري  صعفك  طعمة   -

الكويتي، ط3، دون ناشر، الكويت، 2016.
محمد علي سويلم، حوكمة الشركات في األنظمة العربية، دار النهضة العربية،   -

القاهرة، 2010.
محمد عمار مصباح تيبار، نظرية احلقوق األساسية للمساهم في شركة املساهمة،   -

رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، القاهرة، 1998. 
الشركات  أسهم  على  لالستحواذ  القانوني  النظام  الشحومي،  خليفة  محمد   -

املساهمة: دراسة مقارنة، ط1،  دار النهضة العربية، القاهرة، 2018. 
محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة،   -

.1989

مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2008.  -
مروان فتحي، حماية املساهمة في شركة املساهمة، رسالة ماجستير، جامعة أبي   -

بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 2012/2011.
نهاد أحمد إبراهيم السيد، االستحواذ على الشركات التجارية، ط2، دار النهضة   -

العربية، القاهرة، 2018.
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نورة حزام عواض املطيري، التنظيم التشريعي لعروض الشراء بقصد االستحواذ   -
الكويتي:  للقانون  وفقاً  املساهمة  شركات  في  املساهمني  أقلية  حقوق  وحماية 

دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017.
العربي جامعة  ماجستير،  رسالة  للمساهم،  القانونية  احلماية  سامي،  سيدر   - 

بن مهيدي، اجلزائر،  2017/2018.
عبد الودود يحيى، املوجز في النظرية العامة لاللتزامات - القسم األول – مصادر   -

االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994. 
عبد املنعم فرج الصدة، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.   -

عن  الصادرة  التعسفية  القرارات   – األقلية  حماية  أحمد،  محمد  الفضيل  عبد   -
والفرنسي،  املصري  القانون  في  مقارنة  دراسة  للمساهمني:   العامة  اجلمعيات 

مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة، مصر، دون تاريخ نشر. 
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني مصادر االلتزام، املجلد   -

الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.
أقلية املساهمني في الشركات املساهمة املغفلة من مخاطر  عالء سليمان، حماية   -
االستحواذ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، املجلد 16، العدد 2، ديسمبر 

.2019

علي طالل هادي، احلماية القانونية ألقلية املساهمني من مخاطر االستحواذ، مجلة   -
العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، املجلد 32، العدد الثاني، 2017.

علي فوزي املوسوي، حماية األقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات   -
العدد   ،26 املجلد  بغداد،  جامعة  القانون،  كلية  القانونية،  العلوم  مجلة  العراقي، 

األول، 2011
عمار محمد أمني رمضان، حق املساهم في شركة املساهمة: دراسة مقارنة، ج1،   -

دار الكتب القانونية، الكويت، 2017. 
خولة أحمد السليطي، حماية أقلية املساهمني في صفقات الدمج واالستحواذ في   -
القانون،  كلية  ماجستير،  رسالة  القطرية،  القانونية  واألنظمة  التشريعات  ضوء 

جامعة قطر، 2017.
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احملتوى 
الصفحةاملوضوع

107امللخص
109املقدمة 

111مبحث متهيدي- مفهوم االستحواذ وصوره
111املطلب األول- ماهية االستحواذ ونطاقه

111الفرع األول- تعريف االستحواذ
113الفرع الثاني- نطاق االستحواذ

114املطلب الثاني- صور عروض االستحواذ
114الفرع األول- عروض الشراء علي حسب طبيعة العرض

115أوالً- عرض الشراء األصلي
115ثانياً- عرض الشراء املعدل

115ثالثاً- عرض الشراء املنافس
116رابعاً- عرض الشراء العكسي

116الفرع الثاني- عروض الشراء علي حسب رضا الشركة املستهدفة
117أوالً- عرض الشراء الودي

117ثانياً- عروض الشراء العدائية
117الفرع الثالث- عرض الشراء على حسب مقابل الشراء

118أوالً- عرض الشراء النقدي
118ثانياً- عرض الشراء باملبادلة
119ثالثاً- عرض الشراء املختلط

119الفرع الرابع- عرض الشراء على حسب الكمية املطلوب شراؤها
120املبحث األول- احلماية القانونية ألقلية املساهمني

120املطلب األول- احلماية وفًقا لقانون هيئة أسواق املال
121الفرع األول- تقدمي عروض الشراء اإلجبارية

121الغصن األول- عرض الشراء االختياري وعرض الشراء اإلجباري 
121أوالً- عرض االستحواذ االختياري

122ثانياً- عرض الشراء اإلجباري )اإللزامي(
123ثالثاً- التفرقة بني عرض الشراء اإلجباري واالختياري

124الغصن الثاني- حاالت االلتزام بعرض الشراء اإلجباري واستثناءاته 
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الصفحةاملوضوع
124أوالً- حاالت االلتزام بتقدمي عرض الشراء اإللزامي

125ثانياً- حاالت اإلعفاء من تقدمي عرض الشراء اإلجباري
127الفرع الثاني- القيود على مجلس اإلدارة

128الفرع الثالث- االعتراض على قرارات اجلمعية العامة
128الفرع الرابع- مبادئ حوكمة الشركات

129أوالً- املعاملة املتساوية للمساهمني
130ثانياً- اإلفصاح والشفافية

132املطلب الثاني- احلماية القانونية وفًقا لقانون الشركات
132أوالً- حضور اجتماعات اجلمعيات العامة

133ثانياً- املشاركة في التصويت
133املطلب الثالث- حماية أقلية املساهمني وفقاً للقواعد العامة

136املبحث الثاني- احلماية االتفاقية والقضائية ألقلية املساهمني
136املطلب األول- احلماية االتفاقية 

137الفرع األول- احلماية االتفاقية وفقاً لقانون هيئة أسواق املال
137أوالً- تقدمي عرض منافس
138ثانياً- الشطب االختياري

138ثالثاً- االستحواذ العكسي 
138الفرع الثاني- احلماية االتفاقية وفقاً لقانون الشركات 

141املطلب الثاني- احلماية القضائية ألقلية املساهمني
141الفرع األول- احلماية وفقاً لقانون هيئة أسواق املال

141أوالً- االعتراض على قرارات اجلمعية العامة
142ثانياً- مخالفة أحكام قانون حماية املنافسة

142الفرع الثاني- احلماية وفقاً لقانون الشركات
142أوالً- الطعن على قرارات اجلمعية العامة للشركة

143ثانياً- بطالن القرارات التي تصدر جللب نفع خاص
143ثالثًا- حق األقلية في تعيني خبير للتفتيش

143رابعاً- دعوى املساهم الفردية ضد أعضاء مجلس اإلدارة
145اخلامتة 
146املراجع


