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ملخص البحث
تتســم عمليــة شــراء الشــركة ألســهمها بالخطــورة لمــا قــد تفتحــه مــن بــاب للتالعــب فــي أســعار
هــذه األســهم ،ومــن ثــم اإلضــرار بحقــوق المســاهمين والمســتثمرين الراغبيــن فــي شــراء
األســهم .وللحيلولــة دون هــذا األمــر ،تُحيــط التشــريعات المختلفــة عمليــة شــراء الشــركة ألســهمها
بالضوابــط والرقابــة.
وألهميــة هــذا الموضــوع ،يتناولــه هــذا البحــث فــي إطــار القانــون اإلماراتــي بغــرض التعــرف
علــى منهــج المشــرع اإلماراتــي فــي تنظيمــه لعمليــة شــراء الشــركة ألســهمها ،والوقــوف علــى
إيجابيــات وســلبيات هــذا الموقــف ،ومــن ثــم تقديــم بعــض التوصيــات لضمــان شــفافية ومشــروعية
شــراء الشركة ألســهمها.
ولتقييــم موقــف المشــرع اإلماراتــي ،فــإن البحــث اعتمــد الدراســة المقارنــة كمنهــج لــه .ومــن ثــم،
تمــت المقارنــة بيــن القانــون اإلماراتــي وكل مــن القانــون المصــري والقانــون الكويتــي والقانــون
األردنــي ونظام الشــركات الســعودي.
وقــد تــم تقســيم البحــث إلــى مبحثيــن؛ يعــرض األول منهمــا للحــاالت التــي تقــوم فيهــا الشــركة
المســاهمة بشــراء أســهمها ،ويتنــاول الثانــي أحــكام عملية الشــراء من حيــث الشــروط واإلجراءات
واآلثــار المترتبــة علــى تلــك العمليــة.
وقــد خلــص البحــث إلــى التأكيــد علــى أن عمليــة شــراء الشــركة ألســهمها فــي النظــام اإلماراتــي
ليســت قاعــدة يمكــن للشــركة المســاهمة اللجــوء إليهــا لتعديــل وضعهــا المالــي؛ وإنمــا هــي اســتثناء
ال يجــوز اللجــوء إليــه إال فــي حــاالت ضيقــة ،وأنهــا يجــب أن تتــم وفــق ضوابــط شــديدة وصارمة،
وتحــت رقابــة الســلطة المتمثلــة فــي هيئــة األوراق الماليــة والســلع وإدارة ســوق األوراق الماليــة.
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عبدالباقي محمد الفيك ( ) 170-144
التمهيد:
تمثــل األســهم جوهــر وركــن شــركات األمــوال لمــا لهــا مــن مميــزات وخصائــص تختلــف عــن
نظــام الحصــص فــي شــركات األشــخاص مــن حيــث الحقــوق والواجبــات المترتبــة علــى عاتــق
المســاهمين الحاصليــن علــى هــذه األســهم ،وكذلــك ســهولة تداولهــا ،ويتنــاول هــذا البحــث القواعــد
واإلجــراءات القانونيــة المنظمــة لكيفيــة شــراء الشــركة ألســهمها فــي القانــون اإلماراتــي مقارنــة
مــع بعــض التشــريعات األخــرى ،ويقتصــر هــذا البحــث علــى مفهــوم شــراء الشــركة ألســهمها
دون الخــوض فــي أحــكام األســهم عمومـا ً نظــراً لمــا لهــا مــن تفاصيــل ال يتســع المجــال لعرضهــا
فــي هــذا البحــث.
يعتبــر اكتســاب الشــركة ألســهمها في بعــض األحوال ،من المســائل التــي تقتضيها اإلدارة الرشــيدة
للمشــروع ،حيــث يعتبــر الشــراء أحــد وســائل تحقيــق الوحــدة والتجانــس داخــل المشــروع .ومــن
هــذه الزاويــة ،يمكــن أن تتفــادى الشــركة تســرب أســهمها إلــى أشــخاص غيــر مرغــوب فيهــم،
فضـاً عــن تشــجيع العامليــن علــى زيــادة اهتمامهــم بالمشــروع وتحويلهــم إلــى شــركاء فيــه ،هــذا
إلــى جانــب أنــه يــؤدي إلــى تركــز واندمــاج المشــروعات .هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى
فــإن شــراء الشــركة ألســهمها يمكنهــا مــن االحتفــاظ بالربحيــة ،ويتحقــق لهــا ذلــك عــن طريــق
تخفيــض رأس مالهــا ،أو بإعــادة التــوازن ألســعار أســهمها فــي البورصــة((( .فمــا المقصــود
بالســهم ومــا هــي خصائصــه.
أوالً -تعريف السهم:
ٌّ
صــك يمثِّــل جــزءا مــن رأس مــال الشــركة يزيــد وينقــص تبــع
السَّــ ْه ُم (فــي علــم االقتصــاد):
رواجهــا(((.
وقــد عــرف الفقــه القانونــي الســهم بأنــه« :هــو النصيــب الــذي يشــترك بــه المســاهم فــي الشــركة،
وهــو يقابــل حصــة الشــريك فــي شــركات األشــخاص .ويتمثــل الســهم فــي صــك يعطــى للمســاهم
ويكــون وســيلة فــي إثبــات حقوقــه فــي الشــركة ،ويندمــج الحــق فــي الصــك بحيــث يكــون التنــازل

(((د .أميرة صدقي ،النظام القانوني لشراء األسهم من جانب الشركة المصدرة لها ،دار النهضة العربية ،سنة ،1993
ص .151
((( قاموس المعاني على موقع االنترنت  /http://www.almaany.comتاريخ آخر زيارة 25/3/2013م.
ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

145

شـــراء الشـــركة ألسهمهـا يف القانون اإلمارايت ( ) 170-144
عــن الســهم فــي درجــة التنــازل عــن الحــق»((( وتعــرف األســهم بأنهــا صكــوك متســاوية القيمة(((،
وقابلــة للتــداول بالطــرق التجاريــة ،ويخــول الســهم ،المســاهم حــق المشــاركة فــي إدارة الشــركة
مــن خــال الحضــور والتصويــت فــي الجمعيــة العموميــة ،وبذلــك يختلــف الســهم عــن الحصــة فــي
شــركات األشــخاص مــن حيــث الخصائــص والقيمــة وكيفيــة التــداول.
ويعــرف البعــض الســهم بأنــه يمثــل مصلحــة المســاهم مــن الشــركة مقــدراً بمبلــغ نقــدي معيــن،
وذلــك لغــرض تحديــد المســؤولية فــي المقــام األول ،وتحديــد المصلحــة والمنفعــة فــي المقــام
الثانــي .والســهم بهــذه الكيفيــة نــوع مــن أنــواع األمــوال التــي تحمــل حقوق ـا ً وواجبــات معينــة(((.
ثانياً -أنواع األسهم
تختلــف األســهم باختــاف المعيــار الــذي يتخــذ فــي تقســيمها ،فمــن حيــث شــكل الســهم تقســم
إلــى أســهم اســمية وأســهم لحاملهــا ،فاألســهم االســمية يذكــر فيهــا اســم مالكهــا ،بينمــا األســهم
لحاملهــا ال يذكــر فيهــا اســم مالكهــا ،وتعــرف بأرقامهــا وتعتبــر مــاالً منقــوالً وتســري عليــه
قاعــدة «الحيــازة فــي المنقــول ســند الملكيــة» لكــن المشــرع اإلماراتــي حالــه حــال مجموعــة مــن
التشــريعات العربيــة ال يجيــز إصــدار األســهم لحاملهــا وذلــك بنــص المــادة ( )154مــن قانــون
الشــركات االتحــادي ولعــل الحكمــة مــن منــع المشــرع صــدور األســهم لحاملهــا الهــدف منهــا
(((
حمايــة صاحبهــا مــن ســرقتها أو ضياعهــا وادعــاء اآلخريــن ملكيتهــا
ومــن حيــث الحقــوق التــي تقررهــا األســهم للمســاهمين ،تنقســم إلــى أســهم عاديــة وأســهم ممتازة،
فاألســهم العاديــة تثبــت للمســاهم جميــع الحقــوق المتعلقــة بالســهم .وعلــى وجــه الخصــوص الحــق
فــي الحصــول علــى نصبيــه فــي األربــاح وموجــودات الشــركة عنــد تصفيتهــا .وحضــور جلســات
(((د .علي حسن يونس ،الوسيط في الشركات التجارية ،دار الفكر العربي ،القاهرة  ،1960ص  ،380بند ،293
نقال عن د .فوزي محمد سامي ،الشركات التجارية في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ،شرح ألحكام
الشركات التجارية التي وردت في القانون االتحادي رقم  8لسنة  1984المعدل ،مكتبة الجامعة ،الشارقة ،ط،2
سنة  ،2010ص  .242أنظر د .محمد فريد العريني ،الشركات التجارية المشروع التجاري الجماعي بين وحدة
اإلطار القانون وتعدد األشكال ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر ،سنة  ،2007ص  .184أنظر د .محمود
سمير الشرقاوي ،الشركات التجارية في القانون المصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،سنة  ،1986ص
 167نقالً عن الدكتور عبدالباسط كريم مولود ،تداول األوراق المالية ،دراسة قانونية مقارنة ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1سنة  ،2009ص.66
(((المادة ( )153من قانون الشركات االتحادي رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته.
(((د .الواثق عطا المنان محمد أحمد ،قوانين العمل المصرفي والتجاري في السودان ،دراسة تحليلية ،دار جامعة
أفريقيا العالمية للطباعة ،ط ،1سنة  ،2005ص .245
(((د .فوزي محمد سامي ،الشركات التجارية في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ،شرح ألحكام الشركات
التجارية التي وردت في القانون االتحادي رقم  8لسنة  1984المعدل ،مكتبة الجامعة ،الشارقة ،ط ،2سنة ،2010
ص 244ـ.245
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عبدالباقي محمد الفيك ( ) 170-144
الجمعيــة العموميــة ،والتصويــت علــى قراراتهــا(((.
أمــا األســهم الممتــازة فقــد حظرهــا المشــرع اإلماراتــي بنــص المــادة ( )153مــن قانــون الشــركات
والتــي جــاء فيهــا « ...وتكــون لجميــع أســهم الشــركة حقــوق متســاوية وتخضــع اللتزامــات
متســاوية» .مــؤدي ذلــك أنــه ال مجــال للتمييــز بيــن المســاهمين فــي الشــركة إعمــاال لمبــدأ
المســاواة بيــن المســاهمين ،لكــن هنــاك مــن ذهــب إلــى القــول بــأن مبــدأ المســاواة بيــن المســاهمين
ال يتعلــق بالنظــام العــام ،أي ال يشــترط المســاواة بيــن جميــع األســهم فــي الحقــوق التــي تمنحهــا
والواجبــات التــي تفرضهــا ،وإنمــا المســاواة تكــون بيــن األســهم التــي تنتمــي إلــى طائفــة أو صنــف
معيــن((( .وقــد أدت الحاجــة العمليــة بالشــركات إلــى الخــروج علــى هــذا المبــدأ فــي حــاالت محــددة
وقامــت بإصــدار أســهم ممتــازة تتمتــع بمزايــا ال تكــون لألســهم العاديــة(((.
ومن التشريعات التي أجازت للشركة إصدار األسهم الممتازة المشرع المصري الذي أجاز للشركة
إصدار األسهم الممتازة سواء كانت أسهم أولوية أم أسهم ذات صوت متعدد ،حيث نصت المادة
( )35الفقرة ( )2من القانون رقم  159لسنة  1981على أنه «يجوز أن ينص النظام على تقرير
بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم األسمية وذلك في التصويت واألرباح أو ناتج التصفية ،على
أن تتساوى األسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات والقيود» .وفي ذات االتجاه ذهب المشرع
الكويتي ،حيث أجاز تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم في التصويت واألرباح أو ناتج
التصفية وذلك بنص المادة ( )153من قانون الشركات رقم ( )25لسنة .2012
وتنقســم األســهم أيضــا مــن حيــث طبيعــة حصــة المســاهم إلــى أســهم نقديــة وأســهم عينيــة،
فاألســهم النقديــة يحصــل عليهــا المســاهم مقابــل الحصــة النقديــة التــي قدمهــا لتكويــن رأس مــال
الشــركة ،أمــا األســهم العينيــة فهــي التــي يحصــل عليهــا المســاهم مقابــل تقديمــه مــاال غيــر النقــود،
كالعقــارات أو المنقــوالت الماديــة أو المعنويــة إلــى الشــركة وتقــوم بالنقــد ،والقاعــدة العامــة فــي
قانــون الشــركات اإلماراتــي ،أن أســهم شــركة المســاهمة العامــة نقديــة((( ،لكنــه أجــاز الحصــول
(((د .عبد الحكم محمد عثمان ،الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية (شرح أحكام القانون االتحادي رقم
 8لسنة  ،1984مطبوعات كلية شرطة دبي ،سنة 1416هـ ـ 1996م ،ص 357ـ  ،358وأنظر د .محمد فريد
العريني ،مرجع سابق ،ص
((( فاروق إبراهيم جاسم ،حقوق المساهم في الشركة المساهمة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط ،1سنة  ،2008ص26
(((د .مصطفى كمال طه ،أساسيات القانون التجاري – دارسة مقارنة ،منشورات الحلبي ،الحقوقية ،بيروت -لبنان،
ط ،1سنة  ،2006ص .435
(((د .فوزي محمد سامي ،الشركات التجارية في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ،شرح ألحكام الشركات
التجارية التي وردت في القانون االتحادي رقم  8لسنة  1984المعدل ،مكتبة الجامعة ،الشارقة ،ط ،2سنة ،2010
ص 277ـ 278وانظر أيضا د .عبدالباسط كريوم مولود ،تداول األوراق المالية دراسة قانونية مقارنة ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1سنة  ،2009ص .84
ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

147

شـــراء الشـــركة ألسهمهـا يف القانون اإلمارايت ( ) 170-144
علــى األســهم مقابــل حصــة عينيــة يقدمهــا المؤسســون أو غيرهــم ،وذلــك واضــح مــن نــص الفقــرة
( )6مــن المــادة ( )73مــن قانــون الشــركات ونظمــت المــادة ( )87مــن القانــون شــروط تقديــم
الحصــص العينيــة وكيفيــة تقديرهــا ،ليمنــح المســاهم أســهما ،ومقابــل ذلــك تخولــه كامــل الحقــوق
والواجبــات المقــررة للمســاهم الــذي حصــل علــى أســهمه بمقابــل نقــدي.
كمــا تنقســم األســهم مــن حيــث عالقتهــا بــرأس المــال إلــى أســهم رأس المــال وأســهم التمتــع،
فأســهم رأس المــال يتكــون منهــا مجمــوع قيمهــا رأس مــال الشــركة ،وهــي تمثــل ضمــان لدائنــي
الشــركة وال يتســلم صاحبهــا قيمتهــا مــن الشــركة طيلــة فتــرة اســتمرار نشــاطها ،وإنمــا يحصــل
علــى أرباحهــا ونصيبــا مــن موجوداتهــا عنــد التصفيــة.
أمــا أســهم التمتــع فهــي التــي تــم اســتهالكها بمعنــى أن الشــركة ســددت قيمتهــا إلــى المســاهم علــى
دفعــة أو دفعــات حســب مــا يقــرره القانــون ،وتصــدر للمســاهم بــدالً منهــا أســهم تســمى بأســهم
التمتــع تخــول صاحبهــا الحصــول علــى األربــاح وبعــض االمتيــازات دون أن يكــون لــه نصيــب
فــي موجــودات الشــركة عنــد التصفيــة باعتبــاره اســترد قيمــة أســهمه ســابقاً .وســيأتي الحديــث
بالتفصيــل عــن أســهم التمتــع فــي الفــرع الثالــث المعنــون بـ(الشــراء الســتهالك األســهم).
بعد هذا التمهيد سأعرض الموضوع وفقا للتقسيم اآلتي:
المطلب األول :حاالت شراء الشركة ألسهمها.
الفرع األول :الشراء بقصد البيع (أسهم الخزينة).
الفرع الثاني :الشراء لتخفيض رأس المال.
الفرع الثالث :الشراء الستهالك األسهم.
المطلب الثاني :أحكام عملية الشراء.
الفرع األول :الشروط
الفرع الثاني :اإلجراءات
الفرع الثالث اآلثار المترتبة على عملية الشراء
الخاتمة
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عبدالباقي محمد الفيك ( ) 170-144
المطلب األول
حاالت شراء الشركة ألسهمها
تعتبــر عمليــة شــراء الشــركة المســاهمة العامــة ألســهمها مــن الموضوعــات التــي أثــارت الكثيــر
مــن النقــاش فــي الفقــه ،نظــراً لمــا تنطــوي عليــه هــذه العمليــة مــن إيجابيــات وســلبيات تتلخــص
فــي المنافــع والمســاوئ القانونيــة واالقتصاديــة الناجمــة عنهــا بالنســبة لدائني الشــركة والمســاهمين
فيهــا وحتــى بالنســبة للشــركة نفســها ،وتتفــاوت أهميتهــا وخطورتهــا بحســب مــا ترمــي إليــه
الشــركة مــن وراء شــرائها ألســهمها والغــرض المــراد تحقيقــه مــن هــذه العمليــة((( ،وإذا كان
بعــض التشــريعات قــد أجازتهــا ،فإنهــا لــم تُجزهــا إال بشــروط وضوابــط صارمــة تضمــن عــدم
انحــراف الشــركة عــن غرضهــا الفعلــي وانصرافهــا إلــى المضاربــة فــي شــراء األســهم ،بــدالً مــن
ممارســة نشــاطها الحقيقــي الــذي قامــت مــن أجلــه.
قــد اختلفــت التشــريعات فــي إجازتهــا للشــركة بشــراء أســهمها خروجـا ً علــى األصــل العــام الــذي
يمنــع ذلــك ،وهنــاك تبايــن بيــن القوانيــن فــي تحديــد الغايــات ،أو األســباب التــي يجــوز فيهــا
للشــركة شــراء أســهمها ،ولهــذا ركــزت علــى مــا أورده المشــرع اإلماراتــي فــي هــذا الشــأن
مقارنــا ذلــك بالقانــون المصــري والكويتــي والســعودي.
نظــم المشــرع اإلماراتــي عمليــة شــراء الشــركة ألســهمها فــي المــادة ( )168مــن قانــون الشــركات
االتحــادي رقــم ( )8لســنة  1984المعدلــة بالقانــون االتحــادي رقــم ( )18لســنة  2006والتــي
أجــازت للشــركة شــراء أســهمها فــي حــاالت ثــاث علــى ســبيل الحصــر ،وهــي الشــراء لتخفيــض
رأس المــال ،أو الســتهالك األســهم والحالــة الثالثــة الشــراء بقصــد البيــع ،وأتنــاول شــرح هــذه
الحــاالت فــي ثالثــة فــروع.
الفرع األول
الشراء بقصد البيع
عمليــة شــراء الشــركة ألســهمها المصــدرة لهــا هــي عمليــة اســتثنائية نظــراً لمــا تنطــوي عليــه
هــذه العمليــة مــن تخفيــض مســتتر لــرأس المــال دون اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة ،ولخشــية لجــوء
الشــركة إلــى هــذه الطريقــة للمضاربــة أو دعــم أســعار أســهمها المنهــارة فــي الســوق((( ويــؤدي
ذلــك إلــى إيهــام المســاهمين بــأن الشــركة تحقــق نمــواً متزايــداً.
(((د .أكرم يا ملكي ،القانون التجاري ،الشركات ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان -األردن ،ط،3
1431هــ2010م ،ص .216
(((د .محمد فريد العريني ،الشركات التجارية ،المشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد
األشكال ،دار الجامعة الجديد ،االسكندرية ،مصر ،سنة  ،2007ص .196
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ويطلــق علــى األســهم التــي تشــتريها الشــركة المصــدرة لهــا لفــظ «أســهم الخزينــة»((( لتمييزهــا
عــن األســهم األخــرى المتداولــة والتــي تعــرف باألســهم القائمــة((( ،ويتــم شــراؤها مــن قبــل
الشــركة فــي هــذه الحالــة بالســعر الســائد فــي ســوق األوراق الماليــة .وليــس لهــذه األســهم الحــق
فــي توزيــع األربــاح أو حــق التصويــت خــال فتــرة ملكيــة الشــركة لهــا.
موقــف المشــرع اإلماراتــي :شــراء الشــركة ألســهمها بقصــد البيــع أو االحتفــاظ بهــا كأســهم
خزينــة ،هــي مــن الحــاالت التــي أجازهــا المشــرع اإلماراتــي للشــركة ،بنــص المــادة ( )168مــن
قانــون الشــركات اإلماراتــي ،وقــد حــدد نســبة األســهم التــي يجــوز للشــركة شــراؤها فــي حدهــا
األعلــى بــأن ال تتجــاوز  10%مــن عــدد أســهم رأس مــال الشــركة المصــدرة.
موقــف المشــرع المصــري :صــرح المشــرع المصــري بموجــب القانــون رقــم  159لســنة 1981
والئحتــه التنفيذيــة للشــركة بشــراء أســهمها فــي حــاالت ثــاث ،هــي1 :ـ أن تشــتري الشــركة
أســهمها إذا مــا أرادت تخفيــض رأس مالهــا2 ،ـ ويجــوز للشــركة شــراء بعــض أســهمها لتوزيعهــا
علــى العامليــن بهــا كجــزء مــن نصيبهــم فــي األربــاح أو لزيــادة مشــاركتهم 3ـ إذا تطلــب النظــام
موافقــة الشــركة علــى انتقــال ملكيــة األســهم ،ورأت الشــركة رفــض الموافقــة ،فلمجلــس اإلدارة
أن يشــتري األســهم.
لكــن أُدخــل تعديــل مهــم علــى القانــون رقــم  159لســنة  1981حيــث صــدر القانــون رقــم  3لســنة
 1998والــذي أبــاح للشــركة شــراء أســهمها بــأي طريقــة كانــت ،كمــا أبــاح لهــا شــراء أســهمها
(((
لتوزيعهــا علــى العامليــن
حيــث نصــت المــادة ( )48مــن القانــون  159لســنة  1981والمعدلــة بالقانــون رقــم  3لســنة 1998
بأنــه :إذا حصلــت الشــركة بأيــة طريقــة علــى جانــب مــن أســهمها تعيــن عليهــا أن تتصــرف فــي
هــذه األســهم لغيرهــا فــي مــدة أقصاهــا ســنة مــن تاريــخ حصولهــا عليهــا ،وإال التزمــت بإنقــاص
رأس مالهــا بمقــدار القيمــة االســمية لتلــك األســهم وباتبــاع اإلجــراءات المقــررة لذلــك.

(((يقصد بعمليات أسهم الخزينة عملية إعادة شراء الشركة ألسهمها  share repurchases or buybacksويطلق
على األسهم التي يتم إعادة شرائها بواسطة الشركة  - Treasury -stocksأي أسهم الخزينة.أنظر موقعhttp:// :
 www.iinvest.gov.eg/iinvestlتاريخ آخر زيارة 19/2/2015م.
(((د .علي سيد قاسم ،قانون األعمال ،الجزء الثاني(التنظيم القانوني للمشروع التجاري الجماعي) الشركات التجارية،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،ط ،3سنة  ،2005ص .347
(((المادة ( )48من القانون رقم  159لسنة  1981المعدلة بالقانون رقم  3لسنة « 1998إذا حصلت الشركة بأية طريقة
على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف في هذه األسهم للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها
عليها ،وإال التزمت بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة االسمية لتلك األسهم وبإتباع اإلجراءات المقررة لذلك».
ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في األرباح».
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ويجــوز للشــركة شــراء بعــض أســهمها لتوزيعهــا علــى العامليــن بهــا كجــزء مــن نصيبهــم فــي
األربــاح.
المشــرع المصــري بموجــب التعديــل األخيــر ،فتــح البــاب واســعا ً أمــام الشــركة للحصــول علــى
أســهمها بــكل الطــرق ســواء كان ذلــك بالشــراء مــن أجــل البيــع أو المحافظــة علــى ســعر الســهم
أو غيرهــا مــن األســباب((( .ودون أن يحــدد نســبة األســهم التــي يجــوز للشــركة شــراؤها كمــا فعــل
المشــرع اإلماراتــي وحددهــا بنســبة 10%
موقــف المشــرع الكويتــي :أمــا المشــرع الكويتــي وفقـا ً لنــص المــادة ( )175مــن قانــون الشــركات
رقــم  25لســنة  2012قــد عــدد الحــاالت يجــوز للشــركة فيهــا أن تشــتري أســهمها وهــي:
1 .1أن يكــون ذلــك بغــرض المحافظــة علــى اســتقرار ســعر الســهم ،وبمــا ال يجــاوز النســبة التــي
تحددهــا الجهــات الرقابيــة مــن مجمــوع أســهم الشــركة.
2 .2تخفيض رأس المال.
3 .3عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه األسهم.
4 .4أية حاالت أخرى تحددها الهيئة.
نســتنتج مــن نــص المــادة ( )175أعــاه بــأن المشــرع الكويتــي توســع فــي إجــازة شــراء الشــركة
ألســهمها ،وفتــح البــاب واســعا ً أمــام شــركات المســاهمة العامــة لشــراء أســهمها ،ويتبيــن لنــا ذلــك
مــن إضافتــه للفقــرة ( )4مــن المــادة ( ،)175فبذلــك يقتــرب موقفــه مــن موقــف المشــرع المصــري
الــذي أجــاز للشــركة الحصــول علــى أســهمها بــأي وســيلة .وتــرك تحديــد النســبة التــي تشــتريها
الشــركة مــن أســهمها المصــدرة إلــى الجهــات الرقابيــة.
أمــا المشــرع األردنــي فقــد أجــاز للشــركة شــراء أســهمها بموجــب التعديــل المؤقــت رقــم ()40
لســنة  2002الــذي أدخلــه علــى قانــون الشــركات لســنة 1997حيــث نصــت المــادة ( )98الفقــرة
(هـــ) بجــواز شــراء الشــركة ألســهمها وأحــال بشــأن األحــكام الخاصــة بهــذه العمليــة إلــى قانــون
(((رغم أن المشرع المصري أجاز للشركة الحصول على أسهمها بكل الطرق ،يرى البعض أن القانون المصري ال
يجيز للشركة شراء أسهمها إال في الحاالت االستثنائية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية رقم للقانون رقم 159
لسنة  1981بينما برز رأي آخر مقابل يرى أنه يجب االلتفات عن الرأي األول نظراً ألن المادة  48بعد تعديها
بالقانون رقم  3لسنة  1998قد أسقطت كلية االحالة إلى الالئحة التنفيذية للقانون  159لسنة  1981لتبيان الحاالت
التي يجوز فيها للشركة شراء أو استرداد أسهمها .وما دام األمر كذلك فإن التعديل الذي أورده القانون رقم  3لسنة
 1998ال يقتصر فحسب على صياغة المادة  48من القانون رقم  159لسنة  1981بل يتضمن كذلك الغاء صريحا ً
لنص المادة  149من الالئحة لهذا القانون األخير .هذا الرأي لمحمد محب الدين قرباش ،نقالً عن د .محمد فريد
العريني ،مرجع سابق ،الهامش رقم ( ،)2ص  197ـ. 198
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شـــراء الشـــركة ألسهمهـا يف القانون اإلمارايت ( ) 170-144
األوراق الماليــة لســنة  2002وتعليمــات شــراء الشــركات المســاهمة العامــة لألســهم الصــادرة
عنهــا «أســهم الخزينــة» المعدلــة فــي أبريــل (((.2014
الجديــر بالذكــر أن شــراء الشــركة ألســهمها بقصــد البيــع هــي عمليــة بيــع حقيقــي تحصــل
بمقتضاهــا الشــركة علــى األســهم المباعــة مقابــل ســعرها ،وبمجــرد إتمــام البيــع ال يكــون للبائــع
المســاهم -الحــق فــي الحصــول علــى أســهم تمتــع ،وذلــك النقطــاع صلتــه كليــة بالشــركة بمجــردالبيــع ،وهــي بذلــك تختلــف عــن عمليــة اســترداد األســهم اختالف ـا ً كلي ـاً.
موقــف المشــرع األردنــي :لــم ينظــم المشــرع األردنــي ابتــداء فــي قانــون الشــركات لســنة 1997
موضــوع شــراء الشــركة ألســهمها((( وإنمــا أدخــل تعديــا الحق ـا ً بالقانــون المؤقــت رقــم ()40
لســنة  2002أضــاف بموجبــه الفقــرة (ه) إلــى المــادة ( )98مــن قانــون  1997وجــاء فيهــا:
«يجــوز للشــركة المســاهمة العامــة شــراء األســهم الصــادرة عنهــا وبيعهــا وفق ـا ً ألحــكام قانــون
األوراق الماليــة واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بموجبــه».
أســباب شــراء الشــركة ألســهمها :يــرى خبــراء االقتصــاد بــأن هنــاك مجموعــة مــن األســباب
تجعــل الشــركة تلجــأ إلــى شــراء أســهمها ،ومــن هــذه األســباب:
1 .1استخدام الفائض النقدي المتاح لدى الشركة الذي ال يتوافر أمامها فرص الستثماره.
2 .2تســتخدم كبديــل إلجــراء التوزيعــات فــي حالــة توقــع اإلدارة أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي فــي
أســعار أســهم الشــركة فــي ســوق األوراق الماليــة.
3 .3تســتخدم لخلــق ســوق للســهم أو لخلــق طلــب إضافــي علــى أســهم الشــركة ،أو لتدعيــم ســعر
الســوق الجــاري ألســهم الشــركة المتداولــة وتلجــأ الشــركات إلــى هــذه اآلليــة فــي حالــة
انخفــاض أســعار أســهمها ألســباب غيــر مرتبطــة بــأداء الشــركة ذاتهــا.
4 .4لزيــادة ربحيــة الســهم مــن خــال تخفيــض عــدد األســهم القائمــة ،وبالتالــي تخفيــض مضاعــف
الربحيــة؛ ممــا يجعــل ســعر الســهم ذا جاذبيــة معينــه للمســتثمرين ،وكذلــك زيــادة نســبة
التوزيعــات .حيــث تزيــد أربــاح المســاهمين الباقييــن فــي الشــركة ،أي :ربحيــة الســهم.
5 .5يســاهم شــراء الشــركة ألســهمها فــي إثــراء المســاهمين عــن طريــق زيــادة توزيعــات األربــاح
نتيجــة توزيــع األربــاح المحققــة علــى عــدد أقــل مــن األســهم القائمــة.
(((تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة لألسهم الصادرة عنها «أسهم الخزينة» لسنة http://www.jsc. 2014
.gov.jo/Public/Arabic
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6 .6تســتخدم فــي حالــة توزيــع األربــاح فــي شــكل أســهم مجانيــة وذلــك باســتخدام أســهم الخزينــة
المتاحــة لديهــا عنــد التوزيــع((( .
الفرع الثاني
الشراء لتخفيض رأس المال
هنــاك عــدة أســباب تجعــل الشــركة تخفــض رأس مالهــا ،فقــد يكــون التخفيــض بســبب أن رأس
مالهــا يزيــد عــن حاجــات نشــاطها ،بحيــث يبقــى جــزء منــه معطـاً دون اســتثمار ،أو إذا أصيبــت
الشــركة بخســارة ال مجــال فــي تعويضهــا مــن األربــاح المســتقبلة((( ،ولتخفيــض رأس مــال
الشــركة عــدة طــرق مــن بينهــا شــراء الشــركة ألســهمها.
موقــف المشــرع اإلماراتــي :نصــت المــادة ( )168مــن قانــون الشــركات االتحــادي بأنــه «ال
يجــوز للشــركة أن ترتهــن أســهمها ،أو أن تشــتري تلــك األســهم إال إذا كان الشــراء لتخفيــض رأس
المــال أو الســتهالك األســهم»...
فشــراء الشــركة ألســهمها بقصــد تخفيــض رأس المــال يختلــف عــن حــاالت الشــراء األخــرى
الــواردة فــي نــص المــادة ( )168المشــار إليهــا أعــاه ،وقــد جعــل المشــرع اإلماراتــي قــرار
تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن ســلطة الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة نظــراً لخطــورة وأهميــة
مثــل هــذا القــرار لتعلقــه بمصالــح المســاهمين والدائنيــن ،وذلــك بنــص المــادة ( )219مــن قانــون
الشــركات االتحــادي(((.
عمليــة الشــراء كوســيلة لتخفيــض رأس المــال تتــم عــن طريــق شــراء عــدد مــن األســهم بقيمــة
الجــزء الــذي تريــد الشــركة تخفيضــه مــن رأس المــال ،ثــم تلغــي األســهم ال ُمباعــة ،ويتــم الشــراء
فــي هــذه الحالــة بمبالــغ مقتطعــة مــن رأس المــال الحــر أو االحتياطــي القانونــي((( وفقـا ً للضوابــط
التي حددها القانون.
موقــف المشــرع المصــري :يفهــم مــن نــص المــادة ( )48مــن القانــون رقــم  159لســنة 1981
المعدلــة بالقانــون رقــم ( )3لســنة  1998المشــار إليهــا فــي الفــرع األول ،ضمنــا ً بأنــه يمكــن
(((فرج حامد ،ما هي أسهم الخزينة ،وما هي اهميتها للمتداولين ،مقال منشور بتاريخ  2/7/2011على الموقع:
 http://blogs.mubasher.info/node/4665تاريخ آخر زيارة 11/4/2013م.
(((د .أميرة صدقي ،مرجع سابق ،ص .223
(((المادة « 209ال يجوز تخفيض رأس المال بغير قرار من الجمعية العمومية غير العادية وبعد سماع تقرير مراجع
الحسابات وبشرط الحصول على موافقة الوزارة ويتم ذلك في احدى الحالتين اآلتيتين1 :ـ اذا زاد رأس المال عن
حاجة الشركة2 .ـ اذا اصيبت الشركة بخسارة ال يحتمل تعويضها بواسطة االرباح المستقبلة».
((( د .محمد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص .371
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شـــراء الشـــركة ألسهمهـا يف القانون اإلمارايت ( ) 170-144
للشــركة شــراء أســهمها مــن أجــل تخفيــض رأس مالهــا ،وكذلــك نــص المــادة ( )106مــن الالئحــة
التنفيذيــة للقانــون ،حيــث جــاء فيهــا بأنــه «يتــم تخفيــض رأس المــال بإحــدى الوســائل اآلتيــة
أ ...-ب ...-ج -شــراء الشــركة لبعــض أســهمها وإعدامهــا».
يجــب مالحظــة أن عمليــة تخفيــض رأس مــال الشــركة عنــد طــرح أســهمها لالكتتــاب العــام فــي
مرحلــة التأســيس تختلــف عــن عمليــة تخفيــض رأس المــال التــي تلجــأ إليهــا الشــركة بعــد قيامهــا
وممارســة نشــاطها ،ففــي مرحلــة التأســيس إذا لــم تتــم تغطيــة جميــع األســهم المطروحــة ،فأمــام
المؤسســين ثالثــة خيــارات 1ـ الرجـــــوع عــن تــــأسيس الشــركـــة2 .ـ إنقــاص رأس مالها بشــرط
موافقــة الوزيــر علــى تخفيــض رأس المــال3 .ـ أن يُكتتــب المؤسســون فــي بقيــة األســهم التــي
لــم يُكتتبــوا فيهــا ،وهــذا الخيــار األخيــر اســتثناء يحتــاج أيضــا ً إلــى موافقــة الوزيــر والســلطة
المختصــة(((.
بينمــا الشــركة التــي باشــرت نشــاطها ورأت تخفيــض رأس مالهــا بســبب زيادتــه عــن حاجتهــا ،أو
تراكــم الخســائر عليهــا فيتــم التخفيــض بعــدة طــرق منهــا تنزيــل القيمــة االســمية لألســهم ،أو تنزيــل
قيمــة األســهم بإلغــاء جــزء مــن هــذه القيمــة ،أو إلغــاء عــدد مــن األســهم يــوازي الجــزء المــراد
تخفيضــه ،أو شــراء عــدد مــن األســهم يــوازي الجــزء المــراد تخفيضــه وإتالفــه(((.
كذلــك أجــاز نظــام الشــركات الســعودي ،للشــركة تخفيــض رأس مالهــا عــن طريــق شــراء أســهمها
وفقــا لنــص المــادة ( )144/1منــه.
وذات المســلك ســلكه المشــرع الكويتــي حيــث أجــاز للشــركة تخفيــض رأس مالهــا عــن طريــق
شــراء أســهمها وذلــك بنــص المــادة ( )170/3مــن قانــون الشــركات لســنة .2012
أمــا المشــرع األردنــي لــم ينــص صراحــة علــى شــراء األســهم بغــرض تخفيــض رأس المــال
حيــث نصــت الفقــرة (ب) مــن المــادة ( )114بأنــه «يجــرى التخفيــض فــي رأس المــال المكتتــب
بــه بتنزيــل قيمــة األســهم بإلغــاء جــزء مــن ثمنهــا المدفــوع يــوازي مبلــغ الخســارة فــي حالــة وجــود
خســارة فــي الشــركة أو بإعــادة جــزء منــه إذا رأت أن رأس مالهــا يزيــد عــن حاجتهــا» .مــؤدى
ذلــك أنــه حــدد طريقتيــن لتخفيــض رأس المــال ليــس مــن بينهــا الشــراء بقصــد التخفيــض.

((( المادة ( )83من قانون الشركات االتحادي رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته.
(((د .فوزي محمد سامي ،الشركات التجارية في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ،شرح ألحكام الشركات
التجاية التي وردت في القانون االتحادي رقم  8لسنة  1984المعدل ،مكتبة الجامعة ،الشارقة ،ط ،2سنة ،2010
ص .283
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عبدالباقي محمد الفيك ( ) 170-144
الفرع الثالث
الشراء بقصد االستهالك
المــراد باســتهالك األســهم رد قيمتهــا االســمية للمســاهم أثنــاء حيــاة الشــركة وقبــل حلهــا
وانقضائهــا (((،واألصــل أن هــذا الــرد ال يجــوز؛ ألن مــن حــق الشــريك البقــاء فــي الشــركة،
ويعتبــر اســتهالك الســهم عمليــة اســتثنائية؛ ألن الســهم يمثــل حصــة الشــريك فــي الشــركة ،وليــس
مــن حــق الشــريك أن يســترد حصتــه مــا دامــت الشــركة قائمــة إال وفق ـا ً للطريــق الــذي رســمه
القانــون لتــداول األســهم.
اســتهالك األســهم طريــق تلجــأ إليــه الشــركة إذا كان مشــروعها ممــا يهلــك تدريجيــا ،كمــا لــو كانت
ممتلــكات الشــركة يلحقهــا التلــف علــى توالــي الزمــن مثلمــا يحــدث بالنســبة للمناجــم والمحاجــر،
أو كان مشــروع الشــركة قائم ـا ً علــى حقــوق مؤقتــة ،كأن تكــون الشــركة حاصلــة علــى امتيــاز
حكومــي تــؤول بانتهائــه جميــع منشــآتها إلــى الدولــة((( .مثــال علــى ذلــك أن تتفــق إحــدى الشــركات
علــى مــد ســكة حديــد ،وتتفــق مــع حكومــة البلــد الــذي يتــم فيــه إنجــاز المشــروع أن يكــون لهــا
الحــق باســتغالله لمــدة معينــة ،كأن يكــون لمــدة عشــرين عامــاً .وبعــد ذلــك تــؤول جميــع مــا
يخــص المشــروع مــن موجــودات وأمــوال إلــى الحكومــة المتعاقــدة((( .ففــي مثــل هــذه األحــوال
أجــازت التشــريعات اســتهالك أســهم المســاهمين تحقيقـا ً لغايــات الشــركة التــي إذا انتظــرت إلــى
أن تنقضــي مــدة االمتيــاز الممنــوح لهــا ،فإنهــا لــن تجــد عندئــذ مــورداً تدفــع منــه قيمــة األســهم(((،
وسيســتحيل علــى المســاهمين ،عنــد نهايــة مــدة الشــركة الحصــول علــى قيمــة أســهمهم.
لهــذا تقــوم الشــركة باســتهالك جــزء مــن أســهمها ،أي بــرد قيمتهــا االســمية عامــا بعــد عــام ،حتــى
(((
إذا مــا انقضــت مدتهــا تكــون قــد اســتهلكت جميــع األســهم أي ردت قيمتهــا لجميــع المســاهمين
الطبيعــة القانونيــة الســتهالك األســهم :اختلــف الفقــه فــي تحديــد الطبيعــة القانونيــة لالســتهالك،
فذهــب رأي إلــى القــول بــأن االســتهالك هــو رد لــرأس المــال الــذي قدمــه المســاهمون ،لكــن يؤخــذ
علــى هــذا الــرأي أن االســتهالك ال يحصــل مــن رأس المــال بــل مــن األربــاح .أمــا الــرأي الثانــي
فيــرى بــأن االســتهالك إنمــا هــو توزيــع لنصيــب اســتثنائي مــن أربــاح الشــركة علــى المســاهمين،
بحيــث يختــص كل مســاهم ،بحصــة فــي األربــاح ،معادلــة لحصتــه فــي رأس المــال ،مــع بقــاء
((( د .مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص  ،509وأنظر د .محمد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص .193
((( د .عبد الحكم محمد عثمان ،مرجع سابق359 ،
((( د .فوزي محمد سامي ،مرجع سابق.247 ،
((( د .علي سيد قاسم ،مرجع سابق ،ص 346ـ .347
((( د .محمد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص .194
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شـــراء الشـــركة ألسهمهـا يف القانون اإلمارايت ( ) 170-144
حصتــه ممثلــة فــي رأس المــال ،ومتعرضــة ألخطــار المشــروع حتــى نهايــة الشــركة ،وإن كان
االســتهالك يبــدو فــي الظاهــر كتســديد لــرأس المــال ورد القيمــة االســمية لألســهم((( .والــرأي
الثانــي هــو األقــرب إلــى تحديــد الطبيعــة القانونيــة الســتهالك األســهم ،بدليــل أن المســاهم يحصــل
علــى أســهم تمتــع تخولــه حقــوق وامتيــازات قــد تختلــف قليــاً عــن تلــك الحقــوق التــي يتمتــع
بهــا حملــة األســهم العاديــة ،ولكــن يظــل علــى صلــة بالشــركة ويحصــل علــى األربــاح ،لكنــه ال
يحصــل علــى القيمــة االســمية لألســهم عنــد تصفيــة الشــركة .كمــا أن الــرأي األول يتعــارض مــع
مبــدأ عــدم جــواز رد رأس مــال الشــركة للمســاهم ((( نظــراً لمــا يمثلــه رأس المــال مــن ضمــان
للدائنيــن.
موقــف المشــرع اإلماراتــي :المشــرع اإلماراتــي اعتبــر عمليــة اســتهالك األســهم كوســيلة لــرد
حقــوق المســاهمين عمليــة شــراء مــن قبــل الشــركة ألســهمها((( ،رغــم أن اســتهالك الشــركة
لألســهم ال يعتبــر شــراء لهــا؛ ألن الشــراء يتــم بالقيمــة الحقيقيــة لألســهم ،أمــا إطفــاء قيمتهــا
أو اســتهالكها فيكــون حســب قيمتهــا االســمية .وتخصــص الشــركة ســنويا ً جــزءاً مــن األربــاح
لتكويــن احتياطــي خــاص لتغطيــة رد قيمــة األســهم المســتهلكة((( أي ال يجــوز االســتهالك مــن
االحتياطــي القانونــي وال مــن رأس المــال.
موقــف المشــرع الســعودي :النظــام الســعودي للشــركات أيض ـا ً ذهــب فــي ذات االتجــاه الــذي
اتخــذه المشــرع اإلماراتــي ،عندمــا أجــاز اســتهالك األســهم عــن طريق الشــراء فــي المــادة ()105
واالســتهالك عــن طريــق االســترداد أثنــاء قيــام الشــركة((( وذلــك بنــص المــادة ( )104منــه ،حيــث
جــاء فيهــا «يجــوز أن ينــص فــي نظــام الشــركة علــى اســتهالك األســهم أثنــاء قيــام الشــركة إذا كان
مشــروعا ً يهلــك تدريجيـا ً أو يقــوم علــى حقــوق مؤقتــة».
المالحــظ علــى موقــف المشــرع الســعودي فــي أنــه عندمــا أجــاز للشــركة شــراء أســهمها
لالســتهالك فــي الفقــرة ( )1مــن المــادة ( )105أوجــب اتبــاع الشــروط الــواردة فــي المــادة ()104
مــن النظــام وهــي شــروط متعلقــة باالســتهالك عــن طريــق االســترداد.
((( د .مصطفى كمال طه ،مرجع سابق434 ،ـ435
((( المادة ( )157من قانون الشركات االتحادي رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته.
(((المادة ( )168من قانون الشركات االتحادي المعدلة بالقانون رقم ( )18لسنة  2006جاء فيها « ال يجوز للشركة
أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك األسهم إال إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو الستهالك األسهم»...
وأنظر المادة ( )171من ذات القانون.
((( د .مصطفى كمال طه ،مرجع سابق.432 ،
(((خالد عبدالعزيز البغدادي ،تداول األسهم والقيود الواردة عليها ،دراسة مقارنة ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض-
السعودية ،ط ،1سنة 1433هـ2012/م .ص 52ـ53
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موقــف المشــرع الكويتــي :أمــا المشــرع الكويتــي لــم يعتبــر اســتهالك الشــركة ألســهمها عمليــة
شــراء؛ وإنمــا اســترداد القيمــة اإلســمية لبعــض المســاهمين ،وقــرن ذلــك بمنــح أصحــاب األســهم
المســتهلكة أســهم تمتــع يكــون لهــا كافــة الحقــوق المقــررة لألســهم العاديــة فيمــا عــدا اســترداد
القيمــة االســمية عنــد تصفيــة الشــركة(((.
تشــترط القوانيــن أن يتــم االســتهالك أي اختيــار األســهم التــي تســترد قيمتهــا علــى وجــه المســاواة
بيــن كل األســهم((( ،وهنــاك طريقتــان الســتهالك األســهم:
األولــى :رد القيمــة االســمية لألســهم التــي يتــم اختيارهــا ســنويا ً بطريــق القرعــة حتــى نهايــة مــدة
الشــركة ،وينظــر إلــى هــذه الطريقــة بأنهــا ال تحقــق مبــدأ المســاواة بيــن المســاهمين ،وقــد تــؤدي
إلــى إلحــاق الضــرر بأصحــاب األســهم التــي لــم تســتهلك ،خاصــة فــي الحالــة التــي تمنــى فيهــا
الشــركة بخســائر تمنعهــا مــن االســتمرار فــي عمليــة االســتهالك .إذ فــي هــذه الحالــة يفقــد هــؤالء
حصصهــم فــي رأس مــال الشــركة ،فــي حيــن أن أولئــك الذيــن اســتهلكت أســهمهم ال يتحملون شــيئا َ
مــن هــذه الخســائر لكونهــم قــد حصلــوا مقدمـا ً علــى قيمــة أســهمهم(((.
الثانيــة :هــي أن تســتهلك الشــركة األســهم تدريجيـا ً أي تقــوم كل ســنة بــرد جــزء مــن قيمــة األســهم
تدريجيـا ً حتــى تســتهلك األســهم جميعهــا معـا ً فــي نهايــة أجــل الشــركة((( وهــذه الطريقــة أكثــر اتفاقا ً
مــع العدالة مــن األولى(((.
المشــرع اإلماراتــي حســم األمــر عندمــا نــص علــى أن األســهم التــي يتــم اســتهالكها يتــم اختيارهــا
بالقرعــة((( .وأحســب أن مــا يحقــق العدالــة بيــن المســاهمين هــو أن تتــم عمليــة رد األســهم بنســب
مئويــة ثابتــة لــكل المســاهمين كل بحســب عــدد أســهمه التــي يمتلكهــا فــي الشــركة؛ حتــى ال يتحمــل
الخســارة فــي حالــة وقوعهــا المســاهمون الذيــن لــم يســتردوا قيمــة أســهمهم ،وينجــو منهــا الذيــن
اســتردوا تلــك القيمــة.
خالصــة القــول :أحســب أن المشــرع اإلماراتــي والســعودي قــد خلطــا بيــن الشــراء مــن أجــل
تخفيــض رأس المــال ،وبيــن اســترداد األســهم عــن طريــق االســتهالك؛ ألن هنــاك فرقــا بيــن
((( المادة ( )176من قانون الشركات الكويتي لسنة 2012م.
((( د .عبد الحكم محمد عثمان ،مرجع سابق ،ص 360
((( د .محمد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص .194
(((د .فوزي محمد سامي ،الشركات التجارية ،األحكام العامة والخاصة ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان -األردن ،ط ،5سنة1431هـ2010 -م.ص .295 ،
((( د .مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص .433
((( المادة ( )171من قانون الشركات االتحادي رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته.
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شـــراء الشـــركة ألسهمهـا يف القانون اإلمارايت ( ) 170-144
العمليتيــن فالشــراء مــن أجــل تخفيــض رأس المــال يتــم بالســعر التجــاري فــي الســوق .وتنقطــع
صلــة المســاهم بالشــركة نهائيـاً (((،بينمــا تبقــى العالقــة قائمــة بيــن المســاهم والشــركة في اســتهالك
األســهم ،ويتمتــع أصحــاب األســهم المســتهلكة أي المســاهمون الذيــن ردت إليهــم القيمــة االســمية
ألســهمهم ،بأســهم تســمى أســهم «التمتــع» تخولهــم بعــض الحقــوق كحقهــم فــي األربــاح وغيرهــا
(((
مــن الحقــوق التــي يقررهــا نظــام الشــركة
المطلب الثاني
أحكام عملية الشراء.
بعــد بيــان الحــاالت التــي يجــوز فيهــا للشــركة أن تشــتري أســهمها ،ال بــد مــن معرفــة األحــكام
الخاصــة بهــذه الحــاالت مــن حيــث الشــروط واإلجــراءات واآلثــار وذلــك مــن خــال ثالثــة فــروع:
الفرع األول
شروط شراء األسهم
تختلــف الشــروط والضوابــط التــي وضعــت لعمليــة شــراء الشــركة ألســهمها باختــاف كل حالــة
مــن الحــاالت التــي تناولتهــا فــي المطلــب األول .وســأعرض فــي هــذا الفــرع الشــروط والضوابــط
القانونيــة فــي التشــريعات محــل المقارنــة علــى النحــو اآلتــي:
أوالً -شــروط الشــراء بقصــد البيــع :المشــرع اإلماراتــي قــد أجــاز للشــركة شــراء أســهمها بقصــد
البيــع ،وبيــن الشــروط واإلجــراءات التــي يجــب اتباعهــا فــي عمليــة الشــراء بقصــد البيــع فــي
المــادة ( )168مــن قانــون الشــركات المعدلــة بالقانــون ( )18لســنة  ، 2006ورأيــت أن أوردهــا
كمــا جــاءت لمــا فيهــا مــن تفاصيــل ،وهــي:
«ال يجــوز للشــركة أن ترتهــن أســهمها أو أن تشــتري تلــك األســهم إال إذا كان الشــراء لتخفيــض
رأس المــال أو الســتهالك األســهم ،وعندهــا ال يكــون لتلــك األســهم صــوت فــي مــداوالت الجمعيــة
العموميــة ،وال نصيــب فــي األربــاح .ومــع ذلــك يجــوز للشــركة شــراء نســبة مــن أســهمها ال
تتجــاوز ( )10%مــن تلــك األســهم بقصــد بيعهــا وفق ـا ً للضوابــط اآلتيــة:
1 .1أن تحصــل الشــركة علــى موافقــة هيئــة األوراق الماليــة والســلع قبــل عمليــة الشــراء ،وذلــك
وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة فــي هــذا الشــأن.
2 .2يقــوم مجلــس إدارة الشــركة بتنفيــذ عمليــة الشــراء خــال مــدة ال تجــاوز ســنة مــن تاريــخ
موافقــة الهيئــة.
((( د .عبد الحكم محمد عثمان ،مرجع سابق ،ص .361
((( د .فوزي محمد سامي ،مرجع سابق ،ص .248
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3 .3أن يوجــد لــدى الشــركة فائــض نقــدي لمواجهــة عمليــة الشــراء .مــع عــدم اســتخدام رأس
المــال أو االحتياطــي القانــون فــي عمليــة الشــراء.
4 .4مــع مراعــاة حكــم البنــد ( )9مــن هــذه المــادة ،يشــترط أن يتــم اإلعــان للجمهــور عــن
عمليــة الشــراء فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن واســعتي االنتشــار إحداهمــا باللغــة العربيــة،
وتمضــي مــدة ال تقــل عــن أســبوعين بيــن تاريــخ اإلعــان عــن رغبــة الشــركة فــي الشــراء
وتاريــخ التنفيــذ الفعلــي للشــراء.
5 .5أال تقــوم الشــركة بأيــة عمليــة بيــع أثنــاء مباشــرتها لعمليــة الشــراء المعلــن عنهــا ،وأن يتــم بيع
األســهم المشــتراة خــال مــدة ال تجــاوز ســنتين مــن تاريــخ آخــر شــراء ،وإذا لــم يتــم البيــع
خــال المــدة الممنوحــة اعتبــرت عمليــة الشــراء لتخفيــض رأس المــال ،وبالتالــي أعدمــت
األســهم المشــتراة.
6 .6أن يتم البيع والشراء من خالل أحد األسواق المالية المرخصة في الدولة.
7 .7أن ال تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع األسهم المشتراة.
8 .8تتــم عمليــة شــراء الشــركة ألســهمها خــال مــدة ( )15يوم ـا ً قبــل و( )3أيــام بعــد اإلعــان
عــن البيانــات الماليــة للشــركة ،أو أيــة معلومــات جوهريــة مــن شــأنها التأثيــر فــي ســعر
الســهم صعــوداً أو هبوطــاً.
9 .9أال تعــود الشــركة لطلــب الموافقــة علــى شــراء أســهمها بقصــد بيعهــا إال بعــد مضــي مــدة ال
تقــل عــن ســنة مــن تاريــخ آخــر بيــع ألســهمها المشــتراة.
1010أن تحصــل الشــركة -إذا كانــت -بنــكا ً علــى موافقــة المصــرف المركــزي قبــل الشــراء ،وأن
تلتــزم بتمويــل عمليــة الشــراء مــن مصــادر التمويــل ،ووفقـا ً للقواعــد التــي يحددهــا المصــرف
المركــزي فــي هــذا الصــدد.
1111أال يكــون أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو مديروهــا التنفيذيــون طرفـا ً فــي عمليتــي
الشــراء والبيــع اللتيــن تقــوم بهمــا الشــركة.
1212اإلفصــاح عــن عمليــات الشــراء والبيــع ألســهم الشــركة فــي التقريــر ربــع الســنوي الــذي
تصــدره الشــركة.
وتفقــد األســهم المشــتراة بقصــد بيعهــا حقهــا فــي الحصــول علــى الربــح ،وفــي التصويــت فــي
الجمعيــات العموميــة إلــى أن يعــاد بيعهــا.
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شـــراء الشـــركة ألسهمهـا يف القانون اإلمارايت ( ) 170-144
المشــرع المصــري اشــترط علــى الشــركة التــي تشــتري أســهمها إخطــار الهيئــة العامــة لســوق
المــال بذلــك ،ويتعيــن عليهــا عنــد إعــداد قوائمهــا الماليــة ،وفــي جميــع حــاالت اإلفصــاح التــي
تنشــرها أو تعلنهــا أن تبيــن مــا حصلــت عليــه مــن أســهمها ونســبته مــن رأس المــال المصــدر
وتاريــخ حصولهــا عليــه(((.
أمــا مــدة احتفــاظ الشــركة بأســهمها التــي اشــترتها فقــد حددهــا المشــرع المصــري بــأن ال تزيــد
علــى ســنة ميالديــة مــن تاريــخ حصــول الشــركة علــى هــذه األســهم ،وإذا لــم تتصــرف الشــركة
فــي تلــك األســهم ،وجــب عليهــا دعــوة الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة لالنعقــاد ،خــال الثالثيــن
يومـا ً التاليــة لمضــي تلــك المــدة ،وذلــك إلنقــاص رأس مــال الشــركة بمقــدار القيمــة االســمية لتلــك
األســهم باتبــاع اإلجــراءات المقــررة لدعــوة الجمعيــة العموميــة لتخفيــض رأس المــال (((،بينمــا
المشــرع اإلماراتــي وفقــا ً للفقــرة ( )5مــن المــادة ( )168حــدد مــدة احتفــاظ الشــركة بأســهمها
التــي اشــترتها بســنتين مــن تاريــخ الشــراء ،وإذا لــم تتصــرف فيهــا الشــركة تعتبــر عمليــة الشــراء
لتخفيــض رأس المــال وأعدمــت األســهم المشــتراة ،دون أن يشــير إلــى وجــوب اتبــاع اإلجــراءات
المقــررة التخــاذ قــرار تخفيــض رأس المــال كمــا فعــل المشــرع المصــري(((.
يجــب مالحظــة أن قــرار شــراء الشــركة ألســهمها «كأســهم خزينــة» ،يتخــذ مــن قبــل مجلــس إدارة
الشــركة ،وال يحتــاج إلــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة بخــاف قــرار شــراء األســهم مــن أجــل
تخفيــض رأس مــال الشــركة كمــا ســنرى الحقـاً.
أمــا المشــرع األردنــي فقــد نــص فــي المــادة (/175أ) البنــد ( )9بــأن قرار شــراء الشــركة ألســهمها
مــن أجــل بيعهــا مــن اختصــاص الهيئــة العامــة غيــر العاديــة ،وهــو بذلــك غــل يــد مجلــس إدارة
الشــركة مــن أن يتخــذ قــرار شــراء األســهم بغــرض البيــع.
ثانيــاً -شــروط الشــراء بقصــد التخفيــض :يشــترط العتبــار عمليــة شــراء الشــركة ألســهمها
صحيحــة مــن الناحيــة القانونيــة ،توافــر الشــروط اآلتيــة:
1 .1الســلطة المختصــة :قــرار تخفيــض رأس مــال شــركة المســاهمة العامــة مــن القــرارات التــي
تتطلــب تعدي ـاً فــي النظــام األســاس للشــركة ،ومثــل هــذا القــرار يدخــل فــي اختصاصــات
الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة((( ،نظــراً ألهميــة وخطــورة هــذا القــرار.
((( د .محمد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص 197
((( المرجع السابق نفسه ،ص .198
(((كان على المشرع اإلماراتي االشارة إلى وجوب اتباع شروط تخفيض رأس المال في حال لم تقم الشركة ببيع
األسهم المشتراة خالل التي حددها.
((( المادة ( )137من قانون الشركات االتحادي رقم ( )8لسنة .1984
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وتقــوم الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة بإصــدار قراراهــا علــى الشــراء مــن أجــل التخفيــض
بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة ،كمــا يجــب أن تحــدد فــي قراراهــا أن التخفيــض ســيتم عــن
طريــق شــراء عــدد مــن األســهم فــي حــدود مقــدار التخفيــض الــذي تريــد أن تنقصــه مــن رأس
مــال الشــركة .ويرفــق بمشــروع التخفيــض تقريــر مــن مراقــب الحســابات حــول مــدى قيــام
أســباب جديــة تدعــو للتخفيــض(((.
وال يجــوز أن يتخــذ قــرار تخفيــض رأس مــال الشــركة إال بتوافــر احــدى الحالتيــن :األولــى
اذا زاد رأس المــال عــن حاجــة الشــركة .الثانيــة :اذا أصيبــت الشــركة بخســارة ال يحتمــل
تعويضهــا بواســطة األربــاح المســتقبلة(((.
2 .2احتــرام قاعــدة المســاواة بيــن المســاهمين :يشــترط كقاعــدة عامــة لصحــة شــراء األســهم
بقصــد تخفيــض رأس مــال الشــركة ،عــدم اإلخــال بمبــدأ المســاواة فيمــا بيــن المســاهمين،
ومعنــى ذلــك أنــه ال يجــوز أن يعتبــر شــراء األســهم ميــزة لفئــة مــن المســاهمين علــى حســاب
باقــي المســاهمين غيــر البائعيــن .وقــد اشــترط قانــون الشــركات االتحــادي بأنــه إذا تقــرر
تخفيــض رأس المــال بشــراء أســهمها أوجــب توجيــه الدعــوة إلــى جميــع المســاهمين ليقومــوا
بعــرض أســهمها للبيــع ،وذلــك إعمــاالً لمبــدأ المســاواة بيــن المســاهمين جميعـا ً وحــدد القانــون
كيفيــة إبــاغ المســاهمين بذلــك القــرار(((.
3 .3الحــد األدنــى لــرأس مــال الشــركة :رأس المــال هــو العنصــر األســاس والجوهــري للشــركة
المســاهمة العامــة ،الــذي يمكنهــا مــن تحقيــق أغراضهــا ،ولهــذا يشــترط القانــون أن يكــون
رأس مالهــا محــدداً فــي نظامهــا األســاس ،ونظــراً لمــا يمثلــه رأس المــال مــن ضمــان للدائنيــن
اشــترطت التشــريعات ومــن بينهــا المشــرع اإلماراتــي أن ال يــؤدي قــرار تخفيــض رأس
المــال إلــى النــزول بــه دون الحــد األدنــى الــذي يتطلبــه القانــون .وفــي هــذ الشــأن نصــت
المــادة ( )67مــن قانــون الشــركات االتحــادي بأنــه «يجــب أن يكــون رأس مــال الشــركة كافيـا ً
لتحقيــق الغــرض مــن تأسيســها ،وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يقــل رأس مــال الشــركة
عــن عشــرة مالييــن درهــم» معنــى ذلــك أنــه ال يمكــن بــأي حالــة مــن األحــوال تجــاوز هــذا
القيــد الــذي وضعــه المشــرع فــي المــادة (.)67
إذاً تخفيــض رأس مــال الشــركة ،ســواء كان عــن طريــق شــراء أســهمها وإتالفهــا ،أو بتنزيــل
القيمــة االســمية لألســهم ،أو إلغــاء عــدد مــن األســهم يــوازي الجــزء المــراد تخفيضــه يجــب
((( د .أميرة صدقي ،مرجع سابق ،ص 224
((( المادة ( )209من قانون الشركات االتحادي رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته.
((( المادة ( )214من قانون الشركات االتحادي رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته
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أن تتقيــد فيهــا الشــركة بالحــد األدنــي لــرأس المــال.
4 .4عــدد األســهم وتحديــد ســعرها :بعــد إبــاغ الشــركة جميــع المســاهمين برغبتهــا فــي شــراء
عــدد مــن األســهم يقــوم المســاهمون بعــرض أســهمهم للبيــع ،فإن زاد عــدد األســهم المعروضة
للبيــع بالقــدر الــذي قــررت الشــركة شــراءها يتعيــن تخفيــض عــدد األســهم المشــتراة مــن كل
مســاهم بمــا يتناســب مــع مقــدار مــا يملكــه مــن أســهم الشــركة((( .ويتبــع فــي تحديــد ثمــن
شــراء األســهم األحــكام المنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركة ،فــإذا لــم يــرد فــي النظــام
نــص فــي هــذا الشــأن فإنــه يتعيــن علــى الشــركة أن تدفــع الثمــن العــادل الــذي يحــدده مراجــع
(((
حســابات الشــركة وفقـا ً لطــرق التقويــم الســائدة أو ســعر الســوق أيهمــا أعلــى
وفــي المقابــل إذا قلــت طلبــات البيــع عــن القــدر المطلــوب شــراؤه فليــس أمــام الشــركة إال إعــادة
اإلجــراءات مــع رفــع ســعر الشــراء .ويجــب علــى الشــركة إتــاف مــا حصلــت عليــه مــن أســهم
والتأشــير بإلغائهــا مــن ســجالت الشــركة(((.
ثالث ـاً -شــروط اســتهالك األســهم :اســتهالك األســهم عمليــة اســتثنائية كمــا تقــدم ،وهــي ليســت
عمليــة شــراء حقيقــي لألســهم ،ولهــذا يشــترط توافــر الشــروط اآلتيــة لصحــة اســتهالك األســهم:
1 .1أن يكــون منصوصــا ً عليــه فــي نظــام الشــركة كمــا جــاء فــي المــادة ( )171مــن قانــون
الشــركات االتحــادي ،وكذلــك المــادة ( )35/1مــن القانــون رقــم  159لســنة  1981المصــري.
وذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بأنــه إذا لــم ينــص علــى اســتهالك األســهم فــي النظــام
األساســي للشــركة فــا يجــوز للجمعيــة العموميــة العاديــة أو غيــر العاديــة ،أن تقــرر
االســتهالك عــن طريــق تعديــل النظــام ،لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بالحقــوق األساســية
للمســاهمين((( .لكــن هــذا القــول قــد خالفتــه بعــض التشــريعات وأجــازت بــأن تتــم عمليــة
االســتهالك بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة ،ومــن ذلــك مــا جــاء فــي
المــادة ( )176مــن قانــون الشــركات الكويتــي لســنة  2012وكذلــك المــادة ( )104مــن نظــام
الشــركات الســعودي.
2 .2يجــب أن تدفــع قيمــة الســهم المســتهلكة مــن األربــاح أو االحتياطــي االختيــاري ،وذلــك بنــص
المــادة ( )171مــن قانــون الشــركات االتحــادي ،وكذلــك المــادة ( )176مــن قانــون الشــركات
(((المادة ( )110من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  159لسنة  1981المصري ،د .محمد فريد العريني ،مرجع سابق،
ص .372
((( المادة ( )214من قانون الشركات االتحاد رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته.
((( د .عبد الحكم محمد عثمان ،مرجع سابق ،ص .423
((( د .محمد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص 194ـ.195
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الكويتــي والمــادة ( )114مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  159لســنة  1981المصــري.
وتمنــع هــذه التشــريعات جميعهــا أن يحصــل االســتهالك مــن رأس المــال ،إعمــاالً لمبــدأ ثبــات
رأس المــال وعــدم جــواز المســاس بــه.
3 .3يجــب أن يتــم االســتهالك واألداء علــى وجــه المســاواة بيــن كل األســهم((( ،ولذلــك أوجــب
المشــرع اإلماراتــي أن يتــم االســتهالك بطريــق القرعــة.
الفرع الثاني
إجراءات عملية الشراء والبيع
اســتناداً إلــى نــص المــادة ( )168مــن قانــون الشــركات االتحــادي ،وضعــت هيئــة األوراق الماليــة
والســلع إجــراءات لعمليــة شــراء الشــركة ألســهمها فــي ســبيل الحــرص علــى الحقــوق ،وإعمــاالً
لمبــدأ اإلفصــاح والشــفافية لترســيخ الثقــة فــي نفــوس المســاهمين والمضاربيــن بأســهم الشــركات
فــي أســواق األمــوال اإلماراتيــة ،وهــذه الضوابــط جــاءت علــى النحــو اآلتــي:
1 .1علــى الشــركة التــي ترغــب بشــراء نســبة ال تتجــاوز ( )10%عشــرة بالمئــة مــن أســهمها
مراعــاة مــا يلــي:
أ-إبــاغ كل مــن الهيئــة والســوق المدرجــة فيهــا أســهمها بموعــد االجتمــاع الــذي ســيناقش
فيــه موضــوع شــراء الشــركة ألســهمها ،وذلــك قبــل يومــي عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ
عقــد االجتمــاع ،وبقــرار مجلــس إدارة الشــركة المتضمــن موافقتــه علــى عمليــة الشــراء
فــور اتخــاذه.
ب-التقــدم بطلــب موقــع مــن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة أو مــن يفوضــه للحصــول علــى
موافقــة الهيئــة مبينـا ً فيــه أســباب الشــراء ونســبة األســهم التــي ترغــب الشــركة بشــرائها،
وذلــك وفقـا ً للنمــوذج المعــد مــن لــدن الهيئــة علــى أن يكــون الطلــب مشــفوعا ً بالمســتندات
اآلتية:
•نســخة مــن قــرار مجلــس إدارة الشــركة المتضمــن موافقتــه علــى عمليــة الشــراء
معتمــداً وموقع ـا ً حســب األصــول.
•تعهــد الشــركة بااللتــزام بجميــع أحــكام المــادة ( )168مــن قانــون الشــركات
التجاريــة والضوابــط الصــادرة مــن الهيئــة بشــأنها ،وذلــك وفــق النمــوذج المعتمــد
مــن الهيئــة بهــذا الخصــوص.
((( د .عبد الحكم محمد عثمان ،مرجع سابق ،ص 360
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•موافقة المصرف المركزي على الشراء (خاص بطلبات البنوك).
2 .2تصــدر الهيئــة قــرارا بالموافقــة أو الرفــض خــال مــدة ( )2أســبوعين مــن تاريــخ تقديــم
الطلــب مســتوفيا ً الشــروط والمتطلبــات.
3 .3تقــوم الشــركة باإلعــان للجمهــور عــن عمليــة الشــراء فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن
واســعتي االنتشــار ،إحداهمــا باللغــة العربيــة علــى األقــل وذلــك وفــق النمــوذج المعتمــد مــن
الهيئــة بهــذا الخصــوص ،وتمضــي مــدة ال تقــل عــن ( )14أربعــة عشــر يوم ـا ً بيــن تاريــخ
اإلعــان عــن رغبــة الشــركة فــي الشــراء ،وتاريــخ التنفيــذ الفعلــي للشــراء.
4 .4يتوجــب علــى الشــركة مراعــاة أحــكام المــادة ( )168مــن قانــون الشــركات والضوابــط التــي
وضعتهــا الهيئــة فــي هــذا الشــأن أثنــاء قيامهــا بعمليــة الشــراء وبشــكل خــاص مــا يأتــي:
•يجــب أن ال تتــم عمليــة شــراء الشــركة ألســهمها خــال فتــرة ( )15عشــر يوم ـا ً قبــل
و( )3ثالثــة أيــام بعــد اإلعــان عــن البيانــات األوليــة الربعيــة ونصــف الســنوية واألوليــة
والســنوية.
•يجــب أن تتــم عمليــة الشــراء وفق ـا ً ألنظمــة التــداول المعمــول بهــا فــي أســواق األوراق
الماليــة المرخصــة فــي الدولــة ،ويحظــر علــى الشــركة شــراء أســهمها عــن طريــق
الصفقــات (األوامــر المتقابلــة).
•تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح الالحــق للشــراء وفــق النمــوذج المعــد مــن قبــل
الهيئــة.
الفرع الثالث
اآلثار المترتبة على عملية الشراء
تختلـف اآلثـار المترتبة على شـراء الشـركة ألسـهمها باختلاف العملية ذاتها ،فالشـراء بقصد البيع
تختلـف آثـاره عـن الشـراء بقصد تخفيـض رأس المال ،وتتمثل هـذه اآلثار في النقـاط اآلتية:
أوالً -آثــار شــراء األســهم بقصــد البيــع :تنقســم آثــار شــراء الشــركة ألســهمها إلــى آثــار إيجابيــة
وآثــار ســلبية ،علــى النحــو اآلتــي:
أ-اآلثــار اإليجابيــة :يــرى البعــض بــأن الســماح للشــركات بشــراء أســهمها لــه فوائــد وإيجابيــات
وتتمثــل هــذه اإليجابيــات فــي أن ربحيــة الســهم ترتفــع بســبب تقلــص عــدد األســهم المصــدرة،
ويعــود ذلــك ألن ربحيــة الشــركة ككل غيــر مرتبطــة بعــدد األســهم ،بينمــا ربحيــة الســهم الواحــد
مرتبطــة بعــدد األســهم .كمــا أن المســاهمين ســيتحصلون علــى أربــاح أعلــى فــي المســتقبل،
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بســبب نقــص عــدد األســهم المســتحقة لألربــاح .حتــى وإن لــم تقــم الشــركة بتوزيــع أي أربــاح،
فــإن شــراءها أســهمها يــؤدي إلــى ارتفــاع العائــد علــى حقــوق المســاهمين ،مــرة أخــرى بســبب
نقــص عــدد األســهم المصــدرة ،كــون األســهم التــي يتــم شــراؤها تتلــف أو تبقــى كأســهم خزانــة
غيــر مســتحقة للتوزيعــات وال تحســب مــن ضمــن األســهم المصــدرة(((.
نقطــة أخــرى تضــاف إلــى فوائــد شــراء الشــركة أســهمها ،هــي أن عمليــة الشــراء ،أو حتــى
مجــرد اإلعــان عــن عــزم الشــركة شــراء أســهمها ،تعــد مــن اإلشــارات الضمنيــة اإليجابيــة
المفيــدة للمســتثمر ،كونهــا تؤخــذ كدليــل علــى تدنــي ســعر أســهم الشــركة وجاذبيتــه لالســتثمار(((.
ب -اآلثار السلبية التي قد تنجم من عملية الشراء:
فــي مقابــل اإليجابيــات هنــاك الكثيــر مــن الســلبيات التــي يمكــن أن تنجــم عــن شــراء الشــركة
ألســهمها ،إذا لــم يوضــع لتلــك العمليــة شــروط وضوابــط صارمــة تحــد مــن اســتغالل
الشــركات لعمليــة الشــراء وتتالعــب باألســهم فــي األســواق.
فــي هــذا الشــأن ينــوه بعــض خبــراء األســواق الماليــة إلــى العديــد مــن المحاذيــر واألخطــاء
التــي يمكــن أن تقــع فيهــا إدارة الشــركات فــي حالــة تعاملهــا علــى أســهم شــركاتها فــي ضــوء
عــدم تماثــل المعلومــات فيمــا بيــن المتعامليــن علــى الســهم بالســوق وبيــن إدارة الشــركة فــي
حالــة تعاملهــا علــى أســهمها ،وفيمــا يلــى توضيــح لبعــض المحاذيــر التــي يجــب أن تأخذهــا
إدارة الشــركات فــي االعتبــار عنــد التعامــل علــى أســهمها:
1.1استغالل المعلومات الداخلية:
تتمتــع إدارة الشــركة والعاملــون فيهــا بوضــع مميــز عــن وضــع بقيــة المتعامليــن فــي
البورصــة ،حيــث إن إدارة الشــركة تمتلــك دائمــا معلومــات خاصــة غيــر متاحــة للجمهــور،
ممــا يســمح لهــا باســتغالل المعلومــات المتاحــة لديهــا ،وغيــر المتاحــة لــدى غيرهــا ،وهــو مــا
يمثــل جريمــة مــن جرائــم البورصــات والتــي تتمثــل فــي جريمــة اســتخدام العالميــن ببواطــن
األمــور للمعلومــات الداخليــة ،حيــث إن إدارة الشــركة نفســها تعتبــر مــن أكثــر الداخلييــن
المطلعيــن علــى المعلومــات الداخليــة غيــر المنشــورة لغيرهــا ،وعليــه فــإن إدارة الشــركة
يمكنهــا أن تعمــل فــي ظــل عــدم االلتــزام بمبــادئ حوكمــة الشــركات مــن خــال االســتفادة مــن
آليــة إعــادة الشــراء ألســهمها فــي ظــل وجــود معلومــات غيــر منشــورة ســواء أكانــت إيجابيــة

(((د .فهد بن عبدهللا الحويماني ،ضرورة السماح للشركات بشراء أسهمها ،مقال منشور في جريدة االقتصادية،
النسخة االلكترونية ،تاريخ  ، 14/1/2013على الموقع http://www.aleqt.com ...آخر زيارة 13/4/2013م.
((( المرجع السابق نفسه.
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شـــراء الشـــركة ألسهمهـا يف القانون اإلمارايت ( ) 170-144
أم ســلبية لتحقيــق مكاســب غيــر عاديــة علــى حســاب المســتثمرين فــي الســوق(((.
2.2قيد سعر غير حقيقي :
فــي ظــل الممارســات غيــر القانونيــة أو المرتبطــة بالتالعبــات ،فقــد ترغــب إدارة الشــركة
فــي اســتخدام آليــة إعــادة شــراء أســهمها للوصــول بالســهم إلــى مســتوى ســعر غيــر حقيقــي
وذلــك فــي ظــل عــدم وجــود نتائــج أعمــال جيــدة للشــركة ،أو أحــداث جوهريــة ذات تأثيــرات
ملموســة حقيقيــة لــدى الشــركة ،ويتــم ذلــك مــن خــال إعــان الشــركة عــن شــراء أســهم
خزينــة علــى أســاس أن ســعر الســهم يقــل عــن ســعره الحقيقــي أو ســعره العــادل ،وقــد يــؤدى
ذلــك إلــى اإليحــاء للســوق بــأن هنــاك معلومــات متاحــة لــدى الشــركة وغيــر متاحــة لديهــم،
ممــا يزيــد مــن حجــم الطلــب ومــن ثــم يرتفــع ســعر الســهم ،وهنــا يوجــه إلــى إدارة الشــركة
ارتــكاب جريمــة أخــرى وهــى جريمــة التالعــب باألســعار بقيــد ســعر غيــر حقيقــي(((.
إن تعامــل الشــركة علــى أســهمها بغــرض تحريــك أســعار تداولهــا ســوف يفتــح البــاب علــى
مصراعيــه لدخــول الشــركات ســوق التــداول للمضاربــة علــى أســهمها ،والتالعــب فــي
أســعارها ،واالســتفادة مــن معلوماتهــا الخاصــة غيــر المتاحــة للجمهــور لتحقيــق مكاســب
أو لتالفــى الخســائر ،حيــث إن الشــركة تملــك فــي كل وقــت معلومــات داخليــة عــن نتائــج
األعمــال غيــر المتوافــرة لباقــي المتعامليــن ،وقــد يــؤدى ذلــك إلــى انحــراف بعــض الشــركات
عــن وظائفهــا وأداء دورهــا الرئيــس المتمثــل فــي االســتثمار المباشــر بغــرض تقديــم منتجاتهــا
أو خدماتهــا لمســتهلكيها ،واتجاههــا نحــو المضاربــة علــى أســهمها بالبورصــة األمــر الــذى
يضــر بكافــة األطــراف المتعاملــة مــع الشــركة باإلضافــة علــى مســاهميها ودائنيهــا (((.
3.3إعطاء إشارات خاطئة للسوق:
فقــد تســتغل الشــركة آليــة إعــادة شــراء أســهمها وكذلــك التخلــص مــن هــذه األســهم إلعطــاء
إيحــاء للســوق وإعــادة توجيــه الســوق نحــو زيــادة الطلــب ،أو زيــادة العــرض ممــا يجعــل
الشــركة تقــوم بوظيفــة أخــرى بجانــب وظيفتهــا األســاس.
4.4التواطؤ بالشراء من مساهمين محددين:
فــي بعــض الحــاالت التــي تواجــه فيهــا الشــركة خســائر أو مشــاكل مســتقبلية تقــوم اإلدارة
التنفيذيــة بالشــركة باالتفــاق مــع بعــض كبــار المســاهمين فيهــا ،أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا
((( المادة ( )37من القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2000في شأن هيئة وسوق األوراق المالي والسلع
(((فرج حامد ،ما هي أسهم الخزينة ،وما هي اهميتها للمتداولين ،مقال منشور بتاريخ  2/7/2011على الموقع:
 http://blogs.mubasher.info/node/4665تاريخ آخر زيارة 11/4/2013م.
(((فرج حامد ،ما هي أسهم الخزينة ،وما هي اهميتها للمتداولين ،مقال منشور بتاريخ  2/7/2011على الموقع:
 http://blogs.mubasher.info/node/4665تاريخ آخر زيارة 11/4/2013م.
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علــى شــراء جــزء مــن أســهمهم بســعر معيــن عــن طريــق قيــام الشــركة باإلعــان عــن شــراء
أســهم خزينــة وقيــام هــؤالء المســاهمين ببيــع هــذه األســهم للشــركة بالســعر المتفــق عليــه ،مما
يجعــل هــؤالء المســاهمين يحققــوا منافــع بصــورة غيــر عادلــة علــى حســاب باقــي المســاهمين
المســتثمرين بالشــركة ،والذيــن ال تتوافــر لديهــم المعلومــات المســتقبلية الخاصــة بالشــركة،
والتــي يــؤدى نشــرها إلــى انخفــاض ســعر التــداول عــن أســعار شــراء أســهم الخزينــة.
كذلــك قــد تتخــذ بعــض الشــركات ذات اإلدارة غيــر الملتزمــة بمبــادئ حوكمــة الشــركات قــرار
شــراء أســهم خزينــة لإلضــرار والتأثيــر ســلبا فــي حقــوق الدائنيــن ،وذلــك عــن طريــق قيــام
الشــركة بالتقاعــس عــن رد أمــوال الدائنيــن بالرغــم مــن وجــود فائــض نقــدى لديهــا ،حيــث تقــوم
بشــراء أســهم خزينــة بهــذا الفائــض أو بتســييل أصــول لديهــا ثــم تشــترى بقيمتهــا أســهم خزينــة،
بمــا يــؤدى إلــى تصفيــة الشــركة بصــورة غيــر قانونيــة وحصــول المســاهمين علــى أموالهــم
وضيــاع حقــوق الدائنيــن ،ممــا يعــد ذلــك إجحافــا بحقهــم ،حيــث إن قيامهــم بإقــراض الشــركة كان
فــي ظــل ضمانــات أهمهــا قيمــة رأس المــال المدفــوع باعتبــاره غيــر قابــل للتوزيــع ،وهنــا تظهــر
خطــورة إطــاق حريــة الشــركة فــي شــراء أســهم الخزينــة دون ضوابــط مــن الجهــة الرقابيــة(((.
ثانيـاً -آثــار الشــراء لتخفيــض رأس المــال :القاعــدة أن تخفيــض رأس المــال ال يجــوز أن يضــر
بدائنــي الشــركة ويجــب التمييــز بيــن الدائنيــن الذيــن نشــأت حقوقهــم قبــل التخفيــض ،والدائنيــن
الذيــن نشــأت حقوقهــم بعــده.
فالدائنــون الذيــن نشــأت حقوقهــم قبــل التخفيــض قــد تعاملــوا مــع الشــركة بمراعــاة رأس المــال
الموجــود وقتــذاك ،ويترتــب علــى التخفيــض إضــرار بهــم وانتقــاص ممــا لهــم مــن ضمــان عــام
علــى رأس المــال((( .ولذلــك أوجــب المشــرع اإلماراتــي علــى مجلــس اإلدارة القيــام بنشــر القــرار
الصــادر بتخفيــض رأس المــال فــي صحيفتيــن يوميتيــن تصــدران باللغــة العربيــة .وألــزم الدائنيــن
بــأن يقدمــوا للشــركة المســتندات المثبتــة لديونهــم خــال ســتين يوم ـا ً مــن تاريــخ نشــر القــرار،
لتقــوم الشــركة بالوفــاء بالديــون الحالــة التــي لهــم ،وتقديــم الضمانــات الكافيــة للوفــاء بالديــون
المؤجلــة(((.
مــؤدى ذلــك أن األثــر الســلبي الــذي ينتــج عــن عمليــة الشــراء مــن أجــل تخفيــض رأس المــال هــو
مــا قــد يصيــب الدائنيــن ،بخــاف اآلثــار الســلبية التــي يمكــن أن تنتــج عــن عمليــة شــراء الشــركة
ألســهمها بغــرض البيــع وتصيــب أطــراف عديــدة

((( المرجع السابق نفسه.
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الخاتمة
إن عمليــة شــراء الشــركة ألســهمها ســواء كانــت بغــرض تخفيــض رأس المــال ،أو مــن أجــل
بيعهــا الحقــاً ،فهــي اســتثناء مــن األصــل ،وهــي عمليــة ال تخلــو مــن الخطــورة ،حيــث إنهــا
تتعــارض مــع المبــادئ األساســية لشــركة المســاهمة ،مثــل مبــدأ حقيقــة وثبــات رأس المــال ،ومبــدأ
المســاواة والتــوزان فيمــا بيــن المســاهمين ،ومــن هــذه الناحيــة فقــد تــؤدي العمليــة إلــى اإلضــرار
بــكل مــن الدائنيــن والمســاهمين((( .وهــي تعتبــر عمليــة غيــر عاديــة ،كمــا أنهــا قــد تــؤدي إلــى
نتائــج ســيئة ال يحمــد عقباهــا إذا لــم تحــاط بســياج مــن االحتياطــات والضمانــات التــي تحــول دون
وقــوع انحرافــات ،أو علــى األقــل توقــف أو تحــد مــن اســتفحال المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا
الشــركة إذا مــا اندفعــت فــي إجــراء مضاربــات غيــر ســليمة علــى أســهمها(((.
وهــذه االعتبــارات دفعــت المشــرع فــي كثيــر مــن الــدول إمــا إلــى حظــر شــراء األســهم مــن قبــل
الشــركة المصــدرة لهــا ،أو إلــى تنظيمهــا بشــروط وضوابــط صارمــة خشــية التالعــب بحقــوق
المســاهمين والمســتثمرين ويترتــب علــى ذلــك زعزعــة الثقــة فــي األســواق الماليــة.
المشــرع اإلماراتــي مــن التشــريعات التــي أجــازت لشــركة المســاهمة شــراء أســهمها ،لكنــه وضــع
شــروطا واضحــة ومفصلــة فــي المــادة ( ،)168وكذلــك المــادة ( )209حتــى ال تســتخدم الشــركات
هــذه الرخصــة الممنوحــة لهــا بصــورة تــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بــأي طــرف مــن األطــراف.
أجــاز المشــرع المصــري والمشــرع الكويتــي للشــركة شــراء أســهمها لتوزيعهــا علــى العامليــن،
بينمــا لــم يشــر المشــرع اإلماراتــي لمثــل هــذه الحالــة ،وأحســب أن مثــل هــذه العمليــة تتعــارض
مــع مبــدأ اإلفصــاح والشــفافية خصوصـا ً إذا كان العاملــون المســتهدفون مــن كبــار المنفذيــن ،ممــا
قــد يكــون مدخــا للتالعــب بأســعار األســهم لمــا لديهــم مــن بيانــات ومعلومــات ال يعلمهــا بقيــة
المســاهمين والمضاربيــن فــي شــراء األســهم.
أحســب أن المشــرع اإلماراتــي قــد وقــع فــي خطــأ عندمــا نــص علــى جــواز شــراء األســهم مــن
أجــل االســتهالك؛ ألن االســتهالك الهــدف منــه اســترداد القيمــة االســمية لألســهم وهــو مرتبــط
بطبيعــة المشــروع الــذي تقــوم عليــه الشــركة بنــص القانــون ،ولذلــك أوصــي بتــدراك هــذا األمــر
وإزالــة اللبــس ،خصوص ـا ً وأنــه نقــل ذات النــص فــي قانــون الشــركات الحالــي ،إلــى مشــروع
قانــون الشــركات فــي المــادة (.)223

((( د .أميرة صدقي ،مرجع سابق ،ص .241
((( المرجع السابق نفسه ،ص .248

168

ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

عبدالباقي محمد الفيك ( ) 170-144
المصادر والمراجع:
أوالً -الكتب:

أكرم يا ملكي ،القانون التجاري ،الشركات ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان -األردن ،ط1431 ،3هـ ـ 2010م.
الواثــق عطــا المنــان محمــد أحمــد ،قوانيــن العمــل المصرفــي والتجــاري فــي الســودان ،دراســة تحليليــة ،دار جامعــة
أفريقيــا العالميــة للطباعــة ،ط ،1ســنة  ،2005ص .245
أميرة صدقي ،النظام القانوني لشراء األسهم من جانب الشركة المصدرة لها ،دار النهضة العربية ،سنة .1993
خالــد عبدالعزيــز البغــدادي ،تــداول األســهم والقيــود الــواردة عليهــا ،دراســة مقارنــة ،مكتبــة القانــون واالقتصــاد،
الريــاض -الســعودية ،ط ،1ســنة 1433هـــ2012/م
الدكتــور عبدالباســط كريــم مولــود ،تــداول األوراق الماليــة ،دراســة قانونيــة مقارنــة ،منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،
بيــروت ،لبنــان ،ط ،1ســنة 2009
عبــد الحكــم محمــد عثمــان ،الشــركات التجاريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة (شــرح أحــكام القانــون االتحــادي رقــم
 8لســنة  ،1984مطبوعــات كليــة شــرطة دبــي ،ســنة 1416هـــ ـ 1996م.
علــي ســيد قاســم ،قانــون األعمــال ،الجــزء الثاني(التنظيــم القانونــي للمشــروع التجــاري الجماعــي) الشــركات
التجاريــة ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ،مصــر ،ط ،3ســنة .2005
فاروق إبراهيم جاسم ،حقوق المساهم في الشركة المساهمة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط ،1سنة .2008
فوزي محمد سامي:
الشــركات التجاريــة فــي قانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،شــرح ألحــكام الشــركات التجاريــة التــي وردت فــي
القانــون االتحــادي رقــم  8لســنة  1984المعــدل ،مكتبــة الجامعــة ،الشــارقة ،ط ،2ســنة .2010
الشــركات التجاريــة ،األحــكام العامــة والخاصــة ،دراســة مقارنــة ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ،عمــان -األردن ،ط،5
سنة1431هـ2010 -م.
محمــد فريــد العرينــي ،الشــركات التجاريــة ،المشــروع التجــاري الجماعــي بيــن وحــدة اإلطــار القانونــي وتعــدد
األشــكال ،دار الجامعــة الجديــد ،اإلســكندرية ،مصــر ،ســنة 2007
مصطفــى كمــال طــه ،أساســيات القانــون التجــاري – دراســة مقارنــة ،منشــورات الحلبــي ،الحقوقيــة ،بيــروت -لبنــان،
ط ،1ســنة .2006

ثانياً -المقاالت:

فــرج حامــد ،مــا هــي أســهم الخزينــة ،ومــا هــي أهميتهــا للمتداوليــن ،مقــال منشــور بتاريــخ  2/7/2011علــى الموقــع:
http://blogs.mubasher.info/node/4665
فهــد بــن عبــدهللا الحويمانــي ،ضــرورة الســماح للشــركات بشــراء أســهمها ،مقــال منشــور فــي جريــدة االقتصاديــة،
النســخة االلكترونيــة ،تاريــخ  ، 14/1/2013علــى الموقــع http://www.aleqt.com ...آخــر زيــارة
13/4/2013م.
تنظيم تعامالت الشركات على أسهمها المتداولة بالسوق «أسهم الخزينةhttp://www.iinvest.gov.eg/iinvestl“ ،

ثالثاً -القوانين:

قانون الشركات االتحادي اإلماراتي رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته.
قانون الشركات الكويتي رقم ( )25لسنة 2012
قانون الشركات األردني لسنة  1997وتعديالته.
القانون رقم  159لسنة  1981المصري وتعديالته.
نظام الشركات السعودي.
القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2000في شأن هيئة وسوق األوراق المالية والسلع.
تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة لألسهم الصادرة عنها «أسهم الخزينة» لسنة  2014األردنية.

ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

169

) 170-144 ( شـــراء الشـــركة ألسهمهـا يف القانون اإلمارايت

Buyback in the UAE Law
Abdelbagi M. Elfaki
College of Law - University of Sharjah
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Abstract
The company’s buying back its shares (a stock buyback or a repurchase of shares)
has serious outcomes since it can open the door to manipulate the prices of these
shares, and then harm the rights of shareholders and investors who want to buy
the shares. To prevent this, different legislations provide for several procedures to
control a company’s buying back its shares.
Because of the importance of this issue, this research is devoted to study this topic
in the framework of the UAE law to identify the approach of the UAE legislator
in organizing the process of a company’s buying backs its shares and to know the
pros and cons of this approach. Hence, we can introduce some recommendations to
ensure the transparency and legitimacy of the company’s buying backs its shares.
To evaluate the position of the Emirati legislator, the research depends on the
comparative study to draw comparisons between the UAE law on the one
hand and Egyptian, Kuwaiti, and Jordanian law besides the system of Saudi
companies, on the other.
The research is divided into two sections; the first is devoted to the situations in
which the company buys back its shares, and the second deals with the provisions
of the procurement process in terms of the conditions and procedures and the
implications of that process.
The research concluded that the process of the company’s buyback of its shares
in the UAE system is not the norm that the company can resort to to modify its
financial position; rather, it is an exception acceptable in limited cases, and it must
be done in accordance with severe and strict controls, and under the control of the
power of Securities and Commodities Authority and Market Securities Authority.
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