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الضوابط القانونية لسلطة جملس إدارة الرشكة
املستهدفة يف مواجهة االستحواذ العدائي
*
دراسة مقارنة يف القانونني اإلمارايت واألمريكي
الدكتورة
*
آالء يعقوب يوسف

الملخص
يتحقق االستحواذ بشكل عام بحصول املستحوذ عىل نسبة معينة مؤثرة من أسهم رشكة
أخرى ،بام يضمن له السيطرة عليها ،فإذا مل َ
حيظ االستحواذ بموافقة جملس إدارة الرشكة
املستهدفة به فإنه يوصف بأنه استحواذ عدائي .وهذا األخري ليس بالرضورة ضار ًا بمصلحة
الرشكة ،إذ يمكن أن حيقق مصلحة الرشكة بقيام املستحوذ بتغيري اسرتاتيجتها واستبدال إدارة
كفوءة نشطة باإلدارة السيئة للرشكة مما يؤدي إىل استغالل مواردها االستغالل األمثل .مثلام
يمكن يف أحوال أخرى أن يكون ضار ًا بمصالح الرشكة ،بأن ال تتناسب خطط املستحوذ مع
أهداف الرشكة وخططها املستقبلية ،وقد ال يكون عرض املستحوذ مناسب ًا .ويف مثل هذه
األحوال فإن احلاجة قائمة إىل التصدي ملحاولة االستحواذ .األمر الذي يثري التساؤل عن مدى
صالحية جملس إدارة الرشكة املستهدفة يف اختاذ وسائل دفاعية إلحباط االستحواذ ،والضوابط
القانونية التي تضمن عدم إساءته استخدام صالحياته ،وهو األمر الذي اختلفت القوانني
بشأنه وتوزعت عىل اجتاهني؛ أوهلام يقر ملجلس اإلدارة بسلطة مواجهة االستحواذ العدائي
ويمثل القانون األمريكي هذا االجتاه ،وثانيهام يتبنى قاعدة حياد جملس اإلدارة يف مواجهة
 أجيز للنرش بتاريخ .2020/5/4
 أستاذ القانون التجاري املشارك -كلية القانون -جامعة الشارقة.
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االستحواذ تارك ًا ملسامهي الرشكة سلطة اختاذ القرار ،وهذا هو هنج القانون اإلمارايت .األمر
الذي يثري التساؤل عن االجتاه الراجح منهام واألقدر عىل حتقيق أهداف الترشيع املتمثلة بدعم
الرشكات التجارية ومحايتها ،ال سيام يف ضوء حداثة التنظيم القانوين لالستحواذ يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
الكلامت املفتاحية :االستحواذ ،االستحواذ العدائي ،جملس اإلدارة ،الرشكة املستهدفة
باالستحواذ.

المقدمة
يعد الرتكز االقتصادي واحد ًا من ظواهر النشاط التجاري يف عامل اليوم ،فاملرشوعات
الصغرية املتفرقة ال متلك إال قدرات حمدودة جتعلها غري مؤهلة لالستمرار والتطور ،فكان
ميل املرشوعات نحو التجمع ح ً
ال ناجع ًا .ويعد االستحواذ أحد الوسائل القانونية التي
يتحقق من خالهلا الرتكز املنشود وذلك بحصول املستحوذ عىل نسبة معينة مؤثرة من أسهم
رشكة أخرى ،فإذا كان املستحوذ رشكة فإن األثر الرئيس لالستحواذ سيكون تداخل رشكتني
بام حيمله هذا التداخل من مزايا ،لعل من أمهها تعزيز القدرة التنافسية لكل منهام يف السوق
وخفض التكاليف يف مقابل زيادة األرباح ،فتكون قيمة الرشكتني جمتمعتني أكرب من قيمة كل
منهام منفردة ،مع بقاء كل منهام حمتفظة بشخصيتها االعتبارية.
واالستحواذ بشكل عام يتم عن طريق رشاء املستحوذ ألسهم الرشكة ك ً
ال أو جزء ًا بنسبة
معينة بام يضمن له السيطرة عليها ،وغالب ًا ما تقدم عروض الرشاء بسعر يزيد عىل سعر
السوق ،ليكون حافز ًا عىل قيام املسامهني بشكل مجاعي ببيع أسهمهم للمستحوذ ،لذا فإن
الرشكات التي تقل القيمة السوقية ألسهمها عن قيمتها احلقيقية تكون اهلدف األمثل
لالستحواذ .ومثل هذا التفاوت يف القيمتني حيصل بسبب عدم استغالل أصول الرشكة
االستغالل األمثل بحيث تكون القيمة احلقيقية ملوجودات الرشكة وأصوهلا أكرب مما يظهر من
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عمل الرشكة وينعكس عىل سعر أسهمها يف السوق .وهذا ما يضيف إىل مزايا االستحواذ
ميزة أخرى ألن التفاوت املذكور يف قيم األسهم يرجع يف الغالب إىل سوء إدارة الرشكة،
فيكون االستحواذ وسيلة الستبدال إدارة كفوءة نشطة باإلدارة السيئة للرشكة .ولعل هذا هو
أحد األسباب املهمة التي تدفع جملس إدارة الرشكة إىل رفض االستحواذ ومواجهته،
فيوصف االستحواذ يف هذه احلالة بأنه استحواذ عدائي ألنه مل حيظ بموافقة جملس اإلدارة.
وإذا كان لالستحواذ سواء كان ودي ًا أو عدائي ًا مزاياه فإنه ال خيلو من مثالب .فاملستحوذ
قد ال هيدف لتطوير الرشكة عىل املدى الطويل بل يكون مضارب ًا هدفه رشاء أسهم الرشكة
بسعرها السوقي املنخفض وبيعها بعد مدة بسعرها احلقيقي املرتفع ،أو أن يتخذ املستحوذ
قرارات استثامرية من شأهنا أن تلحق الرضر بمرشوع الرشكة أو العاملني فيها ،ويف مثل هذه
األحوال فإن احلاجة قائمة بالفعل إىل التصدي ملحاولة االستحواذ ،وهو ما يدفع جملس
اإلدارة إىل اختاذ وسائل دفاعية هدفها إحباط حماولة االستحواذ واحلفاظ عىل استقالل
الرشكة .األمر الذي يثري التساؤل عن مدى صالحية جملس اإلدارة الختاذ مثل هذه
اإلجراءات ،وعن الضوابط التي تضمن عدم إساءته استخدام صالحياته يف حال وجودها،
وهو األمر الذي اختلفت الترشيعات بشأنه وتوزعت عىل اجتاهني؛ أحدمها جيعل الصالحية
بحسب األصل بيد جملس اإلدارة ،يف حني أن الثاين يتمسك بإسناد الصالحية املذكورة إىل
مسامهي الرشكة.
مشكلة البحث:
توىل املرشع اإلمارايت حديث ًا تنظيم االستحواذ عىل الرشكات التجارية ،حيث استحدث
هذا التنظيم يف قانون الرشكات التجارية االحتادي النافذ رقم  2لسنة  2015وتناوله يف ثالث
مواد هي املواد  ،294-292ثم أحال بشأن األحكام التفصيلية إىل القرار املرقم  18لسنة
 2017الصادر عن رئيس جملس إدارة اهليئة بشأن قواعد االستحواذ واالندماج للرشكات
املسامهة العامة ،وهذا األخري تبنى االجتاه املؤيد حلق املسامهني يف اختاذ القرار بإحباط
االستحواذ ،مساير ًا يف ذلك اجتاه أغلب القوانني األوربية ومغاير ًا لنهج القانون األمريكي،
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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وإذا كان ملسلك القانون اإلمارايت ما يربره فإن مشكلة البحث تكمن يف حداثة التنظيم
الترشيعي لالستحواذ يف الدولة ،إذ إهنا تفتح الباب أمام تساؤالت كثرية ،لعل من أمهها مدى
قدرة املسامهني عىل اختاذ قرار مواجهة االستحواذ ،وما هي الضوابط القانونية لتدخل جملس
اإلدارة يف هذا القرار؟ ،وهل حيبذ أن يميل الترشيع اإلمارايت عوض ًا عن ذلك إىل جهة
الترشيع األمريكي الذي له قدم السبق يف تنظيم االستحواذ؟.
أمهية البحث وهدفه:
يعالج البحث واحدة من أهم وأدق املسائل القانونية املتعلقة باالستحواذ ،فإحباط حماولة
يفوت عىل الرشكة فرصة االستفادة من قدرات
االستحواذ سيف ذو حدّ ين ،فهو من جهة قد ّ
ويفوت عىل املسامهني فرصة احلصول عىل سعر عادل
املستحوذ االقتصادية واإلدارية
ّ
ألسهمهم بدالً من القيمة السوقية املنخفضة ،ومن جهة أخرى يمكن أن يكون إنقاذ ًا للرشكة
ٍ
مستحوذ مضارب .لذا فقد عمدت الترشيعات إىل وضع تنظيم دقيق هلذه املسألة ،ومل
من
يغفل املرشع اإلمارايت بدوره تنظيمها ،األمر الذي يستدعي دراسة هذا التنظيم املستحدث
وبيان مدى نجاعته يف حتقيق أهداف الترشيع املتمثلة بدعم الرشكات التجارية ومحايتها يف
الوقت نفسه ،بام يعزز ما تتمتع به دولة اإلمارات العربية املتحدة من مكانة جتارية متقدمة يف
العامل.
منهج البحث:
يقوم البحث عىل منهجني رئيسني؛ أوهلام املنهج املقارن حيث يقارن بني القانونني
األمريكي واإلمارايت ،وحيث إن القانونني املذكورين تبنيا اجتاهني خمتلفني متام ًا ،فإن املقارنة
بينهام متت عىل التوايل يف جزأين لينتهي البحث إىل نتيجة هذه املقارنة يف جزء ثالث .أما املنهج
الثاين فهو املنهج التحلييل الذي يظهر بشكل رئيس يف حتليل أحكام القانون اإلمارايت لبيان
مدى كفايتها لتحقيق اهلدف املرجو منها .وفض ً
ال عن هذين املنهجني ال خيلو البحث من
املنهج الوصفي كلام دعت الرضورة لعرض املفاهيم واآلراء متهيد ًا لتحليلها.
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خطة البحث:
تم تقسيم البحث بعد مقدمته إىل ثالثة مباحث يتقدمها مبحث متهيدي يف التعريف
باالستحواذ العدائي ووسائل مواجهته ،حيث يتناول املبحث األول دور جملس اإلدارة يف
مواجهة االستحواذ العدائي يف القانون األمريكي ،وينصب املبحث الثاين عىل بحث دور
جملس اإلدارة يف مواجهة االستحواذ العدائي يف القانون اإلمارايت ،وينتهي البحث بمبحث
ثالث يضم تقييم اجتاهي القانونني األمريكي واإلمارايت .وترد بعد ذلك خامتة أذكر فيها أبرز
نتائج البحث والتوصيات.

املبحث التمهيدي
التعريف باالستحواذ العدائي ووسائل مواجهته

قد يوحي وصف االستحواذ بالعدائية بأنه سيلحق الرضر حت ًام بالرشكة املستهدفة به ،وإن
من الالزم جماهبة هذا النوع من االستحواذ وصدّ ه ،إال أن الواقع ال جيري عىل نحو واحد،
ففي أحوال معينة تقتيض مصلحة الرشكة املوافقة عىل االستحواذ وإن كان عدائي ًا ،ويف أحوال
أخرى يتعني صدّ حماولة االستحواذ وإحباطها حرص ًا عىل مصلحة الرشكة ومسامهيها ،وتتم
مواجهة االستحواذ عادة باختاذ جملس إدارة الرشكة إجراءات ووسائل دفاعية مضادة له .وإذا
كان هدف هذا البحث ينصب عىل بحث مدى صالحية جملس اإلدارة يف اختاذ تلك الوسائل
الدفاعية وضوابط هذه السلطة ،فإن من املهم ابتداء التعرف عىل املقصود باالستحواذ
العدائي وبيان مزاياه ومثالبه ،والتعرف كذلك عىل ماهية الوسائل الدفاعية التي حيتمل أن
يلجأ إليها جملس اإلدارة يف دفاعه عن الرشكة .بنا ًء عىل ذلك فقد قدمنا ملوضوع البحث

بمبحث متهيدي قوامه مطلبان ،يتناول أوهلام مفهوم االستحواذ العدائي ،ويتناول الثاين ماهية
الوسائل الدفاعية يف مواجهة االستحواذ العدائي.

[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
5

135

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 3
[الضوابط القانونية لسلطة مجلس إدارة الشركة املستهدفة يف مواجهة االستحواذ العدائي]

املطلب األول
مفهوم االستحواذ العدائي
يتحدد مفهوم االستحواذ بشكل عام بسيطرة شخص معني يشار إليه باملستحوذ عىل
يعرب عنها بالرشكة املستهدفة باالستحواذ .وتتحقق هذه السيطرة من خالل متلك
رشكة معينة ّ
املستحوذ أصوالً للرشكة املستهدفة أو نسبة معينة من أسهمها تتيح له السيطرة عىل اختاذ
القرار فيها)1(.

واالستحواذ بحسب الترشيع اإلمارايت منظم تنظي ًام مقتضب ًا يف قانون الرشكات التجارية
االحتادي النافذ رقم  2لسنة  ،2015إذ أحال املرشع يف هذا القانون تنظيم االستحواذ إىل
القرارات التي تصدرها هيئة األوراق املالية والسلع .وهكذا صدر قرار لرئيس جملس إدارة
اهليئة برقم (/18ر.م) لسنة  2017خيص قواعد االستحواذ ،وفيه يعرف االستحواذ بأنه:
"متلك اجلهة املستحوذة األوراق املالية من خالل الرشاء و/أو املبادلة أو أي اتفاق أو صفقة
أو ترتيب خاص ،وفق ًا لرشوط ونسب االستحواذ املحددة يف هذا القرار"(.)2
واملستحوذ وفق ًا للقرار املشار اليه يمكن أن يكون شخص ًا طبيعي ًا أو شخص ًا اعتباري ًا ،إذ
ورد فيه تعريف املستحوذ مطلق ًا ،حيث يعرفه بأنه" :كل من يرغب يف االستحواذ عىل
األوراق املالية"( ،)3أما الرشكة املستهدفة باالستحواذ ففض ً
ال عن كوهنا رشكة جتارية ،ينبغي
تم تأسيسها بالدولة ،ويتعني أن تكون قد طرحت أسهمها يف اكتتاب
أن تكون رشكة مسامهة ّ
عام أو أدرجت أسهمها يف سوق األوراق املالية(.)4
( )1هاين رسي الدين ،التنظيم الترشيعي لعروض الرشاء اإلجباري بقصد االستحواذ عىل الرشكات املقيدة يف البورصة،
دار النهضة العربية ،القاهرة،2013 ،ص.21
طاهر شوقي مؤمن ،االستحواذ عىل الرشكة ،جملة مرص املعارصة ،املجلد  ،100العدد  ،2010 ،497ص.198
( )2انظر املادة األوىل من قرار رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم ( /18ر.م) لسنة  2017بشأن قواعد
االستحواذ واالندماج للرشكات املسامهة العامة ،ويشار إليه الحق ًا بقرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )3انظر املادة األوىل من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )4انظر تعريف الرشكة املستهدفة باالستحواذ يف املادة األوىل من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
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ولتحقق االستحواذ باملفهوم املشار اليه ال بد من أن يتملك املستحوذ نسبة معينة من أسهم
الرشكة املستهدفة باالستحواذ ،أو نسبة من أوراقها املالية األخرى إذا كان متلكها يؤدي إىل
السيطرة عىل إدارة الرشكة .واألوراق املالية تكون كذلك إذا كانت مما يدخل أو يمكن أن
يدخل يف رأس املال أو يتمتع بحقوق تصويت يف الرشكة( ،)5فيدخل ضمن ذلك السندات
القابلة للتحول إىل أسهم وشهادات اإليداع(.)6
واالستحواذ عىل الرشكة املستهدفة إما أن يكون استحواذ ًا ودي ًا أو يكون استحواذ ًا
عدائي ًا ،ومناط التفرقة بينهام هو مدى موافقة الرشكة املستهدفة باالستحواذ ممثلة بمجلس
إدارهتا عىل عملية االستحواذ ،إذ يعد االستحواذ ودي ًا إذا تم بنا ًء عىل اتفاق مسبق أو
مفاوضات مع جملس إدارة الرشكة تنتهي باملوافقة عليه ،ويكون االستحواذ عدائي ًا إذا تم
بصورة مفاجئة ودون اتفاق مسبق مع جملس إدارة الرشكة املستهدفة به ،أو تم التقدم بعرض
االستحواذ عىل الرغم من رفضه من قبل جملس اإلدارة(.)7
واالستحواذ الودي حيقق العديد من املزايا والسيام للمستحوذ ،إذ ترتفع فرص نجاح
االستحواذ بضامنه عدم اختاذ جملس إدارة الرشكة املستهدفة وسائل وإجراءات دفاعية من
شأهنا أن حتبط العرض ،وزيادة إقبال املسامهني يف الرشكة املستهدفة عىل بيع أسهمهم حيث
يشجعهم عىل ذلك موافقة جملس اإلدارة ودوره يف بيان أمهية العرض وجوانبه اإلجيابية
بالنسبة للرشكة وللمسامهني .كام أن املستحوذ يضمن بعد نجاح عملية االستحواذ تعاون

( )5انظر املادة األوىل من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ .وانظر طاهر شوقي مؤمن ،مرجع سابق ،ص.204
( )6عمر ناطق حييى ،النظام القانوين لالستحواذ عىل الرشكات ،جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة
كركوك -كلية القانون والعلوم السياسية ،املجلد السادس ،العدد  ،2017 ،21ص.152
( )7طارق حممود عبد السالم السالوس ،العروض العامة لرشاء األسهم بقصد االستحواذ ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2010ص33؛ سامي عبد الباقي أبو صالح ،النظام القانوين لعروض الرشاء يف سوق األوراق املالية وفق ًا لقواعد
عروض الرشاء اجلديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم  12لسنة - 2007دراسة مقارنة ،-دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2006ص73؛ عبد الفضيل حممد أمحد ،العروض العامة للرشاء يف البورصة ،جملة البحوث القانونية واالقتصادية،
جامعة املنصورة -كلية احلقوق ،العدد  ،2008 ،43ص.15
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إدارة الرشكة وأقلية املسامهني والعاملني فيها معه ،ألنه يضمن عدم إثارة خماوف إدارة الرشكة
والعاملني فيها بشأن سياسة املستحوذ املتعلقة هبم ،لسبق اطالعهم عىل أهداف املستحوذ
وخططه املستقبلية

(.)8

أما االستحواذ العدائي وعىل الرغم من وصفه بالعدائية إال أنه ليس ضار ًا بالرضورة
بمصلحة الرشكة املستهدفة به ،فعدائية االستحواذ قد ال تعني املعنى احلريف لذلك ،بل يمكن
أن حيقق االستحواذ العدائي مصلحة الرشكة واملسامهني ،فهو يتفادى املضاربات والتأثري عىل
أسعار األوراق املالية؛ ألن اإلعالن واإلفصاح عن االستحواذ أو عن وجود مفاوضات
بشأنه قد يؤدي إىل اإلقبال عىل رشاء األسهم يف سوق األوراق املالية ومن ثم ارتفاع أسعارها
تبع ًا لذلك ،فإذا مل تتم الصفقة هتبط األسعار ،فيختل استقرار السوق وتترضر مصالح
املستثمرين .وقد تقف وراء تقديم عرض االستحواذ بشكل فجائي ودون االتفاق مع جملس
اإلدارة أسباب معينة تربره ،كأن يكون املستحوذ أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد املسامهني
الرئيسني يف الرشكة ولديه اطالع تام عىل أحواهلا(.)9
ومع ذلك فإن رفض جملس اإلدارة لالستحواذ العدائي عىل الرشكة يمكن أن يكون
مربر ًا ،فنجاح االستحواذ يعني بطبيعة احلال سيطرة املستحوذ عىل الرشكة ،وقد ال تتناسب
خطط املستحوذ مع أهداف الرشكة وخططها املستقبلية ،وقد ال يكون عرض املستحوذ
مناسب ًا بالنظر للقيمة احلقيقية ألسهمها .وهذا ما قد يعطي احلق للرشكة باختاذ إجراءات
معينة ملواجهة حماولة االستحواذ وإحباطها .وحيث إن جملس اإلدارة رفض االستحواذ
بصفته املمثل القانوين للرشكة فإنه قد يسعى هبذه الصفة إىل تبني وسائل دفاعية لصدّ ه .وهو
ما يدعو إىل التساؤل عن ماهية الوسائل الدفاعية املتاحة.

( )8عمر ناطق حييى ،مرجع سابق ،ص164؛ طارق حممود عبد السالم السالوس ،مرجع سابق ،ص.32
( )9هاين رسي الدين ،مرجع سابق ،ص.52
138

8

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/3

???? ??? ????????? ????? ???? ????? ?????? ????????? ?? ?????? ????????? ???????? ????? ?????? ?? ????????? ????????? ????????? ?.
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املطلب الثاين
ماهية الوسائل الدفاعية يف مواجهة االستحواذ العدائي
يمكن ملجلس اإلدارة أن يتوصل إىل إحباط عرض االستحواذ بأكثر من وسيلة،
والوسائل املتاحة يمكن تصنيفها إىل صنفني؛ أوهلام وسائل قانونية ،وثانيهام الوسائل
االتفاقية .وتتمثل الوسائل القانونية باالستفادة من اآلليات الترشيعية التي يتيحها قانون
الرشكات ،يف حني تتمثل الوسائل االتفاقية يف وضع قيود اتفاقية يف نظام الرشكة أو عقد
اتفاقيات معينة سواء كانت سابقة عىل عرض االستحواذ أو تالية له هدفها احليلولة بني مقدم
عرض االستحواذ والسيطرة عىل الرشكة.
إذ قد يسعى جملس اإلدارة إىل استغالل نصوص قانونية معينة وردت يف إطار التنظيم
القانوين للرشكات التجارية يكون من شأن تطبيقها وضع العوائق أمام االستحواذ عىل
الرشكة أو جعله غري ٍ
جمد يف حال متامه .ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل تعديل رأس املال
بزيادته أو ختفيضه بإحدى الوسائل القانونية التي نص عليها املرشع( ،)10بحيث يرتتب عىل
هذا التعديل تركز رأس املال بيد فئة معينة من املسامهني غري الراغبني ببيع أسهمهم أو زيادة
كمية األسهم أو رفع قيمتها األمر الذي يرفع من كلفة االستحواذ وحيول دون تنفيذه(.)11
وقد يتوصل جملس اإلدارة إىل ذلك من خالل إصدار أسهم ممتازة متنح حامليها أصوات ًا
متعددة يف اجلمعية العمومية وختصيصها لفئة معينة من املسامهني ال تؤيد االستحواذ عىل
( )10يمكن زيادة رأس املال بإصدار أسهم جديدة أو دمج االحتياطي يف رأس املال أو حتويل سندات القرض أو
الصكوك إىل أسهم أو حتويل الديون النقدية إىل أسهم يف الرشكة ،أو بإدخال رشيك اسرتاتيجي يف الرشكة ،أو بتطبيق
برنامج حتفيز موظفي الرشكة بتملك أسهم فيها .انظر املواد اآلتية 226 ،225 ،223 ،195 :من قانون الرشكات التجارية
االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  2لسنة .2015
ويمكن ختفيض رأس املال بتخفيض القيمة االسمية لألسهم أو إلغاء عدد من األسهم أو رشاء الرشكة لبعض أسهمها.
انظر املادة  203من قانون الرشكات التجارية االحتادي.
( )11حممد خليفة الشحومي ،النظام القانوين لالستحواذ عىل أسهم الرشكات املسامهة (دراسة مقارنة) ،الطبعة األوىل،
بدون دار نرش ،بدون مكان نرش ،2018 ،ص.388
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الرشكة( ،)12أو برفع نصاب التصويت الالزم الختاذ القرار باشرتاط تصويت تسعني أو مخس
وتسعني باملئة مثالً من املسامهني عىل قرار االستحواذ عىل الرشكة( ،)13أو وضع قيود عىل حق
التصويت للمساهم بأن حتدد األصوات التي يتمتع هبا املساهم الواحد بعدد معني إذا زادت
نسبة مسامهته يف الرشكة عن حد معني ،مما حيول دون سيطرته يف حال ارتفعت نسبة مسامهته،
ويتطلب مثل هذا اإلجراء وجود نص يف النظام األسايس للرشكة يسمح بإصدار األسهم
املمتازة أو بوضع القيود عىل حقوق التصويت(.)14
وجملس اإلدارة ملز ٌم يف حال جلوئه إىل الوسائل القانونية املشار إليها باتباع اإلجراءات

نص عليها املرشع ،وعىل وجه اخلصوص احلصول عىل موافقة املسامهني.
القانونية التي ّ
فزيادة رأس املال أو ختفيضه تتطلب مث ً
ال صدور قرار خاص من اجلمعية العمومية؛ أي
بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتامع( .)15وإصدار أسهم ممتازة يتطلب صدور قرار
من جملس الوزراء بناء عىل اقرتاح من رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع ،واتباع
رشوط اإلصدار والقواعد واإلجراءات التي تنظمها بحسب ذلك(.)16
وإذا كانت الوسائل القانونية املشار إليها سابق ًا تتطلب اتباع إجراءات قانونية معينة وال
سيام احلصول عىل موافقة مسامهي الرشكة بنسبة معينة ،فإن جملس اإلدارة قد يسعى إىل
إحباط عرض االستحواذ من خالل استعامل صالحياته يف إدارة النشاط املعتاد للرشكة بإبرام
اتفاقيات مع الغري يكون اهلدف الرئيس منها التخلص من عرض االستحواذ العدائي.
وتتنوع صور هذه االتفاقيات الدفاعية ،فعىل سبيل املثال قد يبحث جملس اإلدارة عن
( )12تعد األسهم املمتازة استثناء عىل األسهم التي يفرتض أن تكون مجيعها أسهامً عادية متنح حامليها حقوق ًا متساوية.
انظر املادة  206من قانون الرشكات التجارية االحتادي.
(13) Henry F. Johnson, Anti-Takeover Actions and defences: Business judgment or breach of duty,
Villanova Law Review, Vol. 28, Issue 1, 1982, P. 71. Available at:
https://digitalcommons.law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2390&context=vlr 22/1/2020.

( )14انظر املادة  221من قانون الرشكات التجارية االحتادي.

( )15انظر املواد  230 ،226 ،225 ،223 ،202 ،200 ،194من قانون الرشكات التجارية االحتادي.
( )16انظر املادة  206من قانون الرشكات التجارية االحتادي.
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مستحوذ "صديق" ويتفاوض معه من أجل رشاء أسهم الرشكة لتفويت الفرصة عىل مقدم
عرض االستحواذ العدائي ،ويطلق عىل هذه الوسيلة "الفارس األبيض" أو "الفارس
النبيل" ،وغالب ًا ما يتضمن اتفاق الرشكة مع هذا األخري رشوط ًا تفضيلية ،كأن يتضمن رشط ًا
يمنع الرشكة املستهدفة من التفاوض بشأن عرض آخر سواه( ،)17أو إلزام الرشكة املستهدفة
بدفع مبلغ معني يطلق عليه "رسوم اإلهناء" ملقدم العرض يف حالة رفض املسامهون عرضه
أو قامت الرشكة املستهدفة باالتفاق مع مستحوذ آخر( .)18وقد يتم االتفاق عىل بيع أحد
أصول الرشكة املهمة إىل الغري ،بحيث تفقد الرشكة جاذبيتها بالنسبة ملقدم العرض ،فتثنيه عن
االستمرار قدم ًا .وقد يتم بيع األصول املهمة بسعر منخفض ،وتقرن الرشكة البيع يف هذه
احلالة برشط نجاح عملية االستحواذ من مقدم العرض ،فتفوت عليه فرصة االنتفاع من
استحواذه ،لذا يطلق الفقه عىل هذه الوسيلة يف هذه احلالة "سياسة األرض املحروقة" .كام
يمكن أن تعمد الرشكة إىل التخلص من االستحواذ العدائي بإعادة رشاء األسهم التي نجح
يف رشائها بسعر أعىل أو مضاعف برشط انسحابه من عملية االستحواذ .وقد يكون
األسلوب الدفاعي انتحاري ًا ،بأن تقوم الرشكة املستهدفة بزيادة ديوهنا لتجعل املستحوذ
يرتاجع عن استحواذه ،وتتوصل الرشكة إىل ذلك من خالل بيع بعض أصوهلا وتوزيع ثمنها
عىل املسامهني كأرباح استثنائية ،أو اقرتاض أموال معينة من رشكات متويل وتوزيع األموال
املقرتضة عىل املسامهني كأرباح استثنائية ،ويفرتض أن حترص الرشكة عىل أن ال تبالغ يف
مديونية الرشكة وأن ال تتجاوز هذه املديونية املفتعلة فائض رأس املال وإال فإن هذا األسلوب

( )17يطلق عىل هذا الرشط .No-shop clause
( )18يطلق عىل هذا الرشط .Break-up and termination fees

انظر تفاصيل هذه الرشوط:
Justin Iantosca, Corporate Board Authority in takeover bids: A comparative Analysis of the
EU and US approaches, Master thesis, faculty of law, university of Lund, 2007, p.15-16.
Available at:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1555161&fileOId=15635
67 2/4/2020
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يمكن أن يقود الرشكة إىل اإلفالس(.)19
وكام يتضح من ماهية الوسائل الدفاعية السالف ذكرها ،فإن منها ما يعد سالح ًا ذا حدين ،ألن
استعامله قد يلحق الرضر بمصالح الرشكة واملسامهني فيها ،األمر الذي يثري التساؤل عن مدى
صالحية جملس اإلدارة يف رفض عملية االستحواذ ابتدا ًء وعدّ ه عدائي ًا ،ومن ثم اختاذ القرار
بمواجهته بواحدة من الوسائل الدفاعية ،وما هي الضوابط القانونية التي حتكم ذلك .ويف هذا

الصدد تفرقت القوانني إىل اجتاهني ،أحدمها يعطي ملجلس اإلدارة صالحية واسعة يف التصدي
لالستحواذ وإن مل تكن مطلقة .وأبرز القوانني التي تبنت هذا االجتاه هو القانون األمريكي ،وثانيهام
حيد من صالحية جملس اإلدارة وإن مل ينفها بشأن قرار االستحواذ عىل الرشكة وتبني وسائل دفاعية
ضده ،مرجح ًا جانب املسامهني فيها كجهة الختاذ القرار وهو االجتاه الذي تبناه القانون اإلمارايت،
وكل من هذين االجتاهني يضع ضوابط معينة ترسم حدود سلطة جملس اإلدارة .ويف املبحثني
القادمني بيان لدور جملس اإلدارة وضوابط صالحياته يف مواجهة االستحواذ العدائي يف كل من
القانون األمريكي والقانون اإلمارايت باعتبارمها حم ً
ال هلذه الدراسة.

املبحث األول
دور جملس اإلدارة يف مواجهة االستحواذ العدائي
يف القانون األمريكي

يتمثل التنظيم القانوين األمريكي للرشكات التجارية بالقوانني الفدرالية فض ً
ال عن قوانني
الواليات ،ولعل أهم قانون فدرايل يف ما يتعلق باالستحواذ عىل الرشكات التجارية هو قانون
وليامز الذي صدر عام  ،)20(1968الذي جاء للحد من حاالت االستحواذ العدائي عىل
الرشكات التجارية ،التي كانت توصف بأهنا استحواذات قرسية ،حيث يعمل املستحوذ عىل
( )19انظر يف الوسائل الدفاعية املشار إليها :حسني حممد فتحي ،األسس القانونية لعروض االستحواذ عىل إدارات
الرشكات ،بدون نارش ،بدون مكان أو سنة نرش ،ص.243-228
( )20نسبة إىل السيناتور هاريسون ويليامز الذي تقدم بمرشوع القانون إىل الكونجرس عام .1965
حسني حممد فتحي ،مرجع سابق ،ص.196
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ٍ
عرض لرشاء ما يقرب من نصف أسهم الرشكة بعد إغالق سوق األوراق املالية
اإلعالن عن
مساء اجلمعة ويبقي العرض مفتوح ًا خالل عطلة هناية األسبوع فقط ،ويشرتي األسهم من
املسامهني وفق ًا ألولوية االستجابة للعرض ،وبسبب عدم وجود التزام فدرايل باإلفصاح مل
يكن املستحوذ يقدم إال احلد األدنى من املعلومات .ويف ضوء هذا الواقع يضطر املسامهون
إىل اختاذ قرار رسيع ببيع األسهم بأي سعر خشية أال يتمكنوا من احلصول عىل ذات السعر
الحق ًا ،كام أن املدة القصرية للعرض مل تكن تسمح بتقديم عروض منافسة .فجاء القانون
الفدرايل ليفرض التزام ًا باإلفصاح وبعض القيود اجلوهرية عىل العروض النقدية من حيث
إجراءاهتا كعدم جواز سحب العرض قبل انتهاء مدته ،وعدم رشاء األسهم خارج إطار
العرض ،وأن يتم الرشاء من مجيع املسامهني الذين قبلوا العرض بنسبة ما يملكه كل مساهم
وليس وفق قاعدة أولوية قبول العرض( .)21إال أن هذه القواعد مل تكن كافية إذ عمد
املستحوذون العدائيون إىل تفادي تطبيق هذه القواعد القانونية من خالل االستحواذ عىل
مرحلتني ،حيث يتم يف املرحلة األوىل االستحواذ جزئي ًا عىل الرشكة بدفع سعر لألسهم يزيد
عىل سعر السوق ،وبعد نجاح االستحواذ والسيطرة عىل إدارة الرشكة يتخذ املستحوذ قرار ًا
باالندماج مع الرشكة املستحوذ عليها ويتم رشاء األسهم بسعر أقل بكثري من السعر األول.
وكان من نتيجة ذلك أن عمدت الرشكات األمريكية إىل الضغط عىل املرشعني يف
الواليات املتحدة لسن ترشيعات "مضادة لالستحواذ" من جهة( ،)22وبتبني وسائل دفاعية
(21) Elizabeth A. Adolff, The business judgment rule and Anti-takeover defensive tactics:
Ivanhoe Partners v. Newmont Mining Corp., St. John’s law review, Vol. 62, No. 4, 1988, P.
722. Available at:
https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2003&context=lawreview
20/3/2020.
Curtis J. Milhaupt, the evolution of hostile takeover regimes in developed and emerging
markets, Harvard International law journal, Vol 52, No. 1, 2011, p, 241. Available at:
https://works.bepress.com/curtis_milhaupt/16/
William Magnuson, Takeover regulation in the United States and Europe: An institutional
Approach, Pace Internayional law review, Vol, 21, 2009, P, 213. Available at:
https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/758/

( )22هتدف الترشيعات املضادة لالستحواذ إىل وضع العديد من القيود أمام املستحوذ ،وقد سنّت والية فريجينيا يف العام
 1968أول ترشيع مضاد لالستحواذ ،تلتها العديد من الواليات األخرى ،وقد تعرضت هذه الترشيعات إىل طعون=
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إلحباط االستحواذ العدائي من جهة أخرى(.)23
ويف ضوء غياب قانون فدرايل ينظم الوسائل الدفاعية فقد تولت الواليات هذا التنظيم.
ويعد قانون والية ديالوير األكثر أمهية بني تلك القوانني .ذلك أن نسبة كبرية من الرشكات
يف الواليات املتحدة وحتى من خارج الواليات املتحدة يتم تأسيسها يف والية ديالوير(،)24
بالنظر ألن قانون الرشكات يف هذه الوالية يتضمن العديد من املزايا للرشكات املؤسسة فيها،
فض ً
ال عن كونه من بني أكثر قوانني الرشكات تقدم ًا يف الواليات املتحدة( ،)25وهو يعد
=تتعلق بمدى دستوريتها عىل أساس من أن محاية املستثمر املحيل أوىل بالرعاية من محاية محلة األسهم غري املقيمني ،لذا
فقد تم وضع ترشيعات جديدة يطلق عليها الفقه اجليل الثاين من الترشيعات املضادة لالستحواذ ،كترشيع واشنطن عام
 1987الذي يمنع أي شخص حياول االستحواذ عىل الرشكة من االتفاق معها عىل تعامل جتاري مهم (كاالندماج) ملدة
مخس سنوات من تاريخ حصوله عىل عرشة باملئة أو أكثر من أسهمها بدون احلصول عىل موافقة جملس اإلدارة ،وترشيع
أريزونا عام  1987الذي يق ّيد من حق املسامهني يف التصويت عىل االستحواذ العدائي.
Edgar v. MITE Corp. 457 U.S. 624 (1982), available at: https://caselaw.findlaw.com/ussupreme-court/457/624.html 31/3/2020
Wilton Robinson, Poison Pills: Recent Negative Economic Effects Justify Repealing the
Related Legislation and Increasing Shareholder Ownership Rights, the journal of business,
entrepreneurship and the law, Vol.9, issue 1,2016, P,7. Available at:
https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1
135&context=jbel 25/3/2020
Lucian Arye Bebchuk, Allen Ferrell, Federalism and takeover law: The race to protect
managers from takeovers, National bureau of economic research, July, 1999, p, 16-17.
Available at: https://www.nber.org/papers/w7232.pdf 26/3/2020.
(23) Matteo Gatti, The Power to Decide on Takeovers: Directors or Shareholders, What
Difference Does It Make? Fordham Journal of Corporate and Financial Law, Vol. 20, No. 1,
2014, P, 81-83. Available at:
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1398&context=jcfl
Lucian Arye Bebchuk, Allen Ferrell, Op, Cit, p, 13.

( )24جتدر اإلشارة إىل أنه حيق لكل والية أن تضع تنظيامً قانوني ًا للرشكات التجارية التي يتم تأسيسها يف تلك الوالية
وللرشكاء احلق يف اختيار الوالية التي يؤسسون فيها رشكتهم وإن مل يكن نشاط الرشكة الرئيس يف تلك الوالية ،واختيار
الرشكاء يقع بطبيعة احلال عىل الوالية التي يمنحهم قانوهنا أفضل املزايا .ووفق ًا للموقع الرسمي لوالية ديالوير فإن %50
من الرشكات األمريكية املدرجة أسهمها يف سوق األوراق املالية مؤسسة يف والية ديالوير ،من بينها  %64من الرشكات
املدرجة عىل قائمة .Fortune 500
https://corplaw.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/87/2017/05/arabic_translation.pdf
(25) What is the best state to incorporate in, September, 18, 2019? Available at:

https://www.incnow.com/blog/2019/09/18/best-state-to-incorporate/ 26/3/2020.
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أنموذج ًا تعتمده الواليات األخرى عند سنها قوانني الرشكات اخلاصة هبا أو تفسري
أحكامها .كام أن القضاء يف هذه الوالية أرسى الكثري من السوابق القضائية مما عزز سمعة
حماكمها يف كل الواليات املتحدة وال سيام حمكمة املستشار (حمكمة العدالة) ،وسوابقها
القضائية بدورها تتبع يف حماكم الواليات األخرى ،وهذه الثروة من السوابق القضائية تعد
حافز ًا لتأسيس الرشكات فيها حيث يمكن معرفة توجه القضاء بشأن وقائع معينة مما يسمح
للرشكات بالتخطيط األمثل يف ضوء ذلك(.)26
هذا ويعد القانون األمريكي أبرز األمثلة عىل القوانني التي تتبنى منح جملس اإلدارة سلطة
اختاذ القرار املتعلق باالستحواذ ،ويعد ذلك جزء ًا من الصالحيات التي يتمتع هبا بموجب
قانون الرشكات .ومع ذلك فإن هذه السلطة ليست مطلقة ،إذ حيدها معيار" القرار التجاري
السليم" و"الواجب االئتامين" الذي وجد تطبيق ًا له يف ميدان االستحواذ العدائي ووسائل
إحباطه ،وتوىل القضاء األمريكي رسم أبعاده( .)27ويف هذا املبحث سنتناول سلطة جملس
اإلدارة يف اختاذ القرار بمواجهة االستحواذ باعتبارها األصل ،كام نتناول احلاالت التي ال
يكون فيها ملجلس اإلدارة مثل هذه السلطة باعتبارها االستثناء ،وذلك يف مطلبني مستقلني
وكام يأيت.
(26) Lewis S. Black, Jr., Why corporation choose Delaware, 2007, P, 4-8. Available at:
https://corpfiles.delaware.gov/whycorporations_web.pdf 26/3/2020.

( )27جتدر اإلشارة إىل أن الفقه األمريكي درج عىل اإلشارة إىل قانون والية ديالوير وسوابقها القضائية عند اإلشارة إىل
موقف القانون األمريكي من الوسائل الدفاعية التي يتخذها جملس إدارة الرشكة يف مواجهة االستحواذ العدائي ،لعدم
وجود قانون فدرايل حيكم املسألة من جهة وألن الواليات اإلحدى واخلمسني األخرى التي تضم النصف املتبقي من
الرشكات األمريكية ال يعدو موقفها تطبيق قاعدة القرار التجاري السليم بحسب القواعد العامة؛ أي أن ضوابطها أخف
من معيار الواجب االئتامين الذي وضعته حماكم ديالوير ،أو تطبيق معايري السوابق القضائية ملحاكم ديالوير ونسخها،
وهو ما دفع الفقه إىل الدعوة إىل وضع ترشيع فدرايل يتبنى املعايري التي وضعتها حماكم ديالوير باعتبارها احلد األدنى
للضوابط املحددة لسلطة جملس اإلدارة يف الرشكة املستهدفة باالستحواذ .ويتبنى بحثنا يف عرضه وحتليله ملوقف القانون
األمريكي ما درج عليه الفقه األمريكي .ملزيد من التفاصيل عن موقف الواليات األمريكية راجع:
Michal Barzuza, the State of State Antitakeover Law. Virginia Law Review, Vol. 95, 2009, P.
1973-2052; Available at:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1532427 30/3/2020.
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املطلب األول
األصل حق جملس اإلدارة يف الدفاع ضد االستحواذ العدائي
عىل الرغم من أن إدارة رشكة املسامهة وسلطة اختاذ القرار فيها بحسب القانون األمريكي
مشرتكة بني جملس اإلدارة ومسامهي الرشكة ،إال أن األصل هو إعطاء احلق ملجلس إدارة
الرشكة الختاذ القرار املبدئي بشأن االستحواذ ،تأسيس ًا عىل أن إدارة شؤون الرشكة وتسيري
أعامهلا هي من اختصاص جملس اإلدارة( ،)28فإذا مل حيظ عرض االستحواذ بموافقة املجلس
فال ُيقدم للمسامهني للتصويت عليه ،وللمجلس أن يتخذ ما يراه من إجراءات وأساليب
دفاعية من أجل منع االستحواذ العدائي وإحباطه.
إال أن سلطة جملس اإلدارة ليست مطلقة ،إذ إن مدى صحة ما يتخذه من إجراءات ومدى
إلزامها للرشكة وللمسامهني حمكوم بحسب القواعد العامة بقاعدة القرار التجاري السليم،
ومن يدعي مسؤولية جملس اإلدارة عليه أن يثبت أن القرار الذي اختذه ليس قرار ًا سلي ًام .فإذا
تبني أن القرار قرار جتاري سليم تنتفي حينها مسؤولية جملس اإلدارة بغض النظر عن النتائج
التي ترتتب عىل هذا القرار( ،)29وحتى إذا كان من بني الدوافع الختاذ القرار رغبة جملس اإلدارة
يف البقاء يف مناصبهم ،ما مل تكن هذه الرغبة هي الدافع الوحيد( .)30وحتى يعد قرار املجلس
قرار ًا جتاري ًا سلي ًام جيب أن يستويف جانبني؛ جانب العناية واحلرص املطلوبني وجانب
اإلخالص ،ويتحقق األول بأن يتخذ املجلس قراره عن ب ّينة فيام يتعلق بالنتائج املتوقعة

( )28وفق الفقرة األوىل من املادة  141من قانون الرشكات لوالية ديالوير بحسب آخر التعديالت حتى تاريخ .2020/2/25
(29) David S. White, Auctioning the corporate bastion: Delaware readjusts the business
judgment rule in Revlon, Inc. v. MacAndrews and Forbes Holding Inc. SMU law review, Vol.
40, Issue 4, 1986, p, 1121-1122. Available at:
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2646&context=smulr 20/2/2020
Bernard S. Sharfman, The importance of the business judgment rule, Journal of law and
business, Vol. 14, Issue 1, 2017, P, 38. Available at:
https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2590&context=fac_p
ubs 26/3/2020.
(30) Johnson v. Trueblood, 629 F.2d 287 (3d Cir. 1980), cert. denied, 450 U.S. 999 (1981),
mentioned in: Henry F. Johnson, OP, Cit, P. 56-57..
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والبدائل املتاحة ،ويبني عىل ذلك اعتقاده بأن القرار حيقق مصلحة الرشكة ،بأن يطلع عىل أي
معلومات متاحة بشأن املسألة املتعلقة بالقرار بام يف ذلك االستعانة باخلرباء املاليني أو املحامني
إن اقتىض األمر( ،)31وحيث إن املجلس يمثل الرشكة واملسامهني فيتعني أن يتحقق يف قراره
واجب اإلخالص بأن يكون القرار متخذ ًا بحسن نية وبام حيقق أفضل مصلحة للمسامهني(.)32
وهكذا تنتفي مسؤولية جملس اإلدارة عند اختاذه قرار ًا بمجاهبة االستحواذ العدائي وصدّ ه
بوسائل دفاعية إذا كان قراره قرار ًا جتاري ًا سلي ًام.
وألن مصلحة جملس اإلدارة تتحقق بإحباط االستحواذ حيث يرتتب عىل ذلك احتفاظ
أعضائه بمناصبهم ،فقد وضعت املحكمة العليا لديالوير معيار ًا وسطي ًا خاص ًا يتم االستناد
اليه للتحقق من أن قرار إحباط االستحواذ يعد قرار ًا سلي ًام ،ويتمثل هذا املعيار بوجوب أن
يثبت املجلس أمرين :أوهلام أنه يعتقد اعتقاد ًا معقوالً أن االستحواذ يمثل هتديد ًا ملصلحة
الرشكة ونشاطها؛ وثانيهام أن الوسائل الدفاعية التي اختذها تتناسب مع التهديد املتوقع(،)33
أي أن املحكمة قلبت عبء اإلثبات ليكون عىل عاتق جملس اإلدارة بدالً من املدعي( .)34وقد
ورد هذا املعيار يف قضية "أنوكال  "Unocalالتي تعد السابقة القضائية األوىل التي وضعت
( )31قضت حمكمة ديالوير بمسؤولية جملس اإلدارة عن املوافقة عىل االستحواذ املصحوب باندماج الرشكة ،حيث اختذ
القرار دون بذل العناية الالزمة باحلصول عىل املعلومات ،إذ تم اجتامع املجلس دون حضور مستشار مايل ومل تعرض
تقارير تقويم ومل يكن نص اتفاق االندماج متاح ًا ،بل اقترص األمر عىل عرض شفوي استغرق عرشين دقيقة ،ثم اختذ
القرار يف اجتامع مل يتجاوز الساعتني .ومل جتد املحكمة قرار جملس اإلدارة قرار ًا جتاري ًا سليامً عىل الرغم من أن أسهم الرشكة
بيعت بسعر يزيد عىل سعر السوق بنسبة  .%50انظر قضية:
Smith v. Van Gorkom 488 A 2d 858, 873 (Del. 1985) as mentioned in: David S. White, Op,
Cit, P, 1123-1124; Bernard S. Sharfman, OP, Cit, P, 48. And Curtis J. Milhaupt, Op, Cit, p,
244.
(32) Brian D. Wenger, Business judgment rule: A benchmark for evaluating defensive tactics
in the storm of hostile takeovers, Villanova Law Review, Vol. 31, Issues 5, 1986, P. 14461449. Available at:
https://digitalcommons.law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2571&context=vlr
25/3/2020.
(33) Elizabeth A. Adolff, Op. Cit, P. 724.
William Magnuson, OP, Cit, P, 215.
(34) Brian D. Wenger, OP, Cit, P, 1457.
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معيار ًا وسطي ًا يف حاالت االستحواذ العدائي( ،)35فهو يرفع مستوى العناية عن القدر املحدد
يف معيار القرار التجاري السليم دون أن يمنع جملس اإلدارة من اختاذ القرار .وتتلخص وقائع
القضية يف قيام رشكة ميسا  Mesaيف العام  1985بتقديم عرض نقدي لرشاء  %37من أسهم
رشكة أنوكال ،وحيث إن لدهيا فيها ما نسبته  %14من األسهم فستكون هلا السيطرة وبنسبة
 %51عىل أسهم الرشكة .وقد رفض جملس إدارة رشكة أنوكال هذا العرض العدائي ،مبين ًا
أن هذا العرض غري مالئم بسبب السمعة السيئة لرشكة ميسا بالنظر لسياسات االبتزاز التي
تتبعها ،حيث تشرتي أسهم الرشكات بنسبة معينة وهتددها باالستحواذ الكامل عليها إذا مل
تقم الرشكة املستهدفة برشاء أسهمها منها بسعر يفوق سعر السوق .وكإجراء دفاعي عمد
جملس إدارة رشكة "أنوكال" إىل اختاذ آلية تقديم عرض ذايت يف حال نجح االستحواذ لرشاء
الرشكة أسهمها املتبقية بسعر يفوق السعر الذي عرضته "ميسا" باستثناء أسهم األخرية
باعتبارها أيض ًا من املسامهني ،وذلك من أجل إحباط عرضها ومنعها من رشاء األسهم(.)36
فأقامت رشكة "ميسا" الدعوى عىل إدارة رشكة "أنوكال" حماولة التوصل إىل إبطال قرار
العرض الذايت .وقد أقرت املحكمة العليا لديالوير بأن الصالحيات التي يتمتع هبا جملس
اإلدارة يف إدارة الرشكة وتسيري شؤوهنا وفق ًا للفقرة األوىل من املادة  141من قانون الرشكات
لوالية ديالوير( )37تشمل سلطة اختاذ الوسائل الدفاعية ضد االستحواذ العدائي من أجل
محاية املسامهني ومحاية كيان الرشكة من التهديد أي ًا كان مصدره .ثم طبقت املحكمة املعيار
اخلاص اآلنف الذكر فوجدت أن قرار جملس اإلدارة كان قرار ًا سلي ًام من حيث إن االستحواذ
يمثل هتديد ًا ملصلحة الرشكة ومن حيث تناسب الوسائل الدفاعية معه ،وذلك يف ضوء

(35) Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. 493 A.2d 946(1985). Available at:
https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1985/493-a-2d-946-9.html

( )36مثل هذا اإلجراء يقيض عىل خوف املسامهني من أن املستحوذ بعد نجاح االستحواذ يشرتي األسهم املتبقية بأقل
من سعرها مما يدفعهم إىل بيع أسهمهم للمستحوذ حتى لو مل يكونوا راغبني بالبيع ،فإذا مل تكن هذه اخلشية موجودة فلن
حيصل املستحوذ العدائي عىل النسبة التي يرغب باحلصول عليها.
Brian D. Wenger, OP, Cit, P, 1455.
(37) Delaware general corporation law, title 8, (includes all acts effective as of February 25,
2020): available at: https://delcode.delaware.gov/title8/title8.pdf 26/3/2020.
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السمعة السيئة ملقدم عرض االستحواذ العدائي "رشكة ميسا" ،والسعر الذي عرضته مقابل
األسهم(.)38
وعىل الرغم من املعيار الذي وضعته املحكمة للحد من سلطة جملس اإلدارة يف اختاذ
الوسائل الدفاعية ،إال أن الفقه جيد أن القضاء األمريكي يميل نحو جملس اإلدارة عىل حساب
مسامهي الرشكة ،فاملعيار املذكور ال يتضمن حتديد ًا واضح ًا ملا يمكن أن يعد هتديد ًا لكيان
الرشكة( ،)39مما يفسح املجال واسع ًا أمام جملس اإلدارة العتبار أي حماولة استحواذ عدائي
منطوية عىل هتديد ،من ذلك أن يكون السعر املعروض غري مالئم ،أو رغبة الرشكة يف التوسع
داخلي ًا ،أو أن يتسبب االستحواذ بإحلاق الرضر بالعاملني يف الرشكة أو عمالئها أو
دائنيها( ،)40ويبقى القرار عىل هذا النحو بيد جملس اإلدارة بحسب األصل(.)41

( )38طبقت املحكمة هذا املعيار يف القضايا الالحقة مثل قضية Moran v. Household International, Inc 500 :

) A.2d 1346 (Del. 1985وفيها وجدت املحكمة أن اإلجراءات الدفاعية التي اختذها جملس اإلدارة وإن كانت استباقية
أي قبل تقديم عرض استحواذ إال أهنا صحيحة طاملا كانت مستوفية للمعيار الذي وضعته املحكمة يف قضية أنوكال.
Brian D. Wenger, OP, Cit, P, 1466.
(39) Lucian Arye Bebchuk, Allen Ferrell, OP, Cit, P, 30.
Ronald Gilson, Reinier Kraakman, standard for defensive tactics: is there substance to
proportionality review? The business lawyer, Vol. 44, 1989, P, 256-258. Available at:
https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2149
(40) Brian D. Wenger, OP, Cit, P. 1444.
( )41يف قضية ) Ivanhoe Partners v. Newmont Mining Corp, 535 A.2d 1334 (Del. 1987ذهبت

املحكمة إىل أن اإلجراءات التي اختذهتا الرشكة املستهدفة تعد معقولة يف مواجهة التهديد باالستحواذ ،حيث عمدت
الرشكة إىل اإلعالن عن توزيعات أ رباح كبرية لتيسري رشا ء أسهمها من قبل أحد كبار املسامهني فيها ،كام عقدت معه اتفاق
جتميد بأن ال تزيد نسبة مسامهته عن  %49.9يف رأس مال الرشكة ،وقد أدى ذلك إىل إحباط حماولة استحواذ .إال أن الفقه
يرى بأن املحكمة أخطأت يف تطبيق معيار املعقولية وأن الوسائل الدفاعية التي اختذها جملس اإلدارة جتاوزت احلد
الرضوري لصد التهديد الذي تواجهه الرشكة ،ألن اتفاق التجميد كان يتضمن رشط اإلبقاء عىل جملس اإلدارة ،ويمنع
املساهم األكرب من الترصف بحصته إال مع هذا الرشط .انظرElizabeth A. Adolff, Op. Cit, P. 727,729.:
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املطلب الثاين
منع جملس اإلدارة من استخدام وسائل دفاعية
استثناء
ضد االستحواذ
ً
إذا كان األصل وفق ًا للقانون األمريكي هو حق جملس اإلدارة يف استخدام الوسائل
الدفاعية من أجل إحباط االستحواذ ،فإن السوابق القضائية األمريكية وضعت استثنا ًء عىل
هذا األصل .فاملحكمة العليا يف ديالوير وضعت مبد ًأ قضائي ًا مفاده أن االستحواذ عىل
الرشكة متى كان حتمي ًا ،فليس ملجلس اإلدارة أن يتخذ أي وسائل دفاعية مضادة
لالستحواذ ،بل عليه يف هذه احلالة أن يسعى للحصول عىل أعىل سعر ألسهم الرشكة
املستهدفة محاية ملصالح املسامهني فيها.
وقد جتسد هذا املبدأ يف سابقة عرفت بقضية ريفلون  ،)42( Revlonوتتمثل وقائع هذه
القضية يف قيام رشكة بانرتي برايد  Pantry Prideبتقديم عرض عدائي لالستحواذ عىل رشكة
ريفلون بسعر  47,5دوالر ًا للسهم الواحد ،ثم قامت برفعه إىل  53دوالر ًا ،وقد كان هذا
العرض مرفوض ًا من قبل جملس اإلدارة ألن املبلغ املعروض كان أقل من القيمة احلقيقية
ألسهم الرشكة؛ وألن رشكة بانرتي برايد ستقوم بتمويل االستحواذ عن طريق االقرتاض
الذي ختطط لتغطيته من خالل بيع أسهم الرشكة بسعر أعىل .فقامت ريفلون باختاذ إجراءات
دفاعية فاشرتت مخسة ماليني سهم من أسهمها البالغة ثالثني مليون ًا ،كام قامت بخطة لتغيري
احلقوق األساسية ملسامهيها ومنحتهم حق استبدال كل سهم بسندات تصدرها الرشكة بقيمة
 65دوالر ًا للسند تستحق بعد سنة بفائدة قدرها  %12ولكن هذا احلق يف ّعل فقط يف حال
استحوذ شخص عىل  %20من أسهم الرشكة .وبالنظر إلرصار رشكة بانرتي برايد عىل
تبني ملجلس اإلدارة أن االستحواذ عىل الرشكة بات وشيك ًا فعمد
االستحواذ وسعيها له فقد ّ
إىل اختاذ وسائل دفاعية أخرى متثلت بالبحث عن فارس أبيض؛ أي مستحوذ جديد يفوت

(42) Revlon Inc. v. MacAndrews & Forbes Holding, Inc., 506 A. 2d 173 (del. 1986), available
at: https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1986/506-a-2d-173-1.html 4/3/2020.
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الفرصة عىل رشكة بانرتي ،وبالفعل تقدمت رشكة فورستامن لتل  Forstmann Littleبعرض
منافس بسعر  56دوالر ًا للسهم ،فقامت رشكة بانرتي برايد برفع السعر املعروض من قبلها
إىل  56,25دوالر ًا .عىل إثر ذلك قام جملس إدارة ريفلون باختاذ املزيد من الوسائل الدفاعية
باالتفاق مع الفارس األبيض رشكة فورستامن لتل عىل أن تبيعه بعض أصول الرشكة
وضمنت اتفاقهام رسوم
املستهدفة يف حال استحوذ أي شخص عىل  %40من أسهم الرشكة.
ّ
إهناء ورشط ًا بعدم التفاوض مع مستحوذ آخر ،فكان من شأن هذه الوسائل الدفاعية أن
ترجح كفة رشكة فورستامن لتل عىل الرغم من أن أعىل سعر عرضته كان  57,25دوالر ًا
بينام عرضت بانرتي برايد  58دوالر ًا .وبسبب ذلك أقامت رشكة بانرتي برايد الدعوى عىل
كل من رشكة ريفلون وفورستامن لتل مطالبة بإبطال االتفاق بينهام .فكان أن قضت املحكمة
العليا يف ديالوير لصالح رشكة بانرتي برايد وأبطلت االتفاق املشار اليه مبينة أنه " :عندما
رفعت رشكة بانرتي برايد سعر العرض إىل  50دوالر ًا ثم إىل  53دوالر ًا للسهم الواحد فقد
تبني أن االستحواذ أصبح حتمي ًا ...وسيتحول التزام جملس اإلدارة من احلفاظ عىل كيان
الرشكة إىل زيادة قيمة الرشكة عند البيع مراعاة ملصلحة املسامهني" .وقد أصبح هذا احلكم
قاعدة قانونية حتدد واجبات جملس إدارة الرشكة املستهدفة باالستحواذ يف ظروف مماثلة أطلق
عليه "واجبات ريفلون"(.)43
وال يقترص تطبيق "واجبات ريفلون" عىل احلالة التي يتم فيها بيع الرشكة أو االستحواذ
الكامل عليها ،بل يشمل أيض ًا احلالة التي يتم فيها االستحواذ عىل حصة مسيطرة من أسهم
الرشكة .إذ يتعني عىل جملس اإلدارة أن يسعى للحصول عىل أفضل قيمة لألسهم حتقيق ًا
ملصلحة املسامهني بغض النظر عن خطط الرشكة طويلة املدى ،ألن الرشكة وإن بقيت حمتفظة
بشخصيتها القانونية وبقي فيها بعض مسامهيها بعد االستحواذ إال أهنم سيصبحون أقلية
ويصبح وجودهم يف الرشكة يف ضوء قانون األغلبية شكلي ًا ،وهكذا فإن العربة يف تطبيق
"واجبات ريفلون" بحسب حكم املحكمة هي مدى انتقال السيطرة عىل الرشكة إىل

(43) David S. White, Op, Cit, p, 1117-1120.
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املستحوذ من عدمه(.)44
أما إذا مل يكن من شأن االستحواذ اجلزئي أو االندماج املتفق عليه السيطرة عىل الرشكة،
فال حمل لتطبيق "واجبات ريفلون" أي رضورة البحث عن السعر األعىل ،ويبقى ملجلس
اإلدارة احلق يف اختاذ وسائل دفاعية وامليض قدم ًا يف تطبيق خطة الرشكة .كام لو أن جملس إدارة
الرشكة املستهدفة اتفق مع رشكة أخرى عىل أن تتملك حصة غري مسيطرة يف الرشكة
املستهدفة مقابل متلك األخرية باملقابل حصة غري مسيطرة يف الرشكة األخرى ،أي االستحواذ
بصيغة أسهم مقابل أسهم(.)45
وقد أعادت املحكمة العليا يف ديالوير التأكيد عىل كل من األصل واالستثناء يف القضايا
الالحقة ،ومن بني تلك القضايا القضية املعروفة بقضية باراماونت

Paramount

(،)46

وتتلخص وقائعها يف أن رشكة تايم ( Timeاملستهدفة باالستحواذ) كانت قد اتفقت مع رشكة
وارنر  Warnerعىل االندماج ،وبموجب هذا االتفاق سيصبح ملسامهي رشكة وانر ما يقارب
من  %62من رأسامل الرشكة اجلديدة الناجتة عن الدمج .وتم االتفاق عىل أن أعضاء جملس
إدارة رشكة تايم سيكونون أعضاء يف جملس إدارة الرشكة اجلديدة .وقبل تاريخ اإلغالق
قدمت رشكة باراماونت عرض ًا منافس ًا لالستحواذ عىل رشكة تايم .وقد اعترب جملس إدارة
رشكة تايم هذا العرض غري مالئم مفضلني عليه االندماج مع رشكة وارنر بالنظر للزيادة
(44) Paramount communication Inc. v. QVC Network, inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994).
Available at:
https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1994/637-a-2d-34-5.html 12/2/2020
يف هذه القضية تبنى جملس إدارة رشكة باراماونت  Paramountوسائل دفاعية من خالل اتفاقه مع رشكة  Viacomعىل

االندماج ،عىل الرغم من أن رشكة  QVCقدمت عرض ًا لرشاء  %51من أسهمها بـ  80دوالر ًا وهي قيمة تزيد عىل العرض
الذي قدمته رشكة فياكوم بـ 10دوالرات ،ومع ذلك رفض املجلس العرض مبين ًا أنه ليس يف مصلحة الرشكة ألن فيه
رشوط ًا كثرية وأن التوجهات التجارية لرشكة فياكوم أفضل من رشكة  ،QVCفذهبت املحكمة إىل أنه كان عىل جملس
اإلدارة أن يسعى للحصول عىل أعىل قيمة ممكنة للمسامهني وذلك باالتفاق مع رشكة  QVCصاحبة العرض األعىل.
(45) In re Santa Fe Pacific Corp., 669 A.2d 59 (Del. 1995) available at:
https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1995/224-1995-3.html 15/2/2020
(46) Paramount communication Inc. v. Time Inc. 571 A 2.d 1140 (Del. 1989). Available at:
https://www.leagle.com/decision/19891711571a2d114011705 last visit 4/3/2020.
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[د .آالء يعقوب يوسف]

املتوقعة يف قيمة الرشكة بعد إمتام االندماج ،كذلك ّبني املجلس أن استحواذ رشكة باراماونت
ختوف جملس إدارة رشكة
عىل تايم يمثل هتديد ًا لثقافة تايم وأصالتها .ولكن يف الوقت ذاته ّ
تايم من أن مسامهي الرشكة لن يصوتوا إىل صالح االندماج مع رشكة وارنر يف اجلمعية
العمومية ويقبلوا ببيع أسهمهم إىل باراماونت التي عرضت سعر ًا مرتفع ًا مقابل األسهم .بنا ًء

عىل ذلك فقد عدّ ل جملس إدارة رشكة تايم اتفاقه مع رشكة وارنر لتعرض تايم االستحواذ
عىل رشكة وارنر بدالً من االندماج معها .عىل إثر ذلك رفعت رشكة باراماونت مرة أخرى
السعر الذي تعرضه مقابل األسهم ،وعندما رفض جملس إدارة تايم هذا العرض أقامت
رشكة باراماونت ومسامهي رشكة تايم الدعوى عىل جملس اإلدارة .فكان التساؤل أي
السابقتني تطبق هنا أنوكال أم ريفلون؟
ومرة أخرى أكدت املحكمة العليا لديالوير عىل حكم األصل وهو أن ملجلس اإلدارة صالحية
رفض العرض لصالح الرشكة وليس املسامهني ،فقضت بأن" :سلطة جملس اإلدارة جيب أن حترتم،
فإدارة الرشكة غري ملزمة بالتخيل عن خطط مدروسة للرشكة يف مقابل منفعة قصرية املدى
للمسامهني إال إذا كان من الواضح عدم وجود أسس للتمسك باسرتاتيجية الرشكة"(.)47
ووفق ًا للسابقة القضائية ريفلون يمنع عىل جملس اإلدارة اختاذ وسائل دفاعية إذا كان
االستحواذ حتمي ًا سواء بادر جملس إدارة الرشكة املستهدفة باختاذ قرار البيع أو وافق عىل
االستحواذ وختىل عن خطط الرشكة ،وبحسب وقائع قضية تايم فإن جملس اإلدارة مل يتخل

عن خططها املستقبلية وال يعد قراره باالندماج مع رشكة أخرى موافقة عىل حل الرشكة إذ
إن مرشوعها االقتصادي سيكون جزء ًا من الرشكة اجلديدة ،عليه ال يصار إىل تطبيق االستثناء
بمنع جملس اإلدارة من اختاذ الوسائل الدفاعية ويتم تطبيق األصل .وبحسب األصل فإن
اختاذ الوسائل الدفاعية ينبغي أن يستويف معيار أنوكال .وبنظر املحكمة إىل اإلجراءات
الدفاعية التي عمد إليها جملس إدارة رشكة تايم وجدت أهنا تتناسب مع التهديد املحتمل
لكيان الرشكة ،مما جيعلها قرار ًا سلي ًام .وقد ب ّينت املحكمة بوضوح بأنه ليس للمسامهني سلطة
(47) Ibid.
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تفوق سلطة جملس اإلدارة يف إدارة الرشكة ويف وضع خطتها االسرتاتيجية عىل املدى
الطويل .ويرى الفقه األمريكي يف هذه القضية أيض ًا مي ً
ال واضح ًا جتاه جملس إدارة الرشكة
باعتبار أن له األولوية يف اختاذ القرار ،واملحكمة بإشارهتا إىل ثقافة الرشكة وأصالتها فإهنا
تشري إىل أن للرشكة مصاحلها اخلاصة التي قد ال تكون بالرضورة متطابقة مع مصلحة
املسامهني ،وعىل جملس اإلدارة أن يسعى لتحقيق مصلحة الرشكة(.)48

املبحث الثاين
دور جملس اإلدارة يف مواجهة االستحواذ العدائي
يف القانون اإلمارايت

ب ّينا سابق ًا أن املرشع اإلمارايت نظم االستحواذ عىل الرشكات التجارية يف قانون الرشكات
التجارية االحتادي رقم  2لسنة  ،2015فض ً
ال عن "األحكام والقرارات املنظمة لقواعد
ورشوط وإجراءات عمليات االستحواذ الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع"(.)49
ومن خالل حتليل ما ورد يف القواعد املذكورة يتبني أن القانون اإلمارايت يتبنى بحسب األصل
اجتاه املسامهني فيام يتعلق باجلهة ذات الصالحية يف إحباط االستحواذ العدائي ،باعتامده
قاعدة حياد جملس اإلدارة كأصل ،إال أن ذلك ال يعني عدم منح جملس اإلدارة أي سلطة،
فللمجلس دوره أيض ًا باعتباره اجلهة التي تتوىل تسيري شؤون الرشكة؛ األمر الذي يقتيض
حتديد الضوابط لسلطة جملس اإلدارة يف هذا الشأن .بنا ًء عىل ذلك فقد تم تقسيم هذا املبحث
إىل مطلبني؛ يبحث األول منهام يف أن األصل حياد جملس اإلدارة جتاه االستحواذ العدائي،

ويتناول الثاين ضوابط تدخل جملس اإلدارة يف االستحواذ العدائي استثنا ًء.

(48) Clement Smadja, Hostile takeovers and director’s duities: from Delaware to Brussels,
what’s best for shareholders? A master degree thesis, McGill University, 2008, P, 63.
Available at: https://www.mcgill.ca/library/find/escholarship 12/12/2019.

( )49انظر املادة  292من قانون الرشكات التجارية االحتادي .وقرار رئيس جملس إدارة اهليئة رقم (/18ر.م) لسنة 2018
بشأن قواعد االستحواذ واالندماج للرشكات املسامهة العامة ،والقرار رقم (/62ر.ت) لسنة  2017بشأن املتطلبات
الفنية لنظام االستحواذ واالندماج.
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[د .آالء يعقوب يوسف]

املطلب األول
األصل حياد جملس اإلدارة جتاه االستحواذ العدائي
تبنى القانون اإلمارايت االجتاه الذي يذهب إىل أن اجلهة صاحبة الصالحية يف اختاذ القرار
بشأن االستحواذ هي مسامهو تلك الرشكة ،بغض النظر عن توجه جملس إدارهتا .والقانون
رجح التوجيه األوريب اخلاص
اإلمارايت يامثل يف ذلك توجه أغلب الترشيعات األوربية ،حيث ّ
بعروض االستحواذ  2004/25/ECالصادر يف /12أبريل 2004/اجتاه املسامهني أيض ًا(.)50
وهذا التوجه الفقهي والترشيعي مبني أساس ًا عىل أن جملس اإلدارة إنام يمثل مصالح املسامهني،
ورسم حدود دوره ومسؤولياته إنام يكون بالنظر إىل مدى حتقيقه هلذه املصلحة.
وحيث إن نجاح االستحواذ قد حيمل يف ط ّياته حرمان أعضاء جملس إدارة الرشكة من
مناصبهم ،ألن من املحتمل أن يعمد املستحوذ إىل استبدال إدارة جديدة بإدارة الرشكة احلالية
بعد سيطرته عىل األغلبية ،فإن من الالزم حتجيم دور جملس اإلدارة يف القرار اخلاص
باالستحواذ؛ تفادي ًا الختاذه القرار مدفوع ًا بتحقيق مصلحته الشخصية دون مصلحة
املسامهني .ومثل هذا اهلدف يتحقق بتبني قاعدة حياد جملس اإلدارة يف مواجهة االستحواذ
العدائي ،التي تعني بشكل رئيس منع جملس اإلدارة من اختاذ الوسائل الدفاعية يف مواجهة
أي استحواذ ال حيظى بموافقة جملس اإلدارة ويعد تبع ًا لذلك عدائي ًا.
وقد تضمن القانون اإلمارايت هذه القاعدة املهمة يف قرار رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية
والسلع رقم ( /18ر.م) لسنة  2017بشأن قواعد االستحواذ .إذ أورد قاعدة عامة مفادها أن"عىل
جملس إدارة الرشكة املستهدفة باالستحواذ وإدارهتا التنفيذية العليا تغليب مصالح مالكي األوراق
املالية عىل مصاحلهم الشخصية"( .)51وأردفها بنصوص قانونية عدّ ة تؤسس لقاعدة احلياد .وبنا ًء
عىل تلك النصوص فإن قاعدة احلياد تتضمن جوانب ثالثة ،نبينها عىل النحو اآليت:
( )50التوجيه األوريب اخلاص باالستحواذ متاح عىل الرابط اآليت:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0025 1/3/2020

( )51انظر :البند  15من الفقرة أوالً من املادة  19من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
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أوالً :حظر اختاذ قرار يؤثر عىل الوضع املايل للرشكة:
قد يعمد جملس اإلدارة من أجل إحباط االستحواذ غري املرغوب فيه إىل جعل الرشكة أقل
جاذبية للمستحوذ فيرصف النظر عن رشاء أسهمها والسيطرة عليها .والوسائل الدفاعية يف
هذا الفرض قد تقوم عىل ختفيض القيمة احلقيقية ألسهم الرشكة ،بزيادة ديون الرشكة مثالً؛
أو إجراء تغيريات عىل اهليكل املايل للرشكة مما جيعلها أقل قيمة ،كام لو تم بيع أحد األصول
املهمة للرشكة كأحد مصانعها املهمة .فال يكون االستحواذ يف هذه الفروض جمدي ًا.
وعىل النقيض من القانون األمريكي الذي جييز ملجلس اإلدارة اختاذ الوسائل الدفاعية
طاملا كانت متناسبة مع التهديد الذي يمثله االستحواذ ،فإن القانون اإلمارايت حيظر عىل جملس
اإلدارة اختاذ مثل هذه اإلجراءات .إذ تنص املادة التاسعة عرشة من قرار اهليئة املتعلق
باالستحواذ عىل أنه" :جيب عىل األشخاص املعنيني يف الرشكات املستهدفة باالستحواذ بذل
العناية الكافية وااللتزام بمراعاة حتقيق مصالح الرشكة املستهدفة باالستحواذ واحلفاظ عىل
مسار أعامهلا وأنشطتها ،واالمتناع عن اختاذ أي إجراء من شأنه التأثري عىل الوضع املايل
للرشكة أو أنشطتها.)52("...
كام تنص املادة العرشون يف فقرهتا الرابعة من القرار املذكور عىل أنه" :حيظر عىل جملس إدارة
ومديري الرشكة املستهدفة باالستحواذ واملجموعة املرتبطة هبا واملستشارين املشاركني يف عملية
االستحواذ من تاريخ العلم بوجود عرض/عرض حمتمل أو من تاريخ اإلعالن عن نية
االستحواذ أهيام أسبق وحتى انتهاء فرتة رسيان العرض القيام بأي من اآليت -2... :القيام بأعامل
أو ترصفات يكون من شأهنا املساس بشكل جوهري بأصول الرشكة املستهدفة باالستحواذ أو
زيادة التزاماهتا املالية أو إعاقة تطوير نشاط الرشكة املستهدفة باالستحواذ مستقبالً ،وذلك كله ما
مل تكن هذه األعامل أو الترصفات قد متت يف إطار األعامل املعتادة ملبارشة نشاط الرشكة املستهدفة
باالستحواذ ،ويف تاريخ سابق عىل اإلعالن عن نية االستحواذ".

( )52انظر :البند  1من الفقرة ثاني ًا من املادة  19من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
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[د .آالء يعقوب يوسف]

ويالحظ عىل هذه الفقرة أن احلظر الذي تضمنته حمدد بمدى زمني معني ،فالغرض من
احلظر هو أن ال تكون تلك األعامل والترصفات التي تؤثر عىل الوضع املايل للرشكة وسيلة
إلحباط عرض االستحواذ ،لذا فإن املدى الزمني املفرتض هو من تاريخ العلم بعرض
االستحواذ وحتى انتهائه سواء بنجاحه أو فشله ،وقد يتحقق علم جملس اإلدارة قبل اإلعالن
عن نية االستحواذ بوجود مفاوضات بني املجلس واملستحوذ تنتهي برفض املجلس
لالستحواذ ،وقد أحسن قرار اهليئة إذ جعل املدى الزمني للحظر من تاريخ العلم بوجود
العرض املحتمل ،أو من تاريخ اإلعالن عن نية العرض أهيام أسبق ،مع مالحظة أن الفقرة ذاهتا
ويف عجز البند الثاين جتعل املدى الزمني للحظر يبدأ من تاريخ اإلعالن عن نية االستحواذ
فقط ،وهو ما يستلزم بحسب رأي الباحثة تعديل هذا البند بإلغاء املدى الزمني الوارد فيه رفع ًا
للتعارض؛ وألن حتديد املدى الزمني يف مقدمة الفقرة يغني عن التحديد الالحق.
وبمفهوم املخالفة فإن اختاذ جملس اإلدارة أي إجراءات ،أو قيامه بأعامل أو ترصفات متس
أصول الرشكة أو تزيد ديوهنا أو تعيق تطور نشاط الرشكة مستقب ً
ال ال تدخل يف إطار احلظر إذا
كانت قد اختذت قبل علم املجلس بالعرض املحتمل أو اإلعالن عن نية االستحواذ ،وبرشط
أن يتخذ املجلس هذه اإلجراءات ضمن إطار األعامل املعتادة لنشاط الرشكة .وهي تكون
كذلك إذا كان ملجلس اإلدارة أن يتخذ القرار بشأن هذا العمل منفرد ًا ،أما إذا استلزم األمر
االستعانة باجلمعية العمومية للرشكة فإهنا ال تعد من أعامل الرشكة املعتادة( ،)53وفض ً
ال عن
ذلك فإن املجلس مق ّيد بام ورد يف القواعد العامة لقانون الرشكات من قيود( ،)54فإذا مل يكن
بإمكان املستحوذ أن يستند إىل هذه الترصفات للطعن بقرار جملس اإلدارة ألنه قام هبا خارج
املدى الزمني للحظر ،فإن ذلك ال يمنع من قيام الرشكة واملسامهني بمساءلة جملس اإلدارة إذا

( )53طارق حممود عبد السالم السالوس ،مرجع سابق ،ص.77
( )54انظر املادتني  22و 162من قانون الرشكات التجارية االحتادي.
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ما كان من شأن تلك األعامل والترصفات إحلاق الرضر بالرشكة أو بمصلحة خاصة هبم(.)55
ويدخل ضمن التأثري عىل الوضع املايل للرشكة "اختاذ قرار بزيادة رأس املال أو إصدار
سندات قابلة للتحويل إىل أسهم إذا كان من شأن هذه الزيادة جعل االستحواذ مرهق ًا أو
مستحيالً( .")56ذلك أن زيادة رأس املال تتطلب من املستحوذ أن يشرتي عدد ًا أكرب من
األسهم ليصل إىل النسبة التي متكنه من السيطرة عىل الرشكة وبخالف ذلك يصبح
االستحواذ عديم اجلدوى .وإذا كان املجلس قد اختذ قرار ًا بإصدار سندات قابلة للتحويل
إىل أسهم فإهنا وعىل الرغم من أن عالقة حاملها بالرشكة عالقة مدين بدائن إال أهنا قابلة ألن
تضاف إىل رأس املال فيفقد املستحوذ بذلك النسبة املسيطرة التي حققها.
وحظر هذا الترصف كسابقه حمدد بمدى زمني معني ،فبحسب نص البند األول املذكور
أعاله ال حيظر الترصف إذا كان "قبل ثالثني يوم ًا عىل األقل من تاريخ اإلعالن عن نية
مدى زمني ًا مغاير ًا ملا ورد يف مقدمة الفقرة
االستحواذ" .والقرار يف هذا البند وضع من جديد ً
ويف عجز البند الثاين منها .وبحسب رأي الباحثة يتعني توحيدها مجيع ًا فال حيظر الترصف إذا
كان متخذ ًا قبل العلم بعرض االستحواذ أو اإلعالن عنه أهيام أسبق ،فعلة احلظر يف مجيع هذه
األحوال هي أن يكون الترصف وسيلة دفاعية إلحباط عرض االستحواذ .فإذا مل يكن
الترصف حمظور ًا فإنه خيضع من حيث إلزامه للرشكة من عدمه ألحكام القواعد العامة ،وهذا
يستلزم من جملس اإلدارة أن يراعي أحكام القانون ونظام الرشكة ،كوجوب أن يصدر بزيادة
رأس املال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إىل أسهم قرار خاص من اجلمعية العمومية
بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتامع(.)57

( )55جتدر اإلشارة إىل أن بإمكان الرشكة واملسامهني والغري أن يتمسك بأحكام القواعد العامة ملساءلة أعضاء جملس
اإلدارة عام يرتكبون ه من أعامل غش أو إساءة استعامل السلطة أو خمالفة للقانون ولنظام الرشكة أو خطأ يف اإلدارة .انظر
الفقرة األوىل من املادة  162من قانون الرشكات التجارية االحتادي.
( )56انظر البند األول من الفقرة الرابعة من املادة  20من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )57انظر املواد  230 ،226 ،225 ،223 ،200 ،194من قانون الرشكات التجارية االحتادي.
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[د .آالء يعقوب يوسف]

وحيظر أيض ًا عىل جملس اإلدارة تداول األوراق املالية للرشكة املستهدفة باالستحواذ ابتداء
من تاريخ العلم بوجود عرض حمتمل وحتى اإلعالن عن نية االستحواذ( .)58ألن جملس
اإلدارة قد يسعى من خالل التداول إىل رشاء أسهم الرشكة من قبل مسامهني موالني للمجلس
يرفضون بيعها الحق ًا إىل املستحوذ أو التأثري عىل أسعار األسهم بزيادة الطلب املفتعل عىل
أسهم الرشكة مما يؤدي إىل رفع سعرها وإحباط االستحواذ بجعله مرهق ًا للمستحوذ.
ثاني ًا :حظر عقد اتفاق من شأنه التأثري عىل سري عملية االستحواذ:
قد يعمد جملس اإلدارة إىل استغالل صالحيته يف إدارة شؤون الرشكة بإبرام اتفاق معني
يكون من شأنه إحباط عملية االستحواذ العدائي .ومثل هذه االتفاقات وسيلة دفاعية شائعة،
حيث يسعى جملس اإلدارة إىل البحث عن مستحوذ يفضله أو رشكة أخرى يتفق معها عىل
االندماج ،ويطلق عىل هذه الوسيلة -كام أرشنا سابق ًا" -الفارس األبيض" أو "الفارس
النبيل" .وحيث إن هذا االتفاق يقرتن يف الغالب برشوط تفضيلية متنح ملن يتم االتفاق معه،
فإنه قد خيل بالواجب الرئيس الذي يتعني عىل جملس اإلدارة االلتزام به ،وهو السعي لتحقيق
مصلحة الرشكة وتغليب مصلحة املسامهني عىل املصالح الشخصية ألعضاء جملس اإلدارة.
بنا ًء عىل ذلك فإن قرار اهليئة وإن سمح بتقديم عروض منافسة لعرض االستحواذ إال أنه ق ّيد
املوافقة عىل العرض املنافس بأن ال يكون للرشكة املستهدفة باالستحواذ "أي صلة بأعضاء

جملس إدارة اجلهة مقدمة العرض املنافس"(.)59
من جانب آخر يتضمن قرار اهليئة نص ًا بحظر أي اتفاق من النوع املشار اليه إذا تم بعد
العلم بوجود عرض حمتمل ،أو من تاريخ اإلعالن عن نية االستحواذ أهيام أسبق وحتى انتهاء
فرتة رسيان العرض .وجيري النص املذكور عىل النحو اآليت(" :)60حيظر عىل جملس اإلدارة
ومديري الرشكة املستهدفة باالستحواذ  ...االتفاق عىل أي ترتيب تعويض أو خيار أو
( )58انظر البند اخلامس من الفقرة الرابعة من املادة  20من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )59انظر الفقرة الثانية-ب من املادة  12من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )60انظر البند الرابع من الفقرة الرابعة من املادة  20من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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االلتزام بأي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم -بشكل رسمي أو غري رسمي ومهام كانت طبيعته-
قد يكون حافز ًا ألي شخص لالحتفاظ أو التعامل أو االمتناع عن التعامل يف األوراق املالية
ذات العالقة للرشكة املستهدفة باالستحواذ".
ويمكن أن نورد عىل هذا النص عدد ًا من املالحظات؛ أوهلا أن النص واسع جد ًا من حيث
طبيعة االتفاق املحظور ،فالعلة يف احلظر بحسب النص هي أن يكون االتفاق هو الدافع وراء
رشاء أو بيع األوراق املالية أو االحتفاظ هبا ،وبحسب رأي الباحثة فإن العلة يف حظر أي
اتفاق يتعني أن تكون مرتبطة بمدى حتقيقه مصلحة الرشكة من عدمها .كام أن النص من
جانب ٍ
ثان واسع من حيث أطراف االتفاق ،فإذا كان الطرف األول هو جملس اإلدارة بصفته
املمثل القانوين للرشكة املستهدفة باالستحواذ فإن الطرف الثاين يمكن أن يكون الغري،
ويمكن أن يكون أحد مسامهي الرشكة املستهدفة باالستحواذ أو جمموعة من العاملني يف هذه
األخرية .ذلك أن من صور اتفاقات الفارس األبيض أن يتمثل هذا الفارس يف عدد من
العاملني يف الرشكة ممن يتمتعون بثقة إدارهتا ،حيث يتم متليكهم نسبة من أسهم الرشكة
بحيث إذا تم التصويت عىل عرض االستحواذ يقوم هؤالء بالتصويت ضده مما يؤدي إىل
إحباطه( .)61وجدير باإلشارة أن الترشيعات التي سبقت القانون اإلمارايت يف تبني مدرسة
املسامهني وال سيام القوانني األوربية( )62ال حتظر مجيع اتفاقات الفارس األبيض ألن منها ما
حيقق مصلحة املسامهني كالبحث عن صاحب عرض منافس وحثه عىل تقديم عرضه ،ألن
مثل هذا االتفاق من شأنه أن يرفع مقابل األسهم التي حيصل عليه املسامهون .لذا فإن هذه
السعة يف وصف االتفاق قد ال جتد مربر ًا قانوني ًا هلا .من جانب ثالث يتعارض النص بحظره
االتفاق عىل ترتيب تعويض مع نص املادة احلادية والعرشين من ذات القرار التي تنظم أحكام
رسوم اإلهناء وهي يف حقيقتها اتفاق عىل ترتيب تعويض للمستحوذ عىل النحو الذي سيأيت
ذكره يف املطلب الثاين.
( )61حسني حممد فتحي ،مرجع سابق ،ص.223-229
( )62انظر الفقرة الثانية من املادة  9من توجيه االحتاد األوريب اخلاص باالستحواذ الصادر عام .2004
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[د .آالء يعقوب يوسف]

ثالث ًا :عدم جواز التأثري عىل قرار املسامهني:
إن التزام جملس اإلدارة باحلياد ومنعه من اختاذ وسائل دفاعية يف مواجهة االستحواذ غري
املرغوب فيه قد يدفعه إىل حماولة حتقيق هذه الغاية من خالل مسامهي الرشكة املستهدفة
أنفسهم ،بحثهم عىل عدم بيع أسهمهم أو رفض العرض عند التصويت عليه .ومن املتفق
عليه أنه ال يعد تأثري ًا حمظور ًا قيام املجلس ببناء عالقة قائمة عىل الثقة بينه وبني املسامهني
والسيام ممن يملكون نسبة مؤثرة من األسهم ،من خالل التواصل املستمر معهم والتزامه
جتاههم بالشفافية فيام يتعلق باملركز املايل للرشكة والسياسات التي ينوي املجلس اتباعها(،)63
وحصوله من ثم عىل تأييدهم ورفض أي عرض لالستحواذ عىل الرشكة قد ينطوي عليه
تغيري إدارهتا وسياستها .وفيام عدا ذلك فإن عىل جملس اإلدارة أن يمنح مسامهي الرشكة
الفرصة الختاذ قرار بشأنه ،وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من املادة التاسعة عرشة من قرار
اهليئة ،حيث تقيض بأنه" :الجيوز لألشخاص املعنيني يف الرشكة املستهدفة باالستحواذ اختاذ
أي إجراء من شأنه أن يؤدي إىل عدم قبول العرض أو حرمان مالكي األوراق املالية من فرصة
اختاذ قرار بشأنه ".من ذلك مث ً
ال عدم اإلفصاح عن مزايا العرض للمسامهني أو اإلدالء
بترصيح يضلل املسامهني فيثنيهم عن بيع أسهمهم( ،)64كإعالمهم بوجود نية الندماج
الرشكة مع رشكة كربى مما يرفع من قيمة أسهم الرشكة دون أن يكون مثل هذا الترصيح
حقيقي ًا.

املطلب الثاين
حدود تدخل جملس اإلدارة يف عملية االستحواذ العدائي

قاعدة حياد جملس اإلدارة يف حاالت االستحواذ العدائي ال تعني تنحيه متام ًا ،إذ يبقى
املجلس ممث ً
ال قانوني ًا للرشكة وعليه بموجب هذه الصفة التزامات معينة جتاه املسامهني ،أمهها
االلتزام باإلفصاح ،وتزويد املسامهني باملعلومات التي تعينهم عىل اختاذ القرار ،كام أن حتقيق
( )63حممد خليفة الشحومي ،مرجع سابق ،ص.405-404
( )64انظر البند الثالث من الفقرة الرابعة من املادة  20من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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مصلحة املسامهني تقتيض أحيان ًا عدم التمسك بقاعدة احلياد ،كام يف حالة السامح ملجلس
اإلدارة بالتوصية بعرض منافس .ونعرض لكل من هذين اجلانبني يف الفقرتني اآلتيتني:
أوالً :التزام جملس اإلدارة بتزويد املسامهني باملعلومات:
لعل من أهم االنتقادات التي وجهت لفكرة منح املسامهني سلطة اختاذ القرار بشأن
االستحواذ العدائي أن املسامهني ال حيظون باملعلومات الكافية الختاذ القرار ،سواء تلك
املتعلقة بالرشكة املستهدفة وقيمتها احلقيقية أو تلك اخلاصة باملستحوذ ،إذ ال حيرص
املسامهون والسيام ذوو املسامهات الصغرية عىل حضور اجتامعات اجلمعية العمومية أو
االطالع عىل دفاتر الرشكة ووثائقها ،بخالف جملس اإلدارة املطلع عىل مجيع املعلومات
اخلاصة بالرشكة بحكم توليه تسيري نشاطها والقادر عىل اختاذ القرار بحكم خربته .إال أن
الفقه املؤيد لقرار املسامهني يرى أنه يمكن جتاوز ذلك بفرض التزام عىل جملس اإلدارة بتزويد
املسامهني باملعلومات وتقديم املشورة هلم فيام يتعلق بعرض االستحواذ(.)65
وتنفيذ ًا هلذا االلتزام يتعني عىل جملس اإلدارة تزويد مجيع املسامهني دون متييز بينهم
باملعلومات التي تعينهم عىل اختاذ ٍ
قرار مستنري( .)66وهذه املعلومات تتمثل يف إعالم املسامهني
بوجود نية لالستحواذ العدائي عىل الرشكة ،يستوي يف ذلك أن تكون النية مؤكدة باستالم
ٍ
ترصف يدل عليها مثل حماولة إبرام اتفاق
الرشكة إشعار ًا بذلك من قبل املستحوذ ،أو وجود
معني مع الرشكة ،أو تداول كميات غري اعتيادية من األوراق املالية بل حتى لو كان األمر جمرد
شائعات عن االستحواذ( .)67فإذا تم تقديم عرض االستحواذ فيتعني عىل جملس اإلدارة إخطار
املسامهني خالل مدة أربعة عرش يوم ًا من تاريخ استالم العرض( .)68ويقدم هلم املعلومات التي
(65) Lucian Arye Bebchuk, the Case against Board Veto in Corporate Takeovers, the
University of Chicago Law Review, Vol.69, 2002, P, 999-1001. Available at:
www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/2002.Bebchuk.ChicLR.Board-veto.8.21.pdf
28/2/2020

( )66انظر الفقرة السابعة من املادة  20من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )67انظر الفقرة الثانية من املادة  23قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )68انظر املادة  31من قرار قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
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[د .آالء يعقوب يوسف]

متكنهم من تقييم عرض االستحواذ ،كبيان مزايا العرض وعيوبه باذالً يف ذلك عناية الرجل
احلريص( .)69وجدير باإلشارة أن هيئة األوراق املالية والسلع أصدرت قرار ًا إداري ًا برقم
(/62ر.ت) عام  2017بشأن املتطلبات الفنية لنظام االستحواذ واالندماج ،يتضمن حتديد ًا
للمعلومات التي ينبغي أن يعلم جملس اإلدارة املسامهني هبا ،وتتضمن هذه املعلومات مجيع
اجلوانب املتعلقة بعرض االستحواذ وأطرافه ،كالتعريف باملستحوذ ودوافعه ،والفوائد املتوقعة
من االستحواذ ،ورشوط العرض مثل مبلغ العرض املقدم ،واهليكل العام للصفقة مثل طريقة
السداد املقرتحة وكيفية متويل العرض ،والتاريخ املتوقع إلهناء العملية ،وأي تغيري مقرتح يف
اإلدارة وخطط اجلهة املستحوذة بشأن الرشكة املستهدفة باالستحواذ والعاملني فيها( .)70وعىل
املجلس أن يتحرى أعىل معايري الدقة بشأن املعلومات التي تقدم للمسامهني( ،)71وحيظر عليه
حجب أي بيانات من شأهنا التأثري عىل قرار املسامهني(.)72
من جانب ٍ
ثان يلزم جملس اإلدارة بأن يقدم املشورة للمسامهني ويعينهم عىل اختاذ القرار
يبني هلم رأيه يف خطط املستحوذ بشأن الرشكة املستهدفة باالستحواذ وموظفيها( ،)73ونية
بأن ّ
أعضاء املجلس بشأن أسهمهم يف الرشكة من حيث قبول العرض أو رفضه( ،)74ويقدم
توصية للجمعية العمومية يف ضوء ذلك تتضمن توضيح تأثري عرض االستحواذ عليها(،)75

( )69انظر البند  10من الفقرة األوىل من املادة  19قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )70انظر امللحق رقم  1وامللحق رقم  2من القرار اإلداري رقم (/62ر.ت) لسنة  2017بشأن املتطلبات الفنية لنظام
االستحواذ واالندماج.
( )71انظر البند  3من الفقرة األوىل من املادة  19من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )72انظر الفقرة الرابعة من املادة  45من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )73انظر أوالً وثاني ًا من امللحق رقم  2من القرار اإلداري رقم (/62ر.ت) عام  2017بشأن املتطلبات الفنية لنظام
االستحواذ واالندماج.
( )74انظر ثالث ًا/و من امللحق رقم  2من القرار اإلداري رقم (/62ر.ت) عام  2017بشأن املتطلبات الفنية لنظام
االستحواذ واالندماج.
( )75انظر البند  7من الفقرة األوىل من املادة  19من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
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وينبغي أن تكون التوصية مسببة( .)76وللمجلس االستعانة بمستشار قانوين ومستشار مايل
لتقديم التوصية املناسبة بشأن االستحواذ ،كام أن هليئة األوراق املالية والسلع أن تلزم الرشكة
املستهدفة بتعيني مستشار قانوين وآخر مايل ليقدما توصيتهام ،ويف احلالتني يلزم املجلس بأن
يطلع املسامهني عىل تلك التوصيات(.)77
ثاني ًا :التوصية بعرض منافس:
يعد أسلوب "الفارس األبيض" واحد ًا من األساليب الدفاعية التي يلجأ إليها جملس
اإلدارة للتخلص من عرض استحواذ عدائي غري مرغوب فيه .وإذا كان األصل أن
صالحيات جملس اإلدارة يف مواجهة االستحواذ حمكومة بقاعدة احلياد بحسب القوانني التي
تتبنى اجتاه خيار املسامهني ومنها القانون اإلمارايت إال أن البحث عن عرض منافس أو فارس
أبيض ال خيلو من جوانب إجيابية ،فقد يكون فرصة للمسامهني للحصول عىل عرض أفضل.
فضل أن يمنح جملس اإلدارة صالحية البحث عن
عام إذا كان َي ُ
لذا فقد أثري نقاش فقهي ّ
عرض منافس استثناء من قاعدة احلياد .وهبذا الشأن من الفقه َمن يرى بأنه حيق ملجلس

اإلدارة البحث عن عرض منافس دون احلاجة إىل الرجوع إىل اجلمعية العمومية للمسامهني،
وال يعد ذلك متعارض ًا مع قاعدة احلياد ،ذلك أن العلة وراء هذه القاعدة هي حتقيق مصلحة
املسامهني ،والعرض املنافس حيقق هذه املصلحة إذ يرفع قيمة أسهمهم .وإذا كان من واجبات
جملس اإلدارة أن يسعى إىل حتقيق غرض الرشكة وهو الربح فإن بحثه عن عرض منافس
يتوافق مع واجبات املجلس وال يعد خرق ًا هلا( .)78ويف ذات السياق يرى فقه آخر أنه مع
اإلقرار بأن قبول عرض من عدمه أمر يرتك خليار املسامهني إال أن جملس اإلدارة هو األقدر
( )76انظر املادة  31من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )77انظر البند  1من الفقرة األوىل من املادة  19واملادة  31من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ .وانظر امللحق رقم  2من
القرار اإلداري رقم (/62ر.ت) عام  2017بشأن املتطلبات الفنية لنظام االستحواذ واالندماج.
(78) Federico M. Mucciarelli, White knight and black knight, does the search for competitive
bids always benefit the shareholder of target companies? European company and financial
review Vol. 3 Iss. 4 (2006), P, 415. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/44707066_White_knights_and_black_knights
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فيام يتعلق باملساومة مع مقدمي العروض ،ومع اإلقرار بأن جملس اإلدارة قد يترصف لتحقيق
مصلحة شخصية ألعضائه إال أن حل ذلك ال ينبغي أن يكون بحرمان املسامهني من فرصة
احلصول عىل سعر أعىل بل بتقليل احتامالت سوء النية لدى إدارة الرشكة .كام أن البحث عن
عرض منافس يف هذا الفرض ال يدخل يف إطار اختاذ وسائل دفاعية ،فهو يف الواقع ال هيدف
إىل إحباط العرض بل منح املسامهني خيار ًا آخر ،فإذا ما فشل العرض األول فالسبب ليس
الوسيلة الدفاعية بل ألن املسامهني اختاروا عرض ًا أفضل(.)79
وعىل الرغم من أن القانون اإلمارايت حظر االتفاقات التي تكون حافز ًا للتعامل أو
االمتناع عن التعامل يف األوراق املالية للرشكة ،إال أنه أجاز تقديم عرض منافس وحدد
رشوطه ،حيث أعطى هليئة األوراق املالية والسلع صالحية املوافقة عىل العرض املنافس يف
حالتني ،مها" :أ -إذا تضمن تعدي ً
ال جوهري ًا يف الرشوط املقرتحة ملصلحة مالكي األوراق
املالية حمل العرض ،ولو مل يتضمن سعر ًا أعىل .ب -يف حال كان العرض املنافس موىص به
من قبل الرشكة املستهدفة باالستحواذ ،رشيطة أال يكون هلا أي صلة بأعضاء جملس إدارة/
مديري اجلهة مقدمة العرض املنافس"(.)80
وترد من وجهة نظر الباحثة عىل هذه املادة بعض املالحظات .فوفق ًا للنص للهيئة خيار املوافقة
عىل العرض املنافس يف واحدة من احلالتني ،أن يكون العرض أفضل من العرض السابق ،أو أن
يكون العرض موىص به من الرشكة املستهدفة ،وهذا ما يوحي أن التوصية بالعرض من قبل
الرشكة املستهدفة تكفي دون اشرتاط أن يكون العرض أفضل من العرض السابق ،ويف هذا
إهدار حلامية املسامهني التي حرص القرار عىل حتقيقها ،ولعل تعدي ً
ال يف الصياغة الزم هنا بأن
موىص به أم ال ،وال
يشرتط يف كل عرض منافس أن يكون أفضل من العرض السابق سواء كان
ً
تكون توصية جملس إدارة الرشكة مدعاة لرتجيحه ،بل يكفي تأييد ًا لآلراء الفقهية السابق عرضها

(79) Ronald J. Gilson, A Structural Approach to Corporations: The Case Against Defensive
Tactics in Tender Offers, 33Stan. L. Rev.819 (1981), p, 869. Available at:
https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/983

( )80انظر الفقرة الثانية من املادة  12من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
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أن يسمح ملجلس اإلدارة بأن يويص بعرض معني وال حيظر عليه ذلك بداعي التمسك بقاعدة
احلياد ،والفيصل بعد ذلك هو مدى حتقيق العرض ملصلحة املسامهني من عدمه.
من جانب آخر يف النص القانوين املذكور حماولة حممودة لتحييد جملس اإلدارة مع السامح
له بالتوصية بعرض معني ،بأن ُيستبعد العرض إذا كان للرشكة املستهدفة صلة بأعضاء جملس
إدارة مقدم العرض املنافس .وذلك لتفادي مراعاة املجلس ملصلحته الشخصية عىل حساب
املسامهني .إال أن النص يف الوقت ذاته يكتنفه الغموض ،فام هي الصلة التي يمكن أن تربط
الرشكة املستهدفة باملستحوذ املحتمل التي من شأهنا أن تستبعد عرضه؟ فهل يشمل ذلك
الصلة التجارية بسبق التعامل معه مثالً؟ .بحسب ظن الباحثة يتطلب النص توضيح ًا لطبيعة
هذه الصلة بأن تكون اتفاق ًا بني جملس إدارة الرشكة املستحوذة ومقدم العرض يضمن تقديم
مزايا معينة للطرفني ،كوعد بتويل إدارة الرشكة بعد االستحواذ عليها ،فمثل هذه االتفاقات
والرشوط تعد دلي ً
ال كافي ًا عىل مراعاة املجلس ملصاحله عىل حساب مصالح املسامهني.
وإذا كان القانون اإلمارايت يضع قيود ًا عىل النحو املتقدم عىل سلطة جملس اإلدارة يف استعامل
وسيلة "الفارس األبيض" ،فإنه أجاز من جهة أخرى االتفاق عىل "رسوم اإلهناء" ،التي تتمثل
بمبلغ مايل حمدد تلتزم الرشكة املستهدفة باالستحواذ بأدائه يف حال "تسببها يف وقوع حدث معني
من شأنه إيقاف العرض أو التسبب يف فشله ،ويشمل ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص ،توصية
جملس إدارة الرشكة املستهدفة باالستحواذ بقبول عرض منافس أعىل"( .)81والتكييف القانوين
لرسوم اإلهناء املشار إليها هو أهنا رشط جزائي تلتزم الرشكة املستهدفة بأدائه للمستحوذ يف حال
عام إذا كان االتفاق عىل مثل هذه الرسوم يعد اتفاق ًا
تسببت يف فشل العرض .إال أن التساؤل يثار ّ
عىل "فارس أبيض" بإعطاء مستحوذ معني رشوط ًا تفضيلية بام يتعارض مع مصلحة املسامهني
وال سيام أهنا تلزم الرشكة بقبول العرض األدنى أو دفع التعويض.
لإلجابة عن هذا التساؤل ذهبت املحاكم األمريكية إىل أن تلك الرسوم تعد مقبولة طاملا
كانت معقولة ألهنا هتدف إىل محاية االتفاق والتأكيد عىل جديته ،أما إذا كانت مبالغ ًا فيها فإن
( )81انظر الفقرة األوىل من املادة  21من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
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[د .آالء يعقوب يوسف]

االتفاق قد يتعرض لإلبطال ،وقد اعتربت املحكمة أن ما يزيد عىل  %3من قيمة العرض
خيضع لتدقيق املحكمة( .)82ومل يغفل القانون اإلمارايت ذلك إذ ق ّيد هذه الرسوم بكوهنا ال
تزيد عىل نسبة  %2من قيمة العرض ،و"جيب عىل جملس إدارة الرشكة املستهدفة باالستحواذ
ومستشارها املايل التأكيد للهيئة كتابي ًا بأن تلك الرسوم ملصلحة مالكي األوراق املالية".
وفض ً
ال عن ذلك جيب أخذ موافقة اهليئة قبل االتفاق عىل رسوم اإلهناء(.)83

املبحث الثالث
تقييم اجتاهي القانونني األمريكي واإلمارايت

تبني فيام سبق أن القانونني األمريكي واإلمارايت يتبنيان اجتاهني متضادين ،فالقانون
األمريكي جيعل األصل سلطة جملس اإلدارة يف اختاذ اإلجراءات الدفاعية من أجل إحباط
أي استحواذ عدائي ،بينام يأخذ القانون اإلمارايت بقاعدة حياد جملس اإلدارة واحلد من سلطته
يف مواجهة االستحواذ تارك ًا القرار بيد مسامهي الرشكة ومرجح ًا كفتهم .وكام افرتقت
الترشيعات إىل هذين االجتاهني فإن الفقه بدوره انقسم إىل فريقني يف تقييمه لالجتاهني ودعمه
ألحدمها ،ولكل من الفريقني حججه ،وهو ما نعرضه يف املطلبني اآلتيني يليهام مطلب ثالث
خمصص لرأي الباحثة.

املطلب األول
االجتاه املرجح لسلطة جملس اإلدارة

يرى جانب يف الفقه أن جملس إدارة الرشكة هو اجلهة األقدر عىل اختاذ القرار عندما يقدم
للرشكة عرض استحواذ( .)84فله أن يوافق عىل االستحواذ فينتقل األمر إىل املسامهني إلمتام
فريجح عىل
االستحواذ ،أو أن يقرر استعامل الوسائل الدفاعية املتاحة وإحباط االستحواذّ .

(82) In Re Toys" R" US, Inc., 877 A.2d 975 (Del. Ch. 2005), available at:
https://www.courtlistener.com/opinion/1476991/in-re-toys-r-us-inc/

( )83انظر الفقرتني الثانية والثالثة من املادة  21من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
( )84تالي ًا بيان املتبنني هلذا اجلانب الفقهي يف إطار احلجج التي عرضها كل منهم.

[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
37

167

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 3
[الضوابط القانونية لسلطة مجلس إدارة الشركة املستهدفة يف مواجهة االستحواذ العدائي]

هذا النحو االجتاه الذي تبناه القانون األمريكي ،مب ّين ًا بأن هذا التوجه ينسجم مع فلسفة قانون
الرشكات ومع الواقع العميل هلا ،مستند ًا إىل حجج عديدة ،نعرض أمهها فيام يأيت:
أوالً :وفق ًا هلذا االجتاه ال تقترص فلسفة الرشكة واهلدف من وجودها عىل حتقيق مصالح
املسامهني املتمثلة باألرباح ،ألن الرشكة كيان اقتصادي يتجاوز يف أهدافه مصلحة املسامهني
املالية ،فهذا الكيان له مسؤولية جمتمعية ،وتتسع دائرة املصالح التي هيدف إىل حتقيقها .لذلك
ال يمكن أن يسند أمر اختاذ القرار بشأن االستحواذ إىل املسامهني ،فقرارهم سيكون مبني ًا عىل
مصاحلهم اآلنية فقط ،يف حني أن منح جملس اإلدارة سلطة اختاذ القرار يضمن حتقيق قدر من
التوازن بني املصالح .إذ يأخذ بنظر االعتبار جممل املصالح املتعلقة بالرشكة كمصلحة
املسامهني ومصلحة العاملني فيها ومصلحة املستهلك باحلفاظ عىل مستوى املنتجات التي
تنتجها الرشكة .ومثل هذه املصالح جيب أن تغ ّلب بطبيعة احلال عىل مصلحة املسامهني(.)85
وأكثر من ذلك يذهب بعض من الفقه( )86إىل أن االستحواذ العدائي يمكن أن يلحق الرضر
باالقتصاد الوطني ما مل يتم إحباطه ،ألنه قد يؤدي إىل استحواذ رشكة أجنبية عىل رشكة
وطنية ،كام حصل يف بريطانيا التي تتبنى مبدأ حياد جملس اإلدارة ،حيث استحوذت رشكة
كرافت األمريكية  Kraft Inc.عىل رشكة كادبوري االنجليزية
تعهدت بأن تبقي مصنع الرشكة يف بريطانيا مفتوح ًا قامت باختاذ قرار بغلقه بعد أسبوع واحد
PLC

 ،Cadburyوبعد أن

من نجاح عملية االستحواذ ،مما تسبب يف ترسيح العاملني يف ذلك املصنع( .)87وهو ما يدعو
إىل تأييد اختاذ الوسائل الدفاعية ووضع مزيد من القيود أمام االستحواذ.
(85) Martin Lipton, Takeover bids in the target’s boardroom, the business lawyer, Vol 35,
November 1979, P,105-106. Available at: https://www.jstor.org/stable/40686275?readnow=1&refreqid=excelsior%3A31a57e0b899a0536ab47a774c17bef7b&seq=6#page_scan_t
ab_contents 20/3/2020.

وانظر أيض ًا يف عرض هذه اآلراء :

Matteo Gatti, Op, Cit, P, 99.
(86) Curtis J. Milhaupt, OP, Cit, P, 238-239.
(87) Elizabeth Rigby & Brooke Masters, Kraft is censured on bid for Cadbury, FIN. TIMES
(London), May 27, 2010, available at: https://www.ft.com/content/b50837d8-68f2-11df-910b00144feab49a
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ثاني ًا :يصعب من الناحية العملية ترك صالحية اختاذ القرار بيد املسامهني ودون تدخل من
جملس اإلدارة ،فأعضاء جملس اإلدارة لدهيم من املعلومات املتعلقة بالرشكة ما يفوق تلك التي
لدى املسامهني ،وعىل األخص ما يتعلق بالقيمة احلقيقية لألسهم ،فأسعار األسهم يف سوق
األوراق املالية قد التعكس القيمة احلقيقية ألصول الرشكة لتأثر أسعار السوق باعتبارات عدة،
كام أهنم من جهة أخرى أكثر خربة من املسامهني يف تقييم املعلومات املتاحة الختاذ القرار السليم،
وال سيام توجهات املستحوذ املتعلقة بالرشكة ،فإذا ُق ّيد جملس اإلدارة وترك أمر اختاذ القرار
للمسامهني فإن من املحتمل أن يقبلوا عرض ًا بخس ًا ال يعادل القيمة احلقيقية للرشكة(.)88
ثالث ًا :إن منح جملس اإلدارة صالحية اختاذ الوسائل الدفاعية يف مواجهة عروض
االستحواذ حيقق مصلحة املسامهني من حيث إنه يدفع الراغب يف االستحواذ إىل رفع السعر
املعروض مقابل األسهم( .)89وإذا كانت هناك خشية من إساءة استعامل جملس اإلدارة
صالحياته ووضع العقبات أمام االستحواذ من أجل مصلحته الشخصية ،فإن هذه اخلشية
موجودة أيض ًا حتى وإن مل َ
يعط سلطة اختاذ الوسائل الدفاعية ،ألنه قد يتوصل إليها من خالل
عقد اتفاقات سابقة عىل االستحواذ ،كاالتفاق مع الغري عىل منح جملس اإلدارة تعويض ًا
مرتفع ًا يف حال عزل أعضائه ،ومثل هذه الوسائل الدفاعية غري الرصحية يمكن أن تطبق سواء
كان االستحواذ عدائي ًا أو ودي ًا مما يعني أن أثرها سيكون أسوأ من اختاذ وسائل دفاعية رصحية
يف مواجهة االستحواذ العدائي فقط ،وهذه االتفاقات يصعب حرصها أو تنظيمها بنصوص
قانونية ألهنا ترد يف إطار العقود التي تربم كجزء من النشاط املعتاد للرشكة(.)90
وهكذا فإن خالصة هذا االجتاه أن مصلحة الرشكة ومصلحة املسامهني تقتيض أن يكون
ملجلس اإلدارة صالحية صدّ االستحواذ يف األحوال التي يرى فيها موجب ًا لذلك .إال أن هذا
الرأي يقابله رأي آخر خمالف له نعرضه يف املطلب اآليت.

(88) Matteo Gatti, Op, Cti, P, 99.
Ronald Gilson, Reinier Kraakman, Op, Cit, 263.
(89) Clement Smadja, Op, Cit, P, 90.
(90) Clement Smadja, Op, Cit, P. 99-100.
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املطلب الثاين
االجتاه املرجح حلياد جملس اإلدارة
عىل خالف االجتاه األول فإن من الفقه من يرفض إطالق يد جملس اإلدارة يف اختاذ
الوسائل الدفاعية يف مواجهة االستحواذ( ،)91ويؤيد مبدأ حياد جملس اإلدارة وترك القرار
بيد مسامهي الرشكة .ويسوق لتأييد مذهبه العديد من احلجج ،وأمهها ما يأيت:
أوالً :إن منح جملس اإلدارة صالحية اختاذ الوسائل الدفاعية يثري بشكل واضح مشكلة
تعارض املصالح .فوضع العقبات أمام االستحواذ وإحباطه حيقق ملجلس اإلدارة ميزة البقاء
يف مناصبهم واحلفاظ عىل املزايا املرتتبة عىل هذه املناصب( ،)92حتى لو مل يكن من شأن ذلك
حتقيق مصلحة املسامهني يف رفع قيمة أسهمهم( .)93ويعزو أحد الباحثني وجود قوانني تتبنى
هذا التوجه والسيام يف إطار القانون األمريكي إىل املنافسة بني الواليات ،فمن يتخذ قرار
تأسيس الرشكة يف والية معينة أو إعادة تأسيسها يف والية أخرى هم مديرو الرشكة ،وبطبيعة
احلال سيختار املديرون الوالية التي حيقق هلم قانوهنا أكرب مزايا ممكنة ،ومن بني تلك املزايا
صد االستحواذ العدائي( .)94وقد أثبت الواقع العميل أن الوسائل الدفاعية استخدمت يف
الكثري من احلاالت فقط من أجل إبقاء أعضاء جملس اإلدارة غري الكفوئني يف مناصبهم مما
أدى يف هناية املطاف إىل اهنيار رشكات ضخمة مثل رشكة إنرون  Enronوورلدكوم
 ،)95( WorldComكام خرست رشكات أخرى فرصة االستجابة الستحواذ يمكن أن يزيد من
( )91تالي ًا بيان املتبنني هلذا اجلانب الفقهي يف إطار احلجج التي عرضها كل منهم.
(92) William Magnuson, Op, Cit, p, 206.
(93) Nicholas F. Carlinea, Scott C. Linnb, and Pradeep K. Yadavb, Extreme Actions of
Incumbent CEOs To Frustrate Hostile Takeover Bids, July 31, 2017, p, 30. Available at:
https://www.ifrogs.org/PDF/CONF_2017/Carline_Linn_Yadav_2017.pdf 31/3/2020.
William Magnuson, OP, Cit, P, 239.
(94) Lucian Arye Bebchuk, Allen Ferrell, OP, Cit, P, 6-8.

( )95كانت رشكة انرون عىل حافة اإلفالس عندما تم تقديم عرض لالستحواذ عليها ،وبدالً من االستجابة للعرض
واالستفادة من الفرصة قامت الرشكة بمجاهبته واستبدلت رئيسها التنفيذي فقط بآخر وانتهى هبا احلال إىل اإلفالس .وباملثل
فإن رشكة وورلدكوم واجهت استحواذ ًا عدائي ًا تصدى له جملس اإلدارة عىل أساس أن سعر العرض أقل من القيمة احلقيقية=
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قيمتها مثلام حصل يف العرض الذي قدمته رشكة مايكروسوفت يف مايو من عام 2008
لالستحواذ عىل رشكة ياهو حيث عرضت مقابل األسهم سعر ًا يزيد بـ  %60عىل قيمتها
السوقية ،إال أن جملس إدارة رشكة ياهو رفض العرض عىل أساس من أنه يقلل من فرص
الرشكة االسرتاتيجية ،فرفعت رشكة مايكروسوفت قيمة العرض بنسبة  %14عن عرضها
السابق ،وهذا العرض املعدل تم رفضه أيض ًا فام كان من مايكروسوفت اال أن تسحب
عرضها ،وقد تسبب سحب العرض بانخفاض قيمة أسهم ياهو السوقية بنسبة .)96(%15
ثاني ًا :االستحواذ العدائي ليس ضار ًا بالرشكة بالرضورة بل قد يعد وسيلة بيد الرشكة
لتقييم عمل إدارهتا( ،)97والرشكات املستهدفة باالستحواذ يف الغالب هي الرشكات التي
تزيد قيمتها احلقيقية عىل قيمتها السوقية مما يشري إىل خلل يف أداء إدارهتا وفشل اسرتاتيجيتها،
ويطمح املستحوذ إىل االستفادة من ذلك بتصحيح هذا اخللل ورفع قيمتها السوقية لتوازي
قيمتها احلقيقية ،مما يؤدي يف هناية املطاف إىل حتقيق مصلحة الرشكة .ويكون االستحواذ
بذلك أداة من أدوات حوكمة الرشكات(.)98
ثالث ًا :إن مهمة جملس اإلدارة هي إدارة شؤون الرشكة بام حيقق مصلحة املسامهني ،وإذا
كان ملجلس اإلدارة سلطة تسيري شؤون الرشكة فإن املسامهني حيتفظون باحلق يف اختاذ
=ألسهم الرشكة ،وبالفعل كانت أسهم الرشكة تتداول يف السوق املايل بأقل من قيمتها ،وهو ما يعد مؤرشا ً عىل سوء إدارة
الرشكة ،وكان عىل الرشكة بد ً
ال من جماهبة االستحواذ أن تسعى إىل استبدال جملس إدارهتا بآخر كفء ،حيث تبني الحق ًا وجود
احتيال مايل يف الرشكة وهبطت قيمة أسهمها من  65دوالر ًا للسهم إىل  21سنت ًا فقط بعد أن تم كشف االحتيال.
Wilton Robinson, Op, Cit, P,8-9 .
(96) Thomas W Bates and David Becher, Bid Resistance by Takeover Targets: Managerial
Bargaining or Bad Faith? Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Vol. 52, No,
3, 2017, p, 837-838. Available at:
https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/bid-resistance-by-takeover-targets-managerialbargaining-or-bad-f 15/3/2020
(97) Ibid, p, 838.
(98) Kenneth J. Martin, John J. McConnell, Corporate performance, corporate takeovers and
management turnover, The Journal of finance, Vol. XLVI, No. 2, June 1991, P. 686-687.
Available at:
https://krannert.purdue.edu/faculty/mcconnell/publications/PublicationsPDFS/Corporate...Tu
rnover%20JF%201991%20V46%20N2%20671-687.pdf 1/4/2020
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القرارات املصريية يف الرشكة من خالل التصويت يف اجلمعية العمومية .واملوافقة عىل
االستحواذ يف حقيقته إنام هو بيع للرشكة ،ألن نجاحه يعتمد عىل بيع أغلب مسامهي الرشكة
أسهمهم للمستحوذ ،ومثل هذا القرار ينبغي أن يبقى بيد املسامهني( .)99ألنه شأن خيص
املسامهني ،فكام أن املساهم ال يستشري جملس اإلدارة يف بيع أسهمه يف أي وقت يشاء فليس
ملجلس اإلدارة أن يتدخل عندما يكون هناك عرض لرشاء األسهم ،باعتبار ذلك هو الوجه
املقابل للبيع(.)100
بنا ًء عىل ما تقدم فإن هذا اجلانب من الفقه يقرتح حتديد سلطة جملس اإلدارة يف اختاذ
القرار( ،)101بأن يقترص دوره عىل ما يقوم به الوكيل من تفاوض وإبداء للرأي لصالح املوكل
عىل أن يكون القول الفصل بيد املسامهني(.)102

املطلب الثالث

رأي الباحثة
بعد بيان آراء الفقه يف كل من االجتاهني القانونيني يتضح أن لكل منهام حججه املعتربة،
إال أنه بحسب رأي الباحثة ال يمكن األخذ بأي من االجتاهني بشكل مطلق ،وهذا يف الواقع
ما ذهب إليه القانونان حمل املقارنة ،فالقانون األمريكي مل يطلق يد جملس اإلدارة يف مواجهة
االستحواذ العدائي بل وضع ضوابط معينة ،وإن كانت له صالحية ذلك بحسب األصل،
وباملقابل مل يرتك القانون اإلمارايت األمر بشكل كامل بيد املسامهني ،بل وضع ضوابط معينة
حتكم تدخل جملس اإلدارة املحدود .بنا ًء عىل ذلك تؤيد الباحثة منهج ًا وسط ًا يميل إىل مبدأ
حياد جملس اإلدارة ويرجح موقف القانون اإلمارايت هبذا الشأن .والسند يف هذا الرتجيح هو

أن مبدأ احلياد يتفق مع أحكام قانون الرشكات ،فصالحيات جملس اإلدارة تقف عند حد
(99) Robert B. Thompson D. Gordon Smith, toward a new theory of the shareholder role:
‘sacred space’ in corporate Takeovers, Texas Law Review, Vol. 80, December 2001, P. 51.
Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=280896 2/4/2020
(100) Henry F. Johnson, op, Cit, P. 61, 74.
(101) Nicholas F. Carlinea, Scott C. Linnb, and Pradeep K. Yadavb, OP, Cit, p, 30
(102) Wilton Robinson, Op, Cit, P, 17.
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أعامل اإلدارة العادية ،أما األعامل التي تتجاوز اإلدارة العادية فهي من صالحيات اجلمعية
العمومية للرشكة إذ يستلزم املرشع صدور قرار خاص من اجلمعية بشأهنا( .)103والكثري من
الوسائل الدفاعية تتجاوز حدود صالحيات جملس اإلدارة ،كام هو احلال بشأن بيع أصول
الرشكة أو عقاراهتا ،أو عقد قروض تزيد آجاهلا عىل ثالث سنوات لرصف املستحوذ عن
فكرة االستحواذ ،أو االتفاق عىل االندماج مع رشكة أخرى إلبعاد املستحوذ .وفض ً
ال عن
ذلك ،فإن االستحواذ يتحقق ببيع املساهم أسهمه للمستحوذ ،واحلق يف تداول األسهم ببيعها
هو من احلقوق األساسية للمساهم ،الذي ال يمكن أن حيرم منه املساهم بشكل مطلق ،وإن
كان من املمكن تقييده(.)104
لكن الباحثة ومن جانب آخر تقر بصعوبة التعويل عىل املسامهني فقط يف اختاذ قرار يتعلق
باالستحواذ عىل الرشكة ،ألن االستحواذ بخالف االندماج ال يتطلب وجود اتفاق بني
املستحوذ والرشكة املستهدفة باالستحواذ ،فاملستحوذ يتوجه للرشكة أو ملسامهيها بعرض
لرشاء األسهم ،فيقرر املساهم بيع أسهمه أو االحتفاظ هبا ،وقد يتعذر عىل املسامهني اختاذ
قرار مبني عىل املصلحة اجلامعية .فاملساهم ال يعلم ما إذا كان املساهم اآلخر سيقبل العرض
أم ال ،وقد ال ينظر املساهم إىل قراره ببيع أسهمه عىل أنه قرار حيدد مصري الرشكة .فض ً
ال عن
سيطرة جملس اإلدارة عىل شؤون الرشكة من الناحية الفعلية ،فالكثري من املسامهني والسيام
أصحاب املسامهات الصغرية ال هيمهم املشاركة يف إدارة شؤون الرشكة بقدر اهتاممهم
باحلصول عىل توزيعات األرباح السنوية.
بنا ًء عىل ذلك يتعني بحسب رأي الباحثة حتقيق التوازن بني اجلانبني ،ولعل ذلك يتحقق

ابتداء بوضع نص قانوين يتطلب صدور قرار خاص من اجلمعية العمومية للمسامهني

للموافقة عىل عرض االستحواذ ،ألن االستحواذ عىل الرشكة قرار مصريي ،إذ قد يرتتب
عليه انتقال ملكيتها بالكامل إىل املستحوذ ،فال يمكن أن يرتك القرار بيد جملس اإلدارة أو بيد
( )103انظر املادة  154من قانون الرشكات التجارية االحتادي.
( )104انظر املادة  209من قانون الرشكات التجارية االحتادي.
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املسامهني منفردين .ويتعني عىل جملس اإلدارة أن يقوم بواجب اإلفصاح لتمكني املسامهني
من اختاذ القرار .وفض ً
ال عن ذلك يمكن للمسامهني حتقيق مصلحة الرشكة ابتداء ،وكبديل
عن اختاذ الوسائل الدفاعية من قبل جملس اإلدارة بأن يضعوا يف نظام الرشكة األسايس قيود ًا
عىل االستحواذ عليها ،كمنح مسامهي الرشكة حق اسرتداد األسهم التي يتم بيعها للغري ،فال
يكون بإمكان الغري أن يسيطر عىل الرشكة .وجتدر اإلشارة أخري ًا إىل أن هيئة األوراق املالية
والسلع تقوم بدور رقايب مهم ،حيث ينبغي عىل املستحوذ احلصول عىل موافقتها قبل التقدم
بالعرض( ،)105وهو مسلك حممود إذ يمكن من خالله تاليف أي أرضار حمتملة لالستحواذ
والسيام يف احلاالت التي تطمح فيها رشكة أجنبية إىل السيطرة عىل رشكة وطنية.

( )105انظر املادتني  29-28من قرار اهليئة املتعلق باالستحواذ.
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اخلاتــــمة
يعد اختاذ قرار املوافقة عىل االستحواذ عىل الرشكة واحد ًا من أهم القرارات التي تتخذها
الرشكة ،فهو قرار مصريي ،وآثاره تتعدى الرشكة ومرشوعها إىل التأثري عىل االقتصاد
الوطني .فسيطرة املستحوذ عىل الرشكة بحصوله عىل نسبة مؤثرة من أسهمها يستتبع تغيري
اسرتاتيجيتها ،وقد يستلزم حتقيق ذلك استبدال إدارة جديدة بإدارة الرشكة القائمة وقت
االستحواذ .ومتتد آثار ذلك إىل العاملني فيها واىل الغري املتعامل معها من دائنني ومستهلكني،
فإذا كان املستحوذ رشكة أجنبية أضيف إىل ما تقدم اخلشية عىل الرشكة الوطنية من آثار
السيطرة اخلارجية عليها .لكل ذلك فقد حرصت القوانني عىل تنظيم االستحواذ وضبط
جوانبه بنصوص قانونية عىل قدر كبري من التفصيل .وقد تناول هذا البحث إشكالية قانونية
يثريها ما يعرف باالستحواذ العدائي ،وتتعلق باجلهة صاحبة السلطة يف عدّ االستحواذ عدائي ًا
واختاذ القرار بصدّ ه وإحباطه ،حيث تفرقت القوانني عىل اجتاهني ،فكان البحث دراسة
مقارنة حتليلية بني القانون األمريكي باعتباره أنموذج ًا للقوانني التي تسند هذه السلطة إىل
رجح جانب املسامهني ،واهلدف من ذلك التوصل إىل
جملس اإلدارة والقانون اإلمارايت الذي ّ
االجتاه األمثل حلامية املصالح العديدة التي يلقي االستحواذ بظالله عليها .وقد انتهى البحث
إىل مجلة من النتائج والتوصيات أعرضها فيام يأيت:
أوالً :النتائج
 -1االستحواذ العدائي يوصف بالعدائية ألنه مل يتم باالتفاق مع إدارة الرشكة املستهدفة
باالستحواذ ومل حيظ بموافقتها ،سواء تم التقدم بعرض االستحواذ مبارشة إىل املسامهني ،أو
تم التفاوض املسبق مع إدارة الرشكة دون التوصل إىل اتفاق معها ،ولكن وصفه بالعدائية ال
يعني بالرضورة أنه ضار بمصلحة الرشكة ،ألن األمر ال جيري عىل نحو واحد يف كل عملية
استحواذ ،بل عىل النقيض من ذلك يمكن أن يكون االستحواذ مدعاة لتحقيق مصلحة
الرشكة ومصلحة مسامهيها ،فسياسة املستحوذ اجلديدة قد تؤدي إىل رفع قيمة الرشكة
باستغالل مواردها االستغالل األمثل.
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 -2من الالزم تقييم عرض االستحواذ تقيي ًام دقيق ًا مبني ًا عىل مدى حتقيقه ملصلحة
الرشكة .وقد تفرقت القوانني إىل اجتاهني رئيسني بشأن اجلهة صاحبة السلطة يف اختاذ قرار
مواجهة االستحواذ ،أحدمها يعطي الصالحية ملجلس اإلدارة بأن يتخذ إجراءات دفاعية
هدفها احلفاظ عىل استقالل الرشكة وإحباط االستحواذ ،ويمثل هذا االجتاه القانون
األمريكي ،واآلخر جيعل السلطة بيد املسامهني ويتبنى مبدأ حياد جملس اإلدارة ،فال حيق هلذا
األخري أن يتخذ إجراءات دفاعية يف مواجهة االستحواذ ،وقد أخذ القانون اإلمارايت هبذا
االجتاه.
 -3كل من االجتاهني وضع ضوابط معينة حتد من صالحية اجلهة صاحبة السلطة يف صدّ
االستحواذ .فالقانون األمريكي ومن خالل السوابق القضائية وضع معيار ًا خاص ًا لتفعيل
سلطة جملس اإلدارة وهو أن يمثل االستحواذ هتديد ًا للرشكة ،وأن تتناسب الوسائل الدفاعية
التي تبناها جملس اإلدارة مع هذا التهديد .أما القانون اإلمارايت فقد وضع من جهته ضوابط
لتدخل جملس اإلدارة يف عملية االستحواذ ،بحيث يكون تدخله لصالح املسامهني ال لصدّ
االستحواذ ،بأن يفصح هلم عن مجيع البيانات التي جتعل قرارهم قرار ًا مستنري ًا ،وأن يويص
بعرض منافس يف حال وجوده.
التوصيات:
انتهت الباحثة إىل ترجيح مبدأ حياد جملس اإلدارة أي النهج الذي سار عليه القانون
اإلمارايت بالنظر لكونه ينسجم مع املبادىء التي يقوم عليها قانون الرشكات التجارية يف
الدولة ،ومن أجل حتقيق محاية مثىل للرشكة ومسامهيها تويص الباحثة باآليت:
 -1تنظيم أحكام االستحواذ املوضوعية ضمن قانون الرشكات التجارية االحتادي،
ألمهية هذه األحكام وأثرها عىل املراكز القانونية يف الرشكة ،عىل أن يتوىل القانون الفرعي
الصادر عن هيئة األوراق املالية والسلع تنظيم اجلوانب اإلجرائية.
 -2إعادة صياغة الفقرة الرابعة من املادة العرشين من قرار هيئة األوراق املالية والسلع
املتعلق باالستحواذ ،التي تتناول حتديد الترصفات املحظور عىل جملس اإلدارة إتياهنا جتسيد ًا
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ملبدأ احلياد ،حيث تضمنت املادة يف بنودها املتعددة أكثر من مدى زمني للحظر ،فيستحسن
توحيد هذا املدى بجعله يبدأ يف كل األحوال من تاريخ العلم بوجود عرض االستحواذ ،أو
من تاريخ اإلعالن عن نية االستحواذ أهيام أسبق وحتى انتهاء فرتة رسيان العرض.
 -3التنسيق بني الفقرة الرابعة من املادة العرشين من قرار اهليئة التي حتظر عىل جملس
اإلدارة عقد اتفاق يكون حافز ًا عىل بيع األوراق املالية أو االحتفاظ هبا ،وبني املادة الثانية
عرشة التي جتيز تقديم عروض منافسة وترجح العرض املنافس املوىص به من قبل جملس
إدارة الرشكة املستهدفة باالستحواذ برشط أن ال يكون له أي صلة بأعضاء جملس إدارة اجلهة
مقدمة العرض املنافس .وذلك بتحديد طبيعة االتفاقات التي حيظر عىل جملس اإلدارة
عقدها ،واستثناء االتفاق مع مستحوذ منافس إذا كان حيقق مصلحة الرشكة وفق معيار
موضوعي منضبط بأن يكون سعر العرض املنافس أعىل من سعر العرض األول.
 -4إزالة التعارض بني الفقرة الرابعة من املادة العرشين من قرار اهليئة التي حتظر عىل
جملس اإلدارة االتفاق عىل ترتيب تعويض يكون حافز ًا للتعامل أو االمتناع عن التعامل
باألوراق املالية للرشكة ،وبني املادة احلادية والعرشين من القرار التي جتيز االتفاق عىل رسوم
إهناء بني جملس إدارة الرشكة املستهدفة باالستحواذ واملستحوذ ،ألن رسوم اإلهناء هي عبارة
عن تعويض اتفاقي تلتزم الرشكة املستهدفة بأدائه للمستحوذ يف حال تسببت يف فشل
العرض.
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