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?????? ?? ?????? Al-Rashidi:

[د .حسين محيسن الرشيدي]

الشفعة في األسهم

*

تعليق عىل احلكم الصادر من الدائرة األوىل جتاري مدين حكومة يف حمكمة
االستئناف الكويتية بتاريخ  ،2017/10/1يف الطعنني رقم ،1704
 ،2017/1783جتاري مدين حكومة ،غري منشور.

الدكتور
*
حسين محيسن الرشيدي

الملخص
ُعرض عىل حمكمة االستئناف نزاع حول مدى جواز اسرتداد املساهم يف رشكة مسامهة
مقفلة قابضة األسهم التي باعها مساهم آخر بموجب احلق يف الشفعة الذي نظمه القانون
املدين ،وقد قضت املحكمة (يف تاريخ  ،2017/10/1يف الطعنني رقم ،1704
 ،2017/1783جتاري مدين حكومة ،غري منشور) بجواز اسرتداد املساهم لألسهم املباعة
بناء عىل حقه يف الشفعة باعتبار أن قانون الرشكات مل ينظم اسرتداد املساهم ألسهم الرشكة
املقفلة ولذلك وجب الرجوع إىل أحكام القانون املدين.
ونرى أن حكم حمكمة االستئناف حمل التعليق منتقد ،أوالا :وإن مل ينظم املرشع اسرتداد
أسهم الرشكة القابضة إال أنه أحال يف تنظيمها إىل األحكام التي تنظم شكل الرشكة التي
تتخذه ،ويف القضية املعروضة كانت الرشكة القابضة تتخذ شكل رشكة املسامهة املقفلة التي
نظم املرشع حق املساهم فيها باسرتداد األسهم املعروضة للبيع .ثاني اا :أن املحكمة مل تتبع
ترتيب املصادر الرسمية للقاعدة القانونية املنظمة للرشكات وهي قانون الرشكات ثم القوانني
التجارية ،ثم العرف التجاري .ثالث اا :أن احلق يف الشفعة يرد عىل حق عيني شائع ،وليست هذه
احلالة يف األسهم إذ هي حق شخيص.
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/6/16
 أستاذ القانون املدين املاساعد  -كلية احلقوق  -جامعة الكويت.
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المقدمة
تعليق عىل احلكم الصادر من الدائرة األوىل جتاري مدين حكومة يف حمكمة االستئناف
بتاريخ  ،2017/10/1يف الطعنني رقم  ،2017/1783 ،1704جتاري مدين حكومة ،غري
منشور.
عرض للحكم حمل الدراسة:
تتلخص وقائع الدعوى يف أن أحد املاسامهني يف رشكة ماسامهة قابضة قد باع أسهمه بتاريخ
 ،2015/6/11ثم علم ماساهم هبذا البيع يف تاريخ  2016/8/21ومن ثم طلب اسرتداد
األسهم املباعة أخذا بالشفعة ،عىل سند من أن قانون الرشكات والنظام األسايس مل ينظام
ترصف املاسامهني يف أسهمهم ،وطالب بالتايل بتطبيق أحكام احلق يف الشفعة املنصوص عليه
باملادتني  892 ،891من القانون املدين؛ وبجلاسة  2017/5/8حكمت حمكمة أول درجة
بأحقية رافع الدعوى يف اسرتداد عدد  8600890سهام والتي باعتها املدعى عليها ،وحلول
املدعي حمل املشرتي يف عقد البيع وبذات رشوطه أخذا بالشفعة.
بيد أن املدعي قدم طعنا يف هذا احلكم عىل اعتبار أن مبلغ املائة دينار املقررة كأتعاب حماماة
فعلية ال تتناسب مع ما أنفقه من أتعاب املحاماة إلقامة الدعوى ومبارشهتا من قبل ثالثة
مكاتب حماماة؛ كام طعنت املدعى عليها (والتي متثل األسهم املباعة جزءا من رأس ماهلا) عىل
احلكم باالستئناف وأقامت طعنها عىل ثالثة أسباب :أوهلا خمالفة القانون إذ صدر احلكم من
دائرة جتاري مدين كيل حكومة يف حني أن حمل الدعوى هو اسرتداد أسهم تم بيعها يف رشكة
ماسامهة مقفلة مما ترسي عليه أحكام قانون رقم  7لاسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال
وتنظيم نشاط األوراق املالية وختتص بنظرها دائرة أسواق املال باملحكمة الكلية؛ ثانيها:
اخلطأ يف تطبيق القانون حيث استند احلكم إىل أحكام الشفعة املنصوص عليها يف القانون
املدين يف حني أن الترصف يف أسهم الرشكة بالبيع ،وقد أجاز النظام األسايس للرشكة
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للرشكاء حرية هذا الترصف ،هو ترصف جتاري ترسي عليه أحكام قانون الرشكات وقانون
أسواق املال وال ترسي عليه أحكام القانون املدين؛ فضال عن أن أحكام الشفعة يف شأن
الرشيك عىل الشيوع إنام حملها الشيوع يف ملكية األسهم وليس املاسامهة يف الرشكة؛ ثالثها:
القصور يف التاسبيب وخمالفة الثابت باألوراق .ذلك أن النظام األسايس للرشكة مل يتضمن
حظرا عىل حرية الرشكاء يف الترصف يف األسهم وأن الثابت من األوراق أن اجلمعية العمومية
للرشكة انعقدت بتاريخ  2013/6/17وقررت أحقية الرشكاء يف الترصف يف األسهم للغري
دون قيد.
ضمت حمكمة االستئناف االستئنافني لالرتباط وقدرت -بالناسبة لطعن املدعي -أتعاب
املحاماة الفعلية بخماسامئة دينار؛ أما بالناسبة الستئناف املدعى عليها ،فقد قضت املحكمة بأن
املاستأنفة رشكة ماسامهة مقفلة وغري مدرجة بالبورصة بام ال ينعقد االختصاص بنظر الدعوى
لدائرة أسواق املال باملحكمة الكلية ويضحي معه النعي األول عىل غري أساس؛ وردا عىل ما
أثارته بأن قانون الرشكات رقم  1لاسنة  2016هو ما جيب تطبيقه عىل واقعة الدعوى وليس
أحكام الشفعة يف القانون املدين فهو غري سديد ألنه مع قيام القانون اخلاص فإنه ال يرجع إىل
أحكام القانون العام إال فيام فات القانون اخلاص من األحكام؛ إذ ال جيوز إهدار القانون
اخلاص إلعامل القانون العام ملا يف ذلك من منافاة رصحية للغرض الذي من أجله وضع
القانون اخلاص؛ إال أن رشط ذلك أن يتطابق موضوع القانونني أو تتعارض أحكامهام؛ أما
إن كان لكل منهام جمال لتطبيقه خيتلف عن اآلخر فال يكون هنالك إهدار والناسخ ألن
القانون اخلاص يعترب استثناء من القانون العام حيد من عموم أحكامه فيقيدها ويناسخها فيام
جاء بتخصصه فحاسب؛ ومن ثم يرسي كل منهام يف نطاقه؛ وحيث إن الثابت من عقد تعديل
النظام األسايس للرشكة املاستأنفة أهنا رشكة ماسامهة قابضة وأهنا غري مدرجة يف البورصة مما
ال ترسي عليها أحكام القانون رقم  7لاسنة  2010بشأن أسواق املال وكان قانون الرشكات
رقم  1لاسنة  2016قد تناول تنظيم األحكام املتعلقة بالرشكات القابضة يف الباب احلادي
عرش دون أن يتناول بالتنظيم األحكام املتعلقة بحق باقي الرشكاء يف اسرتداد األسهم املباعة
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لغري الرشكاء مما يفاسح املجال لتطبيق القواعد العامة للشفعة يف القانون املدين ،وبالتايل أيدت
حمكمة االستئناف احلكم املاستأنف ورفضت االستئناف يف هذا اخلصوص.
ولذلك حكمت املحكمة:
أوال :بقبول االستئنافني شكال.
ثانيا :يف موضوع االستئناف رقم  2017/1704بتعديل احلكم املاستأنف فيام قدره من
أتعاب حماماة فعلية مبلغ مخاسامئة دينار وتأييده فيام عدا ذلك.
ثالثا :يف موضوع االستئناف رقم  2017/1784برفضه ،وألزمت املاستأنفة املرصوفات
وأتعاب املحاماة(.)1
التعليق:
إن هذا احلكم قد تطرق يف حيثياته إىل عدة مواضيع مرتبطة فيام بينها :فبعدما استبعدت
املحكمة تطبيق قانون رقم  7لاسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط
األوراق املالية ،وبالتايل استبعدت اختصاص دائرة أسواق املال يف املحكمة الكلية ،بحثت
أي القانونني واجب التطبيق عىل عقد بيع األسهم؛ أهو القانون التجاري أم القانون املدين؟
منتهية إىل تطبيق أحكام احلق يف الشفعة الواردة يف القانون املدين؛ ونرى أن املحكمة قد
أصابت يف استبعادها الختصاص دائرة أسواق املال حيث إهنا ختتص وفقا للامدة  108ف 2
من قانون رقم  7لاسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية
بالفصل يف الدعاوى املتعلقة باملنازعات التجارية واملدنية واإلدارية الناشئة عن تطبيق أحكام
هذا القانون واألنظمة واللوائح اخلاصة باسوق األوراق املالية ،ومنازعات التنفيذ املوضوعية
املتعلقة باألحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه املنازعات ،وال ريب أن تطبيق هذا
( )1وقد طعنت املدعى عليها باحلكم أمام حمكمة التمييز بالطعن رقم  2057لاسنة  2017وصدر قرار من الدائرة التجارية
الرابعة بتاريخ ( 2018/4/4غري منشور) بعدم قبول الطعن النعدام مصلحتها يف الطعن إذ إن املصلحة مثبتة للبائع
واملشرتي اللذين ارتضيا احلكم بعدم طعنهام فيه.
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القانون ال يمتد إىل الرشكات املاسامهة املقفلة إذ ال تتداول يف البورصة ،فوفقا للفقرة الثالثة
من املادة  242من قانون الرشكات "ويف مجيع األحوال تعترب كل رشكة ماسامهة مقفلة
أدرجت أسهمها للتداول يف البورصة رشكة ماسامهة عامة من تاريخ اإلدراج ،وينطبق هذا
احلكم عىل رشكات املاسامهة املقفلة املدرجة يف البورصة وقت العمل هبذا القانون" ،فبمفهوم
املخالفة ،طاملا مل تدرج أسهم رشكة املاسامهة املقفلة يف البورصة فإهنا تبقى مقفلة.
إن اإلشكاليات التي يثريها احلكم حمل الدراسة هي مدى سلطة املاساهم يف اسرتداد
األسهم التي يبيعها املاساهم اآلخر ،وهل له أن يامرس احلق يف الشفعة( )2السرتدادها من
املشرتي؟ (املبحث الثاين) ،وقبل هذا جيب حتديد القانون واجب التطبيق عىل اسرتداد
األسهم أهو القانون املدين أم القانون التجاري؟ (املبحث األول).

املبحث األول:
استبعاد تطبيق أحكام القانون املدين عىل اسرتداد األسهم

فضلت حمكمة االستئناف تطبيق القانون املدين عىل قانون الرشكات وعىل القوانني
التجارية عموما فيام يتعلق باسرتداد األسهم املباعة لغري املاسامهني ،وقد استندت –يف ذلك-
إىل أن قانون الرشكات سالف الذكر قد تناول تنظيم األحكام املتعلقة بالرشكات القابضة يف
الباب احلادي عرش (املواد  )249-243دون أن يتناول تنظيم األحكام املتعلقة بحق باقي
الرشكاء يف اسرتداد األسهم املباعة لغري املاسامهني؛ وتثري هذه احلجة التاساؤل حول وجود
نقص ترشيعي يف قانون الرشكات بأن مل يقم بتنظيم اسرتداد األسهم املباعة (املطلب األول)،
وحول القانون واجب التطبيق يف هذه احلالة (املطلب الثاين).

( )2أثري اخلالف حول تكييف احلق يف الشفعة أهو حق حقيقة أم خيار؟ وبرغم أن املرشع ياستعمل مصطلح "احلق يف
الشفعة" إال أن الراجح أهنا خيار للرشيك املشاع بني أمرين :له اسرتداد احلصة املباعة أو عدم اسرتدادها؛ انظر :حاسام
الدين كامل األهواين ،أسباب كاسب امللكية يف القانون املدين الكويتي ،الطبعة األوىل ،ذات الاسالسل ،1987 ،الكويت،
ص 205؛ إبراهيم أبو الليل ،خيار الشفعة ،احلقوق ،سنة  ،12عدد  ،1988 ،2ص  .91-11ومع ذلك ،سناستعمل
مصطلح "احلق يف الشفعة" جلريانه عىل ألاسنة املختصني ويف كتاباهتم وألن املرشع قد استعمله.
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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املطلب األول:
عدم وجود نقص يف قانون الرشكات
برغم أن املرشع مل يتناول يف الباب احلادي عرش (املواد  )249-243املخصص للرشكة
القابضة حق املاساهم فيها باسرتداد األسهم املباعة ،إال أن املادة  244من قانون الرشكات
حددت األشكال التي من املمكن أن تتخذها الرشكة القابضة وجعلت من بينها رشكة
املاسامهة؛ ثم أتت املادة  248من قانون الرشكات لتعلن أنه "ختضع الرشكة القابضة ألحكام
الرشكة التي اختذت شكلها فيام ال يتعارض مع أحكام هذا الباب" .وألن احلكم حمل الدراسة
يتعلق برشكة ماسامهة مقفلة قابضة ،كان عىل حمكمة االستئناف تطبيق األحكام املنظمة لرشكة
املاسامهة املقفلة ،فهل احتوت عىل قواعد السرتداد األسهم املباعة؟
عىل خالف ما ذهبت إليه حمكمة االستئناف ،نعتقد أن قانون الرشكات احتوى من
األحكام املنظمة السرتداد األسهم التي يبيعها املاساهم للغري ما يغني عن اللجوء إىل تطبيق
أحكام القانون املدين ،فاألصل –وفقا للفقرة الرابعة من املادة  178من قانون الرشكات -أن
للماساهم احلق يف الترصف يف األسهم اململوكة له ملن شاء ودون أي قيد؛ وإن كان هذا احلكم
قد ورد يف النصوص املتعلقة برشكة املاسامهة العامة إال أن له حمال للتطبيق عىل رشكات
املاسامهة املقفلة بموجب الفقرة الثالثة من املادة  234من قانون الرشكات والتي تقيض بأنه
"فيام عدا األحكام الواردة يف هذا الباب ،ترسي عىل رشكة املاسامهة املقفلة األحكام اخلاصة
برشكة املاسامهة العامة".
وهنالك نص خاص يف رشكات املاسامهة املقفلة يؤكد عىل هذا األصل ويورد عليه
استثناءين؛ وهو نص املادة  238من قانون الرشكات الذي يقيض بأنه "فيام عدا الرشكات
املدرجة يف البورصة ،جيوز أن يتضمن عقد رشكة املاسامهة املقفلة تقييد حق املاساهم يف
الترصف يف أسهمه بالقيدين التاليني أو بأحدمها -1 :اشرتاط حق أولوية للماسامهني يف
الرشكة يف رشاء األسهم التي يرغب مالكها يف بيعها -2 .اشرتاط موافقة جملس اإلدارة عىل
مشرتي األسهم"؛ وياستفاد من هذه املادة أن األصل هو حرية املاساهم يف الترصف يف أسهمه
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طاملا اليوجد أي من هذين القيدين يف عقد الرشكة أو نظامها األسايس ،فإن وجد أحدمها
وجب إعامله وبذلك ال تكون للماساهم احلرية يف الترصف فيام يملكه من أسهم؛ ويف هذه
احلالة وضحت املادة  239من قانون الرشكات اإلجراءات التي جيب عىل املاساهم اتباعها
"إذا كان عقد رشكة املاسامهة املقفلة يتضمن نصا عىل أفضلية املاسامهني يف رشاء األسهم،
وجب عىل املاساهم قبل الترصف فيها إخطار الرشكة برشوط البيع ،وال يكون الترصف يف
األسهم نافذا ًإال بعد انقضاء عرشة أيام عىل تاريخ اإلخطار دون أن يتقدم أي من املاسامهني
بطلب رشاء األسهم ،فإذا تقدم أحد املاسامهني لرشاء األسهم ،تعني أن يتم ذلك بالاسعر
الوارد برشوط البيع".
إذن ينظم املرشع اسرتداد األسهم التي سيتم بيعها من خالل تنظيمه ملا سامه "حق
األولوية" وياسميه أحيانا بـ"حق األفضلية" وهو ما يطلق عليه الفقه مصطلح "حق
االسرتداد"؛ وهو رشط يرد يف عقد الرشكة يقيد تداول األسهم ،للحيلولة دون دخول
األجنبي بني الرشكاء( .)3وقد جعل املرشع األصل حرية املاساهم يف الترصف يف األسهم التي
يملكها ،ما مل يوجد أحد هذين القيدين :حق األولوية للماسامهني يف الرشكة يف رشاء األسهم
التي ستباع أو اشرتاط موافقة جملس اإلدارة عىل بيع األسهم؛ ويقرتب هذان القيدان من احلق
يف الشفعة من حيث اهلدف( ،)4وإن كانت رشكة املاسامهة املقفلة تعد من رشكات األموال إال
أهنا تقوم بني عدد حمدد من الرشكاء وتكون شخصياهتم حمل اعتبار إما لرابطة قرابة أو
صداقة ،وموازنة بني هذه الصلة وأال يكون املاساهم حبياسا لاسهمه؛ فنظم املرشع حق

( )3أمحد امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،اجلزء الثاين ،القواعد اخلاصة للرشكات ،الطبعة الثانية ،جملس النرش
العلمي ،2015 ،الكويت ،ص .655
( )4برغم ما بني احلق يف الشفعة واحلق يف االسرتداد من فوارق إال أنه قد يكون اشرتاكهام يف اهلدف وهو جتنب أن يدخل
أجنبي يف رابطتهم ،سبب يف تكييف بعض الفقه للحق يف االسرتداد بأنه احلق يف الشفعة (مثال :سليامن الاسعوي ،القيود
الواردة عىل حرية تداول األسهم يف الرشكة املاسامهة ،رسالة ماجاستري ،جامعة اإلمام حممد بن سعود1430 ،هـ ،الاسعودية،
ص  179وما يليها؛ عبدالرمحن قرمان ،حق الرشكاء يف االسرتداد ،دراسة حلق الشفعة يف قانون الرشكات ،الطبعة الثانية،
دار النهضة العربية ،القاهرة)1995 ،؛ وهلذا استحاسنا أن نرفق يف هناية التعليق جدوال يوضح االختالف بينهام.
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االسرتداد ،وبه جعل للماساهم أن يترصف يف أسهمه ملن أراد وسمح لبقية املاسامهني أن
يتجنبوا دخول األجنبي يف الرشكة مما يعيق إدارهتا وحاسن سريها(.)5
وقد أوضح املرشع الرشوط املوضوعية حلق االسرتداد وهو أنه قارص عىل رشكات
املاسامهة املقفلة إذ إن طبيعته تصطدم مع رسعة تداول أسهم رشكات املاسامهة العامة يف
البورصة ،وهلذا استبعدت املادة  238من قانون الرشكات –رصاحة -الرشكات املدرجة يف
البورصة؛ فإذا قرر جملس اإلدارة إدراج رشكة املاسامهة املقفلة يف البورصة فإنه –ضمنا -قد
قرر إلغاء هذا القيد وحتويلها -يف نفس الوقت -إىل رشكة ماسامهة عامة لزوال الطابع
الشخيص بني الرشكاء ،فألي أحد رشاء أسهمها وبذلك يصبح رشيكا فيها ،وهذا ما تؤكده
الفقرة الثالثة من املادة  242من قانون الرشكات بقوهلا "ويف مجيع األحوال تعترب كل رشكة
ماسامهة مقفلة أدرجت أسهمها للتداول يف البورصة رشكة ماسامهة عامة من تاريخ اإلدراج".
ويشرتط أيضا أن ينص -رصاحة -عىل حق االسرتداد إما يف عقد الرشكة وإما يف نظامها
األسايس( ،)6ألن احلق يف اسرتداد األسهم استثناء من األصل وهو حرية تداول األسهم دون
التقيد بشخص أو جهة ،فهو ال يفرتض وإنام ال بد من التعبري عنه رصاحة ،وقد قيض "أنه
من املقرر أنه وإن كان األصل أن قابلية الاسهم للتداول مطلقة بمعنى أن املاساهم ال يكون
حبيس الاسهم الذي يملكه إال أنه جيوز النص يف نظام الرشكة عىل حق اجلمعية العمومية يف
تقييد حرية املاساهم يف التنازل عن أسهمه برشوط معينة"(.)7

( )5طعمة الشمري ،عبد اهلل احليان ،الوسيط يف رشح قانون الرشكات الكويتي ،الطبعة الثالثة ،بدون نارش،2018 ،
الكويت ،ص  343وما يليها؛ أمحد امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،اجلزء الثاين ،القواعد اخلاصة للرشكات،
مرجع سابق ،ص 655؛ عبد الرمحن قرمان ،مرجع سابق ،ص .107
( )6يعقوب رصخوه ،األسهم وتداوهلا يف الرشكات املاسامهة يف القانون الكويتي ،الطبعة الثانية ،1994-1993 ،مؤساسة
دار الكتب ،الكويت ،ص 404؛ عبد األول باسيوين ،مبدأ حرية تداول األسهم يف رشكات املاسامهة ،الطبعة األوىل ،دار
الفكر اجلامعي ،2008 ،اإلسكندرية ،ص .276
( )7متييز ،2011/5/11 ،طعن رقم  2008/1396جتاري ،املجلة سنة  ،39اجلزء الثاين ،ص .89
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أما من حيث الرشوط اإلجرائية ،فقد أوجب املرشع –يف املادة  239من قانون
الرشكات -عىل املاساهم قبل الترصف يف أسهمه إخطار الرشكة برشوط البيع حتى تتمكن
من إبالغ بقية املاسامهني لكي يامرسوا حقهم يف االسرتداد -إذا ما رغبوا -خالل عرشة أيام
من تاريخ اإلخطار ،وعىل من يتقدم من املاسامهني بطلب رشاء األسهم أن يدفع الاسعر الوارد
برشوط البيع بني املاساهم البائع واملشرتي األجنبي ،فإن مل يتقدم أحد بطلب الرشاء أصبح
ترصف املاساهم يف أسهمه للمشرتي األجنبي نافذا.
وفيام يتعلق باشرتاط عقد رشكة املاسامهة املقفلة عىل رضورة موافقة جملس اإلدارة عىل
َعني عىل جملس اإلدارة -يف حالة رفضه لشخص املشرتي -رشاء
مشرتي األسهم ،فانه يت ّ
األسهم حلاساب الرشكة خالل عرشة أيام من تاريخ إخطار املجلس بطلب املوافقة ،ويتم

الرشاء يف هذه احلالة بالاسعر الذي اتفق املاساهم عىل بيع أسهمه به ،تطبيقا لنص املادة 240
من قانون الرشكات.
نخلص مما سبق إىل أن قانون الرشكات مل يعرته نقص بشأن بيع املاساهم يف رشكة املاسامهة
املقفلة ألسهمه؛ بل نظم املرشع هذه املاسألة بأن جعل األصل هو حرية الترصف واالستثناء
هو تقييد حق املاساهم يف الترصف يف أسهمه إذا ورد يف العقد أو النظام األسايس بند يقيض
بذلك ،وهذا ما استندت إليه –باإلضافة إىل أسانيد أخرى -املحكمة الكلية للفصل يف ذات
املوضوع ضد ذات املدعي نافية احتواء عقد الرشكة قيودا عىل حق املاساهم يف الترصف يف
أسهمه؛ فبعدما عرضت نصوص املواد  240 ،239 ،238من قانون الرشكات رصحت أنه
"مما مفاده أن املرشع مل حيظر عىل الرشكاء يف الرشكة( )8املاسامهة املقفلة االتفاق عىل أن يتضمن
نظامها األسايس حق الرشيك يف بيع أسهمه للغري ،ومل يقيد اجلمعية العمومية هلذه الرشكة
من اختاذ مثل هذا التعديل عىل نظامها األسايس إن تم .و ّملا كان ذلك وهديا به وكان الثابت
باألوراق ومن حمرض اجتامع اجلمعية العمومية غري العادية لرشكة ( )...القابضة املقفلة
املنعقدة يف  2013/6/17أهنا قررت بأحقية املاسامهني فيها يف الترصف يف أسهمهم للغري،
( )8هكذا يف األصل ،واألصح "رشكة املاسامهة املقفلة".
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ومل جتعل عىل هذا الترصف قيدا ،مما يكون معه ترصف أي من املاسامهني يف حصته بالبيع هو
ترصف جتاري ال يعرتضه وال ياسقطه حق الشفعة الذي حمله القانون املدين واملنازعات التي
حيكمها"(.)9
ويف حكمني هلا أيدت حمكمة االستئناف أحكام املحكمة الكلية إذ تقول "أن تقييد حق
املاساهم يف الترصف يف أسهمه بالرشكة املقفلة بأي من هذين القيدين باعتباره استثناء من
األصل العام هو أمر جوازي هلا فيجوز هلا أن تضمنه عقدها فيصبح قيدا عىل املاسامهني أو ال
تضمنه عقدها فيكون ماسامهوها يف حل من هذا القيد ،وملا كانت املاستأنف ضدها اخلاماسة
وهي رشكة ماسامهة مقفلة غري مدرجة بالبورصة وقد خال نظامها األسايس – وهو ما يمثل
جزءا من عقدها وفقا للامدة العارشة من قانون الرشكات -من إعطاء أية أولوية للماسامهني
فيها لرشاء األسهم التي يريد مالكها بيعها ،بل ورد بامدهتا رقم  11من نظامها األسايس
املعدلة أنه يف حالة رغبة أحد املاسامهني يف بيع أسهمه أو جزء منها فإنه حيق له ذلك سواء كان
البيع ألحد املاسامهني أو للغري فحررت حق املاساهم يف بيع أسهمه للغري من أي قيد ماسايرة
يف ذلك لألصل العام"(.)10
ولو سلمنا جدال بوجود نقص ترشيعي يف قانون الرشكات ،فإننا نرى أنه ما كان ينبغي
للمحكمة املصدرة للحكم حمل الدراسة أن تلجأ إىل القانون املدين لتاستمد منه قاعدة قانونية،
إذ ال يعد مصدرا رسميا مبارشا ،وهذا ما سنتناوله بالبحث يف املطلب الثاين.

( )9كلية ،2017/2/14 ،قضية رقم  2016/134جتاري مدين كيل حكومة ،غري منشور ،ويف ذات املوضوع انظر :كلية،
 ،2017/12/19قضية رقم  2017/196جتاري مدين كيل حكومة-أسواق مال ،غري منشور؛ كلية،2017/1/31 ،
قضية رقم  2017/2جتاري مدين كيل حكومة ،غري منشور.
( )10استئناف ،2018/5/31 ،طعن رقم  2017/25جتاري أسواق مال ،غري منشور؛ استئناف،2018/3/28 ،
طعن رقم  2017/2813جتاري مدين حكومة ،غري منشور.
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املطلب الثاين:
مصادر القاعدة القانونية وفق اا لقانون الرشكات
إن القانون املدين يمتاز عن بقية القوانني بأمهية بالغة ،حيث ُيلجأ ألحكامه لتكملة ما
يعرتي القوانني األخرى من نقص ،وهلذا يوصف بأنه الرشيعة العامة لبقية القوانني ال سيام
القانون التجاري ،فإن "القانون املدين يعد الرشيعة العامة الواجبة التطبيق يف كل ما مل يرد به
نص خاص يف القانون التجاري ،ومن ثم يعد الترشيع املدين مصدرا هاما من مصادر القانون
التجاري بمعناه الواسع"( .)11ولكن حتى يطبق القانون املدين عىل غري املاسائل املدنية ال بد
أن يأيت القانون اخلاضعة له تلك املاسائل خاليا من أي حكم ينظمها ،وهذا ما عرب عنه احلكم
حمل الدراسة بقوله "من املقرر أنه مع قيام القانون اخلاص ال يرجع إىل أحكام القانون العام
إال فيام فات القانون اخلاص من األحكام – إذ ال جيوز إهدار القانون [اخلاص] إلعامل
القانون العام ملا يف ذلك من منافاة رصحية للغرض الذي من أجله وضع القانون اخلاص."-
وبناء عىل ما سلف قامت املحكمة بتطبيق القانون املدين بعدما استبعدت أحكام قانون
الرشكات رقم  1لاسنة  2016بحجة أنه قد تناول تنظيم األحكام املتعلقة بالرشكات القابضة
يف الباب احلادي عرش (املواد  )249-243دون أن يتناول تنظيم األحكام املتعلقة بحق باقي
الرشكاء يف اسرتداد األسهم املباعة لغري الرشكاء ،وقد رددنا عىل هذه احلجة وأثبتنا عدم
وجود نقص يف تنظيم قانون الرشكات السرتداد األسهم.
وألن الترشيع عمل برشي قد يعرتيه النقص ،وألن سلوك الناس غري ٍ
متناه بينام الترشيع
ٍ
متناه ،حيتاط املرشع –عند سنه للترشيعات -بأن حيدد مصادر أخرى للقاعدة القانونية تيل
الترشيع من حيث اإللزام ،وذلك حتى يواكب الترشيع تطور املجتمع ،فكل ترشيع يبني يف
الغالب -مصادر قواعده الرسمية التي جيب عىل القايض اللجوء هلا للفصل يف النزاعاملعروض أمامه؛ فهذا القانون املدين حيدد يف الفقرة الثانية من املادة األوىل أنه "إن مل يوجد

( )11حاسني املرصي ،القانون التجاري الكويتي ،الطبعة الثانية ،مؤساسة دار الكتب ،1996 ،الكويت ،ص .56
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نص ترشيعي ،حكم القايض وفقا ألحكام الفقه اإلسالمي ،األكثر اتفاقا مع واقع البالد
ومصاحلها فإن مل يوجد حكم بمقتىض العرف" ،وقد قيض يف هذا اخلصوص أن "النص يف
املادة األوىل من القانون املدين عىل أن (ترسي النصوص الترشيعية عىل املاسائل التي تتناوهلا
هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن مل يوجد نص ترشيعي حكم القايض وفقا ألحكام
الفقه اإلسالمي األكثر اتفاقا مع واقع البالد ومصاحلها فإن مل يوجد حكم بمقتىض العرف)،
مفاده أن القايض يلتمس أوال احلكم املنطبق عىل املنازعة املطروحة يف نصوص الترشيع فإن
مل يوجد نص ترشيعي التمس القايض احلكم يف أحكام الفقه اإلسالمي األكثر اتفاقا مع واقع
البالد ومصاحلها وإال حكم بمقتىض العرف باعتباره مصدرا احتياطيا للترشيع"(.)12
أما قانون التجارة الكويتي فقد نص يف مادته الثانية عىل أنه "ترسي عىل املاسائل التجارية
قواعد العرف التجاري فيام مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون أو غريه من القوانني املتعلقة
باملاسائل التجارية ويقدم العرف اخلاص أو املحيل عىل العرف العام فإذا مل يوجد عرف جتاري
طبقت أحكام القانون املدين" ،بينام الفقرة الثانية من املادة األوىل من مواد إصدار قانون
الرشكات رقم  1لاسنة  2016قد حددت مصادر القاعدة القانونية بقوهلا "ترسي قواعد
العرف التجاري فيام مل يرد يف شأنه نص يف هذا القانون أو يف غريه من القوانني التجارية".
ففي فرضية وجود نقص يف قانون الرشكات ،كان عىل القايض أن يلجأ –أوال -إىل
القوانني التجارية األخرى مثل قانون التجارة الكويتي الصادر باملرسوم بالقانون رقم 68
لاسنة  1980والقوانني املعدلة له والقانون رقم  7لاسنة  2010والقوانني املعدلة له؛ خاصة
بالناسبة لبيع األسهم حيث تنص املادة  173من قانون الرشكات عىل أنه "خيضع تداول
األسهم ألحكام القانون رقم  7لاسنة  2010املشار إليه ،وما تصدره اهليئة [أي هيئة أسواق
املال] من قواعد هبذا الشأن".
( )12متييز ،2002/3/18 ،الطعنان  2001/207 ،206مدين ،املجلة ،سنة  ،30اجلزء األول ،ص 516؛ متييز،
 ،2008/2/12الطعنان  2004/530 ،486إداري ،منشور عىل موقع مركز تصنيف األحكام القضائية:
.http://ccda.kuniv.edu.kw
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فإن مل جيد القايض حكام يف الترشيعات التجارية طبق – ثانيا  -العرف التجاري ،وإن كان
العرف التجاري مصدرا احتياطيا للقاعدة القانونية ال يلجأ إليه إال عند وجود نقص يف
الترشيع ،فإنه يعد مصدرا مهام للقاعدة التجارية ويقدم عىل القانون املدين يف التطبيق ،فهو
أصدق املصادر تعبريا عن إرادة التجار ألنه يتكون نتيجة تفاعل الظروف املحيطة هبم يف
جتارهتم ،ثم هو مصدر مرن يتغري ويتطور بتطور املعامالت التجارية ،فهو أقرب مصادر
القاعدة القانونية للواقع ،وينبغي مالحظة أن العرف املقصود هنا هو العرف التجاري ال
العرف العام ملا للمعامالت التجارية من خصوصية اقتضتها الثقة والرسعة يف التعامل.
وبناء عىل ما سبق ،فإنه يؤخذ عىل احلكم حمل الدراسة أنه طبق مبارشة أحكام القانون
املدين يف حني –لو كان هنالك نقص ترشيعي -كان ينبغي عليه الرجوع للمصادر الرسمية
التي حددها املرشع ووفقا لرتتيبها (قانون الرشكات ثم الترشيعات التجارية ثم العرف
التجاري) ،ولقد أهدر احلكم كل قيمة للترشيعات التجارية والعرف ،بل قام بتعطيل النص
القانوين ،يف حني أن إعامل الكالم أوىل من إمهاله وفقا للقاعدة األصولية ،ولو افرتضنا أن
الترشيعات التجارية والعرف التجاري مل يتطرقا إىل حق املاساهم يف اسرتداد األسهم
املعروضة للبيع ،لكان لزاما عىل القايض أن يبني ذلك ويوضح سبب جلوئه للقانون املدين
متجاوزا بذلك املصادر الرسمية املذكورة آنفا.
ويف رفض تطبيق أحكام احلق يف الشفعة استندت بعض املحاكم إىل أن طبيعة تداول
األسهم ال تتوافق مع القانون املدين مدللة عىل ذلك بتفضيل املرشع تطبيق الترشيعات
التجارية والعرف التجاري عىل تطبيق القانون املدين إذ مل يعده قانون الرشكات ضمن مصادر
القاعدة القانونية التي حتكم الرشكات؛ وإننا نرى أنه من املاستحاسن اقتباس ما قالت حمكمة
االستئناف "إن أسهم الرشكات املاسامهة قابلة للتداول بالطرق التجارية دون اتباع القواعد
الواردة يف القانون املدين ،وداللة ذلك ما أورده نص املادة األوىل من قانون الرشكات من
رسيان قواعد العرف التجاري فيام مل يرد فيه نص يف هذا القانون أو غريه من القوانني التجارية
ونص الفقرة الاسادسة من املادة اخلاماسة من قانون التجارة بأن بيع أسهم الرشكات يعد من
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األعامل التجارية مراعاة للرسعة التي تتم هبا هذه املعامالت بام مفاده استبعاد أحكام وقواعد
القانون العام التي ال تتوافق مع طبيعة هذا النوع من املعامالت فال جيوز الرجوع إىل أحكام
القانون العام ألن يف اللجوء هلذه القواعد تفويتا للحكمة التي توخاها املرشع من وضع
القانون اخلاص"(.)13
فأحكام القانون املدين ال تتالءم مع طبيعة تداول أسهم الرشكات؛ كام أن رشوط تطبيق
احلق يف الشفعة –عىل وجه اخلصوص -ال تتوفر يف بيع أسهم الرشكات ،وهذا ما سنقوم
بتوضيحه يف املبحث الثاين.

املبحث الثاين:
استبعاد تطبيق أحكام احلق يف الشفعة

حيمي دستور دولة الكويت حق امللكية اخلاصة ويصوهنا فبعدما رصح يف املادة  16من أن
"حق امللكية ورأس املال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة االجتامعي وللثروة الوطنية،
وهي مجيعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتامعية ينظمها القانون" ،أعلن يف املادة  18أنه "ال
يمنع أحد من الترصف يف ملكه إال يف حدود القانون" ،وأتى القانون املدين وأكد يف مادته
 810عىل أن "ملالك اليشء أن ياستعمله وأن ياستغله وأن يترصف فيه ،يف حدود القانون".
والقيد الوارد يف عجز هذه املادة متقبل إذ إن للحقوق وظيفة اجتامعية ،وهو ما أشارت إليه
املادة  30من القانون املدين عندما أفصحت عن أنه "يكون استعامل احلق غري مرشوع إذا
انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته االجتامعية".
واحلق يف الشفعة يعد من القيود –االستثناءات -الواردة عىل األصل العام يف حرية املالك
يف الترصف يف ماله إىل الشخص الذي خيتاره ،ويف عدم زوال ملكية الشخص إال بإرادته أي

( )13استئناف ،2018/5/31 ،طعن رقم  2017/25جتاري أسواق مال ،حكم سابق؛ استئناف،2018/3/28 ،
طعن رقم  2017/2813جتاري مدين حكومة ،حكم سابق؛ كلية ،2017/11/26 ،قضية رقم  2016/4851جتاري
مدين كيل حكومة ،غري منشور.
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إقصاء املشرتي عن العقد وزوال ملكيته( ،)14وألن االستثناء ال يتوسع فيه وال يقاس عليه
فمن باب أوىل أال تطبق أحكامه عىل ماسائل ال ختضع له ،وما كان ينبغي للمحكمة أن تطبق
أحكام احلق يف الشفعة عىل حق املاساهم يف اسرتداد األسهم املعروضة للبيع؛ خاصة أن املرشع
وضع للحق يف الشفعة رشوطا حتد من نطاق تطبيقه وال تتوافر يف اسرتداد األسهم املعروضة
للبيع ،وهي أن يرد عىل حق من احلقوق العينية (املطلب األول) ،وأن يكون هذا احلق شائعا
بني عدة رشكاء (املطلب الثاين).

املطلب األول:
رضورة أن يكون حمل احلق يف الشفعة حق اا عيني اا

يعرف احلق العيني بأنه سلطة قانونية مبارشة ترد عىل يشء مادي معني ختول صاحبه
التمتع باليشء دون وساطة شخص آخر( ،)15وجيب أن يكون حمله شيئا ماديا ومعينا ومتقوما
باملال وأن يكون عىل األقل قابال للوجود إن مل يكن موجودا ،واحلقوق العينية ثامنية ،مخاسة
منها أصلية وهي تكون ماستقلة بذاهتا غري تابعة حلقوق أخرى (امللكية ،االنتفاع ،االستعامل،
االرتفاق ،الاسكنى)؛ وثالثة منها تكون تبعية أي تتبع حقا آخرا خلدمته وضامن تنفيذه (الرهن
الرسمي ،الرهن احليازي ،االمتياز) ،وقد عدَّ املرشع احلق يف الشفعة من ضمن أسباب كاسب
احلق العيني بني األحياء.
يتاساءل املرء يف هذا املوطن عن طبيعة احلق الذي يامرسه املاساهم عىل سهمه؟ هل يتمتع
بحق عيني عليه أو حق شخيص؟ يرتتب عىل إجابة هذا التاساؤل معرفة إذا كان تداول
األسهم يصلح أن يكون حمال للحق يف الشفعة أم ال؟ وقد اختلف الفقه حول تكييف احلق
الذي يامرسه املاساهم عىل سهمه ،فمنهم من ذهب إىل أنه يتمتع بحق شخيص باعتباره دائنا

( )14حاسام الدين األهواين ،مرجع سابق ،ص .200
( )15إبراهيم أبو الليل ،احلقوق العينية األصلية ،الكتاب األول ،حق امللكية ،الطبعة األوىل ،جملس النرش العلمي،
 ،2009الكويت ،ص .13
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عاديا للرشكة؛ وهذا هو رأي غالبية الفقه( ،)16ويرون أن احلصة التي يقدمها املاساهم تصبح
ملكا للرشكة وال يتبقى للماساهم يف مواجهتها إال حق شخيص من طبيعة منقولة هو حق
الدائنية الذي يمنحه نصيبا من األرباح أثناء حياة الرشكة والنصيب واحلق يف اقتاسام نواتج
التصفية مع باقي الرشكاء بعد تصفية موجودات الرشكة عقب انقضائها (.)17
ونجد أثر هذا التحليل الفقهي يف حكم ملحكمة التمييز مما يوحي بأهنا تؤيد هذا التوجه
وتنارصه إذ تقول "إن الرشكات تثبت هلا الشخصية املعنوية منذ تكوينها –ماستقلة عن
أشخاص الرشكاء فيها -ومن مقتىض ذلك أن تكون هلا ذمة مالية ماستقلة ومنفصلة عن ذمم
الرشكاء فيها ،ويرتتب عىل ذلك أن حصة الرشيك خترج عن ملكيته وتنتقل إىل الرشكة وال
يكون له بعد ذلك إال جمرد حصة يف ناسبة معينة من األرباح أو نصيب يف رأس املال عند
تصفية الرشكة"(.)18
أما التوجه الفقهي اآلخر فإنه يرى أن املاساهم يتمتع بحق ملكية عىل ما يملكه من أسهم،
وياستند أنصار هذا التوجه من الفقه إىل أن املاساهم ياستطيع أن يترصف يف سهمه بكافة أوجه
الترصفات كالبيع واهلبة والوصية والرهن؛ وسلطة الترصف هذه هي ذاهتا التي يتمتع هبا كل
مالك عىل ما يملكه من ممتلكات وحقوق()19؛ وقد رصحت الفقرة الرابعة من املادة 178
من قانون الرشكات بحق املاساهم بـ "الترصف يف األسهم اململوكة له" ،ومما يؤكد هذا
التكييف –وفقا لرأي أحدهم -هو "عدم جواز حجز أموال الرشكة استيفاء لديون مرتتبة يف

( )16عبدالرمحن قرمان ،مرجع سابق ،ص .31
( )17حاسني فتحي ،أحكام قانون الرشكات ،بدون رقم طبعة ،دار النهضة العربية ،2007 ،القاهرة ،ص  73وما يليها؛
عبد الفضيل أمحد ،الرشكات ،بدون رقم طبعة ،دار الفكر والقانون ،2011 ،املنصورة ،ص 116؛ سميحة القليويب،
الرشكات التجارية ،اجلزء األول ،النظرية العامة للرشكات ورشكات األشخاص ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية،
 ،1992القاهرة ،ص 100؛ يعقوب رصخوه ،مرجع سابق ،ص .89
( )18متييز ،2004/4/24 ،طعن  2000/219جتاري ،املجلة ،سنة  ،32اجلزء الثاين ،ص .31
( )19طعمة الشمري ،عبد اهلل احليان ،مرجع سابق ،ص 291؛ عبد الرمحن قرمان ،مرجع سابق ،ص .31
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ذمة أحد املاسامهني ،وإنام جيوز حجز أسهم املدين وأرباح األسهم"( ،)20كام أن منهم من
استند إىل أن جني املاساهم لثامر األسهم –األرباح -ما هو إال أثر حلق امللكية التي للماساهم
عىل سهمه( ،)21ويعتقد أنصار هذا التوجه أن حق امللكية ال يتأكد إال عند تصفية الرشكة
وتقاسيم موجوداهتا(.)22
ويف احلقيقة ،نحن ننترص للرأي األول الذي يعترب أن حق املاساهم عىل ما يملكه من أسهم
هو حق الدائنية؛ ألنه ليس للماساهم سلطة مبارشة عىل يشء مادي يكون حمال حلقه كام ياستلزم
حق امللكية العيني؛ فاملاساهم يترصف بمجموع حقوقه والتزاماته التي تنشأ من عقد الرشكة
والقانون جتاه الرشكة فهي لياست بأشياء ملموسة ،وما يتم تداوله هي شهادة الاسهم وهي
عبارة عن وثيقة للحق ال احلق ذاته ،وألن املاساهم ال ياستطيع أن حيصل عىل حقه يف األرباح
وممارسة حقه يف الرقابة إال من خالل تدخل شخص رشكة املاسامهة التي هي املدين فهو حق
دائنية .بمعنى آخر ،حق املاساهم ال خيوله سلطة مبارشة جتاه يشء مادي وإنام جتاه الذمة املالية
لرشكة املاسامهة.
وأما فيام خيص استدالهلم باسلطة املاساهم يف الترصف يف أسهمه بكافة أنواع الترصفات
الناقلة للملكية ،فمردود عليه ألن الدائن ياستطيع أيضا الترصف يف أسهمه عن طريق حوالة
احلق وهي عقد بمقتضاه ينقل الدائن (وياسمى باملحيل) حقه جتاه مدينه (وياسمى باملحال
عليه) إىل شخص آخر (ياسمى باملحال له) ليصبح دائنا بدال منه( .)23وقد تكون حوالة احلق
بيعا وبالتايل تطبق عليها أحكام البيع وذلك عندما يتقاىض املحيل من املحال عليه ثمنا هلا؛

( )20أمحد امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،اجلزء الثاين ،القواعد اخلاصة للرشكات ،مرجع سابق ،ص .336
( )21عبد األول باسيوين ،مرجع سابق ،ص .116
( )22أبو زيد رضوان ،رشكات املاسامهة والقطاع العام ،بدون رقم طبعة ،دار الفكر العريب ،1983 ،القاهرة ،ص .110
( )23إبراهيم أبو الليل ،أحكام االلتزام ،الطبعة الثالثة ،مؤساسة دار الكتب ،2004 ،الكويت ،ص .258
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وإن كانت دون مقابل فهي هبة وتطبق عليها أحكامها وهلم جرا( .)24وكذلك جيوز للمدين
أن يرهن لدائنه دينه الذي له يف ذمة مدينه .فوفقا للقانون املدين جيوز رهن املنقوالت املعنوية
رهنا حيازيا مادامت قابلة للبيع باملزاد العلني( ،)25حيث تنص املادة  1028عىل أنه "ال يكون
حمال للرهن احليازي إال ما يمكن بيعه استقالال باملزاد العلني من منقول وعقار" ،ويمثل
رهن الدين استثناء عىل القاعدة التي بمقتضاها ال ترد احلقوق العينية ،أصلية وتبعية ،إال عىل
أشياء مادية ،وال جيوز أن يكون حملها شيئا معنويا(.)26
وأيضا ال حجة هلم يف أن دائن املاساهم ال ياستطيع أن حيجز عىل أموال الرشكة وإنام حيجز
عىل أسهم املاساهم وأرباحها ،فمن املقرر أن حيجز الدائن عىل األموال التي توجد يف الضامن
العام ملدينه فقط ،وال ريب أن لرشكة املاسامهة املقفلة ذمة مالية ماستقلة عن ذمم املاسامهني(،)27
أما بالناسبة للحجز عىل أسهم املاساهم واألرباح فليس يف ذلك دليل عىل أن حق املاساهم عىل
أسهمه هو حق ملكية ،فام هو إال حجز ملا للمدين لدى الغري وقد نصت املادة  227من قانون
املرافعات أنه "جيوز لكل دائن بدين حمقق الوجود حال األداء أن حيجز ما يكون ملدينه لدى
الغري من املنقوالت أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة عىل رشط" ،وقد قرر املرشع يف
الفقرة الثانية من املادة  261من قانون املرافعات تطبيق أحكام حجز ما للمدين لدى الغري

( )24عبد الرسول عبد الرضا ،مجال فاخر النكاس ،الوجيز يف النظرية العامة لاللتزامات ،الكتاب الثاين ،أحكام االلتزام،
الطبعة الثالثة ،2015 ،مؤساسة دار الكتب ،ص  205وما يليها؛ إبراهيم أبو الليل ،أحكام االلتزام ،مرجع سابق ،ص
 258وما يليها.
( )25سامي الدريعي ،أحكام التأمينات العينية يف القانون الكويتي ،الطبعة األوىل ،النارش املؤلف ،2014 ،الكويت ،ص
 242؛ جابر حمجوب ،فايز الكندري ،التأمينات العينية يف القانون الكويتي ،بدون رقم طبعة ،مطبوعات كلية احلقوق،
 ،2004الكويت ،ص .296
( )26إبراهيم أبو الليل ،رشح أحكام القانون املدين الكويتي ،احلقوق العينية التبعية ،الطبعة األوىل ،جملس النرش العلمي،
 ،2010الكويت ،ص .374
( )27وفقا للامدة  174من قانون الرشكات "ال جيوز احلجز عىل أموال الرشكة استيفاء لديون مرتتبة يف ذمة أحد املاسامهني،
وإنام جيوز حجز أسهم املدين وأرباح هذه األسهم".
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عىل األسهم االسمية وحصص األرباح املاستحقة يف ذمة األشخاص املعنوية(.)28
وال يصح أيضا االحتجاج بأن املاساهم جيني ثامرا لاسهمه وبالتايل هو يتمتع بحق امللكية،
فاملقرض حيصل عىل ثامر قانونية وفقا لقانون التجارة برغم أن حقه هو حق شخيص ترتب يف
ذمة املقرتض ،فالنقود التي تاسلمها املقرتض هتلك هالكا قانونيا وال يبقى للمقرض إال حق
شخيص ياستوفيه من ذمة املقرتض ،وهذا ما يميز بني عقد القرض وعقد العارية التي يبقى
حملها برغم استعامله وال هيلك ،ولذلك يلتزم املاستعري برد ذات ما استعاره؛ أما املقرتض
فيلتزم برد مثله نوعا وصفة وقدرا وفقا للامدة  543من القانون املدين.
إن الذي قد يثري الشك حول تكييفنا هو استعامل املرشع ملصطلح "امللكية" يف هناية املادة
 150واستعامله للفظ "مالكها" يف الفقرة األوىل من املادة  238من قانون الرشكات ،فهل
هو يكيف – فعال  -حق املاساهم عىل الاسهم بأنه حق ملكية؟ أو لعله كان يقصد "احلق يف
ٍ
واضحة يف
الاسهم" و"صاحب احلق يف الاسهم"؟ يصعب علينا -حقيقة -تأويل ألفاظ
معناها االصطالحي ورصفها عن داللتها ،ولكن قد يكون هو خطأ يف الترشيع وهو أمر وارد
وإن قل حدوثه؛ ألننا قد أثبتنا سابقا أن الراجح أنه ليس للماساهم حق ملكية وإنام يتمتع
بحق دائنية.
وسواء كان التكييف القانوين حلق املاساهم جتاه الرشكة هو حق شخيص أم حق عيني فإننا
نعتقد أن احلكم حمل الدراسة قد جانب الصواب بتطبيقه ألحكام احلق يف الشفعة عىل أسهم
رشكة املاسامهة املقفلة ،ألن احلق يف الشفعة ال يطبق إال يف حالة الشيوع ولياست األسهم كذلك.

( )28انظر أمحد مليجي ،عبد الاستار املال ،أصول التنفيذ يف القانون الكويتي ،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل ،مؤساسة دار
الكتب ،1997 ،الكويت ،ص .149 ،141
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املطلب الثاين:
رضورة أن يكون احلق املشفوع به شائع اا
نكون بصدد حالة شيوع وفقا للامدة  818من القانون املدين عندما يتعدد أصحاب احلق
العيني عىل يشء ،غري مفرزة حصة كل منهم؛ ولكل رشيك أن يترصف يف حصته الشائعة،
والشيوع قد يكون إجباريا كام قد يكون اختياريا؛ ويف كال احلالتني يعترب الشيوع وضعا غري
حمبذ ملا يثار من نزاع بني الرشكاء حول إدارة املال الشائع والترصف فيه ،ولذلك أتاح املرشع
يف الفقرة األوىل من املادة  830من القانون املدين للرشيك أن ينهي حالة الشيوع عندما قرر
أن "لكل رشيك أن يطلب قاسمة املال الشائع ما مل يكن جمربا عىل البقاء يف الشيوع بمقتىض
القانون أو الترصف وال جيوز اإلجبار عىل البقاء يف الشيوع بمقتىض الترصف القانوين إىل
أجل جياوز مخس سنني" .كام أن املرشع قد اعرتف بوسيلة – وإن مل تؤد إىل انقضاء الشيوع -
تؤدي إىل التقليص من نطاقه من خالل ضم الرشيك حصص رشكائه إىل حصته ،ونعني احلق
يف الشفعة.
فوفقا للامدة  892يف فقرهتا األوىل "يثبت احلق يف الشفعة للرشيك يف الشيوع إذا بيعت
حصة من املال الشائع لغري الرشكاء" ،وهلذا جيمع الفقه عىل أن احلق يف الشفعة يكون للرشيك
يف الشيوع إذا بيعت حصة شائعة( ،)29وألن حلول الشفيع حمل املشرتي جربا فيه اعتداء عىل
مبدأ سلطان اإلرادة ،واعتداء عىل حق امللكية الذي يمنح صاحبه حق الترصف فيه عىل الوجه
الذي حيقق مصلحته( ،)30قرص املرشع الكويتي احلق يف الشفعة عىل الرشيك يف املال الشائع،
فهي استثناء من األصل وهو حرية الترصف.

( )29حممد شكري رسور ،موجز تنظيم حق امللكية يف القانون املدين الكويتي ،الطبعة الثانية ،مطبوعات جامعة الكويت،
 ،1998الكويت ،ص  78؛ إبراهيم أبو الليل ،احلقوق العينية األصلية ،الكتاب األول ،حق امللكية ،مرجع سابق ،ص
 546؛ جابر حمجوب ،حق امللكية يف القانون الكويتي ،الطبعة الثانية ،اشرتك يف تنقيحها خالد اهلندياين وسامي الدريعي،
جامعة الكويت ،2012 ،الكويت ،ص .305
( )30سامي الدريعي ،أحكام حق امللكية ،يف القانون الكويتي ،الطبعة األوىل ،بدون نارش ،2015 ،الكويت ،ص .246
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وهبذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأن "النص يف املادة  891من القانون املدين عىل
أن "الشفعة هي حق احللول حمل املشرتي عند بيع العقار أو املنقول يف األحوال وبالرشوط
املنصوص عليها يف املواد التالية" والنص يف الفقرة األوىل من املادة  892عىل أنه "يثبت احلق
يف الشفعة للرشيك يف الشيوع إذا بيعت حصة من املال الشائع لغري الرشكاء" مفاده -وعىل
ما أفصحت عنه املذكرة اإليضاحية للقانون أن الشفعة وهي حق احللول حمل املشرتي عند
بيع العقار أو املنقول تثبت بوجه عام باسبب اتصال ملك الشفيع باملبيع وأن املرشع قرص
األخذ هبا عىل الرشيك يف الشيوع عندما تباع حصة شائعة من املال الشائع لغري الرشكاء
ومؤدى ذلك ،أنه يشرتط لألخذ بالشفعة أن تكون يف حالة بيع العقار أو املنقول ،وأن يكون
الشفيع مالكا ملا يشفع به كرشيك يف الشيوع"(.)31
وألن الشفعة تفرتض قيام وضع الشيوع يف مال بام يعني أن أصحاب احلق يف هذا املال
متعددون ،وأن لكل منهم حصة شائعة –وليس جزءا مفرزا -يف هذا املال؛ ولنا أن نتاساءل –لو
سلمنا بأن للماساهم حق ملكية -أنحن بصدد ملكية شائعة أم ملكية مفرزة؟ ال سيام أن الاسهم
ال يقبل التجزئة بحكم املادة  150من قانون الرشكات ،إن إجابة هذا التاساؤل تكون بالنفي.
فإن كنا نتكلم عن احلصة التي قدمها املاساهم يف رأس مال رشكة املاسامهة املقفلة ،فإنه
يفقد ملكيته عليها وتصبح ملكا خالصا للرشكة التي هلا ذمة مالية ماستقلة عن ذمم املاسامهني
فيها ،فباستثناء رشكة املحاصة التي ليس هلا ذمة مالية ماستقلة عن الرشكاء لعدم متتعها
بالشخصية االعتبارية( ،)32فإنه بمجرد ما تكتاسب الرشكة الشخصية االعتبارية فإنه يعرتف
هلا بالذمة املالية كأثر للشخصية القانونية ،ومتتلك -بالتايل -وحدها رأس ماهلا دون مشاركة
من الرشكاء واملاسامهني .علام بأنه  -فيام عدا رشكة املحاصة  -تتمتع الرشكة بالشخصية
االعتبارية من تاريخ قيدها يف الاسجل التجاري وفقا للامدة  23من قانون الرشكات ،أما
( )31متييز ،2008/3/27 ،طعن رقم  2006/401جتاري ،منشور عىل موقع <<حمامو الكويت>>:
www.mohamoon-kw.com.

( )32طعمة الشمري ،عبد اهلل احليان ،مرجع سابق ،ص 52؛ أمحد امللحم ،قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،اجلزء
األول ،القواعد العامة للرشكات ،الطبعة الثانية ،جملس النرش العلمي ،2014 ،الكويت ،ص .290
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
21

229

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 4
[ الشفعة يف األسهم ]

بالناسبة لرشكة املاسامهة املقفلة فقد خصها املرشع بحكم مغاير حيث تنص املادة  236من
قانون الرشكات عىل أنه "ال تثبت لرشكة املاسامهة املقفلة شخصية اعتبارية ،وال جيوز هلا أن
تبدأ أعامهلا إال بعد الشهر".
وجيمع الفقه عىل أنه يرتتب عىل االعرتاف بالشخصية املعنوية للرشكة اكتاساهبا للذمة
املالية املاستقلة يف أصوهلا وحقوقها عن ذمم الرشكاء ،فاحلصة املقدمة من الرشيك تنتقل مللكية
الرشكة( .)33وال يمكن القول بأن الرشكاء يملكون ما قدموه من أموال مشاع فيام بينهم نظرا
لوجود الرشكة كشخص قانوين ماستقل عن الرشكاء وله نظامه اخلاص( ،)34وتكون هذه
األموال مملوكة ملكية مفرزة للرشكة بوصفها شخصا اعتباريا له ذمة مالية ماستقلة عن ذمة
كل رشيك ،وال تصبح هذه األموال مملوكة للرشكاء عىل الشيوع إال بعد انحالل الرشكة
وتصفيتها(.)35
أما إن كنا نتحدث عن سهم املاساهم ،وسلمنا أن له عليه حق ملكية فإهنا ستكون ملكية
مفرزة ال ملكية شائعة( ،)36وألنه يقاسم رأس مال رشكة املاسامهة –وفقا للامدة  150من قانون
الرشكات -إىل أسهم اسمية متاساوية القيمة فإننا كنا سنعد األسهم منقوالت مثلية؛ ومن
وسائل إفراز األشياء املعينة بالنوع العد بالناسبة للمعدودات؛ كام هو احلال مع األسهم حيث
يتعامل فيها بالعدد.
ومع ذلك ،ورد يف نص املادة  150سالفة الذكر ما يوحي خالف ذلك ،وهو أنه "ال جيوز
جتزئة الاسهم ،وإنام جيوز أن يشرتك فيه شخصان أو أكثر -عىل أن يمثلهم جتاه الرشكة شخص
واحد -ويعترب الرشكاء يف الاسهم ماسئولني بالتضامن عن االلتزامات املرتتبة عىل هذه
( )33حاسني فتحي ،مرجع سابق ،ص  73وما يليها؛ سميحة القليويب ،مرجع سابق ،ص 100؛ نبيل صبيح ،سعاد
الطراروة ،القانون التجاري الكويتي ،الطبعة الرابعة ،مطابع الرسالة ،1996 ،الكويت ،ص 86؛ سامي الدريعي ،أحكام
حق امللكية ،مرجع سابق ،ص .84
( )34عبد الرمحن قرمان ،مرجع سابق ،ص .27
( )35حممد شكري رسور ،مرجع سابق ،ص .286
( )36سامي الدريعي ،أحكام حق امللكية ،مرجع سابق ،ص .84
230

22

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/4

?????? ?? ?????? Al-Rashidi:

[د .حسين محيسن الرشيدي]

امللكية" .ويقصد بعدم قابلية األسهم للتجزئة أنه ال جيوز أن يتعدد مالكوها أمام رشكة
املاسامهة()37؛ " فإذا آلت ملكية الاسهم باسبب الوفاة إىل بعض الورثة ،فإن الاسهم ال يتجزأ
بينهم ،ولكن عليهم أن خيتاروا من بينهم من يبارش احلقوق يف اجلمعية العامة
للماسامهني"( ،)38فهل توجد ملكية شائعة يف هذه احلالة؟ ياسهل القول بأننا بصدد حالة شيوع
يف ملكية الاسهم وفقا للرأي القائل بأن املاساهم يتمتع بحق امللكية عىل الاسهم وإهنا حالة
استثنائية ،ويف احلقيقة ،حمل احلكم والتعليق ال يتطرق للشفعة يف أجزاء من الاسهم ولكن
يتعلق املوضوع بالشفعة والشيوع بني أسهم بأكملها ال بني أجزائها.
وهنالك شبهة جيب دفعها وهي إن مل يكن للرشكاء يف الاسهم الواحد حق ملكية شائعة،
فام هو حقهم الذي جيمعهم؟ كيف يكون حقا شخصيا بينام "حالة الشيوع ال تقوم يف احلقوق
الشخصية ،إذ األصل هو انقاسام احلق الشخيص إذا تعدد الدائنون"(.)39
يقرر املرشع أن األصل هو قابلية الدين لالنقاسام ،واستثنى–عىل سبيل احلرص -حالتني
أوردمها يف املادة  361من القانون املدين وجعل الدين فيهام غري قابل لالنقاسام ومها-1" :
إذا ورد عىل حمل ال يقبل بطبيعته أن ينقاسم -2 .إذا تبني من الغرض الذي رمى إليه املتعاقدان
أن االلتزام ال جيوز تنفيذه منقاسام أو إذا انرصفت نية املتعاقدين إىل ذلك" ،وياستنتج الفقه من
هذا النص أن عدم قابلية االلتزام لالنقاسام إما ألهنا ترجع إىل طبيعة املحل الذي يرد عليه
االلتزام أو ألهنا ترجع إىل اتفاق املتعاقدين()40؛ وال توجد حاالت لعدم قابلية االلتزام
لالنقاسام ترجع إىل نص القانون( ،)41وهذا احلكم صحيح وفقا للقانون املدين الذي أحال له
قانون التجارة بالناسبة لاللتزامات عندما نص يف مادته  97عىل أنه "فيام عدا ما نص عليه هذا
الكتاب ترسي عىل االلتزامات والعقود التجارية األحكام املنصوص عليها يف القانون
( )37طعمة الشمري ،عبد اهلل احليان ،مرجع سابق ،ص 293؛ أبو زيد رضوان ،مرجع سابق ،ص .113
( )38نبيل صبيح ،سعاد الطراروة ،مرجع سابق ،ص .131
( )39جابر حمجوب ،مرجع سابق ،ص .112
( )40عبد الرسول عبد الرضا ،مجال فاخر النكاس ،مرجع سابق ،ص .197
( )41إبراهيم أبو الليل ،أحكام االلتزام ،مرجع سابق ،ص  ،248هامش رقم .1
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املدين".
سبق أن أثبتنا أن حق املاساهم هو حق دائنية وال ينفي عنه هذا التكييف أن القانون املدين
يعرتف بقابلية االلتزام لالنقاسام واستثنى حاالت ال تنطبق عىل الاسهم يف رشكة املاسامهة
املقفلة ،ذلك أن عدم قابلية الاسهم للتجزئة لياست مبنية عىل أحكام القانون املدين وإنام عىل
املادة  150من قانون الرشكات وهو قانون خاص أوىل بالتطبيق من القانون املدين؛ واحلكمة
من عدم قابلية األسهم للتجزئة جتاه رشكة املاسامهة املقفلة تكمن يف تاسهيل مبارشة احلقوق
وأداء االلتزامات املتبادلة بني املاساهم ورشكة املاسامهة(.)42

( )42سعد اخلثالن ،األسهم اجلائزة واملحظورة ،بحث مقدم إىل مؤمتر "أسواق األوراق املالية والبورصات :آفاق
وحتديات" املنعقد بكلية الرشيعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة 8-6 ،مارس  ،2007ص .4
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اخلامتـــــة
قضت حمكمة االستئناف يف حكمها حمل التعليق أن قانون الرشكات مل ينظم اسرتداد
أسهم الرشكة القابضة املعروضة للبيع وطبقت أحكام القانون املدين فيام يتعلق باحلق يف
الشفعة؛ ورأينا أن هذا التطبيق حمل نظر لعدة أسباب نحيل هلا يف متن التعليق عىل احلكم منعا
للتكرار مفضلني عرض أهم النتائج والتوصيات تبعا لورودها يف التعليق عىل احلكم كالتايل:
النتائج:
أوال  :ال يوجد نقص يف التنظيم القانوين السرتداد أسهم الرشكة القابضة ألهنا تأخذ
أحكام الرشكة التي اختذت شكلها مثل رشكة املاسامهة املقفلة كام يف احلالة املعروضة.
ثانيا :للماساهم اسرتداد األسهم املعروضة للبيع إذا وجد اتفاق ماسبق عىل ذلك يف العقد
أو النظام األسايس ياسمح بذلك ألن األصل هو حرية تداول األسهم وأال يكون املاساهم
حبيس سهمه.
ثالثا :حق املاساهم يف اسرتداد األسهم املعروضة للبيع ال يكون إال يف رشكات املاسامهة
املقفلة إذ إن طبيعته تصطدم مع رسعة تداول أسهم رشكات املاسامهة العامة يف البورصة.
رابعا :كان عىل القايض -عندما مل جيد نصا يف قانون الرشكات -أن يلتمس حكام يف
القوانني التجارية (مثل قانون التجارة وقانون هيئة أسواق املال) فإن مل جيد وجب عليه حينها
اللجوء إىل العرف التجاري بدال من القانون املدين.
خاماسا :نعتقد أن الرأي الراجح يف تكييف حق املاساهم عىل أسهمه هو اعتباره حق دائنية
ألنه ليس للماساهم سلطة مبارشة عىل يشء مادي يكون حمال حلقه كام ياستلزم حق امللكية
العيني؛ فاملاساهم يترصف بمجموع حقوقه والتزاماته التي تنشأ من عقد الرشكة والقانون
جتاه الرشكة فهي لياست بأشياء ملموسة.
سادسا :جيمع الفقه عىل أن احلق يف الشفعة يكون للرشيك يف الشيوع إذا بيعت حصة
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شائعة ،وهذا ال يتحقق بالناسبة لبيع املاساهم ألسهمه يف رشكة املاسامهة املقفلة؛ ألهنا بمجرد
أن تكتاسب الشخصية االعتبارية فإنه يعرتف هلا بالذمة املالية -املنفصلة عن املاسامهني -كأثر
للشخصية القانونية.
سابعا :قرص املرشع الكويتي احلق يف الشفعة عىل الرشيك يف املال الشائع ألهنا استثناء من
األصل وهو حرية الترصف ،ألن حلول الشفيع حمل املشرتي جربا فيه اعتداء عىل مبدأ
سلطان اإلرادة ،واعتداء عىل حق امللكية الذي يمنح صاحبه حق الترصف فيه عىل الوجه
الذي حيقق مصلحته.
التوصيات:
أوال :أن تعدل حمكمة االستئناف عن موقفها من تطبيق أحكام احلق يف الشفعة الواردة يف
القانون املدين ألن قواعد قانون الرشكات أوىل بالتطبيق من القانون املدين وألن بعض رشوط
احلق يف الشفعة ال تتحقق يف بيع أسهم رشكة املاسامهة املقفلة.
ثانيا :بناء عىل تكييف حق املاساهم عىل أسهمه بأنه حق دائنية ،نقرتح أن يدخل املرشع
تعديلني عىل قانون الرشكات ليزيل ما يصطدم مع هذا التكييف :ففي املادة  150نفضل لو
استعمل املرشع مصطلح "احلق يف الاسهم" بدال من مصطلح "امللكية" ،ويف املادة  238عبارة
"صاحب احلق يف الاسهم" بدال من لفظ "مالكها".
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جدول توضيحي ألهم الفروق
بني احلق يف االسرتداد واحلق يف الشفعة
الرقم وجه املقارنة
 1نطاق التطبيق

احلق يف االسرتداد

احلق يف الشفعة

حق الدائنية للماساهم جتاه مجيع احلقوق العينية األصلية
الرشكة

 2طبيعة احلق

ال يشرتط أن يكون شائعا

 3املصدر

االتفاق عليه يف العقد أو النظام القانون وال حيتاج إىل اتفاق

 4املتماسك به

جيب أن يكون شائعا

األسايس
املاساهم أو الرشكة

الرشيك يف الشيوع

 5إبرام الترصف مل يتم إبرام الترصف ،فال يوجد تم إبرام الترصف ،يوجد
إال ترصف وحيد الذي يكون ترصفان :بني املاساهم والغري
 6األثر الرجعي

املاساهم طرفا فيه

ثم بني املاساهم واملاساهم

ليس له أثر رجعي

له أثر رجعي :تاريخ ترصف
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قائمة املراجع
أوالا :املراجع العامة
إبراهيم أبو الليل

أحكام االلتزام ،الطبعة الثالثة ،مؤساسة دار الكتب،2004 ،
الكويت.
احلقوق العينية األصلية ،الكتاب األول ،حق امللكية ،الطبعة
األوىل ،جملس النرش العلمي ،2009 ،الكويت.
رشح أحكام القانون املدين الكويتي ،احلقوق العينية التبعية،
الطبعة األوىل ،جملس النرش العلمي ،2010 ،الكويت.

أبو زيد رضوان
أمحد امللحم

رشكات املاسامهة والقطاع العام ،بدون رقم طبعة ،دار الفكر
العريب ،1983 ،القاهرة.
قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،اجلزء األول ،القواعد
العامة للرشكات ،الطبعة الثانية ،جملس النرش العلمي،
 ،2014الكويت.
قانون الرشكات الكويتي واملقارن ،اجلزء الثاين ،القواعد
اخلاصة للرشكات ،الطبعة الثانية ،جملس النرش العلمي،
 ،2015الكويت.

أمحد مليجي ،عبد أصول التنفيذ يف القانون الكويتي ،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل،
مؤساسة دار الكتب ،1997 ،الكويت.
الاستار املال
جابر حمجوب

حق امللكية يف القانون الكويتي ،الطبعة الثانية ،اشرتك يف
تنقيحها خالد اهلندياين وسامي الدريعي ،جامعة الكويت،
 ،2012الكويت.

جابر حمجوب ،فايز التأمينات العينية يف القانون الكويتي ،بدون رقم طبعة،
مطبوعات كلية احلقوق ،2004 ،الكويت.
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الكندري
حاسام الدين كامل أسباب كاسب امللكية يف القانون املدين الكويتي ،الطبعة األوىل،
ذات الاسالسل ،1987 ،الكويت.
األهواين
حاسني املرصي
حاسني فتحي
سامي الدريعي

القانون التجاري الكويتي ،الطبعة الثانية ،مؤساسة دار الكتب،
 ،1996الكويت.
أحكام قانون الرشكات ،بدون رقم طبعة ،دار النهضة العربية،
 ،2007القاهرة.
أحكام التأمينات العينية يف القانون الكويتي ،الطبعة األوىل،
النارش املؤلف ،2014 ،الكويت.
أحكام حق امللكية ،يف القانون الكويتي ،الطبعة األوىل ،بدون
نارش ،2015 ،الكويت.

سميحة القليويب

الرشكات التجارية ،اجلزء األول ،النظرية العامة للرشكات
ورشكات األشخاص ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية،
 ،1992القاهرة.

طعمة الشمري ،عبد الوسيط يف رشح قانون الرشكات الكويتي ،الطبعة الثالثة،
بدون نارش ،2018 ،الكويت.
اهلل احليان
عبد الرسول عبد الوجيز يف النظرية العامة لاللتزامات ،الكتاب الثاين ،أحكام
الرضا ،مجال فاخر االلتزام ،الطبعة الثالثة ،2015 ،مؤساسة دار الكتب.
النكاس
عبد الفضيل أمحد

الرشكات ،بدون رقم طبعة ،دار الفكر والقانون،2011 ،
املنصورة.
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حممد شكري رسور
نبيل صبيح،
سعاد الطراروة

موجز تنظيم حق امللكية يف القانون املدين الكويتي ،الطبعة
الثانية ،مطبوعات جامعة الكويت ،1998 ،الكويت.
القانون التجاري الكويتي ،الطبعة الرابعة ،مطابع الرسالة،
 ،1996الكويت.

ثاني اا :املراجع اخلاصة والرسائل اجلامعية
سليامن الاسعوي

القيود الواردة عىل حرية تداول األسهم يف الرشكة املاسامهة،
رسالة ماجاستري ،جامعة اإلمام حممد بن سعود1430 ،هـ،
الاسعودية.

عبد األول باسيوين

مبدأ حرية تداول األسهم يف رشكات املاسامهة ،الطبعة األوىل،
دار الفكر اجلامعي ،2008 ،االسكندرية.

عبد الرمحن قرمان

حق الرشكاء يف االسرتداد ،دراسة حلق الشفعة يف قانون
الرشكات ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية1995 ،القاهرة.

يعقوب رصخوه

األسهم وتداوهلا يف الرشكات املاسامهة يف القانون الكويتي،
الطبعة الثانية ،1994-1993 ،مؤساسة دار الكتب،
الكويت.

ثالث اا :األبحاث وأوراق العمل
إبراهيم أبو الليل

خيار الشفعة ،احلقوق ،سنة  ،12عدد  ،1988 ،2ص -11
.91

سعد اخلثالن

األسهم اجلائزة واملحظورة ،بحث مقدم إىل مؤمتر "أسواق
األوراق املالية والبورصات :آفاق وحتديات" املنعقد بكلية
الرشيعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة8-6 ،
مارس  ،2007ص .4
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رابع اا :أحكام القضاء
متييز ،2002/3/18 ،الطعنان  2001/207 ،206مدين ،املجلة ،سنة  ،30اجلزء
األول ،ص .516
متييز ،2004/4/24 ،طعن  2000/219جتاري ،املجلة ،سنة  ،32اجلزء الثاين ،ص
.31
متييز ،2008/2/12 ،الطعنان  2004/530 ،486إداري ،منشور عىل موقع مركز
تصنيف األحكام القضائية.http://ccda.kuniv.edu.kw :
متييز ،2008/3/27 ،طعن رقم  2006/401جتاري ،منشور عىل موقع <<حمامو
الكويت>>.www.mohamoon-kw.com :

متييز ،2011/5/11 ،طعن رقم  2008/1396جتاري ،املجلة سنة  ،39اجلزء الثاين،
ص .89
كلية ،2017/1/31 ،قضية رقم  2017/2جتاري مدين كيل حكومة ،غري منشور.
كلية ،2017/2/14 ،قضية رقم  2016/134جتاري مدين كيل حكومة ،غري منشور.
كلية ،2017/11/26 ،قضية رقم  2016/4851جتاري مدين كيل حكومة ،غري
منشور.
كلية ،2017/12/19 ،قضية رقم  2017/196جتاري مدين كيل حكومة-أسواق مال،
غري منشور.
استئناف ،2018/3/28 ،طعن رقم  2017/2813جتاري مدين حكومة ،غري منشور.
متييز ،2018/4/4 ،طعن رقم  2017/2057جتاري ،غري منشور.
استئناف ،2018/5/31 ،طعن رقم  2017/25جتاري أسواق مال ،غري منشور.
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