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، بةةةةةةةةةة ت  ت    ةةةةةةةةةة  تح يةةةةةةةةةةر والخااااااااااا  "
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 دو ي  ف 
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بن    ل   س    لج د
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األصالة  فيها  افر  وتتو واملنهجية،  املوضوعية  تلتزم  التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  تقبل 

 :التاليةالعلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر  

 :ت واألبحاث املعمقةللمقاال بالنسبة  

 :اآلتيةالتي تستوفي الشروط  واألبحاث تنشر املجلة املقاالت  •

الدوريات   • في  دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير    والتي  املحكمة،االلتزام 

 .العلميتستجيب لشروط البحث 

الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر   التحكيم مبدأ تعتمد هيئة   •

أو   األشخاص  بمبادئ  مساسها  أو  الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  مع 

 .األنظمة

في   • بالجدية    املساهمات يراعى  تتسم  أن  املجلة  في  للنشر  نشر    وأال املقترحة  تكون محل 

 .ملتقىسابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةأن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص  •

 صفحة   20يتعدى حجم العمل    وأال   اللغوية،أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة   •

  هوامش، مصادر مع احتساب  صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة،    50بالنسبة للمقاالت و

 .ومالحق البحث

اللغات: العربية،    وآخر بإحدىث ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البح •

 الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. 

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة •

  .االنجليزية  العربية، الفرنسية،  وإلى:تقبل األعمال املترجمة من   •

 .أعاله املذكورةتخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات  •

اختصاص    العلمية حسبإلى أساتذة من ذوي الخبرة    املقدمة املقاالتتحول األعمال   •

 .املقال

 .تسلمهامن  دقائق 5 بعديبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته  •
 

 قواعد النشر

1/2 



 2022 مايو   52العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
6 

  

  

 

 :التحكيم  ة 

من تمكينها من املادة    شهر في غضون    واتخاذ القرار تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي   •

 ، مع مراعاة السرية التامة في التحكيم املقترحة للنشر

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة  •

بتاريخ نشرها حسب رزنامة  • يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم 

 .املجلة

 شروط النشر: 

 .14 حجم Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 .     12 حجم Times New Roman بالنسبة للغات األجنبية شكل •

 .يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة •

 تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال.  •

 نموذج التهميش:  

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد  واسم امِلؤلفلقب    :الكتب باللغة العربية أو األجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصدور  النص، سنة  النص، مضمون  البلد، نوع :التشريعيةالنصوص   .2

 املقالة، عدد   الكاتب، عنوانعنوان املجلة أو الدورية، لقب واسم    :املجالت والدوريات .3

 .االقتباس الصدور، صفحة املجلة، تاريخ 

واسم    :الجامعيةالرسائل   .4 عنوانلقب  املذكرة،  املذكرة،  الطالب،  مؤسسة   درجة 

 .االقتباس الجامعية، صفحة  التخصص، السنة  املذكرة، كليةتسجيل 

موضوع    جهة :الرسميةالتقارير   .5 التقرير،  مكانإصدار  سنة   التقرير،  التقرير،  نشر 

 .صفحة االقتباس التقرير،إصدار  

      :املراجع االلكترونية .6

مع     كامال   اإللكتروني    الرابط معلومات عن شبكة” اإلنترنت” بذكر املنقول  املرجع يوثق

  .املوقع زيارة وتاريخ  ذكر صاحب املادة املنشورة،

 على عنوان املجلة: .7
ً
 ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 االفتتاحية

 بفضله تتم الصاحلات الذياحلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم وبسم اهلل 

 

القانونية املعمقة لنشر    األبحاثن من مجلة جيل  ييسعدنا أن نخصص العدد الثاني والخمس

،  هشام عماد العبيدانالباحث مركز جيل البحث العلمي،  في    املتميزالعضو    مقاالتمجموعة من  

 دقيقة واقتراح حلول فعالة لها . قانونية  إشكالياتالسابقة على معالجة  عداد األ في الذي عودنا 

أوجه على متابعة  :  اختيار عناوين مقاالتهحرصه عند  سيستشف    العبيدانالقارئ ملقاالت  ف

،  في مجال التنظيم املالي وإدارة األعمال التشريعات العربية، سيما الكويتية والسعودية فيالقصور 

مواضيع لم تنال التركيز الكبير من قبل الباحثين العرب، ما يجعل اسهاماته  وكذلك على اختيار  

 بلغة متمكنة وبسيطة في ذات الوقت.  معتبرة وعملية  قانونية  إضافة

،  صيلة لى هذا النوع من األبحاث املعمقة واأل ماسة إ وايمانا منا بأن املجتمع العلمي العربي بحاجة  

 العبيدان يحتل  ، و ومنحهم الدعم الذي يستحقونهالجادين  تشجيع الباحثين    يسعى املركز دائما إلى

 . املميزينالباحثين قائمة صدارة بجدارة 

العدد   إصدارفي  كل من ساهم  أشكر   بالذكر  أ و   ،هذا  القوص يخص  همام  ملحكم ا   ،الدكتور 

هذا العدد  من    جعل  سيما  م،  وتصويباته الدقيقةالذي لم يبخل على الباحث بتوجيهاته  الحريص،  

 . عربيةإضافة كبيرة للمكتبة ال

 واآلخر لواهلل املوفق يف األو

 املشرفة العامة ومديرة التحرير /  سرور طاليب 
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 هل يَ  ..ذات املسؤولية املحدودة الشركةعلى   "مجلس الرقابة"
َ
 ؟حقيقيٍة  ى بهيبة إشراٍف حظ

 (1/2016 رقم )دراسة في قانون الشركات الكويتي
"Supervisory Board" On The Limited Liability Company Does it Have the Prestige of 

Real Supervision? (The Case of Kuwaiti Company Law No. 1/2016) 

 KILAWكلية القانون الكويتية العاملية ) أ. هشام عماد العبيدان 

Hesham Emad Al-Obaidan (The Kuwait International College of Law - KILAW). 

 

 

 

Abstract 

We can summarize the topic of this research by mention to what the Kuwaiti legislator called: 

“Supervisory Board”, which is a body that exercises oversight powers over the management of 

the limited liability company. 

As this company needs a special control in view of the limited liability of the partners for the 

company’s debts. 

However, the problem lies in the fact that Kuwait Company Law No. 1/2016 has organized 

the Supervisory Board quickly and superficially, especially in terms of concept, formation 

criterion, and roles, which has made the board lose much of its prestige. 

Accordingly, this research comes with the aim of shedding light on the defects and deficiencies 

in the rules of company law, then clarifying the typical image of the supervisory board so that it 

performs its roles as it should, and give it the supervisory prestige that entitles it to perform these 

roles. 

Keywords: Limited Liability Company, Company Management, Limited Lability, Supervisory 

Board, Governance. 
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 امللخص 

وهو عبارة عن جهة تمارس   ؛املشرع الكويتي: "مجلس الرقابة" اه  موضوع البحث في التعمق بما أسم  ص يتلخ  

 .صالحيات رقابية على إدارة الشركة ذات املسؤولية املحدودة

 
 
   ة  خاص    إلى رقابة    اج  حت  حيث إن  هذه الشركة ت

 
 بالنظر إلى محدودية املسؤولية امل

 
على الشركاء عن ديون    اة  لق

 من استغاللها أو االستهتار بحقوق الدائنين. ؛الشركة
ً
 خوفا

رقم   الكويت  الشركات  قانون  أن   في  اإلشكالية  تكمن  بشكل    2016/ 1لكن  املجلس  هذا  م 
 
نظ   سريع    قد 

  
الذي أفقدوسطحي   ؛ خاص  بته داخل أروقة إدارة الشركات املحدودةالكثير من هي  هذا املجلس  ، األمر 

ً
على   ة

 صعيد املفهوم، ومعيار التشكيل، واألدوار. 

في قواعد قانون الشركات، ثم  العيوب والنواقص  بهدف تسليط الضوء على  البحث  يأتي هذا  بناًء عليه، 

وحتى يحصل على الهيبة الرقابية التي    ؛ توضيح الصورة النموذجية ملجلس الرقابة حتى يقوم بأدواره كما يجب

 تخوله القيام بهذه األدوار. 

الشركة ذات املسؤولية املحدودة، إدارة الشركة، املسؤولية املحدودة، مجلس الرقابة،  :  الكلمات املفتاحية

 الحوكمة.

 

 
م
ِ امل

 مةقد 

ون  
 
ط ن ب   

م م 
 
ك ر ج 

ْ
خ
 
  أ

 
َّللا ْم  قال تعالى: ﴿و 

 
ك
 
ل ع 

 
 ۙ ل

 
ة د  ئ 

ْ
ف
 ْ
األ ار  و  ْبص 

 ْ
األ ْمع  و  م  الس 

 
ك
 
ل  ل ع  ج  ْيًئا و 

 
 ش

ون  م 
 
ْعل

 
 ت

 
ْم ال

 
ك ات  ه  م 

 
أ

﴾ صدق هللا العظيم ون  ر 
 
ك

ْ
ش

 
 .1ت

ع الشركة ذات املسؤولية املحدودة بأهمية       في الواقع العملي الستثمار رأس املال، وبشكل    كبيرة    تتمت 
  خاص 

  بين فئات امل
حيث إن  هؤالء يرغبون    ،واملحاسبين  ،واملحامين  ،مثل األطباء  ؛ومنهم أصحاب املهن  طةجتمع املتوس 

 .2موعدم إيداعها في البنوك حتى ال تتآكل قيمتها مع انخفاض بسبب التضخ   ،بتشغيل أموالهم

 
 .78 النحل، آيةالقرآن الكريم، سورة  1

 : نيْ ي  ن التال  يْ ع  املرج   راجع في الجذور الفكرية لهذا النوع االستثنائي من الشركات، لدى 2

Easterbrook, Frank H., and Daniel R. Fischel. "Limited liability and the corporation." The University of Chicago Law Review 52, no. 

1 (1985), page 89. 

Ribstein, Larry E. "Limited liability and theories of the corporation." Md. L. Rev. 50 (1991), page 80. 
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التخو   ي  لكن  قد  الذي  الحجز  عرق  ف  إمكانية  هو  األموال،  رؤوس  أصحاب  طموح  كامل  ل  في  أموالهم  على 

ه  م  ذ   املم  من   
ً
دائما يخشون  الصغار  املستثمرين  أن   أي  أفلست؛  أو  الشركة  إذا خسرت  املالية  غير  م  سؤولية 

 تجاه ديون الشركة. املحدودة للشركاء 

    لذلك، فقد أتاح املشرع الكويتي إنشاء شركة  
  ذات مسؤولية محدودة على الشركاء؛ حيث تكون مسؤولية كل 

   شريك  
ً
م  ه  م  ي الشركة الرجوع على الشركاء في كامل ذم  ن  ته ضمن رأس املال، فال يكون لدائ  في إطار حص   محدودة

 .1املالية، بل على حصصهم فقط

لهذه   االستثنائية  الفكرة  عن  نشأت  التي  القانونية  اإلشكالية  ذات  لكن  الشركة  إدارة  أن   هي  الشركة، 

بالنظر إلى عدم خشيتها من ديون الشركة، فالدائنون في   كبيرة    مالية    املسؤولية املحدودة قد تقوم بمخاطرات  

، وهو ما قد  النهاية قد ال يجدوا ما يحجزون عليه إذا أفلست الشركة، وليس لهم الرجوع على ذمم الشركاء

   في قطاع   إلى أزمة   ة  د إفالس شرك ينتقل من مجر  
 .2ن  عي  م   مالي 

ألن    ؛ وال يكفي إقرار مسؤولية إدارة الشركة عن أخطائها تجاه الغير لضمان عدم حدوث مثل هذه الحاالت

 ر مهم  ب  عت  إثبات خطأ اإلدارة ي  
ً
  ة

ً
   قانونية

 
 شاق
ً
   ة

 الصالحيات الكبيرة لها ب   في ظل 
 
 ض إدارة رأس املال. ر  غ

 خاص  بناًء  
ً
 رقابيا

ً
 بالشركة ذات املسؤولية املحدودة؛ بهدف تحقيق  عليه، فقد ابتكر املشرع الكويتي مجلسا

ً
ا

  ضمان  
الشركات   إضافي  النوع االستثنائي من  في هذا  اإلدارة  املطلوب  لجودة  الحوكمة  توفير مستوى  وبغاية   ،

 . 4لتنظيم هذه الشركة  جديدة   نموذجية   ، وفي إطار إعادة ابتكار رؤية  3فيها

 

 

 

 
 : ينظرالشركاء.  م  م  وهذا نتيجة انفصال الذمة املالية للشركة عن ذ   1

 .2005-6- 11بتاريخ،  2004لسنة  1053رقم  طعن تجاري  حكم محكمة التمييز الكويتية،

 راجع: 2

Kalemli-Özcan, Ṣebnem, Luc Laeven, and David Moreno. Debt overhang, rollover risk, and corporate investment: Evidence from 

the european crisis. No. w24555. National Bureau of Economic Research, 2018. 

بمثابة مضخات قوية لحوكمة الشركات تعمل على إخراجها من حالة الجمود إلى حالة النشاط، ومن   )هيئات اإلدارة والرقابة في الشركة(  "... تعتبر 3

 :ينظر. حالة االنعدام إلى حالة الوجود"

، 5-4العدد  املغرب، األبحاث والدراسات القانونية،مسارات في مسلك اإلدارة ومنهج الرقابة في الشركات التجارية: أية عالقة؟، ابن عجيبة، سعد، 

 .45، الصفحة 2018عام 

 راجع:  4

Tricker, Bob. "Re‐inventing the Limited Liability Company." Corporate Governance: An International Review 19, no. 4 (2011), 

page 384. 
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 لكن نتساءل من خالل هذا البحث: 

  ع  ض  ق املشرع الكويتي ما هو مطلوب منه على صعيد تحديد املفهوم النموذجي ملجلس الرقابة؟ وهل و  هل حق  

م    
ً
 نض  معيارا

 
أدوار  بط مت 

 
نظ التي  القواعد  اعتبار  يمكن  وهل  إلنشائه؟   

ً
على    ه  ا  

ً
هالة  قادرة الهيبة    فرض  من 

 الرقابية في الشركة؟ تلك الهيبة املطلوبة لتحقيق الغرض من إنشاء املجلس.

 أهداف البحث 

 تحديد املاهية القانونية ملجلس الرقابة في الشركة ذات املسؤولية املحدودة. .1

2.  
 
 ه قانون الشركات الكويتي.ض  ر  تقييم معيار إنشاء مجلس الرقابة في هذه الشركة كما ف

 نقد   .3
 
التي يحتاجها    ه  ت  يب  املجلس من ه    م  حر  أدوار مجلس الرقابة الواردة في هذا القانون، والتي ت

 لتحقيق الغاية من تأسيسه. 

    نموذجية    اقتراح صورة   .4
بما يضمن الوصول  ذلك  ن مفهوم ومعيار وأدوار مجلس الرقابة،  م    لكل 

  بالشركة ذات املسؤولية املحدودة إلى أجود مستوى 
    .ممكن   إداري 

 أهمية البحث 

املسؤولية   ذات  الشركة  إدارة  في  الرقابة  مجلس  يلعبه  الذي  الجوهري  الدور  من  البحث  أهمية  تظهر 

 وجود قواعد  
على ضبط عمله واالرتقاء بمستوى أدائه، سيعني فرض الهيبة    قادرة    قانونية    املحدودة؛ حيث إن 

سي ما  وهو  الشركة،  في  املطلوبة    الرقابية 
 ؤد 

 
امل نشاطها  ضمن  الشركة  إدارة  انضباط  إلى  إطار  رخ  ي  وفي  ص 

 السلوك املنهي واألخالقي النموذجي.

 منهج البحث 

بغرض تحديد املعنى العميق للمفاهيم املرتبطة بمجلس  ؛  التحليلي النقديالوصفي  املنهج   ➢

ثم املحدودة،  املسؤولية  ذات  الشركة  طبيعة  إلى  بالنظر  التي    الرقابة  الشركات  قانون  قواعد  تقييم 

مت مجلس الرقابة. 
 
 نظ

وهي ما إذا    ؛من مجموع تفاصيل البحث  واحدة    ؛ بغرض الوصول إلى نتيجة  املنهج االستقرائي ➢

 
 
ا ألداء عمله  ه  اج  حت  ملجلس الرقابة الوصول إلى الهيبة الرقابية التي ي    يح  ت  كانت قواعد قانون الشركات ت

 من عدمه.

االستنتاجي ➢ استنتاج  املنهج  بغرض  العيوب    الصورة؛  على  بالقياس  الرقابة  ملجلس  املثالية 

 والفراغات القانونية التي اكتشفناها في قانون الشركات. 

 إشكالية البحث 

   الصورة"ما هي  
 
 له الهيبة الرقابية؟"   ل  كف  املثالية ملجلس الرقابة على الشركة ذات املسؤولية املحدودة والتي ت
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 )كما وردت في متن البحث(   مصطلحات البحث

 : الشركة ذات املسؤولية املحدودة. الشركة

 . نيريأم مجموعة مد منفرد   : إدارة الشركة سواًء أكانت من مدير  اإلدارة

 : مجلس الرقابة على الشركة. املجلس

 مم 
َّ
 ط البحث  خط

 ملجلس الرقابة في الشركة ذات املسؤولية املحدودة   الصورة القائمةاملبحث األول: 

 عيوب معيار إنشاء مجلس الرقابة املطلب األول: 

 جلس الرقابة مل  املشرع تمييزاملطلب الثاني: 

 في الشركة ذات املسؤولية املحدودة  املبحث الثاني: الصورة النموذجية لتفعيل دور مجلس الرقابة

 النموذجي إلنشاء مجلس الرقابة ار  تحديد املعي املطلب األول: 

 جلس الرقابة مل املطلوبة ميزات املنضبطةاملاملطلب الثاني: 

 

 ملجلس الرقابة  الصورة القائمة :املبحث األول 

 في الشركة ذات املسؤولية املحدودة

عيوب معيار إنشاء مجلس الرقابة  سنرى كيف ابتكر املشرع الكويتي مجلس الرقابة من خالل البحث في  

  م  )املطلب األول(، ثم 
 . )املطلب الثاني(زات هذا املجلس مي 

 عيوب معيار إنشاء مجلس الرقابة: املطلب األول 

 
 
  نبدأ من خالل هذا املطلب بتحليل القواعد التي ت

 مجلس الرقابة، أال وهي معايير إنشاء املجلس.د لتشكيل  مه 

يفرْض  لم  الكويتي  الشركات  قانون  إن   املسؤولية    حيث  ذات  الشركات  جميع  في  هذا  املجلس  تشكيل 

 
ً
ه اختص  فئة   املحدودة، بل إن 

ً
 .1من هذه الشركات فقط  معينة

 
 ق في هذا املوضوع، راجع:للتعم  وهو ما يزيد من خصوصية هذه الشركة.  1

خصوصية الشركة ذات املسؤولية املحدودة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة مع القانون األردني واملصري،  و حليمة، مشوات،  أبو عقيل، لبيب،

الصفحة ،  2019، سبتمبر  17، العدد  2املجلد    رماح، األردن،  –مركز البحث وتطوير املوارد البشرية  مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  

210.   
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 في الشركة.، بعدها يكون إن 1شركاء   7هذه الفئة هي التي يتجاوز فيها عدد الشركاء  
ً
 شاء مجلس الرقابة وجوبيا

   الحسابي لكن ما هي عيوب معيار عدد الشركاء هذا، من حيث اختالل التوازن 
 
 ؟الواقعي ق ط  نْ واختالل امل

  :
ً
قباء في معيار عدد الشركاء  الحسابي اختالل التوازن أوال  وعدد الرُّ

ه ي  املشكلة األساسية    م  عت  في معيار عدد الشركاء أن 
    على عنصر    د 

؛ فإذا بلغ عدد  7عدد  بلوغ  يبدأ بعد    عددي 

 شركاء، فهنا يجب أن ينشأ مجلس رقابة على الشركة.  8الشركاء 

 لكن نتساءل هنا: 

 كيف سيكون شكل هذا املجلس؟

صب   ،2من الشركاء  س من مجموعة  سيتأس  
 
 . عليهم مسؤولية الرقابة ح  الذين ت

 
 
    3ن من  شركاء، وعلى اعتبار أن  مجلس الرقابة يتكو    8أن  عدد الشركاء هو    ض  ر  لكن، على ف

  أشخاص كحد 

 ، 3أدنى
ً
 . 4أشخاص يراقبون عمل اإلدارة  3عن  فإن  مجلس الرقابة وفق املثال سيكون عبارة

 
 
تتأل إلى قواعد اإلدارة سنجد أن  إدارة الشركة ذات املسؤولية املحدودة  أو    واحد    من مدير  ف  وإذا رجعنا 

 مجلس إدارة.    من  لكن ليس ،مديرين

شركاء في مجلس الرقابة؛ فهذا يعني   3، ولدينا في املقابل  3في الشركة وفق املثال    يرينبالتالي إذا كان عدد املد

ْين فقطأن  الجمعية العامة املستقلة عن املهام اإلدارية والرقابية ستتكو  
 
 ! ن من شريك

ا  أي سيكون معظم ال  ل الجمعية العامة  رقابةالأو    دارةاإل ضمن كادر  شركاء إم   
 
شك

 
 -، فيما ت

 
فت أن    ض  ر  التي ي 

 
 
   -أعمالهم ب  راق  ت

 في الشركة؛ وهذا سيؤد 
ً
 هذه الجمعية.  ي إلى اختالل في توازن أقلية

شركاء، في    7تجاوز عدد  والسبب في اختالل التوازن هذا هو معيار عدد الشركاء؛ ألن  هذا املعيار ينطلق بعد  

شركاء؛ أي أن  املشرع أغفل مشكلة اختالل التوازن بين    3أدنى ملجلس الرقابة مقداره    الوقت الذي يوجد حد  

   راقبينوامل  ديرينالعدد الكلي للم  
 
 ي للشركاء. باملقارنة مع العدد الكل

 
 . 2016/ 1نون الشركات الكويتي رقم ، قا107املادة  1

 نفس املادة. 2

 نفس املادة. 3

 في االقتصاد الكويتي والعربي. قد تدير الشركة ذات املسؤولية املحدودة رأس مال هام على الصعيد العائلي 4

 لالطالع على التجربة الغربية، راجع:

Ireland, Paddy. "The rise of the limited liability company." International Journal of the Sociology of Law 12, no. 3 (1984), page 

239. 



 2022 مايو   52العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
17 

في الشركة ذات   العدد األقص ى للشركاء     50املسؤولية املحدودة هو  وفي املقابل، فإن  
ً
فإذا وصل   ،1شريكا

.  10االتفاق على تعيين  يتم   يمكن أنفعدد الشركاء في الشركة إلى هذا الرقم، 
ً
 شركاء في مجلس الرقابة مثال

ففي هذه الحالة، كيف سكون اتخاذ القرار بين أعضاء مجلس الرقابة بالنظر إلى العدد الزوجي له؟ فقد  

لصال  5يصوت   وشركاء  القرار،     5ح 
 
الغ تكون  ن   فلم  القرار،  هذا  ضد  آخرين   شركاء 
 
التصويت  ب  ل هذا  في  ة 

 املتساوي؟ 

 2سنوات قابلة للتجديد  3األمر اآلخر أن  عضوية مجلس الرقابة تكون لـ
 
ريد أن  ، فلو افترضنا أن الشركة ال ت

 
 
  ت

 :تينفرضي   أمامفهنا نكون  قائمد للمجلس الجد 

،  10كاف  من األعضاء من بين الشركاء لتجديد مجلس الرقابة؛ كأن يكون عدد الشركاء    ا وجود عدد  إم   •

 ، وتعيين غيرهم. 3لـعدم التجديد ألعضاء مجلس الرقابة ا فيتم  

 أو 

  3شركاء،    8ن الشركة من  كاف  لتداول عضوية مجلس الرقابة؛ كأن تتكو    ال يكون من بين الشركاء عدد   •

ن الذي    جلس رقابة، فإذا لم يتم  منهم م   3، ومديرينمنهم   التجديد ألعضاء مجلس الرقابة القائم، فم 

   سيحل  
 
  م    ، وشريك  مديرين  3هم إذا كان العدد الباقي هم  محل

 تفر 
 
في حين أن  عدد أعضاء املجلس    ؟واحد    غ

 
 
 أن يكون امل 3عن   يقل  يجب أال

ً
جوز طبعا  هم أنفسهم أعضاء مجلس الرقابة.  ديرينأعضاء، وال ي 

هذه اإلشكاليات ظهرت بسبب عدم انضباط القواعد العددية لتأسيس مجلس الرقابة ومعيار تشكيله   كل  

وحد   الشركاء،  عدد  على  اعتمد  حد  الذي    د 
حد  وضع  دون  الرقابة  مجلس  ألعضاء  أدنى   

ً
له  ا وهذه  أعلى  ؛ 

  
 
 بشكل  اإلشكاليات تؤث

ً
   ،في هبية مجلس الرقابة  مباشر    ر سلبا

ً
   وقد تجعل منه سلطة

ً
   رقابية

ً
عن اتخاذ    مشلولة

 القرار في مواجهة إدارة الشركة.

 :
ً
 ثانيا

َ
 اختالل امل
 
اقعيال  قِط ن  في معيار عدد الشركاء   و

  
النظر عن العيوب الحسابية ملعيار عدد الشركاء، فإن  هذا املعيار تشوبه الكثير من العيوب املنطقية    بغض 

 
 
 التي ت

 
 ب  رت

 
 .3وليس باألرقام  ،بالواقع ط

 
 ، قانون الشركات الكويتي.92املادة  1

 ، قانون الشركات الكويتي.107املادة  2

  ضمان حقوق الدائنين؟ واألهم    محدودة املسؤولية؛ ففي هذه الحالة كيف سيتم    واحد    إمكانية تأسيس شركة شخص    ؛ومن هذه العيوب املنطقية 3

 مثل النصب أو غسل األموال. ؛س بغرض املمارسات غير املشروعةأن  مجلس الرقابة لن ينشأ في هذه الشركة التي يمكن أن تؤس  

ق في هذه الشركة املزدوجة، راجع:  للتعم 

محمد و الوسمي،  فاطمة،  ،  الشركات الشريعان،  لقانون   
ً
وفقا الشركة  دائني  وماهية ضمانات  املحدودة  املسؤولية  ذات  الواحد  الشخص  شركة 

 . 49الصفحة ، 2018، ديسمبر 4، العدد 42املجلد جامعة الكويت،  –مجلة الحقوق : دراسة قانونية مقارنة، 2016لسنة  1الكويتي رقم  
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 ن
 
  طرح االحتماالت التالية التي ت

 : ح العيوب املنطقية لهذا املعياروض 

 عدد الشركاء أال يجوز أن يكون  ➢
ً
 وهميا

ً
يمكن أن يكون   إلى أهمية الشركة بل  شير  ال ي   ؛ أي عددا

 نتيجة تقسيم رأس املال إلى حصص  
ً
كل ذلك بالنظر إلى أن  الشركة ذات املسؤولية    ؟كثيرة    متساوية    كبيرا

  ،وليست مساهمة، فال يمكن تحديد رأسمالها من القيمة االسمية للسهم  1املحدودة هي شركة حصصية

 والتي تختلف من شركة إلى أخرى. ،2بل من قيمة الحصص 

 
ْ
سوى عدد    املشرع في رأس مال الشركة ذات املسؤولية املحدودة  ففي قانون الشركات، لم يشترط

  ،للتجزئة غير قابل    متساو   حصص  
 
 بْ وأن ت

 
ة كل    غ  ل  . 3على األقل )د.ك( دينار كويتي 100 حص 

    50وهنا، لنفترض بأن  عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة قد بلغ  
ً
ةشريكا     حص 

منهم    كل 

 د.كآالف  10.000د.ك، بالتالي سيبلغ رأس املال  500
ً
دوالر أمريكي، وهو   35.000؛ أي ما يساوي تقريبا

   مبلغ  
 
   بسيط

ً
   ال يعكس قيمة

ً
   سوقية

ً
بأن يكون للشركة مجلس رقابة، وعلى الرغم من ذلك، فإن     جديرة

 .4شركاء وفق معيار عدد الشركاء  7على الشركة تأسيس مجلس رقابة ألن  عدد الشركاء قد تجاوز 

ةبينما إذا كانت       حص 
أن  رأس    شركاء، أي   5في الشركة تبلغ مليون د.ك، وكان عدد الشركاء    شريك    كل 

    ل  عاد  ماليين د.ك، وهو ما ي    5املال سيبلغ  
ً
دوالر أمريكي؛ ففي هذه الحالة سيكون    17.500.000تقريبا

تأسيس مجلس    على التأثير في العرض والطلب، وفي نفس الوقت قد ال يتم    قادر    كبير    سوقي    للشركة وزن  

في هذه الشركة، بالنظر لعدد الشركاء    متوافر    ألن  املعيار العددي الذي اعتمده املشرع غير    ؛رقابة فيها

 شركاء.   7 الذي لم يتجاوْز 

الشركاء،  كل   ➢ عدد  معيار  في  الواقعية  املنطقية  العيوب     هذه 
 
 ت

 
احتماالت    ضاف    إليها 

 
  واقعية

 واحدالشركاء  ، فإذا زاد  قاصر    جزافي    عدد الشركاء هو حد    ن  أخرى، حيث إ
ً
ر لن تتغي  ف  ،آخر  أو نقص   ا

 .أهمية الشركة وتأثيرها

أن    ➢ غير  كما  يكون  قد  الشركاء      عدد 
شركاء    حقيقي  لوجود  الباطن  بالنظر  فق  من  يت  فقد  ؛ 

الباقين بغاية    5شركاء ظاهرين وإخفاء شراكة الـ  5من    على تأسيس شركة    10الشركاء البالغ عددهم  

 . ب من قاعدة إنشاء مجلس رقابةالتهر  

 
   يوجد خصائص     1

 
 م    كثيرة

 
 ب  رت

 
 ط
 
   ة

 
   بكون الشركة ذات املسؤولية املحدودة هي شركة

 
  بما ي    حصصية

ومنها تجديد مدة    ،ها عن الشركات املساهمةز  مي 

 لدى:  ،في تعليق على استقرار محكمة التمييز على حق الشريك باالنسحاب ينظرالشركة وانسحاب الشركاء. 

في القانون الكويتي: تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر عن الدائرة تجديد مدة الشركة ذات املسؤولية املحدودة  الرشيدي، جديع،  

 يْ ن املقيد  يْ م، في الطعن    2004/    12/    18التجارية الثالثة بتاريخ  
 
جامعة الكويت،    –مجلة الحقوق  (،  3م تجاري )  2002/    667،  637  يْ م  ن في الجدول برق

 . 457الصفحة ، 2007ديسمبر ، 4، العدد 31املجلد  

 راجع في سوابق محكمة التمييز:  2

 .2015-4- 27بتاريخ   2012لسنة  1341طعن تجاري، رقم 

 ، قانون الشركات الكويتي.98املادة  3

 ، قانون الشركات الكويتي.107املادة  4
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 عْ ض    يعني  عدد الشركاء القليل قد الاألمر اآلخر أن    ➢
 
، ليس بالنظر إلى قيمة أهمية الشركة  ف

 عمالقة  الشركات  ال مع  الشركاء  عالقات    بالنظر إلى  رأس املال فقط، بل
 
 رب  التي قد ت

 
  م    ا مصالح  ه  ط

 
 ؤث

 
مع    رة

 لشركة إنتاج سيارات  
ً
 حصريا

ً
 تجاريا

ً
 . عاملية   الشركة؛ كأن تكون الشركة ذات املسؤولية املحدودة وكيال

  
لة، فإن  معيار عدد الشركاء هو أحد العيوب الجوهرية في النظام القانوني ملجلس الرقابة، وهو من  باملحص 

 
 
 وجود هذا املجلس في الشركات التي ال تحتاجه، وتحرم الشركات التي تحتاجه منه.  ض  فر  األسباب التي ت

 تمييز املشرع ملجلس الرقابة: املطلب الثاني

ز  املشرع مجلس الرقابة من خالل محور   ي  .يْ م 
ً
، ومسؤولياتهم ثانيا

ً
 ن؛ طبيعة أعضائه أوال

:
ً
 مجلس الرقابة طبيعة أعضاء  أوال

ن من اإلدارة التي قد تتكو  فقط؛ وهذا يعني أن   الشركاء  حصر قانون الشركات عضوية مجلس الرقابة في  

    ستكون تحت رقابة مجلس   1الشركاء أو الغير 
 
 من الشركاء. ف  مؤل

ً
 حصرا

 
 
 في صفة القائمين مي  وهي أن  مجلس الرقابة يجب أن يكون م   ؛والغاية التشريعية من هذه القاعدة واضحة

ً
زا

 عن الغاية  عليه، ألن  املفترض فيهم الحرص على مصلحة الشركة والشركاء
ً
، حتى ال تذهب إدارة الشركة بعيدا

 .2من إنشائها 

في املجلس، فيكون  الغير  املشرع بعضوية  إذا سمح  ا  النظر هذه-  أم  بإم  - وفق جهة  كانية وجود  قد خاطر 

فين فيها. جر  كونهم م   ؛مصلحة الشركة بالقدر املطلوب  مههم  ال ي   أعضاء  
 
 د موظ

  وعاجز   ر اإلداري قديم  لكن هذا الفك
ً
 ، لألسباب التالية:في آن معا

 من املوظف .1
ً
لحاالت استغالل بعض الشركاء من    فيه تجاهل    ،إن  اعتبار الشريك أكثر حرصا

 .املديريناألقلية لشخصية شركتهم في مواجهة افتراض سوء النية أو اإلهمال في 

   الصورة هذه   .2
 
   ؛مثل  بأفكار    القديمة مرتبطة

 
اإلدارة  ترك املال، وربط  رأس  في  اإلداري  القرار  ز 

على مواكبة العلوم اإلدارية الحديثة التي تحتاجها الشركة    وهي أفكار باتت غير قادرة    واملركزية،  بامللكية،

 من رأس املال.خبيرة   من كفاءات  
ً
 ، ليس من الضرورة أن تكون جزءا

فيهم  .3 الخبرة  افتراض  يعني  الرقابة  مجلس  عضوية  في  الشركاء  على  املطلق  االعتماد  أن   كما 

   ص  تحتاج إلى تخص   للقيام بمهام  
 ال يمكن ضمانه. في مجال املراجعة واملحاسبة، وهو أمر   علمي 

 
 ، قانون الشركات الكويتي.103املادة  1

املجلد الجزائر،  املجلة املتوسطية للقانون واالقتصاد، جامعة تلمسان،  الرقابة املزدوجة على نشاط الشركات املختلطة،  ، عبد اللطيف،  ي عالو  2

 .135فحة ص، ال2020عام ، 2، العدد 5
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التمي   الرقابة صفة  في منح مجلس  ز على إدارة الشركة من باب  بناًء عليه، فإن  قانون الشركات قد أخطأ 

الشركة ستكون تحت رحمة ضمير الشركاء األعضاء في املجلس، الذين    ألن    ؛فقط  حصرية العضوية في الشركاء 

  التي ،في مجال الرقابة لهم من خبرة   اح  ت  سيعملون بما ي  
ً
 .قد تكون متواضعة

 :
ً
 الرقابة مجلس  مسؤولية أعضاءثانيا

    ،دارةنص  قانون الشركات الكويتي على أن  أعضاء مجلس الرقابة يكونون غير مسؤولين عن أخطاء اإل 
 
إال

 . 1ب عليهم تقديمه للجمعية العامة بعد ثبوت علمهم بالخطأ وإغفالهم له في التقرير الذي يتوج  

 االشتراك في الخطأ  ْت ثب  حتى وإن لم ي  فتقوم املسؤولية    ؛وهو ما يندرج ضمن اإلهمال الجسيم
 
  ت  ب  ، فإذا ث

 .2هذا اإلهمال تكون املسؤولية قد تجاوزت حدودها بالنسبة ألعضاء مجلس الرقابة 

القاعدةهذتعني    باملقابل،  لكن العلم واإلغفال  ه دون أن    ؛ه  الرقابة    ،إثبات  تبقى مسؤولية أعضاء مجلس 

 
ً
دائ    محدودة  3ي الشركة ن  تجاه 

ً
الرقابة   م عن ذم  ، وتبقى ذمة الشركة منفصلة   ؛ كونها شخص  4أعضاء مجلس 

 .5عنهم  مستقل    اعتباري  

اعتبار أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين  يقول بالواقع  ا توحيه هذه القاعدة من استثناء، فإن   وعلى الرغم مم  

 .7حتى يثبت العكس 6دارة عن أخطاء اإل 

 
 ، قانون الشركات الكويتي.108املادة  1

 لدى: ،في حدود املسؤولية املحدودة ينظر 2

Akey, Pat, and Ian Appel. "The limits of limited liability: Evidence from industrial pollution." The Journal of Finance 76, no. 1 (2021), 

page 5. 

 للتوسع في فكر املسؤولية املحدودة للشركاء، راجع:  3

Woodward, Susan E. "Limited Liability in the Theory of the Firm." Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft/Journal of 

Institutional and Theoretical Economics H. 4 (1985), page 601. 

 .2015-5- 19  بتاريخ 2012لسنة  340حكم محكمة التمييز الكويتية، طعن تجاري، رقم  4

 راجع في القضاء األمريكي:  5

"Ordinarily a corporation is considered a separate legal entity, distinct from its stockholders, officers and directors, with separate 

and distinct liabilities and obligations". See: 

Curci Investments, LLC v. Baldwin, Court of Appeals of California, Fourth District, Division Three, August 10, 2017. 

 في القضاء األمريكي: ينظر. دون املواصفات  عن إهمال اإلدارة في توجيه خط اإلنتاج، صناعة بضاعة   ج  نت  كأن ي   6

Bristol-Myers Squibb v. Superior Ct. of CA, Supreme Court of United States, June 19, 2017. 

 للمزيد عن هذا املوضوع، راجع: 7

كلية الحقوق، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية،    مسؤولية مدير الشركة ذات املسؤولية املحدودة،  وصادق، عبد الوهاب،  هللا،  الحيان، عبد

 . 982الصفحة ، 2020يونيو ، 72العدد  ،جامعة املنصورة
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فيه    شيرون  ي    بأدوارهم الرقابية من خالل محضر  والسبب في ذلك، هو أن  أعضاء مجلس الرقابة سيقومون  

، هذا املحضر هو دليل  ه  إلى قيام  
ً
   يم  ق  ي    كتابي    م بمراجعة دفاتر الشركة مثال

ً
علمهم  على    على مجلس الرقابة قرينة

 حتى يثبت العكس.  بما تحتويه دفاتر الشركة من نقص  

 وإذا أغفل أعضاء مجلس الرقابة بعدها، اإلشارة إلى  
 
الجمعية العامة،  ل إلى  رس  هذا النقص في تقريرهم امل

هم سيكونون مسؤولين بشكل   ا ينشأ من أضرار بسبب خطأ  م املالية بالتضامن عم  ه  م  م  في جميع ذ    غير محدود    فإن 

 اإلدارة تجاه الغير والشركة والشركاء. 

بشكل   القاعدة  هذه  تقييم  أردنا      وإذا 
بأن  سطحي   ها  ، سنقول 

 
 و   صارمة

 
    رادعة

بغرض    املديرين  لكل  والرقباء 

 مصالحهم الشخصية عليها.  لشخصية الشركة أو تفضيل   أو استغالل   منعهم من القيام بأية مخالفات  

  
املختص  غير  من  يكونون  قد  الرقابة  مجلس  أعضاء  بأن   يقول  الواقع  واملحاسبة،  لكن  املراجعة  بعلوم  ين 

 . ، ودون أن يالحظوهااملديرينعليهم الكثير من التجاوزات واألخطاء التي يرتكبها  وبالتالي يمكن أن تمر  

  ألن  قرينة علمهم بها قائمة بمجر   ؛ ورغم ذلك ستنشأ مسؤوليتهم عن هذه األخطاء
 
العهم على مستندات  د اط

  ،الشركة
 
 ه إلى الجمعية العامة. وج  وعدم اإلشارة إلى هذه األخطاء في تقريرهم امل

 من وقوع املسؤولية عليه    عضوبناًء عليه، فإن   
ً
مجلس الرقابة قد يتحاش ى القيام بمهامه ومسؤولياته خوفا

 املديرينعن أخطاء 
ً
 ال هيبة

ً
 شكليا

ً
 له تجاه اإلدارة.  ، وهذا ما يمكن أن يجعله مجلسا

  وميدانية    مهنية   على معايير   قائمة   سلطة رقابة    في الواقعللمجلس  وعليه لن يكون 
 
 . مصلحة الشركة م  خد  ت

 في الشركة ذات املسؤولية املحدودة  الصورة النموذجية لتفعيل دور مجلس الرقابة: املبحث الثاني

نبدأ   أن  فيجب  املحدودة،  املسؤولية  ذات  الشركة  في  الرقابة  ملجلس  نموذجية  صورة  نضع  أن  أردنا  إذا 

األول(،   )املطلب  املجلس  هذا  تشكيل  معيار   باختيار 
 
امل تحديد    ثم 

حيث  مي  من  املجلس  هذا  في  املطلوبة  زات 

 الطبيعة واملسؤولية )املطلب الثاني(. 

 موذجي إلنشاء مجلس الرقابةتحديد املعيار الن: املطلب األول 

في جميع الشركة ذات  يتأس   س هذا املطلب على فكرة مفادها عدم ضرورة الوجود الدائم ملجلس الرقابة 

 على الشركات املحدودة التي ي  املسؤولية املحدودة، بل أن يكون وجودها م  
ً
 قتصرا

 
 ف  رت

فيها مستوى مسؤوليات    ع 

و  الشركة   تإدارة 
ً
تعقيدا أكثر  عملياتها  ي    ؛صبح  يبحيث  العمليات    ضح  على  رقابة  وجود مجلس  الضروري  من 

 على مصلحة الشركة والشركاء.  ح   ،اإلدارية
ً
 رصا

نا   املبحث طرح فكرة  ب علينا في هذا  انتقدنا معيار عدد الشركاء في املبحث األول، فيتوج  قد  وعلى اعتبار أن 

    معيار  
، وطبيعة  يْ ن أساسي  يْ إلنشاء مجلس الرقابة، وينقسم هذا املعيار إلى محور    نموذجي 

ً
ن، هما: رأس املال أوال

 .
ً
 نشاط الشركة ثانيا
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: الحد األدنى لرأس مال الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
ً
 أوال

لسوقي وقدرتها على التأثير في العرض والطلب  إذا أردنا أن نضمن ارتفاع مستوى الشركة من حيث وزنها ا

 
 
  الخاص بسوقها، فإن  املعيار األبسط لهذه األمور التي ت

 ر وجود مجلس رقابة، هو مقدار رأس املال. بر 

  
   وزن الشركة املالي بشكل   أدنى لرأس املال يضمن حيث إن  وضع حد 

   نظري 
 . أساس ي 

ولنفرض أن  الحد األدنى لرأس املال هذا يجب    ،الشركة هو رأس مالهالكن األساس الذي يجب النظر إليه في  

 إذا كان رأس مال الشركة ذات املسؤولية املحدودة    10.000أن يكون  
ً
 وز  م    ألف د.ك  12.000آالف د.ك؛ فمثال

ً
  عة

ةشركاء كل    6على    حصص    6على   يكون من الضرورة  فلن    ،ن د.ك؛ فهنا وفق معيار عدد الشركاءيْ قيمتها ألف    حص 

 شركاء. 7عن  عدد الشركاء يقل   إنشاء مجلس رقابة ألن  

ا وفق معيار الحد األدنى لرأس املال امل ، فإن  الشركة التي تحتوي  -الف د.كآ  10.000بما يساوي  -  فترضأم 

األدنى    ز الحد  ألف د.ك يتجاو   12.000شركاء فقط يجب أن يكون فيها مجلس رقابة ألن  رأس مالها البالغ    6على  

 . آالف د.ك كما افترضنا 10.000يساوي  10البالغ 

   ؛فرعية    ويمكن تطعيم هذا املعيار األساس ي بمعايير  
 
قات النقدية في الشركة من إيرادات  مثل مقدار التدف

معيار رأس  ونفقات، أو قيمة األصول املادية وغير املادية، وغيرها من املعايير الفرعية، التي تضمن عدم جمود 

 املال. 

املثال،   يتم  يفعلى سبيل  أن     مكن 
 
تدف نسبته  اشتراط  ما  املالية  60ق  السنة  املال خالل  رأس  قيمة  % من 

 كانت قيمة رأس مالها-ب على الشركة ذات املسؤولية املحدودة حتى يتوج   ،الواحدة بعد التأسيس
ً
تأسيس   -أيا

 مجلس للرقابة عليها. 

 -مثل براءات االختراع-  الرقابة على الشركة إذا كانت قيمة األصول املعنوية كما يمكن فرض وجود مجلس  

 في سوق االبتكار.  % من رأسمالها؛ حيث تكون شركة ذات وزن  50تتجاوز ما نسبته 

،  وصعوبة إدارتها  ، يستطيع املشرع ضمان وزن الشركة املالي ومستوى تشغيل رأس مالهاعاييرهذه امل  وفق

 حتى يكون وجود  
 
؛ كما أن  هذه املعايير متغيرة

ً
   مجلس الرقابة عليها ضروريا

 
    ال تقتصر على مبلغ    ومتنوعة

  جزافي 

    أو احتمال  
 .1كما كان عليه األمر في معيار عدد الشركاء  واحد   رقمي 

ظهور   تضمن  املالية  املعايير  من  وتوابعه  املال  رأس  معيار  فإن   التي  بالتالي،  الشركات  في  الرقابة  مجلس 

ي   ما  فيها، وهو  الرقابية  ل  كف  تحتاجه  م    ألن    ؛استمرار هيبته  يبقى  على  هم  دوره  الشركة  استمرار  في   
ً
 وجوهريا

ً
ا

  م   إدارية   مستوى جودة  
 . م  تقد 

 
 وهنا يتداخل قانون الشركات مع املحاسبة. راجع في شركة املسؤولية املحدودة:  1

Macey, Jonathan R. "The limited liability company: lessons for corporate law." Wash. ULQ 73 (1995), page 433. 
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: طبيعة 
ً
 نشاط الشركة ذات املسؤولية املحدودة ثانيا

 في تحديد وزنها وأهميتها و 
ً
 جوهريا

ً
حيث نرى الشركات املهينة  ؛  تعقيد إدارتهاتلعب طبيعة نشاط الشركة دورا

تخص   إلى  بالنظر  إدارتها  حيث صعوبة  من  مستوى صعب  فيها في  الشركاء  واستقالل  إلى ،  1صها  بالنظر  ذلك 

 تجزئة البسيطة. التسويق أو مبيعات الشركات 

الشركات وفق   يجب تصنيف  عليه،  تعقيد بناًء  إلى  بالنظر  إدارتها  في قطاعها وصعوبة  التأثير  قدرتها على 

 عملياتها التشغيلية
 
 قاتها النقدية أو طبيعة رأس مالها. ، وليس بالنظر فقط إلى رأس مالها أو تدف

والصناعة   التجارة  وزارة  على  أن   يعني   وهذا 
 
ت أن     ع  ض  الكويتية 

ً
ي    الئحة التي  إدارتها    ب  غل  بالنشاطات  على 

 التعقيد؛ األمر الذي يوجب وجود مجالس للرقابة عليها. 

في الشركات ذات املسؤولية املحدودة التي يجب أن يكون فيها مجلس    النشاطات التالية بعض  ويمكن اقتراح  

 : رقابة

 الشركات املهنية.  •

 شركات االستيراد والتصدير.  •

 شركات األوراق املالية.  •

 شركات التكنولوجيا.  •

 الشركات العقارية.  •

بأن   بعيد  من  الرقابة  لتأسيس مجلس  املطلوب  املعيار  نرى  أن  يمكن  الطريقة،  يبدأ  مزدوج    ه معيار  بهذه   ،

  على مجموعة  املجلس  فرض    يتم  فيا  ع في البيانات املالية للشركة،  تفر  يو   باملعيار األول وهو رأس املال كأساس  

 
 
 املعيار األول.  ْق حتى وإن لم يتحق   معينة    نشاطات   س  مار  من الشركات التي ت

    يكون مجلس الرقابة في مكانه الصحيح، ويحظى بدور    ،بهذه الطريقة
    جوهري 

ثقل وزن الشركة أو    في ظل 

 ا يمنحه الهيبة الرقابة التي يحتاجها. مم   ؛2تعقيد أعمالها 

 

 

 
 :  ينظرنية.  على سبيل املثال، استقالل الشركاء املحامين في شركة املحاماة وفق الئحة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذا النوع من الشركات امله  1

 .2020أكتوبر  22املهنية للمحاماة، الصادرة بتاريخ بشأن إصدار الئحة تنظيم الشركات  2020/ 161، من القرار الوزاري رقم 14، و13املادتان 

 وفي هذا املجال يتداخل التحليل االقتصادي مع قانون الشركات. راجع:  2

Halpern, Paul, Michael Trebilcock, and Stuart Turnbull. "An economic analysis of limited liability in corporation law." U. Toronto 

LJ 30 (1980), page 117. 
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زات املطلوبة ملجلس الرقابة: املطلب الثاني ِ
مي 
م
 من حيث الطبيعة واملسؤولية امل

: طبيعة أعضاء مجلس الرقابة 
ً
 أوال

 وفق قانون الشركات يتعارض بين املفاهيم  
ً
على اعتبار أن  اختيار أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء حصرا

بد   ال  كان  فقد  امللكية؛  عن  اإلدارة  وفصل  والتخصص  الالمركزية  حيث  من  لإلدارة   الصورة في    الحديثة 

 
 
 فيما بين الشركاء.  النموذجية لطبيعة هذا املجلس أال

ً
 تكون عضويته محصورة

 حس  
ً
 على عمل الشركة،  لكن األمور ال تكون بهذه البساطة؛ فالعضوية في مجلس الرقابة تعتبر مركزا

ً
اسا

 فهنا:   ؛بالنظر إلى سلطة املجلس الرقابية الصريحة على اإلدارة

أن  ك ➢ املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة  ملدير  يمكن   يتقب  يف 
ً
سلطة    ل 

ً
غير    رقابية من  عليه 

 ؟1الشركاء 

 
 
   النقطة األساسية في هذا املوضوع، هي نقطة

 
ب أن يكون لدى اإلدارة ثقافة قبول  ؛ حيث يتوج  ثقافية

 
ً
   السلطة الرقابية طاملا كانت خبيرة

 ومتخص 
ً
 في مجال املراجعة واملحاسبة. صة

موقعه    في عضو مجلس الرقابة، حتى يستحق    دة  حد  م    وخبرات    وهنا يظهر ضرورة اشتراط مؤهالت  

 الرقابي على اإلدارة. 

متالئمة   غير  الشركة  إمكانية  تكون  فقد  أخرى،  جهة      ومن 
متخص  تعيين  فكرة  في مجلس مع  صين 

أو   ال أن  الرقابة  املجلس  والية   تنتهي 
 
فراغ هناك  ويكون  أعضاء    سابق  إيجاد  حين  إلى  العضوية    في 

  
   ففي مثل هذه الحاالت، يمكن  ؛أخرى   استثنائية    صين آخرين أو ألية ظروف  متخص 

 
الجمعية   ح  سم  أن ت

    العامة
    ء مركز العضوية في املجلس بشكل  صين بتبو  للشركاء غير املتخص 

 
إلى حين تعيين األعضاء    ت  مؤق

  
 صين.املتخص 

 ومن جهة أخرى، كيف يجب أن تكون قواعد تعيين أعضاء مجلس الرقابة من غير الشركاء؟  ➢

له في الشركة أو   يجب في هذا املجال ضمان االستقالل في عضو املجلس؛ أي عدم وجود أية مصالح  

 
 
 مع الجهات التي ت

 
 ب  رت

 
 .2عارض مصالحها معها في أعمالها مع الشركة أو التي تت ط

   وهو أمر  
 تشابك املصالح الذي يحظى به مجتمع األعمال.  في غاية األهمية في ظل 

 
 ، قانون الشركات الكويتي.7-96: املادة ينظرتعيين املدير في عقد الشركة.  في الوقت الذي يتم   1

 راجع في سوابق محكمة التمييز: 

 . 2013- 5-7بتاريخ  2012لسنة  33طعن تجاري، رقم 

 في تجربة دولة صربيا، لدى: ينظر 2

Marjanski, Vladimir, and Attila Dudás. "Some Current Problems with the Regulation of Limited Liability Companies in Serbia." 

Central European Journal of Comparative Law 1, no. 1 (2020), page 131. 
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  م ضمن شركة محاسبة  ه  ت  صين باتوا يستطيعون ممارسة مهن  فحتى املحاسبين واملراجعين املتخص 

الشركة املهنية أو بأحد الشركاء  ؛ وإذا افترضنا استعانة الشركة ذات املسؤولية املحدودة بهذه  مهنية  

فيها، فقد يكون لدى الشركة عمالء تتعارض مصلحتهم مع مصلحة الشركة، األمر الذي يجعل عضو  

  
 .مجلس الرقابة في مركز الشك 

أية مصلحة    لذا، وجود  عدم  على  النص     يجب 
 
تتعل الرقابة  مجلس  الجهات  لعضو  أو  بالشركة  ق 

 
 
 مع أية جهة  يكون م   املرتبطة بها، وأال

ً
 . أو غير مباشر   مباشر    مع الشركة بشكل   ذات عالقة   رتبطا

توس   الرقابة هيبته رغم  يبقى ملجلس  الطريقة،  كان  ع نطاق عضوي  بهذه  طاملا  الشركاء،  إلى خارج نطاق  ته 

  ق  ست  وم   ،مه  ز  اك  ر  بم   ن  يْ ير  د  هؤالء األعضاء من غير الشركاء ج  
 
 م.ه  ح  ين في مصال  ل

: مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة 
ً
 ثانيا

 املشكلة الحقيقة في قواعد املسؤولية الخاص  
 
ل في اعتبار  ة بمجلس الرقابة وفق قانون الشركات، كانت تتمث

 
ً
 1عن أخطاء اإلدارة   مسؤوليته استثنائية نظريا

 
ل بعد الكشف على مستندات  ، في حين أن  القرينة التي تتشك

 .2هي القاعدة غير املحدودة هذه املسؤوليةالشركة تجعل من 

 ن:يْ بناًء عليه، نحن أمام اعتبار  

املسؤولية عن أخطاء الشركاء، باستثناء ثبوت  مجلس الرقابة من  أعضاء  إما أن  يتم استثناء   •

له، بل يجب    حالة االشتراك اإليجابي في الخطأ؛ وبهذه الطريقة ال يؤخذ العضو بخطأ املدير إذا لم ينتبهْ 

 . في هذه الحالة  إثبات االشتراك وسوء النية

العلم بخطأ املدير وعدم إعالم الجمعية د  فرض املسؤولية على أعضاء املجلس بمجر    يتم    أن  أو •

 
 
بما يرفع حالة    دائم    تعني فرض املسؤولية غير املحدودة على هؤالء األعضاء بشكل    العامة به، وهي قاعدة

 .3لذمة الشركة غير مشروعة   أو ممارسات استغالل   إدارية   أية تجاوزات  الردع من القيام ب 

 
نوقشت في الحقوق، جامعة السلطان قابوس،  رسالة ماجستير  مسؤولية املدير في الشركة املحدودة املسؤولية: دراسة مقارنة،  املحروقي، هالل،   1

 . 2009عام 

للتوس   2 الرقابة.  القاعدة هي استقالل ذمة الشركة عن أعضاء مجلس  املالية للشركة ذات املسؤولية  بينما يجب اعتبار أن   ع في موضوع الذمة 

 املحدودة، راجع:

 . 2015- 5-19خ بتاري 2010لسنة  1286حكم محكمة التمييز الكويتية، طعن تجاري رقم 

  وجود وهذا نتيجة
 
. راجع في القضاء األمريكي: ا الحق  ه  ح  من  الشخصية االعتبارية املستقلة لهذه الشركة، والتي ت

ً
 في الجنسية أيضا

Purchasing Power, LLC v. BLUESTEM BRANDS, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, March 20, 2017. 

 لالطالع على تجربة إندونيسيا، راجع: 

Januarita, Ratna. "The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian Company Law." MIMBAR: 

Jurnal Sosial dan Pembangunan 37, no. 1 (2021), page 221. 

 ع في فكرة املسؤولية عن ديون الشركة ذات املسؤولية املحدودة، راجع:للتوس   3
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صهم، فإن  فرض املسؤولية  النظر عن تخص    وفي الحقيقة، إذا كان أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء بغض 

 العلم سي    ألن    ؛د العلم ليست بالقاعدة العادلةعليهم ملجر  
ْ
املستند الذي يحتوي على  د االطالع على  بمجر    ت  ب  ث

 الخطأ كما قلنا.

  
ا إذا تم  السماح بتعيين أعضاء مجلس الرقابة من املتخص  املراجعة واملحاسبة، فهنا تكون    صين بعلومأم 

 
ً
   قاعدة املسؤولية املقترنة بالعلم بالخطأ وإغفاله من التقارير، قاعدة

ً
  عادلة

ص في املراجعة ؛ والسبب أن  املتخص 

فترض فيه أنه رجل   د االطالع  تكون قرينة العلم بمجر   اا، لذه  ات  عليه أخطاء اإلدارة وتجاوز    ال تمر   وخبير   حريص   ي 

 قري
ً
    نة عادلة

 ص. على الرقيب املتخص 

وعلى اعتبار أن  الصورة النموذجية التي اقترحناها تسمح بعضوية املتخصصين من غير الشركاء في مجلس  

 د االطالع على املستندات والبيانات والدفاتر. الرقابة، فإن  قاعدة قيام مسؤولية هؤالء يجب أن تنشأ بمجر  

طاملا ذكرت تقارير املجلس االطالع على    مجلس الرقابة يجب أن تكون غير محدودة  أي أن  مسؤولية أعضاء  

ا فيما  ، ثم إغفال ذكر هذا الخطأ في تقارير املجلس املوجهة إلى الجمعية العامةاملستند الذي يحتوي الخطأ  ، أم 

   يخص  
 
املؤق   األعضاء 

املتخص  غير  الشركاء  من  بشكل  تين  تكليفهم  تم   إذا   مؤ   صين 
 
الفقرة    ت  ق في  أشرنا  كما 

 إقامة مسؤوليت   ر  جد  السابقة، فال ي  
 
 م مع اإلدارة في الخطأ. ه  في حالة ثبوت اشتراك   هم إال

 
 
 لذلك، سيزيد حرصه على التدقيق واملراجعة 1صبح مسؤولية مجلس الرقابة أعلى بهذه الطريقة، ت

ً
، ونتيجة

  ا إذا كان  ق مم  ع وأعم  أوس    بشكل  
من أهمية دور  لة، فإن  هذه القاعدة ستزيد  مسؤوليته سهلة النفي، وباملحص 

 . املجلس ومن هيبته الرقابية

 

 

 
، 65، العدد  16املجلد  مجلة وزارة العدل، اململكة العربية السعودية،  املسؤولية املحدودة في الشركات: دراسة تأصيلية تطبيقية،  الحقيل، مساعد،  

 .325الصفحة ، 2014يوليو 

 أكبر حتى في حالة انقضائها. راجع:ن  دائ   ح  من  وهذا ي   1
ً
 ي الشركة ضمانا

، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة السلطان قابوس، املحدودة املسؤولية وفق القانون العماني: دراسة مقارنة، انقضاء الشركة الراشدي، غادة

 . 2014نوقشت عام 

:
ً
 .Arena, Matteo P. "Corporate litigation and debt." Journal of Banking & Finance 87 (2018), page 202 راجع أيضا
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 الخاتمة

 
 
م  ب  عت  ت  

ً
نوعا املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة  الصغيرةمي  ر  الحصصية  الشركات  من   

ً
على    ؛زا قادرة  فهي 

من رؤوس األموال الراكدة بالنظر إلى محدودية املسؤولية عن ديونها بالنسبة للشركاء،    هائلة    استقطاب كميات  

 
 
 لكنها باملقابل قد تشك

ً
للمخالفات القانونية بالنظر إلى إمكانية املخاطرة في رأسمالها وعدم الخوف من    ل بيئة

 املسؤولية غير املحدودة. 

   اإلشراف على اإلدارة، لكن هذه الهيبة لم تكْن في فرض هيبة  وهنا بالضبط يأتي دور مجلس الرقابة
ً
  مصانة

   ن في أن  القانون لم يفرْض مكما يجب في قانون الشركات، والسبب يك
 
 ب  نض  املعيار امل

 
لتشكيل هذا املجلس   ط

  ، ولم يضْع من جهة  
 
 أخرى. ل املرن من جهة  فص  قواعد تشكيله ومسؤوليته بالشكل امل

 النتائج

 عن تحديد الشركة التي تحتاج إلى مجلس رقباء؛ ألن  ر  ب  عت  ي   .1
ً
 قاصرا

ً
ه  معيار عدد الشركاء معيارا

  
 . ورقيب   ،ومدير   ،ي إلى اختالل في توازن فئات الشركاء بين شريك  قد يؤد 

  عدم   .2
    وضع حد 

    ي إلى تأسيس مجلس بعدد  أعلى ألعضاء مجلس الرقابة قد يؤد 
  ح  صب  ، في  زوجي 

 . ومعارض    إذا تساوت األصوات بين مؤيد   من الصعب الخروج بقرار  

حصر عضوية مجلس الرقابة في الشركاء، فيه تعارض مع األفكار اإلدارية الحديثة التي تنادي   .3

 ص اإلداري. وبالتخص   ،بفصل اإلدارة عن امللكية، وبالالمركزية اإلدارية

م ه  دون التأكد من علم    صارم    بشكل    املديرينإقامة مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة عن أخطاء   .4

 م.ه  ات  ب من مسؤولي  بهذه األخطاء، يمكن أن تدفعهم إلى التهر  

   الصورة .5
 
ت أن  يجب  الرقابة  مجلس  إنشاء  ملعيار   النموذجية 

 
 ب  رت

 
كمعيار    ط املال  رأس    بقيمة 

  
ذلك بغرض ضمان فرض    من املعايير املالية الفرعية، وبطبيعة نشاط الشركة؛ كل    ، وبمجموعة  أساس ي 

 مجلس الرقابة في فئات الشركات التي تحتاج هذا املجلس من حيث وزنها املالي وصعوبة إدارتها.  

6.   
ال يجوز السماح  صين بعضوية مجلس الرقابة، لكن  يجب السماح لغير الشركاء من املتخص 

  جلس أل املبعضوية  
 من التأثير في موضوعية    ؛في أعمال الشركة أو املنافسين  له مصلحة    شخص    ي 

ً
خوفا

 عمله.

7.  
 
ت أن  يجب  الرقابة  مجلس   مسؤولية 

 
 ب  رت

 
يتم  بمجر    ط أن  بعد  اإلدارة  بخطأ  العلم  اشتراط    د 

 ص في عضوية هذا املجلس.التخص  

8.   
من رأس املال الوطني   كبير    جزء    نفور  ي النقاط السلبية والثغرات في قانون الشركات إلى  تؤد 

ثقافة املستثمرين تميل باتجاه الشركات محدودة املسؤولية  من تأسيس الشركات املحلية، والسبب أن   

 .
ً
 وعربيا

ً
 كويتيا
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 التوصيات 

 ، والنص على ما يلي: الكويتي من قانون الشركات  107إلغاء نص املادة  .1

 : املسؤولية املحدودة تعيين مجلس للرقابة إذاب على الشركة ذات "يتوج  

 ب   ▪
 
 أو آالف د.ك لدى تأسيسها، 10.000رأس مالها ما قيمته  غ  ل

 ب   ▪
 
 ل
 
 دت نسبة تغ

 
للتأسيس    تالية    مالية    في أية سنة  من رأس املال  %  60ما نسبته  قاتها النقدية  ف

 مهما كانت قيمة رأسمالها، أو

 ب   ▪
 
 لغ

 
 ت قيمة الحقوق املعنوية امل

 
 ب  رت

 
  من رأس املال في أية سنة  %  60ة باالبتكار فيها ما نسبته  ط

 أو  للتأسيس مهما كانت قيمة رأسمالها، تالية   مالية  

 باألمور التالية: كان نشاطها خاص   ▪
ً
 ا

o  .شركات االستيراد والتصدير 

o  .شركات األوراق املالية 

o  .شركات التكنولوجيا 

o  .الشركات العقارية 

  ة نشاطات  وأي
 
  أخرى ت

 . "دها وزارة التجارة والصناعةحد 

 على ما يلي: من قانون الشركات، تنص 107استحداث فقرة جديدة في املادة  .2

• "  
سواًء أكانوا    صين بمهنة املراجعة واملحاسبةتكون عضوية مجلس الرقابة لألشخاص املتخص 

  ،  من الشركاء أم الغير
ت   صين تبو  ويمكن للشركاء من غير املتخص 

 
حين  إلى  ء هذه العضوية بشكل  مؤق

  
 .من الجمعية العامة  ، ويكون ذلك بقرار  صينتعيين أعضاء متخص 

   ال يجوز أن تكون لعضو مجلس الرقابة أية مصلحة  لكن   •
 
 تتعل

 
 ق بالشركة أو الجهات امل

 
 ب  رت

 
ة  ط

م    ال يجوز له أنبها، و   يكون 
 
 ب  رت

 
أية جهة  ط  مع 
ً
أو غير    مباشر    بشكل    سواءً   مع الشركة  ذات عالقة    ا

 ."مباشر  

 من قانون الشركات، واعتماد النص التالي:   108إلغاء نص املادة  .3

• "  
  سأل  صين في علوم املراجعة واملحاسبة، في  إذا كان عضو مجلس الرقابة من املتخص 

  
أي  عضوي    خطأ    عن  فترة  خالل  اإلدارة   ته  ترتكبه 

ً
محدودة غير   

ً
  بمجر    ،مسؤولية

 
اط على  د  العه 

 عنه. عامةمحتوى الخطأ في الشركة وعدم إبالغ الجمعية ال

ا   •  أم 
 
مؤق  

ً
الرقابة عضوا مجلس  عضو  كان  فال إذا  صين،   

املتخص  غير  الشركاء  من   
ً
تا

سأل     ي 
 
 إذا ثبت اشتراك

 
 .  "بالخطأ  ه  عن خطأ اإلدارة إال

 عن الشركات محدودة املسؤولية. دعم ثقافة املستثمرين إلنشاء شركات مساهمة   .4
ً
 مقفلة بدال
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 إلى العمل الجماعي  الفردية من املحاسبة حوكمة االنتقال: في الكويت شركة املحاسبة املهنية

Accounting Firms in Kuwait Governance of Transition from individual Accounting or 

Auditing to Teamwork in a Professional Company 

 ( KILAWكلية القانون الكويتية العاملية   ) أ. هشام عماد العبيدان 

Hesham Emad Al-Obaidan ( The Kuwait International College of Law  - KILAW). 

 

 

 

Abstract 

I address the administrative problems associated with the Accounting or Auditing firm view of 

the nature of the profession and the possibility of illegal practices occurring through misleading 

financial statements. 

The professional Accounting or Auditing firm is a new form of the accounting profession in 

Kuwait, which necessitated the study of the nature of this company, and the impact of the shift 

towards teamwork in Accounting or Auditing. 

The Kuwaiti legislature tried to regulate professional companies in the Companies Law No. 

1/2016, but left the regulation of specialized matters to the executive authority, as the Ministry 

of Commerce issued an executive regulation for Accounting and Auditing companies in 2020. 

Through this research, I tried to evaluate the regulatory guarantees included in that regulation, 

and demonstrated their consistency with the nature of the accounting profession in view of the 

potential for governance violations. 

Especially in dealing with conflict of interest and freedom of practice, then we came up with a 

set of results and recommendations aimed at bridging the gaps and facing the challenges 

surrounding the Accounting and Auditing firm. 

Keywords: Accounting, Auditing, Professional Company, financial statements. 
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 امللخص 

 
 
ةنتناول من خالل هذا البحث اإلشكاليات اإلدارية امل

 
ط ب 

 
بشركة املحاسبة بالنظر إلى طبيعة هذه املهنة    رت

  غير مشروعة   وإمكانية حدوث ممارسات  
 
  عبر البيانات املالية امل

 
 . لةضل

 
 
ت  ب  عت  حيث 

 
أ  على مهنة املهنة املحاسبة في الكويت، األمر الذي 

ً
 جديدا

ً
ب  ج  وْ ر شركة املحاسبة املهنية شكال

 املمارسة. ل نحو العمل الجماعي في املحاسبة على نزاهة  وأثر التحو    ،دراسة طبيعة هذه الشركة

ه ترك تنظيم املسائل  ، لكن  2016/ 1وقد حاول املشرع الكويتي تنظيم الشركات املهنية في قانون الشركات رقم  

خاص  التخص   تنفيذية  التجارة الئحة  وزارة  أصدرت  التنفيذية، حيث  للسلطة  عام  صية  املحاسبة  بشركات  ة 

2020. 

نانا من خالل هذا البحث تقييم الضمانات التنظيمية التي شملتها هذه الالئحة، و حاول     بي 
 
ساقها مع  مدى ات

خاص   الحوكمة؛  انتهاك  احتماالت  إلى  بالنظر  املحاسبة  مهنة   طبيعة 
ً
وحرية    ة املصالح  تعارض  صعيد  على 

  املمارسة
الثغرات ومواجهة التحديات املحيطة    ، وقد خرجنا بمجموعة من النتائج والتوصيات الهادفة إلى سد 

 بشركة املحاسبة. 

املفتاحية بيانات  : محاسبة، مراجع حسابات، مدقق حسابات، شركة مهنية، شركة محاسبةالكلمات   ،

 مالية. 

 

 
م
ِ امل

 مةقد 

 
 
 ت

 
 ب  رت

 
بشكل    ط املحاسبة     وثيق    مهنة 

 
فكل بمعالجتها  بالشركات،  املحاسب  يقوم  التي  البيانات  قيمة  كانت  ما 

هام    وتدقيقها 
ً
   ة

 
كمحاسب  كل دوره  أهمية  ارتفعت  ي  ما  املحاسب  فإن   الشركات  عن  الحديث  وعند     ب  لع  ، 

ً
دورا

 
 
 في شفافية الشركة ودق

ً
  ، وفي القدرة على تقييم صدق هذه البيانات من جهة  ة بياناتها املالية من جهة  جوهريا

 أخرى. 

بعد املخالفات الجسيمة التي ارتكبتها شركة    كبير    وقد ظهرت أهمية دور املحاسب ومراقب الحسابات بشكل  

الشركة بتزييف الحقيقة في بيانتها من خالل محاسبيها، األمر الذي دفع  ؛ حيث قامت  1األمريكية   nronEإنرون  

 . 2002بهدف توسيع دائرة املسؤولية عن البيانات املالية الكاذبة عام  جديد   املشرع األمريكي إلى إصدار قانون  

 
 راجع في هذه القضية، لدى:  1

Clark, Woodrow W., and Istemi Demirag. "Enron: the failure of corporate governance." Journal of Corporate Citizenship 8 (2002), 

page 105. 
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 تغيير  هذه البيئة الحس   في ظل 

يجب دراسته من جميع  في بيئة العمل املحاسبي  اسة ملهنة املحاسبة، فإن  أي 

  يقد  فتح الباب أمام املمارسات املحاسبية غير املشروعة، وهو ما  بهذا التغيير   م  ساه  جوانبه وآثاره، فقد ي  
ي  ؤد 

 
 
  إلى انتشار البيانات املالية امل

 
  لة، وفقدان املستثمرين ثقتهم بها، وهذا سي  ضل

 
 ل مناخشك

ً
 طارد ا

ً
 .ستثمارلال  ا

   ل حو   تن  فإ  بالتالي،
 
ة مهنة املحاسبة امل

 
ط ب 

 
بشخصية املحاسب، ذلك الرجل الدقيق الحريص، إلى مجموعة    رت

    ، وبشكل  اتيجية في مستقبل مهنة املحاسبةل االستر نقطة التحو    كانمن الشركاء،  
خ الحوكمة  ضرورة ترس    خاص 

 .1فيها

  2الكثير من الغموض  هيلف    موضوع شركة املحاسبة املهنية  لكن ما يزال
ً
؛ حيث إن  املحاسب يكون فيها شريكا

للمحاسبين  الشخصية  املصالح  املصالح؛  من  نوعان  الشركة  هذه  في  ينشأ  وهكذا  مكتب،  صاحب  وليس 

 
 
 الشركاء، واملصلحة امل

 
 ة لشركة املحاسبة التي تجمعهم.ستقل

التنفيذية   الالئحة  واجهته  ما  وهو  املصالح،  هذه  تعارض  أمام حدوث   
ً
مفتوحا الباب  أصبح  فقد  بالتالي، 

بمبدأ:   الكويت  في  املحاسبة  بشركات  املحاسبية"الخاصة  املمارسة  على "توحيد  املحاسب  قدرة  عدم  أي  ؛ 

 
 
   مشروع   عبر ممارسة مهنته إال

 .واحد   منهي 

سأل    من جهة    في معالجة األرقام، على اعتبار أن    املحاسب عن أصغر خطأ    أخرى، يمكن أن ي 
 
، لذا  منهي    ه خطأ

بد   ال  كان  د    فقد 
 
ت التي  الكيفية  توضيح  ومسؤوليات  من  إلى صالحيات  بالنظر  ذلك  املحاسبة،  بها شركات  ار  

ل مدير الشركة  ؛ أي عدم جواز تدخ  "حرية املمارسة املحاسبية"املدير، وهو ما واجهته الالئحة املذكورة بمبدأ:  

 املهنية باملحاسبية من شركائه لدى ممارستهم ملهنتهم باسم الشركة. 

 لكن نتساءل من خالل هذا البحث: 

 متها الئحة شركات املحاسبة  إن  املواجهة التي قد    هل
 
لتكريس الحوكمة فيها؟ وهل تتناسب مع طبيعتها؟    كافية

الحل   فما هو  بالنفي،  اإلجابة  كانت  التحو    وإذا  هذا  املحاسبة من  مهنة  املمارسة  لحماية  ترك  بعد  الهيكلي  ل 

 الفردية واالنتقال إلى الجماعية؟

 

 

 

 
1 Jenkins, J. Gregory, Donald R. Deis, Jean C. Bedard, and Mary B. Curtis. "Accounting firm culture and governance: A research 

synthesis." Behavioral Research in Accounting 20, no. 1 (2008), page 45.  

 في الرؤية التقليدية التي كانت في الفقه العربي، لدى: ينظر  2

ازي،  بعيو، محمد الهادي، مهنة املحاسبة واملراجعة: هل يجوز مزاولتها ضمن إطار الشركة املساهمة، دراسات في االقتصاد والتجارة، جامعة بنغ

 .79، الصفحة 1، العدد 9ليبيا، املجلد 
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 أهداف البحث 

    البحث بشكل  يهدف  
إلى توضيح املخاطر اإلدارية على الحوكمة مع انتقال املمارسة املهنية املحاسبية    أساس ي 

 مهنية    اعي عبر شركة  ممن الشكل الفردي إلى الج
 
  ، وإيجاد الحلول التنظيمية املعدلة أو امل

لة لالئحة الشركات  كم 

 . 2020املهنية الكويتية لعام 

  كما يهدف البحث إلى تشجيع املحاسبين الكويت
ين على الدخول في شراكات ضمن منظومة العمل الجماعية،  ي 

   وذلك
 .قواعد الحوكمة الرشيدة في ظل 

 أهمية البحث 

، حيث يكون املركز  ة  خاص   ة  تظهر أهمية البحث من أهمية الدور الذي يقوم به املحاسب في الشركات بصف

 
 
 بمدى دق

ً
  ة املحاسب وم  املالي للشركة وسمعتها رهنا

 
 سة مهنتهم.ر ق الحسابات خالل ممادق

 بقدرة القواعد الحاكمة لها على فرض هامش  
ً
األمر اآلخر، هو أن  مستقبل شركات املحاسبة سيكون رهنا

 الحوكمة املطلوب فيها، خاص  
ً
  ة

 
 بتعارض املصالح وحرية املمارسة. ق فيما يتعل

 البحث  منهج

 ي  تال  ادئ ؛ بغاية وصف املباملنهج الوصفي ➢
 
  ت

 
  ل الضمانة التنظيمية لحوكمة شركة املحاسبةمث

 )توحيد املمارسة املحاسبية وحرية املمارسة املحاسبية(. 

؛ بغاية تقييم املبادئ املذكورة بالنظر إلى تفاصيل مواد  املنهج التحليلي النقدي االستنتاجي ➢

 2020الئحة شركات املحاسبة الكويتية لعام 
 
 مكنة. ، واستنتاج الحلول امل

؛ بغرض الخروج بنتيجة واحدة هي مدى تناغم الئحة شركات املحاسبة مع  املنهج االستقرائي ➢

 مبادئ الحوكمة. 

 إشكالية البحث 

 في شركة املحاسبة من خالل    مكنة  م    درجة حوكمة  "هل يمكن تحقيق أعلى  
 
توحيد املمارسة    ْي تكريس مبدأ

 ؟"2020ا في الئحة شركات املحاسبة الكويتية د  ر  كما و   املحاسبية وحرية املمارسة املحاسبية

 مخطط البحث  

 املحاسبة املهنية توحيد املمارسة املحاسبية ملواجهة تعارض املصالح في شركات املبحث األول: 

 ؟تعارض املصالح في مهنة املحاسبة كيف يبدواملطلب األول: 

 ؟مبدأ توحيد املمارسة املحاسبيةمواجهة تعارض املصالح عبر   هل تمكناملطلب الثاني: 

 بعمل الشركاء  شركات املحاسبة املهنية  مدير   تتدخال ملواجهة    حرية املمارسة املحاسبيةاملبحث الثاني:  
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 ؟ مهنة املحاسبة الشركة في عمل مديرب الخاصة طبيعة ما هي الاملطلب األول: 

 ؟ حرية املمارسة املحاسبيةمبدأ كيف يمكن مواجهة تدخالت مدير الشركة عبر املطلب الثاني: 

 

 

 املحاسبة املهنية ملواجهة تعارض املصالح في شركات   توحيد املمارسة املحاسبية  :ملبحث األول ا

سنرى كيف يمكن أن يحدث تعارض املصالح في شركات املحاسبة بالنظر إلى طبيعة عملها )املطلب األول(،  

 مواجهة هذا التعارض عبر مبدأ توحيد املمارسة املحاسبية )املطلب الثاني(. ثم كيف تتم  

 كيف يبدو تعارض املصالح في مهنة املحاسبة؟ :املطلب األول 

اعتب   على 
 
ت املحاسبة  مهنة  أن    ار 

 
 ن  ست

فإن    د  املالي،  املركز  توضيح  بغرض  البيانات    إدارة   على فكرة معالجة 

  الشركات تكون في حالة  
 
 أخرى.  ثم تدقيقها من جهة   ،ب حتى صدور بياناتها من جهة  من الترق

  ن هذه البيانات والسبب هو أن  التقارير املحاسبية التي تتضم  
 
في سمعة الشركة، وتكون   اشر  مب  ر بشكل  تؤث

 ح  م  
ا
    ال

 
 للتمحيص والتفنيد من املحل

ا
  للدراسة من املستثمرين، ومحال

ين، وهكذا تلعب تقارير املحاسبين لين املالي 

 في مسيرة الشركات. 
ً
 جوهريا

ً
 دورا

 من تعارض املصالح، خاص    كثيرة    هذه الظروف، تنش ئ احتماالت  
ً
   ة

 
املحاسب قد تتعارض مع مصلحة  ة  أن  دق

 
 
. اإلدارة التي ت

ً
 ريد التغطية على حقيقة الوضع املالي للشركة مثال

 
ً
 أم شركة

ً
؛ حيث إن  الشركة  لكن توضيح احتماالت تعارض املصالح يختلف بين حالة كون املحاسب فردا

 .1من فرص تعارض املصالح زيد  عن املحاسبين الشركاء، وهو ما ي   منفصلة   ع بشخصية  تتمت  

حالت   في  املحاسبة  شركة  إطار  في  املصالح  تعارض  حاالت  تنشأ  أن  يمكن  كيف  شركة  يْ سنرى  كان  إذا  ن؛ 

 .
ً
، ثم إذا كانت ملراقبة الحسابات ثانيا

ً
 للخدمات املحاسبية أوال

 

 

 

 
 حاسبة لدى: في موضوع شركاء شركة امل ينظر  1

Pickering, Mark Edward. "Accounting firm partners to public corporation employees: An exploration of implications and 

responses in a failed accounting company." Journal of Accounting & Organizational Change (2015). 
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: تعارض املصالح في حالة شركة للخدمات ا
ً
 ملحاسبيةأوال

ها: "شركة ذات    شخصية اعتبارية م  عر فت الئحة شركات املحاسبة "شركة الخدمات املحاسبية"، بأن 
 
  ةستقل

  
أكثر  يْ سها شخص  يؤس     -بحسب شكل الشركة-ن أو 

 
امل  بممارسة مهنة تقديم    صرخ  من األشخاص 

ً
لهم قانونا

 .1، ويكون غرضها ممارسة هذه املهنة" خدمات محاسبية

   شركة الخدمات املحاسبية محل    بالتالي، تحل  
 
 في شركة  املحاسب املالي التقليدي الذي يكون موظ

ً
  نة  عي  م    فا

 
ً
تتلو خسارة املالية الطارئة كالتي  السنوية، وتقاريرها  املالية  املالية الدورية كالبيانات    بغرض إعداد حساباتها 

 عي  م  
ً
 نة

ً
 . 2لي ، لكن دون أعمال التدقيق املا مثال

   ،في هذه الحالة
 
    ؛ ضغوط على شركة الخدمات املاليةالل  قد تتشك

 فيكون عليها تحر 
 
ة في تقاريرها، في  ي الدق

إخفاء بعض األمور السلبية أو  إلى    -إعداد حساباتها  التي يتم  -يسعى فيه مجلس إدارة الشركة  قد  الوقت الذي  

 
 
 تحريف بعض الحقائق أو امل

 
 بال
 
  غ

 
ذلك بغرض إظهار املركز املالي للشركة على غير   رات اإليجابية؛ كل  ة في املؤش

  حقيقته
 
على    4، ويطرح أهمية حوكمتها 3ر على أخالقيات ممارسة مهنة املحاسبة بطبيعة الحال ، وهذا ما يؤث

ها شركة مهنية   .5أساس أن 

  
   وبغض 

 
 ر جريمة وفق قانون  ب  عت  النظر عن أن  هذه املمارسات ت

 
ها ت   أير  ب  عت  الشركات الكويتي، فإن 

ً
 أساسا

ً
ضا

 
 
  ملسؤولية شركة املحاسبة والشركاء تجاه الغير الذي انخدع بهذه التقارير املالية امل

 
 لة.ضل

 
 
ها تتشك   ل من محاسبين م  لكن املشكلة في شركات املحاسبة أن 

 
    ين عن الشركة كشخص  ستقل

، بالتالي  اعتباري 

 إعداد بياناتها املالية.  يكون أحد املحاسبين الشركاء من األطراف ذوي العالقة بالشركة التي يتم   يمكن أن

 
 .2020نوفمبر  23بتاريخ  180بة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة الكويتي رقم ، الئحة شركات املحاس1املادة  1

 قال املحكمة العليا األمريكية في هذا الخصوص: 2

"However, once an accounting firm performs those functions, it has become identified with management and may not perform 

an audit". See: 

Reves v. Ernst & Young, United States Supreme Court, March 3, 1993.  

3 Shafer, William E., Margaret CC Poon, and Dean Tjosvold. "An investigation of ethical climate in a Singaporean accounting firm." 

Accounting, Auditing & Accountability Journal (2013). 

 في حوكمة شركات املحاسبة، راجع: ينظر  4

Xian-zheng, Tu. "Study on the Quality of Independent Audit Governance——A View of Listed Company and Accounting Firm 

paired System." Journal of Guizhou Commercial College (2010). 

 راجع: 5

، العدد  8ويتية العاملية، املجلد ، مجلة كلية القانون الك2016لسنة  1جاسم، فاروق إبراهيم، الشركة غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم 

 . 515، الصفحة 2020، مارس 29
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 في إدارة شركة املحاسبة    س  مار  بناًء عليه، يمكن للمحاسب ذو العالقة مع عميل شركة املحاسبة أن ي  
ً
ضغطا

 .1بغرض إظهار البيانات املالية على غير حقيقتها 

   مصالح   وهكذا، ينشأ هنا تعارض  
   إداري 

 من:  بين كل 

    مصلحة الشركة كشخص   •
مصلحة املحاسب الشريك ذو العالقة مع أحد عمالء   ، ضد  اعتباري 

 شركة املحاسبة. 

 صلحة نفس املحاسب الشريك.م ، ضد  ين  ع  م  مصلحة الشركاء مجت   •

اقبة الحسابات : تعارض املصالح في حالة شركة مر
ً
 ثانيا

ها: "شركة ذات   ة عر فت الئحة شركات املحاسبة "شركة مراقبة الحسابات"، بأن 
 
ستقل   شخصية اعتبارية م 

ْين أو أكثر   سها شخص   
ص  -بحسب شكل الشركة-يؤس  رخ 

 
 بممارسة مهنة    من األشخاص امل

ً
مراقبة  لهم قانونا

 .2، ويكون غرضها ممارسة هذه املهنة" الحسابات

تحل   الطريقة،  محل    بهذه  الحسابات  مراقبة  الخارجي    شركة  بالتدقيق  يقوم  الذي  القانوني  املحاسب 

، وهو الدور الجوهري لضمان شفافية التقارير املالية الصادرة عن محاسب  
ً
الشركة    يْ لحسابات الشركة مثال

  
 تدقيق حساباتها.  يتم   ين أو شركة الخدمات املحاسبية العاملة لحساب الشركة التيالداخلي 

تدقيق   أن  شركة   أي 
 
امل بدور  تقوم   ع  راج  الحسابات 

 
ت التي  الشركات  في  املالية  الخدمات   ر  صد  لعمل شركة 

 . 3ضرورة استقاللية التدقيق املالي  ض  فر  وهو ما ي   ؛بياناتها املالية للجمهور 

العمل  قبة املالية؛ حيث إن  طبيعة  إزاء شركة املرا  ا ه  ض  ة تعار  وترتفع حد    املصالح،  وفي الواقع، يزداد ضغط

 م  عت  في هذه الشركة ي  
، األمر الذي يجعل الشركة صاحبة الحسابات والشركة التي 4على املراجعة والتدقيق   د 

 
ق في التجربة األندنوسية حول هذا املوضوع، راجع: 1  للتعم 

Paminto, Ardi, Yana Ulfah, Muhammad Ikbal, Irwansyah Irwansyah, and Dio Caisar Darma. "Structure of Corporate Governance 

Important to Reduce Manipulation of Financial Statement: The Empirical Studies in the Indonesia Context." International Journal 

of Advanced Science and Technology 29, no. 4 (2020). 

 ، الئحة شركات املحاسبة. 1املادة  2

 حول هذا املوضوع، الدراسة التطبيقية التالية:  ينظر  3

Song, Delang, Fan Wu, and Yan Zhou Liu. "Study on the Factors and Measures of Audit Independence for Accounting Firm—

Taking 30 Accounting Firms in Chengdu for Instance." DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences peee 

(2016). 

:  ينظر 
ً
 أيضا

، مصر، صقر، أحمد علي غازي، أثر جودة عملية املراجعة على اإلدارة الحقيقية لألرباح: دراسة تطبيقية، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق

 . 15، الصفحة 2016، عام 1، العدد 38املجلد  
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ت هذه الحسابات تحت أنظار شركة املراقبة وتقييمها تغيير الهوية    فرض ضرورةاس ي، وهذا الوضع الحس  أعد 

 .1التنظيمية إلدارة شركة املحاسبة نحو املزيد من حوكمة اإلدارة فيها 

 
ً
   األمر اآلخر، أن  تقارير شركة مراقبة الحسابات تكتسب أهمية

ً
  على صعيد قيام الشركة التي يتم    جوهرية

على    ة  خاص    لذي يكون بصفة  تدقيق حساباتها بالتزامها باإلفصاح عن البيانات املالية، وهو االلتزام الصارم ا

 مثل بورصة الكويت.  ؛املدرجة في أسواق املال املنظمة املساهمة الشركات

، وبالتي ستتعر ض الشركة  2شركة املراقبة املالية على بيانات الشركة، فلن يصدر اإلفصاح  فإذا لم تصادْق 

 من هيئة أسواق املال. صارمة   صاحبة الحسابات املشكوك فيها لعقوبات  

 قد تنشأ   ،في مثل هذه الحاالت
 
 عق  م    ظروف

 
 ها:لتعارض املصالح، أهم   دة

 حساباتها.  قبةمرا مع الشركة التي يتم    ذو عالقة   مراقبة  تعارض مصلحة الشريك في شركة  •

 ذو عالقة مع شركة الخدمات املالية. هذا الشريك إذا كانتعارض مصلحة   •

 حساباتها.  مراقبة املساهمين في الشركة التي يتم  تعارض مصلحة هذا الشريك مع  •

 . راقبةتعارض مصلحة هذا الشريك مع باقي املحاسبين من الشركاء في شركة امل •

 املطلب الثاني 

 املحاسبية؟هل تمكن مواجهة تعارض املصالح عبر مبدأ توحيد املمارسة 

 
 
قاعدة ه  بأن  املحاسبية  املمارسة  توحيد  مبدأ  تعريف     يمكن 

 
املنهي    قانونية املحاسب  نشاط  توحيد  تضمن 

    فال يجوز له أن يعمل بشكل    ؛واحدة    محاسبة    ضمن شركة  
؛ بغرض  ن للمحاسبةيْ في شركت    ، وال أن يشترك  فردي 

 . 3تحقيق املصلحة املهنية للشركة بشلك موضوعي 

 
 راجع: 1

Empson, Laura. "Organizational identity change: managerial regulation and member identification in an accounting firm 

acquisition." Accounting, Organizations and Society 29, no. 8 (2004), page 759. 

 في الفقه العربي:  ينظر 

 . 397الصفحة ، 2010يناير/يوليو ، 22العدد مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية واالقتصادية، حوكمة الشركات،  الحيان، عبد هللا، 

املجلة املصرية للدراسات دراسة ميدانية،  -في تفعيل حوكمة الشركات وأثره على تحسين جودة التقارير املالية  اإلفصاحدور فراج، منال، : ينظر  2

 . 127الصفحة ، 2010عام ، 4، العدد 34املجلد املنصورة،  جامعة -كلية التجارة التجارية، 

 املحاسبة تتشابه مع شركة املحاماة في املصلحة القانونية املشتركة، راجع:اعتبرت محكمة استئناف والية ميشيغان األمريكية أن شركة  3

"The Seidman Court reasoned that the accounting firm and law firm "shared a common legal interest `in ensuring compliance 

with the new regulation issued by the IRS,' and in making sure that they could defend their product against potential IRS 

enforcement actions." Id. at 816. See: 

ESTATE OF NASH BY NASH v. Grand Haven, Court of Appeals of Michigan, October 10, 2017. 
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على اعتبار أن  شركة املحاسبة يكون نشاطها في الخدمات املحاسبية أو مراقبة الحسابات، فيجب أن نرى  و 

 
 
 ن.يْ ن الحالت  يْ مدى تأثير مبدأ توحيد املمارسة املحاسبية في هات

: تأثير مبدأ توحيد املمارسة على شركة الخدمات املحاسبية 
ً
 أوال

ت الئحة شركات املحاسبة بشكل   ه:  ،صريح   نص   على أن 

 في شركة  أن يكون    املحاسبية للخدمات  "ال يجوز للشريك أو املساهم في الشركة املهنية  
ً
 أو مساهما

ً
شريكا

 . 1" خدمات محاسبية تقديم  مهنة تمارس أخرى 

ه الضمان النظري لعدم حصول تعارض مصالح بين املحاسب الشريك وبين   يمكن اعتبار هذا النص على أن 

ن فقد تتعارض  يْ ل الفردي أو من خالل شركت  مفيها، على اعتبار أن  املحاسب إذا مارس الع م  ساه  التي ي  الشركة 

 لحاالت التالية: ااملصالح في 

مع  ،  2الذي كان يمتلكه املحاسب الشريك  تعارض املصالح بين عمالء مكتب املحاسبة القديم •

  عمالء شركة املحاسبة التي يساهم فيها، كأن يكون أحد عمالء املكتب قد أقام دعوى تعويض    مصالح

  م   بسبب بيانات  
 
  لة  ضل

 
  أصدرتها شركة

 
 لشركة املحاسبة.  عميلة

شركت   • بين  املصالح  شركة    ،محاسبة  يْ تعارض  تقارير  إعداد  على  تعمل  ،  قابضة    إحداهما 

 
 
 هد  م   واألخرى شركة

 
.  باالستحواذ دة

ً
 عليها مثال

في مكافحة تعارض    د  ساع  في مثل هذه الحاالت املباشرة من تعارض ملصالح، فإن  مبدأ توحيد املمارسة ي  

 مصلحة املحاسب الشريك مع مصالح الشركة والشركاء في شركة الخدمات املحاسبية.

 في احتماالت أخرى لتعارض املصالح؛ مثل: أثر   لكن مبدأ توحيد املمارسة لن يكون له أي  

الشريك  كاشترا • باملحاسب  عالقة  ذوي  محاسبة  أطراف  شركة  صاحبة  ،  في  الشركة  في 

 الية التي تقوم شركة املحاسبة على إعدادها.الحسابات امل 

محاسبة   • مكتب  يفتح  حتى  آخر  محاسب  بتسخير  الشريك  املحاسب  الشخص    قيام  باسم 

 
 
رامل  . ولحساب املحاسب األول   سخ 

لشخص • محاسبية  في شركة خدمات  الشريك  املحاسب  ي    آخر   تسخير   حتى 
 
في شركة    ك  ر  شت

 املحاسب األول. باسمه ولحساب  ثانية   محاسبة  

 
 ، الئحة شركات املحاسبة. 17املادة  1

 بممارسة املهنة في شركته،  2
ً
 : ينظر  يكون املحاسب مرخصا

"... he was a certified public accountant with his own accounting firm…". See: 

IN RE CANNAVEST CORP. SECURITIES LITIGATION, United States District Court, S.D. New York, March 31, 2018. 
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، وعلى الرغم من ذلك يكون تعارض  
ً
ففي مثل هذه الحاالت، يكون تطبيق مبدأ حصرية املمارسة كامال

، والسبب هو أن  التعارض في هذه الحالة هو تعارض  
ً
 .وغير مباشر   مخفي    املصالح قائما

اقبة الحسابات  : تأثير مبدأ توحيد املمارسة على شركة مر
ً
 ثانيا

 الئحة الشركات املحاسبة، ما يلي: جاء في 

 في شركة أخرى أن يكون  ملراقبة الحسابات    "ال يجوز للشريك أو املساهم في الشركة املهنية 
ً
 أو مساهما

ً
  شريكا

 .1" مراقبة الحساباتتمارس مهنة تقديم  

 ت  بالتالي، فإن  تطبيق مبدأ توحيد املمارسة املهنية يبدو م  
 
 اب  ط

 
ْي  ق

 
 بين نشاط

ً
مراقبة الحسابات وإعدادها  ا

 من خالل شركات الخدمات املحاسبية. 

 رغم أن   
ً
من شركات الخدمات املالية، حيث إن     شركات مراقبة الحسابات تقوم بنشاط أكثر حساسية

املالية  الحسابات  وشفافية  مدى صدق  وتقييم  تدقيق  بدور  تقوم  املراقبة  بذلك  2شركة  وهي  تضر  ،    قد 

 
 
ق  بمصالح العديد من الشركات التي ت  

 
 حساباتها.  دق

  
 
 و أي أن  احتماالت تعارض املصالح في شركات املراقبة أوسع ات

ً
 ساعا

ً
تغلغل نفوذ  ، حيث إن   أكثر خطورة

 بتراجع مستوى الشفافية في قطاع األعمال بأكمله.  أصحاب املصالح في شركات املراقبة كفيل  

إذا لم تقْم ألن    املالي    دقيق    بدورها بشكل    شركة املراقبة  الدولية، فإن  املركز  ووفق األصول املحاسبية 

 
 
ت التي  قللشركات   

 
وم    دق  

ً
كاذبا كون  قد    حساباتها 

 
في  ضل واملستثمرين  املساهمين  ثقة  انعدام  يكفل  بما   

ً
ال

 التقارير املالية الصادرة عن هذه الشركات. 

 :، كالتاليبة الحساباتة في شركة مراق ويمكن طرح بعض األمثل لحاالت تعارض املصالح الهام  

 ر  ي    وجود طرف ذو عالقة   •
 
مع شركة خدمات محاسبية؛ كأن يكون    مراقبة    بين شريك بشركة    بط

 للمحاسب الداخلي في الشركة.  الشريك في شركة مراقبة   املراقب 
ً
 والدا

، في الشركة   غير مباشرة    قيام مصالح   •
ً
ألحد الشركاء في شركة املراقبة، عبر األبناء أو الزوج مثال

 ذاتها التي يقوم بتدقيق حساباتها. 

 
 شركات املحاسبة. ، الئحة 17املادة  1

 وبشكل خاص األرباح وتوزيعها، راجع:  2

Prayogo, Bambang, and Sukrisno Agoes. "Role of audit regulation on the effect of corporate governance and audit quality on 

earnings management." OIDA International Journal of Sustainable Development 10, no. 10 (2017), 53. 

:
ً
 راجع أيضا

، الصفحة 2019، عام 62، العدد 21حنفي، محمد أحمد، اآلثار املترتبة على إدارة األرباح، مجلة املحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبة، السنة 

15 . 
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الشريك   • املراقب  في شركة خدمات  تسخير   
ً
يكون شريكا في شركة مراقبة ملحاسب آخر حتى 

 
 
رمالية، بحيث يقوم املحاسب امل   سخ 

 
ربمراقبة تقارير املحاسب امل  . سخ 

    وغيرها
املخفي  املصالح  تعارض  حاالت  من  املمارسة    الكثير  توحيد  ملبدأ  يمكن  ال  التي  املباشر  غير 

 بشكل  
ً
    وبتأثير    كبير    املحاسبية أن يقف في وجهها، ويكون خطر تعارض املصالح قائما

   هام 
 
ة املركز  على دق

ة   املالي للشركات  .بصفة  خاص 

 

 املحاسبية ملواجهة تدخالت مدير شركات املحاسبة املهنية بعمل الشركاءحرية املمارسة  :  املبحث الثاني

 
 
 صن  ت

 
مهنة املحاسبة مع مهن الياقات البيضاء، أي تلك التي تقوم على مبدأ العمل الفكري املنهي، فيما    ف

 رب  ي  
 
   ،بين املحاسب وعميله رابط الثقة واالحترام املتبادل بالدرجة األولى  ط

 
 اد  ب  ت  ثم تأتي املصالح امل

 
ة، على عكس  ل

 ر  العالقات التجارية التي ي  
 
  بط

 
ةبين أفرادها املصالح امل

 
ل اد  ب   ثم تأتي الثقة في الدرجة الثانية. ،بالدرجة األولى ت 

  
ً
  هذه الطبيعة املميزة التي تتصف بها مهنة املحاسبة، تفرض نوعا

ً
 من ممارسة املهنة؛  خاص  تقديريا

ً
حيث  ا

ن    على استالم محاسب    ق  واف  إن  العميل ما كان لي  
عي    م    لحساباته ما لم يكْن   م 

 
 من أن  تأك

ً
فق  و -هذا املحاسب    دا

   -طريقته وتقديره
 .سيقوم بالعمل املحاسبي 

م  في   املحاسبة  مدير شركة  دور  يظهر  بالذات،  النقطة  ملمارسة  ض  ار  ع  ت  هذه  الشخص ي  التقدير   مع فكرة 
ً
ا

 حرية املمارسة املحاسبية حتى يضمن ممارسومن هنا نشأ مبدأ  املهنة،  
ً
   ة

ً
للمحاسب ضمن نطاق الشركة    حرة

 فيها.  م  ساه  التي ي  

مهنة املحاسبة )املطلب األول(، ثم تقييم مبدأ حرية    من البحث في طبيعة عمل مدير الشركة في لذلك ال بد  

 الت مدير الشركة )املطلب الثاني(.املمارسة املحاسبية ملواجهة تدخ  

 ما هي الطبيعة الخاصة بعمل مدير الشركة في مهنة املحاسبة؟: املطلب األول 

 أن  للمدير  ال يتدخ    توجيهي    إداري    هو دور    ،على الرغم من أن  دور املدير في أية شركة  
 
ل في تفاصيل األمور، إال

 م   ض  فر  في الشركات التجارية أن ي  
ً
 من العمل قد ال يرض ى به املوظف أو الشريك. عي  نسقا

ً
 نا

  
رت  ر للكيفية التي تطو  بسبب عدم متابعة املدي   جسيمة    محاسبية    ي إلى مخالفات  مثل هذه الحالة قد تؤد 

 .1ا الشريك املستلم لهذه التقارير ه  ع  اب  ت  ير املالية من البداية كما ي  التقار بها 

 
 في هذا املوضوع لدى: ينظر  1

صفحة  ، ال2013عام  ،  57، العدد  17السنة  الجمعية السعودية للمحاسبة،    مجلة املحاسبة،   حوكمة الشركات والقوائم املالية،، محفوظ،  ي التميم

9. 
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أن   إلى  باإلضافة  سي  هذا  الشركاء  على  املدير  املحاسبين  توسع صالحيات  من  الكثير  فكرة  دفع  رفض  إلى 

    ؛ ةالشركة املهنية والبقاء في مكاتبهم الخاص  
 
فهي وإن كانت ضعيفة اإلمكانيات باملقارنة مع شركات املحاسبة إال

 
 
ها ت  .الهامش من الحرية والتقدير في ممارسة عملهم الذي يطمحون إليهذلك م ه  ح  من  أن 

 ز  ومن جهة أخرى، فإن  صور ممارسات املدير وتجاو  
 ه 

 
 ل  خت  ا لحرية املمارسة املحاسبية ت

 
وفق نشاط شركة   ف

 املحاسبة، كما يلي: 

: مدير شركة الخدمات املحاسبية 
ً
 أوال

    التقارير املالية التي تصدر عن الشركة، وبشكل  شركة الخدمات في مجال إعداد وإدارة    نشاطيقوم  
 أساس ي 

 بياناتها املالية الدورية.

املالية في الشركة وتقييم أصولها املادية  جمع املستندات  فيجب عليه    ، النشاط  وحتى يقوم املحاسب بهذا

 .1واملعنوية بما يتوافق مع املعايير الدولية في املحاسبة 

، ليس   -منه كبير    في جزء  -قد يكون للمحاسب في شركات الخدمات  التفصيلي   بناًء عليه، فإن  العمل  
ً
تقديريا

 ، ولكن ضمن إطار األصول املحاسبية الدولية.مطلق   بشكل  

 :2سبيل املثال  فعلى

  ل  بالنسبة لتقييم األصول العقارية •
 
لشركة التي تخضع للمحاسبة، فيجب على املحاسب أال

 . قيمة الرائجة لعقاراتالفي تقدير  غ  ال  ب  ي  

  ل مدير شركة املحاسبة في عمل املحاسب الشريك، فيمكن أن ي  لكن إذا تدخ  
أو    ةنحو املبالغ  ه  ه  وج 

 ته بممارسة املهنة. التقليل من قيمة العقارات، هذا بالتعارض مع رؤية املحاسب وباملخالفة لحري  

نفسه أمام    ، فقد يجد املحاسب الشريك في شركة محاسبة  بالنسبة لتقييم األصول املعنوية •

 م    رؤية  
 
أ  ة  ر  اي  غ أو   

ً
جدا فيه   

ً
مبالغا  

ً
تقديرا عليه  يفرض  قد  الذي  للمدير،   

ً
يراه    بكثير    قل  جذريا ا  عم 

 من املحاسب.   واسع   األصول املعنوية غير امللموسة يخضع تقييمها لتقدير  املحاسب؛ وذلك ألن  

 

 

 
 راجع في هذا املوضوع:  1

Kohler, Hervé, Christine Pochet, and Yves Gendron. "Networks of interpretation: An ethnography of the quest for IFRS consistency 

in a global accounting firm." Accounting, Organizations and Society (2021). 

 للمراجعة في الفقه العربي: 2

عالء،   العين،  مجدي،  ملو  املحاسبية  ومليجي،  املعلومات  جودة  مستوى  على  وأثرها  الشركات  حوكمة  تطبيق  العربية    -محددات  اململكة  حالة 

 .89الصفحة ، 2012عام ، 3العدد جامعة طنطا،  -كلية التجارة مجلة التجارة والتمويل، السعودية، 
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: مدير  
ً
 على الحسابات   شركة التدقيقثانيا

ع   بداخل الشركة التي    واسعة    بصالحيات    شركة التدقيقتتمت  راق 
 
حساباتها، والسبب يرجع باألساس إلى    ت

 املحاسبية. شركة التدقيقطبيعة العمل الرقابي والتقييمي من 

  هو م    شركة التدقيقفاملحاسب في  
 
    حسابات    ق  دق

  في صياغة التقارير املالية، ولم يضْع   ، لم يساهْم خارجي 

 رؤيته وتقديره ألصول الشركة في بياناتها املالية. 

 
 
امل   بالتالي، فإن  املحاسب 

 
إلى جانب1يستلزم املوضوعية والنزاهة   يقوم بدور  ق  دق الثاقبة لألخطاء    ،  الرؤية 

 والتجاوزات التي قد ي  
 
ت الحسابات في  ه  ب  ك  رت ،  الشركةا املحاسب أو شركة الخدمات املحاسبية التي كانت قد أعد 

 
 
  لهذا فقد قيل أن  تنظيم وإدارة شركة املحاسبة ت

 
 .2في نجاح التدقيق املالي  ر  ؤث

  و
البي  في ظل  ملدير  هذه  يمكن  الحسابات،  رقابة  لنشاط  الحساسة  التدقيقئة  يتدخ    شركة  في عمل  أن  ل 

ق  يْ الشركاء املحاسب    
 
دق

 
 ن كالتالي: يْ ن امل

  ، فإن  املحاسب املدقق قد يرى وجود اختالف  3الدورية  البيانات املاليةبالنسبة للتدقيق في   •

وبين بياناتها املالية املكتوبة    ،تدقيق حساباتها  بين املركز املالي الحقيقي للشركة التي يتم    واسع    بهامش  

 .4على الورق 

على البيانات املالية التي ال    ق  اد  ص  قد يفرض على املحاسب الشريك أن ي    شركة التدقيقلكن مدير  

ليس   والورق  الحقيقة  بين  االختالف  هامش  أن   اعتبار  على  للشركة،  الحقيقي  املالي  املركز  تعكس 

 بالواسع، وأن  
 
  ه اختالف

 
ر.  بسيط

 
ذك  ال ي 

ً
 جدا

ا   •   شركة التدقيق دير  ملفهنا يمكن أن يكون    ،الدوريةغير    التقارير املاليةبالنسبة للتدقيق في  أمَّ

م   لشركة  السماح  في  أسهم    نة  عي  مصلحة  استحواذ    بإصدار  مواجهة      بهدف 
من    إلزامي  شابه  ما  أو 

 
 لدى:  ،راجع في هذا املوضوع 1

Savitri, Enni. "Coorporate governance mechanism and the moderating effect of independency on the integrity of financial 

reporting." Investment management and financial innovations 13, Iss. 4 (2016), page 68. 

 راجع: 2

Yuniati, Yuniati, Sofia Koeswayo Poppy, and Khristianty Fitriyah Fury. "THE INFLUENCE OF ORGANIZATION AND 

GOVERNANCE OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND POLICY DETERMINATION OF FEE ON AUDIT QUALITY." In Proceeding 

International Conference of Business, Accounting and Economy (ICBAE UMP 2018). 2018. 

3   
 
 ق ضمن شركة املحاسبة، لدى:راجع في فكرة استقالل املدق

Antle, Rick, Paul A. Griffin, David Teece, and Oliver E. Williamson. "An economic analysis of auditor independence for a multi-

client, multi-service public accounting firm." Multi-Service Public Accounting Firm (October 20, 1997) (1997). 

 راجع: 4

ة تطبيقية على  راشد، محمد إبراهيم محمد، أثر حجم وتدوير منشأة مراقب الحسابات على ممارسات إدارة األرباح املحاسبية والحقيقية: دراس

 . 2020، يناير 1، العدد 4الشركات املقيدة بالبورصة املصرية، مجلة اإلسكندرية للبحوث املحاسبية، جامعة اإلسكندرية، املجلد 
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  ، فهنا  1املالية   الوضعيات
 
من املدير في  عليه    غير مشروعة    ق نفسها تحت سلطة  قد يجد املحاسب املدق

 .2شركة التدقيق 

 كيف يمكن مواجهة تدخالت مدير الشركة عبر مبدأ حرية املمارسة املحاسبية؟: املطلب الثاني

  ئ د ااملب  ،جاء في الئحة شركات املحاسبةلقد 
 
 :ةالتالي  ة م  لز  امل

 : شركة املساهمة املهنية )خدمات أو رقابة( ➢

في املساهمين  باستقاللية    ن سلطة مجلس إدارة الشركة املهنية املساهمة ما يخل  تتضم  ال يجوز أن  "

 . 3ممارستهم ملهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات" 

 :)خدمات أو رقابة( صية البسيطة واملسؤولية املحدودةشركة التضامن والتو  ➢

في ممارستهم ملهنة تقديم خدمات    الشركاء  باستقاللية  ن سلطة املدير... ما يخل  "ال يجوز أن تتضم  

 .4محاسبية أو مراقبة الحسابات" 

  الشركاء، بل فرضْت ل املدير في عمل املحاسبين  فقط تدخ    بناًء عليه، فإن  الئحة شركات املحاسبة لم تحظْر 

هذه   في  النص  يجوز  ال  بحيث  املحاسبة؛  لشركة  الداخلية  األنظمة  على صياغة  الصارمة  القواعد  من   
ً
نوعا

 نهتهم.ملمدير الشركة على الشركاء خالل ممارسة  من   واسعة   صالحيات   أية األنظمة على

"النظام األساس ي" لشركة  :  الصالحيات الواردة في  فقط   لكن النص الذي جاءت به الئحة املحاسبة تناول 

الالئحة على مكان ورود صالحيات املدير بخصوص باقي شركات املحاسبة    ، بينما لم تنْص 5ساهمة املحاسبة امل 

 .6املهنية غير املساهمة 

ردة في امديرها، فهل يمكن اعتبار القاعدة الو على صالحيات    وعلى اعتبار أن  عقد الشركة املهنية قد ينص  

  الئحة الشرك 
 من تقييد حرية التعاقد؟ وما تأثير ذلك على حرية املمارسة لكل 

ً
 ؟شريك    محاسب   ات املهنية نوعا

 ك بعقد الشركة، خاص  الحقيقة، أن  أي مدير شركة محاسبة يمكن له أن يتمس  
ً
إذا كان عقد الشركة    ة

 عن نظامها األساس ي؛ لذلكق  ست  م  
ا
 إرفاق النظام األساس ي للشركة مع العقد. من األفضل أن يتم   ال

 
العبيدان، هشام، ممارسة مهنة املحاسبة عبر شركة مهنية )حوكمة املصالح املتعارضة(، صحيفة مال االقتصادية، السعودية، مقال منشور  1

 . 2021يوليو  25بتاريخ 

 قد يكون ذلك نتيجة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات، راجع في هذه الفكرة لدى: 2

Massoud, Marc, and Eunsup Daniel Shim. "Corporate Governance, Public Accounting Firm and Multinational Corporation: The 

US SOX Act Perspective." (2006). 

 ، الئحة شركات املحاسبة. 15ة املاد 3

 ، الئحة شركات املحاسبة. 16املادة  4

 ، الئحة شركات املحاسبة. 15املادة  5

 ، الئحة شركات املحاسبة. 16املادة  6
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 الخاتمة 

  تعتبر فكرة شركة املحاسبة فكرة رائدة على مستوى االنتقال نحو العمل املؤسس ي الجماعي في املهن، وبشكل  

  
 مثل مهنة املحاسبة.   املتابعة والدقةفي مهنة تحتاج إلى الكثير من  خاص 

 طغت املصالح الشخصية  لكن هذا االنتقال يجب أن يكون  
 
 بانتشار ثقافة الحوكمة، وإال

ً
 ومقترنا

ً
مدروسا

 للمحاسبين الشركاء على مصلحة الشركة من جهة، أو تسلط املدير على هؤالء املحاسبين من جهة أخرى. 

مار  
 
 وفي الكويت، ما تزال مهنة املحاسبة ت

 
األحيان من  ي في الكثير من  عان  س في إطار املشاريع الفردية التي ت

 
 
ا إذا انتشرت ثقافة العمل الجماعي، فإن  الكثير من العقبات التي ت ه هذه املهنة  واج  ضعف التمويل أو الخبرة، أم 

 وغيرها.  ،وانخفاض السيولة ،ها مشاكل ضغط العملوأهم    ،سيتم تذليلها

، يجب أن يت
ً
 وناجحا

ً
 لكن حتى يكون استشراف املستقبل املنهي للمحاسبة دقيقا

 
ق إنشاء الشركات املهنية  راف

    ، وذلك بشكل  تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة  مع 
في احترام مصلحة الشركة ووضعها في مستوى أعلى    خاص 

  
 محاسب شريك.  من مصالح الشركاء الفردية، وفي احترام إدارة الشركة للرؤية املهنية لكل 

 النتائج  

 ذا عالقة ينشأ تعارض املصالح املحاسبي في شركة   .1
ً
الخدمات املالية إذا كان أحد الشركاء طرفا

 مع أحد عمالء الشركة التي يتم إعداد تقاريرها املالية. 

ذا   .2  
ً
طرفا الشركاء  أحد  كان  إذا  الحسابات  مراقبة  في شركة  املحاسبي  املصالح  تعارض  ينشأ 

مع أو  تدقيقها،  املطلوب  التقارير  أعدت  التي  املالية  الخدمات  مع شركة  الشركة    عالقة  عمالء  أحد 

 . صاحبة الحسابات املدققة

في  .3 املهنية  املمارسة  توحيد  مبدأ  يواجهه  أن  يمكن  ال  املباشر  وغير  املخفي  املصالح  تعارض 

 شركات الخدمات املحاسبية.

مضاعفة في شركات املراقبة املحاسبية،  تعارض املصالح املخفي وغير املباشر  تكون مخاطر   .4

 خالل مواجهتها.حيث يكون مبدأ توحيد 
ً
 املمارسة املهنية مشلوال

مدير شركة املحاسبة قد يتجاوز هامش التقدير الذي يتمتع به الشريك كمحاسب، ولذلك   .5

 يجب تكريس مبدأ حرية املمارسة املهنية. 

مدير شركة الخدمات املحاسبية قد يتدخل في عمل الشريك املحاسب خالل إعداد التقارير   .6

 املالية. 

قابة على الحسابات من املمكن أن يتدخل بعمل التدقيق املحاسبي، خاص إذا  مدير شركة الر  .7

 كانت له مصالح. 
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8.   
ن  ي  مسألت    يمكن اعتبار أن  الالئحة الكويتية بشأن تنظيم شركات املحاسبة قد انتبهت إلى أهم 

عمل  ان حوكمة تأسيس وممارسة هذه املهنة من خالل شركة، لكن كان ينقصها تنظيم تفاصيل التخص  

 ي بما يراعي طبيعة هذه املهنة. ب  املحاس  

 التوصيات 

إصدار نظام خاص بتعارض املصالح في شركات املحاسبة املهنية بحيث يعمل على اكتشاف   .1

 ومعالجة حاالت األطراف ذوي العالقة بين شركة املحاسبة وعمالئها، أو مع شركات املحاسبة األخرى. 

 الخدمات املحاسبية بغرض:فرض إنشاء لجان دائمة في شركة  .2

 مراجعة األطراف ذوي العالقة بين الشركاء املحاسبين والعمالء. •

التحقيق في املصالح غير املباشرة لدى اكتشاف أية مخالفة جسيمة في إعداد التقارير املالية   •

 بما يخدم مصلحة أحد األطراف بشكل واضح. 

 :بغرض تفرض إنشاء لجان دائمة في شركة مراقبة الحسابا  .3

 مراجعة األطراف ذوي العالقة بين الشركاء املراقبين وبين الجهات الخاضعة للرقابة.  •

التي   • املحاسبية  الخدمات  املراقبين وبين شركات  الشركاء  بين  العالقة  مراجعة األطراف ذوي 

 تقوم على إعداد التقارير املالية الخاضعة للمراقبة والتدقيق.

املباشرة بمجرد اكتشاف أية مخالفة لقواعد مراقبة التقارير املالية  التحقيق في املصالح غير   •

 أو املصادقة على تقارير تم إعدادها بشكل مخالف لألصول املحاسبية. 

فرض قاعدة تلزم إرفاق عقد شركة املحاسبة املهنية بالنظام األساس ي لها، بما يتضمن عدم جواز  

 لشركاء. املنهي لنشاط التدخل املدير في 

 

 قائمة املراجع 

: املراجع باللغة العربية
ً
 أوال

، محمد الهادي، مهنة املحاسبة واملراجعة: هل يجوز مزاولتها ضمن إطار الشركة املساهمة، دراسات  بعيو  -

 . 1973، عام 1، العدد 9في االقتصاد والتجارة، جامعة بنغازي، ليبيا، املجلد 

، محفوظ، حوكمة الشركات والقوائم املالية، مجلة املحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبة، التميمي  -

 .2013، عام 57، العدد 17السنة 

، مجلة كلية  2016لسنة    1، فاروق إبراهيم، الشركة غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم  جاسم  -

 .2020رس ، ما29، العدد 8القانون الكويتية العاملية، املجلد 
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 ( املنهي ستقاللاال و  املمارسة )حصرية الكويتية  شركات املحاماة املهنية اإلدارة فيحوكمة 

Governance in Kuwaiti Law Firms (Exclusive Practice & Professional Independence) 

 ( KILAWكلية القانون الكويتية العاملية ) أ. هشام عماد العبيدان 

Hesham Emad Al-Obaidan (The Kuwait International College of Law (KILAW). 

 

 

 

Abstract 

This research deals with the professional work of the law firms, where the conflict of interests 

and powers move to high levels. 

Conflict of interest acquires greater importance and sensitivity in the law firm than in the rest 

of the firms, whether commercial or professional. The reason is that the law firms in itself is a 

profession that conflicts with the judicial interests during litigation before the judiciary. 

In Kuwait, the Companies Law No. 1/2016 allowed the establishment of professional 

companies, and then a special regulation was issued to organize professional law firms in 2020. 

Therefore, it was necessary to study the regulation for the regulation of professional law firms 

to view the conflict of interests and powers, in order to provide constructive criticism and propose 

appropriate solutions to the image of governance presented by these regulations. 

Keywords: Professional Firm, Law Firm, Conflict of Interest, Exclusivity of Practice, 

Professional Independence, Governance. 
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 امللخص 

 م    هذا  يتناول 
ً
 البحث موضوعا

 
 ب  رت

 
 بالعمل املنهي للمحاماة، حيث ينتقل تعارض املصالح والصالحيات إلى  ط
ً
ا

   مستويات  
 
   ص  ر  أعلى وف

 ل  خت  م 
    ل شكل املشروع املنهي من مكتب محاماة  بعد أن يتحو    ة  ف 

  إلى شركة محاماة    فردي 

 عدد تضم  
ً
 . من الشركاء ا

 
ً
   يكتسب تعارض املصالح أهمية

ً
 أكبر في شركة املحاماة عن باقي ال    وحساسية

ً
أم    شركات سواًء أكانت تجارية

 
ً
   ؛ مهنية

 ذاتها هي مهنة تعارض املصالح القضائية خالل الخصومة أمام القضاء.  والسبب أن  املحاماة بحد 

 مهنية    بتأسيس شركات    2016/ 1وفي الكويت، سمح قانون الشركات رقم  
 
 خاص    ، ثم صدرت الئحة

 
بتنظيم    ة

 .2020شركات املحاماة املهنية في عام 

،  ة من زاوية تعارض املصالح والصالحياتمن دراسة الئحة تنظيم شركات املحاماة املهني  بالتالي، كان ال بد  

 لصورة الحوكمة التي طرحتها هذه الالئحة. البناء واقتراح الحلول املناسبة بغاية تقديم النقد

،  تعارض املصالح، حصرية املمارسة، االستقالل املنهيشركة املحاماة، الشركة املهنية،  :الكلمات املفتاحية

 .الحوكمة

 

 املقدمة

يتحم    ه  واج  ي   فهو  الفردي؛  مكتبه  خالل  من  املنهي  عمله  إدارة  خالل  الصعوبات  من  العديد  ل  املحامي 

النهاية    ،التكاليف وفي  املحكمة،  في  عمل  قد  ويعمل  ضمن  وعمره  جهده  التمويل   محدود    يضيع  حيث  من 

 واملستقبل. 

  فإن  توزيع العمل بين الشركاء ي  ،  1مهنية    كشركة  بينما في إطار شركة املحاماة  
 
   ل  قل

 
 هل  ست  من الوقت الذي ت

 
  ه  ك

ة  منه صاحب  ل  جع  ي   ل املحامي إلى شريك  مهنة املحاماة، كما أن  تحو   إلى  ثم تؤول، يمكن له بيعها في شركة   حص 

 ورثته
ً
  يحل  فيمكن أن ، وإذا كان وريثه محاميا

 
ةه في هذه المحل  .حص 

 
 راجع في تنظيم الشركات املهنية بصفة عامة لدى:  1

 .91، الصفحة 2015عام ، 3، العدد 39املجلد  جامعة الكويت،   –مجلة الحقوق الشركة املهنية في القانون الكويتي، الحبيني، فهد محمد، 
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من حيث    غير محدود    إلى نشاط    1ذات الشخصية االعتبارية   ل مهنة املحاماة في إطار الشركةتتحو  وهكذا،  

 2والنمو االقتصادي  الوقت والتمويل
 
 للمحامي الفرد. قي  ، باملقارنة مع العمل امل

ً
 وماليا

ً
 د زمنيا

 في املقابل، ي  
 
   حيط

 
 بشركة املحاماة الكثير من اإلشكاليات امل

 
 ب  رت

 
 م  ْح ة بتعارض املصالح التي ي  ط

 
ا املحامون  ه  ل

  الشركاء معهم، فهؤالء ال ي  
 قد 

ً
  في رأس املال فقط، بل ي    مون سيولة

 ضمن خصومات  قد 
ً
أمام    قضائية    مون عمال

 املحاكم.

نفس   في  وهي  املحامي،  عمل  جوهر  هي  الخصومات   هذه 
 
امل   الوقت 

بين  سب  املصالح  لتعارض  الرئيس ي  ب 

 الشركاء في شركة املحاماة. 

ل مدير هذه الشركة في واألمر األكثر خطورة على مستقبل شركة املحاماة، هو طريقة إدارتها، حيث إن  تدخ  

 عمل الشركاء املحامين يعني تحو  
 
  هذا ما قد ي  د اإلرادة في ممارسة املهنة، و قي  م   ف  ل املحامي إلى موظ

  سب 
ً
ب ضعفا

ع  هامش التقدير واالرتجال الذي يجب أن يتمت  في حرية املحامي خالل ترافعه أمام املحام، وهو ما يتعارض مع  

 3به املحامي 
 
 ، فمن امل

 
 . 4لهذا بالنظر إلى شروط القيد في جمعية املحامين ه أهل  ض أن  ر  فت

ومستقبل شركة املحاماة، واجهتها الالئحة التنفيذية الخاصة  اسة على جودة عمل  هذه اإلشكاليات الحس  

  2020بشركات املحاماة الكويتية لعام 
 
 هما:  و ، بغرض فرض حوكمة لتعارض املصالح  نيْ عبر فرض مبدأ

 من خالل الشركة، وعدم "حصرية املمارسة" •
 
؛ أي أن  املحامي ال يجوز له ممارسة املهنة إال

  محاصرة تعارض املصالح القضائية التي ي   وهكذا يتم  ، جواز االشتراك في غيرها
 
 لها املحامون الشركاء. مث

في ممارسة الشريك املحامي  "االستقالل املنهي" • ل 
؛ فال يجوز إلدارة شركة املحاماة أن تتدخ 

 . مه  ت  هن  هم مل   ت  مارس  ، وهكذا يحظى الشركاء باالستقالل املطلوب خالل م  للمهنة

 بالتالي، 
 
 يْ فإن  هذ

 
  ن ي  يْ ن املبدأ

 
 شك
 

  ال
ً
 معا

ً
تعارض مصالح بين الشريك املحامي في مواجهة باقي   لحوكمة ضمانة

، وبين هذا الشريك في مواجهة مصلحة الشركة كشخصية    من جهة  أخرى.  اعتبارية    الشركاء املحامين من جهة 

 ف البحث اهدأ

 
 :في القضاء األمريكي كمثال ينظراملحاماة باسمها الشخص ي وليس باسم الشركاء املحامين فيها، تترافع شركة  1

Burton v. Kohn Law Firm, SC, United States Court of Appeals, Seventh Circuit, August 9, 2019. 

 حول هذه الفكرة لدى:  ينظر 2

Sander, Richard H., and E. Douglass Williams. "A little theorizing about the big law firm: Galanter, Palay, and the economics of 

growth." Law & Social Inquiry 17, no. 3 (1992), page 391. 

ن الرؤية القانونية للمحامي يشير بعض الفقه القانون إلى ضرورة قيام املحامي في شركة املحاماة بأبحاث قانونية، وهذا ما يضمن وجود معين م  3

 :ينظرفي الشركة تسمح له باالرتجال وحسن التقدير. 

Meyer, Patrick. "Law firm legal research requirements for new attorneys." Law Libr. J. 101 (2009), page 297. 

 . 290صفحة ، ال2007عام ، 36، العدد 9املجلد ، وزارة العدل السعودية، شروط املحامي: مادة نظاميةهللا بن محمد بن سعد،  آل خنين، عبد 4
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1.  
 
مبدأ املمارسة    ْي توضيح  شركة  و حصرية  ضمن  املصالح  تعارض  مواجهة  إطار  في  املنهي  االستقالل 

 املحاماة املهنية. 

2.  
 
 ن في الئحة شركات املحاماة الكويتية. يْ ن املذكور  يْ تحليل ونقد القواعد املرتبطة باملبدأ

3.   
 
 فاق قواعد الالئحة املذكورة مع حوكمة تعارض املصالح.استقراء مدى ات

    استنتاج مجموعة   .4
 الثغرات في هذه الالئحة.  من التوصيات الكفيلة بسد 

 أهمية البحث 

تظهر أهمية البحث من حساسية مهنة املحاماة على تطبيق القانون في املحاكم وعلى روح العدالة؛ حيث إن   

  
في أروقة شركات املحاماة سيؤد  العملية القضائية عبر  انتشار حاالت تعارض املصالح  إلى اإلضرار بمسيرة  ي 

  
 
املوك العمالء  بعض  املصامحاباة  تعارض  وفق  آخرين  حساب  على  يضر  لين  ما  وهذا  الشركة،  في  الناش ئ    لح 

 بالعدالة ويطعن في نية املشاركة بين املحامين الشركاء. 

 منهج البحث 

ْي حصرية املمارسة االستقالل املنهي.؛ بغاية وصف األفكار املنهج الوصفي ➢
 
 املرتبطة بمبدأ

    ؛ حيث نقوم بتحليل  املنهج التحليلي النقدي ➢
قواعد الئحة شركات املحاماة الكويتية، ونستنتج  ل  نقدي 

 تي الالثغرات 
 
  فيها، ون

 . املناسبة م الحلول قد 

    واحدة    ؛ بغرض الوصول إلى نتيجة  املنهج االستقرائي ➢
تفاصيل هذا البحث، أال وهي توافق قواعد    من كل 

 الئحة شركات املحاماة املهنية مع حوكمة الشركات بخصوص تعارض املصالح. 

 ؛ بغرض استنتاج الحلول املمكنة ملواجهة حاالت تعارض املصالح. هج االستنتاجياملن ➢

 مصطلحات البحث 

 ؛ شركة محاماة مهنية.الشركة •

 . مهنية    ؛ هو املحامي الشريك في شركة محاماة  الشريك املحامي •

بين مصلحة املحامي الشريك    خالل نشاط الشركة  يحدثقد  ؛ ذلك التعارض الذي  تعارض املصالح •

 وبين مصلحة الشركة أو الشركاء. 

 ؛ حصرية ممارسة مهنة املحاماة من خالل الشركة. مبدأ الحصرية •

 ع بها مدير الشركة على الشركاء خالل ممارستهم ملهنة املحاماة.؛ الصالحيات التي يتمت  صالحيات املدير •

 الشريك في ممارسة املهنة من خالل الشركة.؛ استقالل املحامي مبدأ االستقالل املنهي •

 

 



 2022 مايو   52العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
57 

 إشكالية البحث 

تعارض مصالح الشركاء املحامين    "ما هي الثغرات في قواعد الئحة شركات املحاماة الكويتية فيما يخصُّ 

 ضمن الشركة؟"

 مم 
َّ
 ط البحث خط

 املمارسة مبدأ حصرية عبر تعارض املصالح مجابهة املبحث األول: 

 املحاماة شركة تعارض املصالح في الفرص الواقعية لاملطلب األول: 

 حوكمة املمارسة في شركة املحاماة وفق مبدأ الحصرية املطلب الثاني: 

 املهنية مبدأ االستقاللية عبر  سلطات مدير الشركةمجابهة  املبحث الثاني: 

 لصالحياته  مدير شركة املحاماة  تجاوز املطلب األول: 

 في ممارسة املهنة الشركاء  حوكمة استقالل: املطلب الثاني

 

 مجابهة تعارض املصالح عبر مبدأ حصرية املمارسة: املبحث األول 

 ع  حيث إن  تعارض املصالح املطلوب م  
 
، 1في شركة املحاماة   املهنية  في هذا البحث، هو تعارض املصالح  ه  ت  ج  ال

 
 
مبدأ هو  املمارسة  حصرية  إن   سنرى    مفروض    منهي    وحيث  نا  فإن  الشركة،  نفس  في  املصالح  تعارض  ملواجهة 

تعارض املصالح في مهنة املحاماة )املطلب األول(، ثم مبدأ الحصرية في ممارسة املهنة من خالل شركة املحاماة  

 )املطلب الثاني(. 

اقعية لتعارض املصالح في شركة املحاماة :  املطلب األول   الفرص الو

ا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يمكن أن ينشأ تعارض  املصالح في شركة املحاماة إم 

 :
ً
 املباشر املصالح  تعارضأوال

 يمكن تصنيف تعارض املصالح في مهنة املحاماة على أن  
 
في   يوم    يتعامل معه املحامون كل    تقليدي    ه موقف

 األمور حتى تحسم املحكمة موضوع الدعوى. ؛ فاملحامي يتخاصم بالوكالة مع محام  آخر، وهكذا تجري  املحاكم

 
 في غرفة التجارة كنموذج للمرفق املنهي لدى:  ينظريجب على املرفق املنهي أن ينضبط في إطار تنظيم إداري قادر على مواجهة تعارض املصالح،  1

املجلد  جامعة الكويت،  –مجلة الحقوق : دراسة في أساليب التنظيم اإلداري، منهي صناعة الكويت كمرفق عام ة و غرفة تجار الفارس ي، أحمد حمد، 

 . 15، الصفحة 2011، مارس 2، العدد 35
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ه مجرى  ألن    ؛ال يحتاج إلى مواجهة    طبيعي    ا هو التعارض التقليدي املشروع في مهنة املحاماة، وهو واقع  هذ

 العمل الطبيعي ملهنة املحاماة.

ف معايير الحوكمة  قد  لكن تعارض املصالح باملفهوم السلبي الذي خال 
 ض  الشركة لخطر اإلفالس  ي 

عر  ، 1وي 

  س ي ملهنة املحاماة؛ أي داخل أروقة شركة املحاماة التي تحتوي على عدد  هو تعارض املصالح داخل العمل املؤس  

في الوقت الذي يحمل كل   التي تتعارض مع مصلحة الشركة    من املحامين الشركاء  منهم مصالحه الشخصية 

   كشخص  
  و  ،اعتباري 

ً
 مع مصالح باقي الشركاء. تتعارض أيضا

م   املحاماة  داخل شركة  املصالح  في  السلبي  التعارض  يبدو    وهكذا، 
املاليةدم  لشؤونها   

ً
ومستقبلها، وقد    2را

ْين: 
 
 يأخذ هذا التعارض أحد شكل

كأن يقوم محامي بالترافع ملصلحة    مصلحة الشركة؛  ضدَّ   مباشرة  مصلحة املحامي الشريك ➢

، ثم  املحاماة  ات شرك حدى  إل   خصم  في نفس الوقت  وهي    ،مقاوالت  الذين يمتلكون شركة  شخاص  أحد األ

صب  
 في شركة املحاماة التي ما تزال خصمه في املحكمةاملحامي    ح  ي 

ً
صبح  ،  شريكا تعارض املصالح    هكذا ي 

 .
ً
 مباشرا

املثال التقليدي لهذه الحالة  ؛  مصلحة أحد الشركاء  ضدَّ   مباشرة  مصلحة املحامي الشريك ➢

  
 
ات في  يكمن  التعارض  محاماة  من  إنشاء شركة  على  محاميين  الوقت خصوم  فاق  نفس  في  وهم    أمام  ، 

 بعض الدعاوى.  فياملحكمة 

: تعارض املصالح غير املباشر 
ً
 ثانيا

التي   التفاصيل  من  الكثير  القضائية  الخصومات    تحمل 
بشكل  تؤد  مباشر    ي  املصالح،   غير  تعارض  إلى 

 أشخاص  تضم   فاملحامي قد يعمل على خصومات  
ً
  ا

ً
  اعتبارية

ً
من حيث االرتباطات والتحالفات   لها فروع   وطبيعية

 .
ً
 وعالقات القرابة والخصومة أيضا

 
ً
الشخص الذي    ب عليه اختيار مصلحةأمام املحامي، بحيث يتوج    بهذه الطريقة، تكون املصالح متشابكة

 و  
 
 الوكالة.  ه  ح  ن  فيه وم   ق  ث

 في شركة محاماة  ح  صب  ما يحدث عندما ي  و 
ً
   ح  صب  ي    املحامي   هو أن    ؛ املحامي شريكا

ً
كبرى هي    من مصلحة  جزءا

   مصلحة الشركة كشخص  
  مصالح م  أن يراعي جميع  ى املحامي ، لذلك علاعتباري 

 
 لي الشركة. وك

 
 راجع في إفالس شركات األشخاص: 1

خلف ضاح،  ي العنز  فيصل  القانونية،  األشخاص  الصعوبات  شركات  إفالس  عن  والكويتي،  الناشئة  األردني  القانون  بين  مقارنة  دراسة  رسالة : 

 . 2011نوقشت عام ماجستير في القانون، جامعة آل البيت، األردن، 

2 "... firm finances...". see: 

Metropolitan Life Ins. Co. v. Glenn, Supreme Court of United States, June 19, 2008. 
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 كالتالي: ،غير مباشر   تعارض مصالح  رغم ذلك قد ينشأ 

الشريك   ➢ املحامي  مباشرٍ   بشكٍل مصلحة  الشركة  ضدَّ   غير  املحامي  ؛  مصلحة  يقوم  كأن 

بالتظاهر   الشركة ضد  أن  ب الشريك  يترافع ملصلحة  يكون محامي هذه    شركة استخراج    ه  للنفط، فيما 

في الظاهر وم     خ  سالشركة خصمه 
ً
الباطنرا في  م  منه  للمهنة بشكل  س  ار  م  ؛ أي يكون املحامي الشريك   

ً
  ا

  خف  م    ملصلحة شركة املحاماة وبشكل    وظاهر   صريح  
 .ملصلحة الشركة النفطية ر  ت  ست  م    ي 

 اختباء تعارض املصالح   ؛بالدعوى كيفما يشاءوهكذا يستطيع املحامي الشريك أن يسير  
ا
ستغال م 

 
 
  خف  خلف االتفاق امل

 م لشركة املحاماة.صبينه وبين محامي الشركة الخ ي 

من مصلحته مع شركة    وقد تكون مصلحة الشريك املحامي مع شركة استخراج النفط أكبر بكثير  

شركته املهنية في مقابل خدمة مصلحته مع الشركة  ضرار بمصلحة  املحاماة املهنية، ولذلك قد يقوم باإل  

 النفطية.

الشريك   ➢ أن تحدث    ؛اءالشرك أحد  مصلحة    ضدَّ   غير مباشرٍ   بشكٍل مصلحة املحامي  يمكن 

  ،هذه الحالة
 
 ن:يْ وفق صورت

الشر  • يكون  قيمة    يكأن  ذات  دعوى  في  الشركة  إنشاء  قبل  أحد شركائه  مع   
ً
  املحامي خصما

ه قد تنازل عن الوكالة في الوكالة، ويقوم اآلخر بالتظاهر بأن    عتزال، ثم يقوم أحد املحامين بامرتفعة  

 من خالل محام  آخر. ستتر  م   ، لكنه في الحقيقة يعمل عليها بشكل  ذات الدعوى 

 يْ ي  من املحام  أن يعمل كل   •
 
  يْ ن الشريك

 
، ثم تحدث حالة  تر  ست  م    لين آخرين بشكل  ن ملصلحة موك

 بينهما. ر  ت  ست  م   تعارض مصالح  

ل في اعتزال املحامي  من تعارض املصالح، يبدو أن  الحل    وغير املباشرة  في مثل هذه الحاالت املباشرة
 
 نيتمث

 
ً
 فيما بينهم قبل إنشاء الشركة. للوكاالت التي تتعارض مع مصلحة الشركة أو التي كانت تحمل خصومة

 ي  خف  لكن تكمن املشكلة فيما إذا بقيت حالة تعارض املصالح م  
ً
  غير مشروع    ، واستفاد منها املحامي بشكل  ة

 
 
وقد تحدث حاالت تعارض املصالح   1، الشخصيةة أو الشهود من دعوى ألخرى وفق مصلحته عبر تسريب األدل

ة بتقديم استشارات لعمالئها، فقد يحاول املحامي تقديم استشارات  ة إذا كانت شركة املحاماة مرخص  بخاص  

 .2في مصلحته الشخصية عبر قناع الشركة 

 
 بحثها القضاء األمريكي تم فيها اختالس معلومات من شركة محاماة: في حالة واقعية  ينظر 1

"As evidence that O'Hagan traded on the basis of nonpublic information misappropriated from his law firm...". See: 

United States v. O'hagan, United States Supreme Court, June 25, 1997. 

 : 2020منازعة تخص شركة محاماة تقدم استشارات حسمها القضاء األمريكي عام  حول  ينظر 2

Taylor Lohmeyer Law Firm PLLC v. US, United States Court of Appeals, Fifth Circuit., April 24, 2020. 
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 ب  صْ ست    ، في مثل هذه الحاالت
   الشركة والشركاء   مصالح  ح 

ً
   لعبة

 
ون مراكزهم  في يدي املحامين اللذين يستغل

 في شركة املحاماة على حساب مصلحة الشركة والشركاء. كشركاء  

   بناًء عليه، كان البد  من مبدأ  
 ْح ي   صريح   قانوني 

 
 حالة تعارض املصالح هذه، فكان مبدأ حصرية املمارسة.   ر  ظ

 املحاماة وفق مبدأ الحصريةحوكمة املمارسة في شركة  : املطلب الثاني

ينحصر معنى مبدأ الحصرية في حصر ممارسة املحامي الشريك ضمن إطار شركة املحاماة التي ينتمي لها، 

    فال يجوز له االشتراك في شركة محاماة أخرى، كما ال يجوز له ممارسة املهنة بشكل  
من خالل مكتبه    فردي 

 في شركة املحاماة الخاص مثلما كان عليه األمر قبل أن يدخل ش
ً
ته الالئحة التنفيذية لقانون  1ريكا ، وهو ما أقر 

 ، وهذا يت  3، وكذلك الئحة شركات املحاماة املهنية 2الشركات 
ً
 .4فق مع أخالقيات ممارسة املهنة أيضا

 وقد  
 
املحاماة سواًء أكان  مكنة لتعارض املصالح في شركة  تم  ابتكار مبدأ الحصرية حتى يتواجه مع الحاالت امل

 .
ً
، وغير مباشر ثانيا

ً
 أوال

ً
 هذا التعارض مباشرا

 :
ً
 املباشر تعارض املصالح  مع  مبدأ الحصريةمواجهة أوال

ْين: مع ه  واج  ت  يمكن ملبدأ الحصرية أن ي   ْين التاليت 
 
 تعارض املصالح املباشر وفق الصورت

ال    ه؛ على اعتبار أن  (5)اندماج املكاتب في شركة واحدة  املمارسة الفردية حصرية املمارسة ضد   ➢

    من خالل شركة ومكتب    مزدوج    مارس املهنة بشكل  ملمحامي  ليجوز  
الحصرية يفرض  أ  مبد  ؛ فإن  خاص 

عليها إلى على املحامي دمج مكتبه في الذمة املالية لشركة املحاماة، على أن تنتقل الدعاوى التي يعمل  

 مواجهة تعارض املصالح املباشر.   ، وهكذا تتم  الشركة

شركة املحاماة  ل شركة خصم  أية  لذا، يكون على املحامي الشريك في هذه الحالة اعتزال الوكالة عن  

 فيها؛ ألن  مبدأ الحصرية يفرض على املحامي أن ي  
ً
املهنة من خالل الشركة فقط،    س  مار  التي أصبح شريكا

   بالترافع بشكل   فال يمكن له أن يستمر  
 عن خصم للشركة. فردي 

 
 :، لدىفي تجربة الجزائر فيما يخص تنظيم مهنة املحاماة ينظر 1

،  2002عام ، 2، العدد 39املجلد  املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،  تنظيم مهنة املحاماة وأخالقيات املهنة في الجزائر، سعيدان، علي، 

 .75الصفحة 

 .2016لعام  287، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 2016/ 1، الالئحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 50املادة  2

 . 2020لعام  161، الئحة شركات املحاماة املهنية، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 15املادة  3

 حول هذه األخالقيات، لدى: ينظر 4

Ribstein, Larry E. "Ethical Rules, Agency Costs, and Law Firm Structure." Virginia Law Review (1998), page 1707. 

 مكاتب املحاماة لدى: تنظيم في موضوع  ينظر 5

 . 2005 عام، 27، العدد 7املجلد  وزارة العدل السعودية، : مكاتب املحاماة والتحديات، اإلدارة العامة للمحاماة، الرحمن بن عبد هللا الحوتان، عبد
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؛  (1)اندماج شركات املحاماة في شركة واحدة  شتراك في أكثر من شركةاال   حصرية املمارسة ضد   ➢

من خالل شركة   للمهنة  ممارسته  املحامي حصر  على  يفرض  الحصرية  مبدأ  أن   اعتبار    محاماة  على 

 ، فإن  املحامي الشريك ال يجوز له أن ي  واحدة  
 
للمحاماة، وبهذه الطريقة    واحدة    في أكثر من شركة    ك  ر  شت

 يكون مبدأ الحصرية في مواجهة تعارض املصالح املباشر.

خصم   وهي  )أ(  محاماة  شركة  في   
ً
شريكا املحامي  كان  إذا  عليه،  ور    بناًء  )ب(،  محاماة    ب  غ  لشركة 

، ثم التحو  الشريك  
ً
ل إلى الشركة )ب(،  باملساهمة في الشركة )ب( فعليه بالخروج من الشركة )أ( أوال

 مواجهة تعارض املصالح. وبهذه الطريقة تتم  

في مواجهة تعارض املصالح املباشر، وهو الدور التقليدي غير الكافي، بسبب   هذا هو دور مبدأ الحصرية 

.  ر  جد  ي   إمكانية حدوث تعارض غير مباشر  
ً
 بهذا املبدأ مواجهته أيضا

 :
ً
 غير املباشر تعارض املصالح مع  مبدأ الحصريةمواجهة ثانيا

، سواًء أكان التعارض بسبب  2تعارض املصالح غير املباشر   سنرى كيف تكون مواجهة مبدأ الحصرية ضد  

 .املمارسة الفردية أم االشتراك في أكثر من شركة  

ضد   ➢ املمارسة  الفردية  حصرية  واحدة(  املمارسة  في شركة  املكاتب  الحالة  ؛  )اندماج  هذه  في 

يستمر   أن  الشريك  املحامي      يستطيع 
الخاص  املحاماة  مكتب  في  الشخص ي،   بالعمل  باسمه  ليس  به، 

 .مستتر   ولكن من خالل محام  

، 3مستتر    املهنة بشكل  في هذه الحالة فرضت الالئحة التنفيذية لقانون الشركات عدم جواز ممارسة  

ي  لكن   الحظر  للمحامي    ب  صع  هذا  الشريك  املحامي  من  التسخير  حالة  اكتشاف  يتم   لم  إذا  تطبيقه 

 
 
 .4ر ملصلحة الشريك سخ  الظاهر امل

 
 حول موضوع اندماج شركات املحاماة لدى:  ينظر 1

Krishnan, C. N. V., and Ronald W. Masulis. "Law firm expertise and merger and acquisition outcomes." The Journal of Law and 

Economics 56, no. 1 (2013), page 189. 

 حول هذا املوضوع لدى:  ينظرينتشر تطبيق مبدأ الحصرية مع انتشار ثقافة شركات املحاماة،  2

Chambliss, Elizabeth. "Measuring law firm culture." In Special Issue Law Firms, Legal Culture, and Legal Practice. Emerald Group 

Publishing Limited, 2010. 

 وكذلك بعد عشر سنوات لدى:

Horton, Fabian. "Technology and Innovation Special Edition: Law firm culture: Technology and your firm." LAW INSTITUTE 

JOURNAL 94, no. 4 (2020), page 40. 

 ، الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.50املادة  3

 في تقاطع هذه الفكرة مع مفهوم الرشوة في القطاع الخاص، لدى: ينظر 4

مجلة الرشوة في الشركات نظريا وواقعيا: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون البريطاني،  والحسيني، بدر ناصر،  هللا راشد،    الشبلي، عبد

 .157الصفحة ، 2020ديسمبر ، 179العدد ، 46السنة جامعة الكويت،  –دراسات الخليج والجزيرة العربية 
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؛  (واحدة    )اندماج شركات املحاماة في شركة   شتراك في أكثر من شركة  اال  حصرية املمارسة ضد   ➢

عدم جواز االشتراك في    على الشريك املحامي احترام مبدأ الحصرية فيما يخص  في هذه الحالة يكون  

   ير  ث  أخرى، لكن ما يمكن أن ي   شركة محاماة  
 الحصرية، هو ما يلي:تطبيق  تعارض املصالح حتى في ظل 

رين ملصلحة املحامي الشريك  سخ  عبر محاميين م    في أكثر من شركة محاماة    املحامي   اشتراك •

 املستتر. 

رين، في الوقت التي تكون فيها هذه الشركات  سخ  عبر شركاء م    تجارية    ي شركات  ف  اشتراك املحامي •

 لشركة املحاماة.  التجارية خصم  

 ال يمكن  
ً
 نظريا

ً
 على مواجهة تعارض املصالح غير املباشر، فهو يبقى مبدأ

ً
بالتالي، ال يبدو مبدأ الحصرية قادرا

 تطبيقه. االعتماد على حسن 

ذوي املصالح  حتى تحمي نفسها من الشركاء    ،مفادها أن  شركة املحاماة  واضحة    األمر الذي يوصلنا إلى نتيجة  

 ف   ،املتعارض
 
مواجهة    تخص    صارمة    داخلية    حيط نشاطها التشغيلي بمعايير الحوكمة عبر أنظمة  يجب عليها أن ت

  على استكشاف   دائم    تعمل بشكل    لجان مراجعة    هذه األنظمة  تعارض املصالح فيها، بحيث يقوم على تطبيق

 . املباشرة وغير املباشرة مصالح الشركاء

 مجابهة سلطات مدير الشركة عبر مبدأ االستقاللية املهنية: املبحث الثاني

ا عبر تطبيق  ه  ت  ه  مواج    تعارض املصالح في شركة املحاماة، والتي يتم  ا  ه  ير  ث  اسة التي ي  في مقابل اإلشكاليات الحس  

 
ً
نا نجد إشكالية  في الواقع العملي لتسيير هذه الشركة مبدأ الحصرية في املمارسة املهنية، فإن 

ً
 . أكثر عمقا

من خالل الشركة في مقابل سلطة مدير    1أال وهي ضرورة ضمان استقالل املحامي الشريك في ممارسة مهنته 

بغرض حوكمة    مقابلتها من خالل مبدأ االستقاللية املهنية   الشركة على هذا الشريك، وهي اإلشكالية التي يتم  

 صالحيات املدير. 

 
 
ن بشكل  عال  حتى  اإلشكاليات  هذه    عميق    ج 

 
ات دراسة  علينا  )املطلب  ،  املحاماة  شركة  مدير  ساع صالحيات 

 مبدأ استقاللية الشريك املحامي في ممارسة املهنة )املطلب الثاني(. م األول(، ث

 تجاوز مدير شركة املحاماة لصالحياته: املطلب األول 

،    صالحيات مدير شركة املحاماة  دراسة  بغاية
ً
من حيث اتساعها، علينا دراسة حدود هذه الصالحيات أوال

 .
ً
 وحاالت الخروج عنها ثانيا

 
 في تقاليد مهنة املحاماة لدى: ينظر 1

املجلد  وزارة العدل السعودية،  ،  تقاليدها نيله من شرف املهنة و : استجداء العمل املنهي و اإلدارة العامة للمحاماةهللا،    الرحمن بن عبد  الحوتان، عبد

   .2006عام ، 31، العدد 8
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 :
ً
 صالحيات مدير شركة املحاماة حدود أوال

 لها شخصي    مدير شركة املحاماة في النهاية هو مدير شركة  
 
ة؛ فهو ليس بمدير مكتب  تها االعتبارية املستقل

ات التقاض ي بما يخدم مصلحة الشركة  أن  مدير الشركة يقوم بإدارة ملف  كمن في  ي  ق األساس ي، والفر محاماة  

   ككيان  
  اعتباري 

 . مستقل 

  وهذا ي  
ير  ملكه الشخص ي، بل    ير  د  ه ال ي  في حسبانه أن    ع  ض  على املدير أن ي    م  حت  د 

   ي 
ً
   ملكية

ً
من    بين عدد    مشتركة

 للشركة أو الشركاء أو  سب    غير صائبة    ته في حال صدور قرارات  املحامين، ويمكن أن تقوم مسؤولي  
ً
بت أضرارا

 الغير.

 إلى ما يلي: الشركة، وفق قواعد الحوكمة التي تخضع لها  ويمكن تقسيم حدود صالحيات مدير الشركة

 ، امللزمة في قانون الشركات، والئحته التنفيذية: وهي تعني الخضوع للمواد  الحدود القانونية ➢

 والئحة شركات املحاماة. 

ي  الحدود االتفاقية ➢ القانون،  خال  : فيما ال  دت فقد  ف نصوص 
 
لقانون    أك التنفيذية  الالئحة 

رقم   املدير   2016/ 1الشركات  املهنية هو سلطات  الشركة  لعقد  األساسية  البنود  من  أن   فيما    .1على 

ت على أن  عقد الشركة هو الوثيقة التي تضع حدود صالحيات    2020الئحة شركات املحاماة لعام    نص 

، وحدود صالحيات مدير أو مدراء الشركة في باقي األشكال القانونية لشركة  2في حالة الشركة املساهمة 

 .3املحاماة 

اإلدارية ➢ تعني  الحدود  وهي   :  
التعد  العامةعدم  الجمعية  على صالحيات  مثل    ي  الشركة،  في 

اعتماد بياناتها املالية السنوية )الجمعية العامة العادية(، أو تعديل عقد الشركة )الجمعية العامة غير  

 .4، حتى تكون إدارة الشركة على أعلى مستوى العادية(

 : وهي حدود املدير في إطار ممارسة الشريك املحامي ملهنته. الحدود املهنية ➢

 

 

 
 . 1/2016ئحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ال ، ال6-44املادة  1

 . ، الئحة شركات املحاماة املهنية13املادة  2

 املساهمة في الشركات األجنبية وفق القانون الكويتي، راجع: بخصوص 

املجلد  جامعة الكويت،    -   ، مجلة الحقوق : دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي األجنبيةاملساهمة في الشركات  املطيري، عبد الرحمن حمود بخيت،  

 .127، الصفحة 2013، سبتمبر 3، العدد 37

 نفس الالئحة.، 14املادة  3

 حول شركات النخبة للمحاماة لدى: ينظر 4

Chayes, Abram, and Antonia H. Chayes. "Corporate counsel and the elite law firm." Stanford Law Review (1985), page 277. 
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 :
ً
 ه عن حدود صالحيات املدير   خروجثانيا

 ، كما يلي: 1التي تفرضها الشركة   ويكسر حدود الحوكمة اإلدارية يمكن للمدير أن يخرج عن حدود صالحياته  

ي    ، وهنا يكون املدير أمام خرق  كسر الحدود القانونية ➢  ست  للقانون قد 
ْ
 ب  ت

ته املدنية  مسؤولي    ع 

الغير   مسؤولي    أوأمام   
ً
وأيضا الشركاء،  أو  ومسؤولي  الشركة  الجزائية،  جمعية  ته  أمام  التأديبية  ته 

 . 2املحامين 

 صالحي  س  مار  كأن يقوم املدير بالتوقيع باسم الشركة م  
ً
، فيشتري ويبيع باسمها ويطلب  اته بتمثيلها

يكون  القروض، ذلك قبل صدور ترخيص ممارسة املهنة للشركة من جمعية املحامين، ففي هذه الحالة  

  
املستقل  الشركة  شخصي    كيان  ألن    ،

ً
تنشأ عدما ال  االعتبارية  جمعية   3تها  من  لها  الترخيص  بعد   

 
إال

 .4وزارة التجارة والجمعية وقيدها في السجل املنهي لدى املحامين 

    ، وفي هذه الحالة يكون املدير أمام خرق  كسر الحدود االتفاقية ➢
ي إلى إلزامه  للعقد، قد يؤد 

عن األضرار املادية    ب بها هذا الخرق، وتقديم التعويضبالرجوع عن تصرفاته وإصالح األضرار التي تسب  

 روا من خرق العقد. واملعنوية للشركاء الذين تضر  

، إذا نص  عقد الشركة على  
ً
  فمثال

   شريك    أن  لكل 
ً
من األرباح تتناسب مع األتعاب دخلت الشركة    نسبة

  فإذا، 5بفضل عمالئه القادمين معه من مكتب املحاماة السابق على تأسيس الشركة 
 
املدير هذا   اهل  ج  ت

  ،البند في العقد
 
  املحاسب أن ي  ر  م  ثم أ

 .6ع األرباح بالتساوي فيما بين الشركاء وز 

 
 
 في هذه الحالة، يكون املدير قد خ

 
 ال

 
 .املذكور  ته تجاه الشريكمسؤولي   يم  ق  ي  قد العقد، وهو ما  ف

 
1 "... self-governance...". see: 

Warth v. Seldin, Supreme Court of United States, June 25, 1975. 

 راجع: 2

، 2009، عام  44، العدد  11سعودية، املجلد  وزارة العدل الشرعية تأديب املحامين والعقوبات املقررة عليهم،  هللا بن محمد بن سعد،    آل خنين، عبد

 . 270لصفحة ا

 في موضوع تأسيس شركة املحاماة لدى: ينظر 3

 . 272، الصفحة 2008، عام 38، العدد 10هللا بن محمد بن سعد، تكوين شركة مهنية للمحاماة، وزارة العدل السعودية، املجلد آل خنين، عبد 

 ، الئحة شركات املحاماة املهنية. 5املادة  4

، راجع ف 5
ً
 وليس خيريا

ً
 ربحيا

ً
ها تبقى مشروعا  ي هذا املوضوع لدى: على الرغم من أن شركة املحاماة ليست بشركة تجارية، إال أن 

، العدد  8املجلد مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ، 2016لسنة  1الشركة غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم جاسم، فاروق إبراهيم، 

 . 515الصفحة ، 2020مارس ، 29

 حول توزيع األرباح في شركة املحاماة لدى: ينظر 6

Gilson, Ronald J., and Robert H. Mnookin. "Sharing among the human capitalists: An economic inquiry into the corporate law firm 

and how partners split profits." Stanford law review (1985), page 313. 
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 للمساءلة أمام الجمعية العامة للشركة، وقد ؛ وهنا يكون املدير م  كسر الحدود اإلدارية ➢
ً
ضا عر 

قام  
 
  ت

 
 .1لقواعد إدارة الشركة وفق درجة املخالفة ه  رق  عليه املسؤولية الشخصية بسبب خ

االستعجال   بغرض  العامة  للجمعية  الرجوع  دون  السنوية  البيانات  باعتماد  املدير  يقوم  كأن 

 باإلجراءات. 

؛ وهو ما يعني تجاوز املدير لحدوده عبر فرض األوامر والتوجيهات لباقي  كسر الحدود املهنية ➢

 م. ه  ت  هن  م مل   ه  ت  س  ار  م  الشركاء املحامين خالل م  

ل صارم   وهنا بيت القصيد، فقد يقوم املدير بتوجيه املحاميين الشركاء لديه بأسلوب   ؛ بحيث يتدخ 

 .املهنة تقديرهم للمرافعات وكيفية ممارسة  في

 
ً
، وحقوق  بالنسبة لكسر الحدود القانونية واالتفاقية واإلدارية، فإن  مخالفات مدير الشركة تكون واضحة

 األطراف  
 
  امل

 تضر 
ً
في قانون الشركات واللوائح الصادرة بمقتضاه. لكن فيما    صريحة    بموجب نصوص    رة مضمونة

  يخص  
ً
 من حيث معنى وأثر استقالل املحامي في ممارسة املهنة.  كسر الحدود املهنية، تبقى املسألة غامضة

 حوكمة استقالل الشركاء في ممارسة املهنة : املطلب الثاني

بأن    القول  تقدير  يمكن  مهنة  هي  املحاماة  التقليدية؛    وتدبير    مهنة  اإلدارية  باألعمال  للقيام  تكون  أن  قبل 

  م    تجاه  فاملحامي مسؤول  
 
م  وك يستتبع ضرورة  ما  وهذا  عنه،  بالنيابة  للتقاض ي  في    ه  نح  له  التقدير  من   

ً
هامشا

املحامي في ممارسته املهنية، وهذا يندرج ضمن حوكمة تنظيم ، هذا الهامش يفرض استقالل  ممارسة املهنة

 . ممارسة املهنة

، ثم تجاوز هذه  
ً
سنرى من خالل هذا املبحث، حدود مبدأ استقالل املحامي الشريك في ممارسة املهنة أوال

 .
ً
 الحدود ثانيا

: حدود مبدأ استقاللية الشريك املحامي 
ً
 أوال

الشركة،   املدير من خالل عقد  بيان صالحيات  املهنية على ضرورة  املحاماة  دت الئحة شركات 
 
أك أن  بعد 

على   الالئحة  هذه  دت 
 
أك فقد  الشركة،  طبيعة  وفق  إدارة  مجلس  أم   

ً
شخصا املدير  أكان  تتجاوز  سواًء   

 
أال

 .2صالحيات إدارة الشركة لحدود استقالل الشريك في ممارسة مهنة املحاماة 

ح معنى هذا االستقالل وحدوده، لذلك ي  لكن الالئحة   
 لم توض 

 
 ؤخ
 
 املطلق على عمومه. ذ

 
 في إطار املسؤولية املدنية لدى:  ينظركمحامي. هذا باإلضافة إلى أن  املدير مسؤول مسؤولية شخصية عن أخطائه خالل ممارسة املهنة   1

 . 237، الصفحة 2015 سبتمبر، 3، العدد 39جامعة الكويت، املجلد  –مجلة الحقوق املسؤولية املدنية للمحامي، محمد، رايس، 

 ية. ، الئحة شركات املحاماة املهن14و 13املادتان  2
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بناًء عليه، فإن  حدود مبدأ استقالل املحامي في املمارسة يقف عندما ينتهي املحامي من أداء واجباته أمام  

نشاط الشركة في    للمحامي تخص    يرجع ملوقع الشركة، عندها يكون للمدير تقديم توجيهات عامة  ثم    ،املحكمة

 
 
 ات القضائية.تفاصيل عمله على امللف  قترب من العموم وال ت

  األساسية، وعدم فرض وجهة نظر  ل املدير في شؤون عمله  بهذه الطريقة، يضمن املحامي الشريك عدم تدخ  

    ، وهكذا يكون حق املحامي مكفول  عليه  بها  قتنع  غير م  
    خارجية    ودون ضغوط    استقالل    بممارسة مهنته بكل 

 
ر  تؤث

  ، وهذا ما ي  ه التي يكون هو األقدر بمعالجتهاسن تقديره وتدبيره الحتياجات مرافعاتعلى ح  
على تأسيس    ع  شج 

 .1 وإدارات  فرعية  واحدة   بإدارة   عاملية    شركات محاماة  فروع ل

وعلى الشركة ذاتها، حيث جاء  على املحامي،    كبير    ثمن    في ممارسة املهنة   ستقالليةاال لكن باملقابل، فإن  ملبدأ  

 الئحة شركات املحاماة كالتالي: نص  

 بصفة شخصيةللمحاماة  "يكون كل شريك أو مساهم في الشركة املهنية  
ً
  تجاه  أخطائه املهنيةعن    مسؤوال

أمام الغير،   أخطاء الشركاء عن   وتكون الشركة مسؤولة، بحسب األحوال، الشركة وباقي الشركاء أو املساهمين

 .2وذلك مع مراعاة قانون تنظيم املهنة املشار إليه" 

   حوكمة  بالتالي، فإن  تطبيق مبدأ استقاللية املحامي في
 قيام املسؤوليات التالية:ي إلى  ممارسة املهنة قد تؤد 

ته املالية عن  بكامل ذم    ؛ وهذا يعني أن  الشريك املحامي مسؤول  مسؤولية الشريك الشخصية ➢

  
،  3محدودة    النظر عن الشكل القانوني للشركة، حتى وإن كانت شركة مسؤولية    أخطائه املهنية بغض 

  
 
 .4تها املستقلة لين والشركاء والشركة بشخصي  وتكون هذه املسؤولية تجاه الغير واملوك

  بالتالي، فإن  املحامي بقدر ما يتمت  
املسؤولية    قل  ث  ل   حم  االستقالل في املمارسة املهنية، بقدر ما ي    ع بحق 

 من االستقالل.
ً
 املهنية التي تنطلق أساسا

ي   أن   
ً
مثال يستطيع  ال  الشريك  املحامي  إن   الشركة، ألن  رم  حيث  املهنية على مدير  أخطائه  بثقل  ي 

 .5تنفيذية   إدارية   في ممارسة املهنة وال يخضع في هذه املمارسة ألية توجيهات   املحامي مستقل  

 
 شركات املحاماة العاملية، لدى: ملستقبل فكرة  2021حول النقاش املطروح عام  ينظر 1

Bata, Robert C. "The global law firm–is the idea still alive?." Modern Lawyer 5, no. 1 (2021): 42. 

 ، الئحة تنظيم شركات املحاماة املهنية. 16املادة  2

 في إشكالية مدة الشركة ذات الطبيعة املحدودة من حيث املسؤولية لدى: ينظر 3

: تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر  لية املحدودة في القانون الكويتي تجديد مدة الشركة ذات املسؤو الرشيدي، جديع فهد الفيلة،  

  – لحقوق مجلة ا(،    3م تجاري )   2002/   667،  637م، في الطعنين املقيدين في الجدول برقمي    2004/   12/   18عن الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ  

 .457، الصفحة 2007، ديسمبر 4، العدد 31جامعة الكويت، املجلد 

 كمثال حول إقامة شركة املحاماة لدعوى تعويض باسمها الشخص ي أمام محكمة استئناف والية هيوستن األمريكية:  ينظر 4

Porter-Garcia v. Travis Law Firm, PC, Court of Appeals of Texas, Houston (1st Dist.), August 23, 2018. 

 راجع حول اإلدارة التنفيذية في شركة املحاماة لدى:  5
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ل مسؤولية تعويض  فإذا قام املحامي بالطعن بعد فوات امليعاد، فإن  هذا الخطأ املنهي الجسيم يتحم  

ذم   بكامل  الشركة  في  الدعوى  عن  املسؤول  املحامي  عنه  يتحم  ته  األضرار  وال  الشركاء  املالية،  باقي  ل 

 بقيمة حصصهم في الشركة إذا كانت محدودة املسؤولية.
 
 التعويض عن هذه األضرار إال

  
    لكن تبقى إشكالية تحديد املحامي املسؤول عن كل 

ذو    ذاتها في شركة املحاماة ككيان    دعوى بحد 

 م    اعتبارية    شخصية  
 
يتم  ة  ستقل أن  ويمكن  التحد  ،  املرافعات  هذا  وتقديم  الحضور  قرينة  عبر  يد 

    بشكل    واملستندات، فهذه القرينة هي التي تعني أن  هذا املحامي هو املسؤول
 .1عن هذه الدعوى   شخص ي 

الشريك ➢ أخطاء  عن  الشركة  بتمثيل  ؛  مسؤولية  يقوم  الشريك  املحامي  أن   اعتبار  على 

  شخصية الشركة االعتبارية عندما يترافع  
 في كل 

ً
  باسمها، فإن  عبء املسؤولية يرزح على الشركة أيضا

 . تها املاليةذم  

  ب  وج  ، األمر الذي ي  الشركة ثمنهوهذا ما يعني أن  مبدأ استقالل املحامي في ممارسة املهنة قد تدفع  

 الشركاء فيها. ك حتى يحمي الشركة من املسؤولية عن أخطاء املحامين على مدير الشركة أن يتحر  

 من التدخ  لكن كيف يمكن للمدير أن يتحر  
ً
ل في ممارسة املهنة  ك لحماية الشركة إذا كان ممنوعا

 من الشريك املحامي؟

تقرير    ،الحقيقة بتقديم  املحامي  الشريك  إلزام  هو  اإلشكالية  لهذه  األمثل  الحل  أن       يبدو 
  شهري 

  أو تجاوزات    ي، فإذا استشعر املدير إمكانية وجود أخطاء  للمدير بمجريات الدعاوى التي يستلمها املحام

 . من هذا املحامي، فهنا يمكن للمدير سحب الدعوى منه، ووضعها في عهدة محام  آخر  

    تجاوز مبدأ االستقاللية في املمارسة املهنية، ولن يتم    ففي هذه الحالة، لن يتم  
 
خاذ مصلحة الشركة  ات

 
ً
يتدخ    ذريعة يضر  حتى  حتى  املحامي  الشريك  ترك  ي  لن  املقابل  وفي  املهنة،  ممارسة  في شؤون  املدير    ل 

 بالشركة بسبب أخطائه املهنية بذريعة مبدأ االستقاللية املذكور.

 الخاتمة

 لتعارض املصالح، كما أن  طبيعة العمل القانوني  
ً
 خصبا

ً
تفرض وجود حرية كبيرة  تعتبر شركة املحاماة محال

 للمحامي في ممارسة هذه املهنة، ذلك في مواجهة سلطة مدير الشركة. 

شركة   في  املنهي  واالستقالل  املمارسة  حصرية  مبدأي  وجود  فرضت  واإلشكاليات  التناقضات  هذه  كل 

 ن يحتاجان إلى مزيد من القواعد التنظيمية، وتبدو التفاصيل فيما يلي:لكن هذين املبدأي  املحاماة،

 
Macdonald, Anne. "Law firm success–the (not so) secret ingredient? Your executive team." Modern Lawyer 5, no. 1 (2021), page 

47. 

 في النظام السعودي لدى:  ينظر 1

رسالة ماجستير في القانون، جامعة الزيتونة، تونس، ، املسؤولية املدنية للمحامي بين الفقه ونظام املحاماة السعودي،  البوزيدي، محمد البشير

 . 2005نوقشت عام 
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 النتائج

من خالل    ينشأ تعارض املصالح في شركة املحاماة بسبب إمكانية ممارسة مهنة املحاماة عبر أكثر من طريقة   .1

 املكتب الخاص أو الشركة.

ح املباشر بين الشريك املحامي وبين الشركة والشركاء،  مبدأ الحصرية في مواجهة تعارض املصال  د  ساع  ي   .2

 خالل مواجهة تعارض املصالح غير املباشر.  لكن أثر هذا املبدأ محدود  
ً
 جدا

ال   .3 بما  الصالحيات  مطلق  ذلك  في  وله  األمثل،  بالشكل   
ً
إداريا الشركة  تسيير  املحاماة  ملدير شركة  يمكن 

 مبادئ اإلدارة. يتعارض مع القوانين أو عقد الشركة أو  

  ليس ملدير الشركة أن ي   .4
 املحاميين الشركاء خالل ممارستهم ملهنة املحاماة.  ه  وج 

، ويمنع مدير الشركة من  وحوكمة ممارستها  مبدأ االستقاللية املهنية في حفظ تقاليد مهنة املحاماة  م  ساه  ي   .5

  ل مسؤوليات  الشركة تحت خطر تحم  على املحامي، لكن هذا املبدأ في املقابل يضع    غير مهينة    فرض سلطة  

 اء أخطاء املحامي الشريك.جر  

 التوصيات 

 في الئحة شركات املحاماة املهنية، كالتالي: جديدة   فرض قواعد  

1.   
 
الشركة    ضد    أو غير مباشرة    مصالح مباشرة    ي الحذر من حدوث أية حاالت تعارض  على الشريك املحامي توخ

 
 
  أو الشركاء، تحت طائلة املسؤولية الشخصية عن األضرار التي قد ت

 بها حاالت تعارض املصالح. سب 

 يجب على شركة املحاماة أن تضع األنظمة الداخلية التالية: .2

 نظام تعارض املصالح.  •

 نظام العالقة بين املدير والشركاء.  •

3.  
 
  يجب أن ت

 
    من أعضاء    ل شركة املحاماة لجنة مراجعة  شك

 
ين عن عضوية مجلس اإلدارة بحيث تعمل  مستقل

،  للشركاء بما يتعارض مع مصلحة الشركة أو الشركاء  أو غير مباشرة    مباشرة    على استكشاف أية مصالح  

   وترفع اللجنة تقاريرها بشكل  
 العامة.  إلى الجمعية دوري 

   فرض واجب   .4
   بتقديم تقرير   شريك    محام   على كل 

 عن مجريات األمور في الدعاوى التي في عهدته.   دوري 

 إبداء املالحظات.  حق   ه  نح  على مدير الشركة بمراجعة تقارير املحامين الشركاء، مع م   فرض واجب   .5

من عهدة محام  آلخر   .6 الدعاوى  تحويل  الشركة ملصلحتها    إتاحة صالحية  تقدير مدير  من  وفق  بدرت  إذا 

، ومن هذه األخطاء اإلهمال أو تفويت الفرص في املرافعات بما  املحامي أخطاء جسيمة في ممارسة عمله

 يؤدي إلى خسارة درجة من درجات التقاض ي. 

 

 



 2022 مايو   52العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
69 

 قائمة املراجع 

: املراجع باللغة العربية
ً
 أوال

 :هللا بن محمد بن سعد عبد آل خنين،  -

 .2007، عام 36، العدد 9شروط املحامي: مادة نظامية، وزارة العدل السعودية، املجلد  •

 .2008 ، عام38، العدد 10تكوين شركة مهنية للمحاماة، وزارة العدل السعودية، املجلد  •

املجلد   • السعودية،  العدل  وزارة  عليهم،  املقررة  والعقوبات  املحامين  تأديب  العدد  11شرعية  عام 44،   ،

2009. 

، محمد البشير، املسؤولية املدنية للمحامي بين الفقه ونظام املحاماة السعودي، رسالة ماجستير  البوزيدي  -

 .2005 في القانون، جامعة الزيتونة، تونس، نوقشت عام

رقم  جاسم  - الكويتي  الشركات  قانون  في  الربحية  غير  الشركة  إبراهيم،  فاروق  كلية  2016لسنة    1،  ، مجلة 

 .2020، مارس 29، العدد 8القانون الكويتية العاملية، املجلد 

 : ، عبد الرحمن بن عبد هللاالحوتان -

 ، عام 27، العدد  7السعودية، املجلد  اإلدارة العامة للمحاماة: مكاتب املحاماة والتحديات، وزارة العدل   •

2005. 

اإلدارة العامة للمحاماة: استجداء العمل املنهي ونيله من شرف املهنة وتقاليدها، وزارة العدل السعودية،   •

 .2006 ، عام31، العدد 8املجلد 

، العدد  39جلد  جامعة الكويت، امل  –، فهد محمد، الشركة املهنية في القانون الكويتي، مجلة الحقوق  الحبيني  -

 . 2015، عام 3

، جديع فهد الفيلة، تجديد مدة الشركة ذات املسؤولية املحدودة في القانون الكويتي: تعليق على  الرشيدي  -

م، في الطعنين    2004/    12/    18حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ  

، 31جامعة الكويت، املجلد    –(، مجلة الحقوق   3م تجاري )   2002/    667،  637املقيدين في الجدول برقمي  

 . 2007، ديسمبر 4العدد 

القانونية  سعيدان  - للعلوم  الجزائرية  املجلة  الجزائر،  في  املهنة  وأخالقيات  املحاماة  مهنة  تنظيم  علي،   ،

 . 2002، عام 2، العدد 39والسياسية، املجلد 
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وواقعيا: دراسة مقارنة بين القانون  ، بدر ناصر، الرشوة في الشركات نظريا  الحسيني، عبد هللا راشد، و الشبلي  -

، العدد  46جامعة الكويت، السنة    –الكويتي والقانون البريطاني، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية  

 . 2020، ديسمبر 179

، فيصل خلف ضاح، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفالس شركات األشخاص: دراسة مقارنة بين العنزي  -

 . 2011القانون األردني والكويتي، رسالة ماجستير في القانون، جامعة آل البيت، األردن، نوقشت عام 

تنظيم اإلداري،  ، أحمد حمد، غرفة تجارة وصناعة الكويت كمرفق عام منهي: دراسة في أساليب الالفارس ي  -

 . 2011، مارس 2، العدد 35، املجلد جامعة الكويت –مجلة الحقوق 

  سبتمبر،  3، العدد  39جامعة الكويت، املجلد    –، رايس، املسؤولية املدنية للمحامي، مجلة الحقوق  محمد  -

2015. 

مقارنة بالقانون الكويتي، ، عبد الرحمن حمود بخيت، املساهمة في الشركات األجنبية: دراسة فقهية  املطيري   -

 .2013، سبتمبر 3، العدد 37جامعة الكويت، املجلد  - مجلة الحقوق 

: املراجع باللغة اإلنجليزية 
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ز اإلداري، وتجاوز حدود   قيودبين - مع اإلدارة التنفيذية شركة املساهمة مجلس إدارة عالقة
ُّ
الترك

 ( دراسة في الئحة الحوكمة السعودية) -الالمركزية

The Relationship of the Board of Directors of the Shareholding Company with the 

Executive Management -The Constraints of Administrative Concentration & Transcend 

the Limits of Decentralization- (A study in the Saudi Governance Regulations) 

 (كلية القانون الكويتية العاملية  ) أ. هشام عماد العبيدان 

Hesham Emad Al-Obaidan ( The Kuwait International College of Law  - KILAW). 

 

 

Abstract  

The research cam be summarized in the point where the powers of the Board of Directors 

touch with the competencies of the executive management of shareholding companies listed on 

the Saudi Tadawul market, which is governed by the governance regulation issued by the Saudi 

Capital Market Authority (CMA) with its latest update in 2021. 

Where we have studied two problematic cases that affect the idea of concentration of 

administrative decision by the Board of Directors on the one hand, and transcend the limits of 

decentralization by executive management the other hand. 

We came to the conclusion that the Saudi Governance Regulations need to define lines of 

contact between the Board of Directors and the executive management; this takes into account 

administrative decentralization without overriding this decentralization. 

Keywords: Shareholding Company, Board of Directors, Executive Management, the Saudi 

Capital Market Authority (CMA), Governance. 
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 امللخص 

  ضمن  ؛يذيةاإلدارة التنفاختصاصات اإلدارة مع  مجلستماس صالحيات ص موضوع البحث في نقطة يتلخ  

   العالقة التي تنشأ بينهما خالل إدارة
 
ها الئحة  م  شركات املساهمة املدرجة في سوق تداول السعودية، والتي تحك

 . 2021الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية بآخر تحديث لها عام 

قمنا   حالت  حيث  إشكالي  يْ بدراسة      نيْ ت  ن 
 
فكرةتؤث على     ران 

 
اإلداري ترك القرار  جهة    ز  حدود  من  وتجاوز   ،

 ؛ ، وهماأخرى  الالمركزية من جهة  

االقتراح التي   آليةإمكانية تأثير اإلدارة التنفيذية على قرار مجلس اإلدارة عبر  الحالة األولى، هي   ➢

 ل  تيم
 
خاذل إلى أساس ا، والتي يمكن أن تتحو  قبل إصدار القرار  ذيون ا األعضاء التنفي  ه  ك  

 
القرار اإلداري    ت

 في حالة تواكل مجلس اإلدارة.

ثانية، هي حالة تنفيذ القرار من اإلدارة التنفيذية بعد إصداره من مجلس اإلدارة،  والحالة ال ➢

ال عن   
ً
بعيدا التنفيذ  إجراءات  خالل  التنفيذية  اإلدارة  تذهب  أن  يمكن  بفعل  حيث  القرار  من  غاية 

 صالحياتها.

أن  الئحة الحوكمة السعودية بحاجة   بنتيجة مفادها  بين    وقد خرجنا  مجلس  إلى تحديد خطوط التماس 

 . الغاية من هذه الالمركزيةدون تجاوز و ي الالمركزية اإلدارية راع  بما ي   اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛ ذلك

التنفيذية،  الكلمات املفتاحية املالية السعودية، : شركة املساهمة، مجلس اإلدارة، اإلدارة    هيئة السوق 

 الحوكمة.

 

 املقدمة

ر التعاون والتناغم بين السلطات اإلدارية من أساسيات العمل اإلداري في شركة املساهمة؛ فال يمكن  ب  عت  ي  

   ية.باإلدارة التنفيذ وثيق    الشركة إذا لم يكْن على اتصال  خذ من القرارات ما فيه مصلحة ملجلس اإلدارة أن يت  

تكْن  لم  إذا  الشركة  نشاط  بتسيير  العملي  بدورها  تقوم  أن  التنفيذية  لإلدارة  يمكن  ال  عالقتها    وباملقابل، 

 للخبرات املتراكمة.  وتسخير    وتشاور   بمجلس اإلدارة هي عالقة ثقة  

والتناغم   التعاون  هذا  اإلدارة  لكن  اإلدارة عن  تفصل مجلس  التي  اإلدارية  املراتب  تالش ي  تعني  ال  والثقة 

   1؛ فاملجلس يقوم بتعيين اإلدارة التنفيذية التنفيذية التي تم  تعيينها من املجلس ذاته
 
أرض الواقع  إلى    ل  نز  حتى ت

 القرارات. وتقوم بتنفيذ قراراتها، وليس لكي تتجاوز هذه 

 
 تعيين بعض أعضاء مجلس اإلدارة في اإلدارة التنفيذية، وهكذا تحد   وقد يتم   1

 
  ث

 
  حالة العضوية امل

 دة. راجع:تعد 
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التوس   أو  اقتراحه،  عبر  اإلداري  القرار  إصدار  في  املساهمة  فإن   التنفيذية،  اإلدارة  نظر  وجهة  من  ع  لكن 

 لكانت اإلدارة    فيه ش يء    ؛بمعانيه ونطاقه لدى تنفيذه 
 
من الالمركزية اإلدارية التي تحتاجها شركة املساهمة، وإال

  للرجوع إلى مجلس اإلدار  التنفيذية بحاجة  
 . وكبيرة   صغيرة   ة في كل 

  بناًء عليه، يأتي بحثنها حتى ي  
   ح  وض 

 
  النقطة التي يجوز فيها لإلدارة التنفيذية أن ت

   من صالحياتها   ع  وس 
 
 وت
 
  ح  اف  ك

 
 
  ، في مقابل النقطة التي تبدأ فيها هذه اإلدارة بتجاوز  1شر ثقافة الالمركزية في الشركةن   بهدف  ز القرار اإلداري ترك

 .2والالئحيةصالحياتها القانونية   حدود الالمركزية ومخالفة  

 أهداف البحث 

1.   
من مجلس   دراسة الئحة حوكمة الشركات السعودية بغرض تقييم الصالحيات املمنوحة لكل 

   سيتم    وهكذااإلدارة واإلدارة التنفيذية؛  
ً
   توضيح ما إذا كانت هذه القواعد تفرض مركزية

ً
على   شديدة

 . حدود الالمركزيةتسمح بتجاوز س ،-على العكس من ذلك-اإلدارة التنفيذية أو 

لألخيرة  .2 يجوز  ال  التي  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بين  املثالية  التماس  نقطة  تحديد 

 تكون قد تجاوز   ،تجاوزها
 
 املشروعة على الشركة. غيرصالحياتها وبدأت بالسيطرة  توإال

من التعديالت على قواعد الئحة الحوكمة السعودية بما يجعل من صالحيات    اقتراح مجموعة   .3

 
ً
  اإلدارة التنفيذية المركزية

ً
.    في آن   ومنضبطة

ً
 معا

 أهمية البحث 

   ؛أن  تحقيق الفصل بين صالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةمن  ،تظهر أهمية البحث
 : ي إلىسيؤد 

قواعد الحوكمة على تحقيق  ضبط املنظومة اإلدارية في الشركة؛ حيث إن  قدرة  على  القدرة   •

من االنضباط اإلداري    ي إلى انتشار حالة  التوازن بين صالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سيؤد  

جودة   شكل  على  ستنعكس  الشركة،  األداء  في  الحوكمة  وارتقاء    ،في  معايير  ألخالقيات  وا   ،على   
ً
متثاال

 العمل اإلداري.

 
، الشتوي، محمد عبد هللا،  

ً
العالقة بين خصائص الشركة والعضوية املتعددة في مجلس إدارة الشركات املساهمة: بيئة األعمال السعودية نموذجا

 . 363، الصفحة 2017، سبتمبر 3، العدد 24مجلس النشر العلمي، املجلد  -جامعة الكويت م اإلدارية، املجلة العربية للعلو 

 وقد يحدث أن تشترك إدارة الشركة األم مع الشركات التابعة باإلدارة التنفيذية كما جاء في حيثيات الحكم:

LAND & SEA PETROLEUM HOLDINGS, INC.,  District Court of Appeal of Florida, Fourth District, May 26, 2021. 

 راجع في هذه الفكرة: 1

،  1983، يوليو  36، العد 10املجلد مجلة العدالة، وزارة العدل اإلماراتية، املركزية والنظم اإلدارية األخرى دراسة مقارنة، فراج، شمس مرغني علي، 

 .47الصفحة 

 : ينظر 2

 . 32الصفحة ، 2007يونيو ، 352العدد وزارة الخدمة املدنية السعودية،  مجلة الخدمة املدنية، الزامل، علي بن سعد، مركزية الالمركزية؟
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 القدرة   •
 
املساحة    في الشركة  التنفيذية   اإلدارةمنح    حيث يتم  ؛  ز اإلداري املبالغ فيهمكافحة الترك

 وتحسين جودة عملها ومنتجاتها.  ،وتنشيط حركة الشركة  ،الكافية لإلبداع واالنطالق في تنفيذ القرارات

  عبر منعاملبالغة في الالمركزية،    أي مكافحة؛  مكافحة ممارسات استغالل املناصب التنفيذية •

  م    تنفيذية    ظهور سلطة  
 
  ذاته الحيات مجلس اإلدارة  على جميع الصالحيات اإلدارية بما فيها ص  طة  تسل

 نها. الذي عي  

 إشكالية البحث 

بين الصالحيات اإلدارية والتنفيذية بما يضمن رفع مستوى الالمركزية وعدم    ضبط العالقة"كيف يمكن  

 
 
 ط اإلدارة التنفيذية في شركة املساهمة؟" تسل

 مصطلحات البحث 

 السعودية. : شركة املساهمة العامة املدرجة في سوق تداول الشركة

: الئحة الحوكمة الخاصة بشركات املساهمة املدرجة والصادرة عن هيئة السوق  الئحة الحوكمة أو الالئحة

 املالية السعودية. 

 : مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. اإلدارة العليا

 املركزية
 
 ز القرار اإلدارة في يد مجلس اإلدارة. : ترك

 لإلدارة التنفيذية على حساب مجلس اإلدارة. : مساحة القرار املمنوحةالالمركزية

 مم 
َّ
 ط البحث خط

 سنقوم بدراسة الصالحيات اإلدارية والتنفيذية  
 
    بشكل  ا  ه  ات  ب  وتجاذ

؛ منذ مرحلة اقتراح القرار  متسلسل    واقعي 

القرار اإلداري  من اإلدارة التنفيذية وإقرار هذا االقتراح من مجلس اإلدارة )املبحث األول(، إلى مرحلة إصدار  

 من مجلس اإلدارة، وتنفيذه عبر اإلدارة التنفيذية )املبحث الثاني(؛ كما يلي:

 املبحث األول: اقتراح القرار اإلداري.. بين التوصية وفرض النفوذ 

 من اإلدارة التنفيذية   القرار اقتراحاملطلب األول: 

   من مجلس اإلدارة إقرار االقتراح املطلب الثاني: 

 املبحث الثاني: 
ُّ
 طتنفيذ القرار اإلداري.. بين االنضباط والتسل

 من مجلس اإلدارة إصدار القرار  املطلب األول: 

 تنفيذ القرار من اإلدارة التنفيذية املطلب الثاني: 
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 بين التوصية وفرض النفوذ  اقتراح القرار اإلداري..  :  املبحث األول 

القرار   اقتراح  مرحلة   تنشأ خالل 
 
إشكالية    اإلداري 

 
ل  أساسية  

ً
تقوم  فكرة  تنفيذا حيث    اإلدارة الالمركزية؛ 

   بقرار   التنفيذية بتسهيل عمل مجلس اإلدارة على شكل مقترح  
 . إداري 

 
 
، بل ت

ً
خذ السلطة التنفيذية قرارا فإن كان نفوذ    ؛بالتمهيد لهذا القرار عبر التوصية  وم  ق  في هذه املرحلة ال تت 

، قد تستطيع فرض رأيها على مجلس اإلدارة عبر هذه التوصية.
ً
 اإلدارة التنفيذية قويا

وهنا تظهر صورة من صور الالمركزية )املطلب األول(، ثم يكون للمجلس إقرار هذا املقترح أو إهماله؛ وهنا  

 
 
 القرار اإلداري )املطلب الثاني(. ز قد تنشأ حالة من ترك

 من اإلدارة التنفيذية  القرار  اقتراح :  املطلب األول 

مرور الكرام على    تمر    بسيطة    صالحية    د  لسنا بصد    نث عن اقتراحات اإلدارة التنفيذية، فنح عندما نتحد  

    وهادفة    ودقيقة    ث عن تقارير مدروسة  مجلس اإلدارة، بل نحن نتحد  
 
خاذ القرار  إلى إرشاد مجلس اإلدارة إلى ات

 للواقع الذي ت 
ً
 اإلدارة التنفيذية.  راهاألنسب وفقا

 في صور االختصاص اإلداري الذي يمنح اإلدارة التنفيذية صالحية اقتراح القرار اإلداري، ثم  سنتعم  
ا
ق أوال

  نرى 
ً
 الحية االقتراح.كيف تبدو الصورة إذا أساءت السلطة التنفيذية استخدام ص ثانيا

: كيف تبدو صالحية اقتراح القرار اإلداري 
ً
 من اإلدارة التنفيذية؟أوال

 
 
خاذسلطة ار  ب  عت  ت  

 
 حس    ت

ً
 على نشاط الشركة وتشغيل رأسمالهاالقرار سلطة

ً
في الوقت الذي ال    ،اسة جدا

 . يكون جميع املساهمين على قدر الوعي املطلوب في الجمعية العامة

خذ القرار املركزي في   ؛ اسة على استمرار مجلس اإلدارة في املنصبكما أن  هذه السلطة حس   ن يت  كونه هو م 

؛ وهذا إذا بالغ املجلس في تمس  ف، الشركة
ً
 جدا

ً
 .1" أمراض القيادة"   :منيعد  كه بالقرار، كان قراره مركزيا

املقابل الواقعية    ،في  والظروف  املسائل  تفاصيل  مشاهدة  على  األقدر  هي  التنفيذية  اإلدارة  تكون 

 ما
ً
خذ اإلدارة العليا فيها قرارا ؛ وذلك ألن   2وفق هذا األسلوب الحديث من القيادة   للموضوعات التي يجب أن تت 

 
،  4العدد  ،  20املجلد  اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية السعودية،  مجلة اإلدارة،  أمراض القيادة ومخاطر مركزية اإلدارة،  كاظم، حسين رمزي،    1

 .4الصفحة ، 1988أبريل 

اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية  مجلة اإلدارة،  أساليب القيادة اإلدارية الحديثة بين املركزية والالمركزية،  العبودي، محسن محمد عبد الحميد،    2

 .80الصفحة ، 1985أبريل ، 4العدد ، 17املجلد السعودية، 
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    اإلدارة التنفيذية هي التي تتعامل بشكل  
    بخصوص  ء مع العاملين والعمال  ومباشر    يومي 

ق بنشاط    كل 
 
ما يتعل

 
 
 الشركة، ثم ت

 
 .1مجلس اإلدارة إلى تقاريرها  ع  رف

الحوكمة   الئحة  ارتأت  فقد  تمنح  لهذا،  اختصاصات  أن  التنفيذية  بحيث  المركزية    اإلدارة  لقرار  ل  يكون ؛ 

 
ً
    اإلداري مرونة

 
وات بالواقع، وهأكبر   أعمق 

ً
صبح  كذا  صاال التنفيذية اقتراح قرارات    ي  في   وجوهرية    ة  هام    لإلدارة 

 . للشركة عامةالجمعية ال موافقة، والتي قد يحتاج بعضها  الشركة

 منصالحية  أن   حيث نجد
ا
 : االقتراح وفق الئحة الحوكمة تطال  كال

و الرأسماليالهيكل   الرأسمالية ، و الشركة  استراتيجية،  ،  التنظيمية والوظيفيةالرئيسية، والهياكل    نفقاتها 

منح للعاملين، والسياسات    املكافآتسياسة وأنواع  
 
ت ، والصالحيات  تفويض األعمال، وسياسة  الداخليةالتي 

خاذ اإلى اإلدارة التنفيذية، وإجراءات  هاضويفتيمكن أن يتم  التي   
 
 . 2القرار ومدة التفويض  ت

ا نظرنا إلى هذه املسائل الجوهرية   لوجدنا أن   ،  3التي تملك اإلدارة التنفيذية صالحية االقتراح فيها وإذا أمعن 

وتصفيتها حلها  وحتى  لرأسمالها  تشغيل  أول  من  ابتداًء  الشركة  اإلدارة    ،كيان  مقترحات  منطلق  من  سيكون 

 . 4التنفيذية 

فتر   أن يكون تطبيق صالحية االقتراح ضمن نطاق التفاهم املشترك بين مجلس     فيهض  ففي الوقت الذي ي 

خاذواملشاركة التنفيذية في ا  ،5اإلدارة واإلدارة التنفيذية   
 
 أن  الخطر األكبر على    ،6غير مباشر    القرار بشكل    ت

 
إال

حال   في  يكون  الشركة  التنفيذية    قامتمستقبل  بغرض باستخدام  اإلدارة  الصالحية  على    هذه  السيطرة 

 . 7الشركة 

 
 الحوكمة السعودية. ، الئحة 17-26املادة  1

 في تطور عمل اإلدارة التنفيذية لدى: ينظر

Choi, Soki, Ingalill Holmberg, Jan Löwstedt, and Mats Brommels. "Executive management in radical change—The case of the 

Karolinska University Hospital merger." Scandinavian Journal of Management 27, no. 1 (2011), page 11. 

 ، الئحة الحوكمة السعودية. 17-26املادة  2

 راجع: 3

،  34السنة  مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة السعودية،  التمييز بين اإلدارة العامة واإلدارة العامة التنفيذية،  طاهر، وليد عبد القادر،  

 .7، الصفحة 1994عام ، 1العدد 

 تستعين اإلدارة التنفيذية بخبرة تقوم بالتوصية لها، ثم تقوم هذه اإلدارة بالتوصية إلى مجلس اإلدارة، راجع في حيثيات الدعوى: يمكن أن  4

Aulick v. Skybridge Americas, Inc., United States Court of Appeals, Eighth Circuit, June 19, 2017. 

  مجلة الخدمة املدنية، أهمية الفهم املشترك بين الرئيس واملرؤوس لواجبات ومسؤوليات الوظيفة، العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد املحسن،  5

 .5الصفحة ، 2007فبراير ، 348، العدد وزارة الخدمة املدنية السعودية

يوليو  ،  16، العدد  4السنة  ،  واإلدارةالجهاز املركزي املصري للتنظيم  مجلة التنمية اإلدارية،  املشاركة في اتخاذ القرارات،  حسن، نبيل توفيق،    6

 . 22، الصفحة 1982

 راجع بخصوص اإلدارة التنفيذية:  7
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: كيف تبدو الصورة إذا أساءت السلطة التنفيذية استخدام صالحية االقتراح؟
ً
 ثانيا

 هم  إذا افترضنا أن  مجلس اإلدارة كان م  
ً  
 رتبط أو م  ال

ً
مع اإلدارة التنفيذية، فكيف ستكون    مخفية    بمصالح    ا

؟  النتيجة حينئذ 

الشركة  التنفيذية على  اإلدارة  الالمركزية   1بالتأكيد ستسيطر  تطبيق  اسم  دور مجلس    ح  صب  ، وسي  2تحت 

 ال أكثر في إقرار االقتراحات، ثم تحويلها إلى قرارات  
ً
  س، وهكذا  اإلدارة رمزيا

 
  جاه الذي رسمته  تسير الشركة باالت

   لها
 
ن تكون االقتراحات في  أل   ملسألة تراتبية القرار اإلداري، ودون ضمان    دون مراعاة    ،ة  اإلدارة التنفيذية بدق

 . 3" الوهن اإلداري " :فكرة ، وسنعود إلىحتى مصلحة الشركة

ل قواعد الفصل بين املناصب في الشركة التي في مثل هذا السيناريو السلبي من تطبيق الحوكمة، ستتحو   

 على ورق. د حبر  إلى مجر   هذه القواعد  ل اعتمدتها الئحة الحوكمة، ستتحو  

مجلس   رئيس  بين منصب  الجمع  بعدم جوز  القواعد  هذه  قالت    حيث 
أي  مع      منصب    اإلدارة 

في    تنفيذي 

سواًء أكان الرئيس التنفيذي ذاته أو العضو املنتدب من املجلس أو املدير العام، وذلك بموجب قاعدة    ،الشركة

 
 
ي    ا، وإذا نص  ه  ت  ف  من النظام العام ال يجوز لنظام الشركة مخال  خال  هذا النظام على ما 

 
 ب  هذه القاعدة اعت    ف

  ر 

  النص  
 
 ف كأن لم يكْن. ال  خامل

وعلى الرغم من هذه القاعدة، فإن  الرئيس التنفيذي أو العضو املنتدب قادرين على تمرير ما يشاؤون من  

ذلك    م الشخصية أو مصالح األطراف ذوي العالقة بهم، كل  ه  في غير مصلحة الشركة لخدمة مصالح    قرارات  

 .القرارات الجوهريةصالحية اقتراح إطالق العنان ل بسبب

   إقرار االقتراح من مجلس اإلدارة: املطلب الثاني

بعد أن تقوم اإلدارة التنفيذية باالقتراح، يكون على مجلس اإلدارة دراسة هذا االقتراح واالهتمام به وتحديد  

، فإذا تجاوزت درجة االحترام ل
ً
  القتراح الحد  هذا اما إذا كان صائبا

 
غير   عن قرار   املنطقي، وأصبح االقتراح عبارة

 
Londoño, J., Jon Jarvis, Nik Lopoukhine, and M. Mapesa. "Leadership and executive management." LM Worboys G., Protected 

Area Governance and Management (2015), page 353. 

1 "... executive management control...". see: 

LUPIENT CHEVROLET, INC. v. GENERAL MOTORS LLC, United States District Court, D. Minnesota, January 21, 2020. 

 لدى: ينظر 2

مجلة مصر املعاصرة، الجمعية املصرية لالقتصاد السياس ي واإلحصاء والتشريع، الالمركزية بين النظرية والتطبيق،  و العز، عبد الباسط علي،  أب

 . 263الصفحة ، 2008يوليو ، 491، العدد 100املجلد  

الصفحة  ،  1996، يناير  3العدد  ،  28املجلد  مجلة اإلدارة، اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية،  الوهن اإلداري،  املصري، احمد محمد عبد الرحمن،    3

82 . 



 2022 مايو   52العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
80 

يستطيع    مباشر   اإلدارة  لن  ي  مجلس   عنه  يد  ح  أن 
 
تسل بصدد  نكون  فهنا  )اإلدارة  ،  الالمركزية  السلطة  ط 

 التنفيذية( على السلطة املركزية )مجلس اإلدارة(. 

    بحثسن
ً
ذاته  إشكاليةأوال االقتراح  طبيعة  إلى  بالنظر  التنفيذية  اإلدارة  اقتراح    ثم    ،إقرار 

ً
ية  كيففي  ثانيا

 . تعارض املبالغة في االعتماد على صالحية االقتراح مع القواعد العامة في التراتبية اإلدارية الخاصة بالشركة

: كيف يتمُّ 
ً
 راح ذاته؟إقرار اقتراح اإلدارة التنفيذية بالنظر إلى طبيعة االقت  أوال

إذا نظرنا في الصالحيات املمنوحة لإلدارة التنفيذية من باب االقتراح، لوجدناها قد تصل إلى حدود الهيكل  

 . للشركةالرأسمالي 

من الجمعية العامة غير    قرار   إلى  يحتاج فإن  إقرار هذا التعديل ،االقتراح تعديل رأسمال الشركة فإذا مس  

 .2وغيرها  ،تعديل احتياطيات الشركة و أ؛ مثل زيادة رأسمال الشركة أو خفضه 1العادية للشركة 

على مجلس اإلدارة    تعديل رأسمال الشركة  تخص    بهذه الطريقة، تستطيع اإلدارة التنفيذية اقتراح مسألة  

    بموجب تقرير  
 ثم ي  ،  3ب  سب  م    مالي 

 
  بعد أن يتم    4إلى الجمعية العامة   املجلس ذات االقتراح على شكل تقرير    ع  رف

   .5الجتماع ا ىإلا ه  ت  دعو  

  
 
ا بخصوص الهياكل التنظيمية والوظيفية التي ال تؤث خاذ ر على رأس املال، فإن  اأم   

 
 اخ  ر د  ب  عت  القرار فيها ي    ت

ً
ال

نا نجد أن  الئحة الحوكمة قد منحْت ، حتى  6في إطار مسؤوليات مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة ذات الصالحيات    أن 

 . 7التي سمحت لإلدارة التنفيذية باقتراحها 

 
 ، نظام الشركات السعودي. 88املادة  1

 ، الئحة الحوكمة السعودية. 11املادة  2

 بخصوص إعادة النظر في وظائف اإلدارة التنفيذية لدى:  ينظر 3

Agustina, E., and H. Prasetyo. "Reconsidering functions and roles of corporate executive officer: Legal and managerial dilemmas 

between employee executive, trustee, and fiduciary duty." International Journal of Innovation, Creativity and Change 9, no. 11 

(2019), page 179. 

 بخصوص دور الجمعية العامة أو الهيئة العامة لدى: راجع  4

العامة،  وهادي، علي،    شاوى، أحمد، قبل هيئتها  املساهمة من  القانونية إلدارة شركة  كلية  األحكام  القانونية والسياسية،  للعلوم  الكوفة  مجلة 

 .29الصفحة ، 2019سبتمبر ، 42، العدد 12املجلد ، جامعة الكوفة، قانون ال

 ، نظام الشركات السعودي. 90املادة  5

 ج، الئحة الحوكمة السعودية. -13املادة 

 ، نظام الشركات السعودي. 75املادة  6

 بخصوص مسؤولية مجلس اإلدارة عن إفالس الشركة لدى: ينظر

نبيل محمد أحمد،   في حالة اإلفالس،  والسعيد، منصور فرج،  صبيح،  مجلة املسؤولية املدنية ألعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها عن ديونها 

 . 381، الصفحة 2016عام ، 1، الجزء 31العدد كلية الشريعة والقانون بدمنهور،  -جامعة األزهر البحوث الفقهية والقانونية، 

 الئحة الحوكمة السعودية.  من 1-22املادة ب، 26قارن املادة  7
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بتقرير إلى مجلس اإلدارة في مسالة تقع ضمن إطار    مرفق    ب  سب  م    وهكذا، تقوم اإلدارة التنفيذية باقتراح قرار  

التنفيذية اإلدارة  رؤية  اعتماد  يتم  االقتراح  إقرار  وبعد  املجلس،  التنفيذية    صالحيات  الرؤية  أن   أساس  على 

 . 1تهدف إلى تحقيق الجودة في نشاط الشركة 

الشركات   نظام  قبلها  ومن  الحوكمة  الئحة  أن   نجد  اإلدارة    أغفلوابالتالي،  من  االقتراح  اعتماد  مسألة 

  ؛التنفيذية
 
 ل.فص  من حيث التنظيم امل

: كيف تتعارض املبالغة في االعتماد على صالحية االقتراح مع القواعد العامة في التراتبية اإلدارية 
ً
ثانيا

 الخاصة بالشركة؟ 

 : هنا  نتساءل

 همين؟املشرع بإقرار الجمعية العامة حتى يحمي حقوق املسا ألم يقْم 

ل بهذه الطريقة  من اإلدارة التنفيذية، والتي تتحو    جاهزة    إلى أداة إصدار قرارات    هذه الجمعية  ل فكيف تتحو  

   ة  ر  يط  س  م   مخفية   إلى مركزية   المركزية   من سلطة  
 .وضوح   على الشركة بكل 

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من الجمعية العامة حتى يقوموا بتسيير أمور الشركة من باب الثقة    أال يتم  

 واألمانة؟ 

في يد السلطة التنفيذية    إلى أداة    مركزية    ل من سلطة قرار  فكيف يقبل مجلس اإلدارة على نفسه أن يتحو  

 
 
 ؟ 2على الشركة  ة  ر  يط  س  الالمركزية امل

التنظيمية الواضحة بصدد صالحية اقتراح القرار من اإلدارة التنفيذية، في آلية إقرار    في الواقع تبدو الثغرة 

بمناقشة   العامة  الجمعية  تقوم  أن  فيجب  االقتراح؛  لجان    جدية    هذا  على  املوضوع   م    وإحالة 
 
لبحث    ة  ستقل

 االقتراح قبل إقراره. 

  ف
    قبل القيام بتحليل    اقتراح    ال يجدر بمجلس اإلدارة إقرار أي 

ودراسة معطيات تقرير    ،من أعضائه  شخص ي 

   اإلدارة التنفيذية بشكل  
 .غير عادية   عامة   ، وإذا لزم األمر، يجب على املجلس رفع املوضوع لجمعية  نقدي 

يتم   أن  يمكن  بشكل    كما  للمقترح  التنفيذية  مشترك    التحضير  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  دمج  بين  فيمكن   ،

 . االجتماعات التي تسبق تقديم هذه االقتراحات مع اجتماعات إقرارها

 
جوانب تنفيذية حاسمة في إدارة الجودة  شين، دو يونج، كالينوسكي، جون أبو العينين، جابر العبيدي، محمد بن أحمد الهندي، وحيد بن أحمد،    1

 . 203العدد ، 1999 أبريل، 1، العدد 39السنة معهد اإلدارة العامة السعودية، مجلة اإلدارة العامة، الكلية، 

 في قرار اإلدارة التنفيذية لدى: ينظر 2

Tang, Victor, Kevin Otto, and Warren Seering. "Introducing Executive-Management Decisions." In Executive Decision Synthesis, 

pp. 3-61. Springer, Cham, 2018. 
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  ، ال يجب أن يدفع السعي نحو الالمركزية إلى ترك السلطة املركزية ملسؤولي  وفي جميع األحوال
 
كال  تها، واالت

  
 رؤيتها كيفما كانت، واللحاق بها أينما ذهبت. ي على اإلدارة التنفيذية عبر تبن 

   ،للشركة   عن تقديم أية إضافة    قاصر    حيث إن  مثل هذا األسلوب اإلداري هو أسلوب  
ً
  وسيجعل منها عبارة

 واألطراف ذوي العالقة بها.  ،1ملصلحة اإلدارة التنفيذية   ة استغالل  عن منص  

دارة التنفيذية في حال تجاوزها لصالحية االقتراح عبر  وفي نهاية هذا املبحث، يمكن تحديد مسؤوليات اإل 

 نفوذها، كالتالي:

سوء إدارة العمليات التنفيذية، واستغالل املركز لتحقيق    ن: أمام الشركة والشركاء عاملسؤولية التأديبية ➢

 ي  و   إذا كان االقتراح في غير مصلحة الشركة.  ؛املصالح
 
ل أعباء هذه املسؤولية في  مجلس اإلدارة في تحم    ك  ر  شت

 حالة مشار  
 
   ه  أو إهماله القيام بمهام    املمارسةب  ه  ت  ك

 
ت األصول اإلدارية    عليه  ب  وج  في دراسة املقترحات كما 

 . للشركات

    املسؤولية املدنية: ➢
 م    قرار    عن كل 

 
 للشركة أو الشركاء. وي  سب  قد    ح  ر  قت

ً
 ب ضررا

 
ل مجلس اإلدارة في تحم    ك  ر  شت

 
 
 مع اإلدارة التنفيذية أو أهمل دراسة    ؛في الخطأ  ه  أعباء هذه املسؤولية إذا ثبت اشتراك

ً
أي إذا كان متواطئا

 .عليه املركز اإلداري  ض  فر  املقترح كما ي  

فقد يقوم الرئيس التنفيذي    ؛مثل التالعب املحاسبي  ،جرمية    : في حال ثبوت واقعة  جزائيةاملسؤولية ال ➢

    ، فإذا تم  وهمية    هدف إلى التعتيم عن ضعف الواردات عبر تسجيل واردات  ي    باقتراح قرار  
 
خاذ هذا القرار  ات

 يكون الرئيس التنفيذي فاع  
ً  
 م    اإلدارة    لجريمة التالعب، ويكون رئيس مجلس ال

 
 ر  شت

 
 معهك
ً
  ه ي  ألن    ؛ ا

 
ع على  وق

 .2الحسابات للواقع مصادقة 

ط: املبحث الثاني
ُّ
 تنفيذ القرار اإلداري.. بين االنضباط والتسل

أو الجمعية العامة،    3في هذه املرحلة من البحث، ننتقل إلى دراسة ما بعد االقتراح وإقراره من اإلدارة العليا 

 أال وهي مرحلة تنفيذ القرار اإلداري؛ وهي املهم  
 
 ة األساسية امل

 
 على عاتق اإلدارة التنفيذية. اة  لق

 
 إلى زيادة تعويضاتها بالنظر إلى زيادة دورها في إدارة الشركة. يمكن أن تسعى اإلدارة التنفيذية في هذه الحالة  1

ً
 لدى:  ينظرأيضا

مجلة الفكر  تأثير قوة املدير التنفيذي األول على تكاليف الوكالة: دراسة اختبارية على الشركات املساهمة املصرية،  أبو سالم، سيد سالم محمد،  

 وكذلك: .2019عام ، 4، العدد 23املجلد حاسبة واملراجعة، قسم امل -كلية التجارة  -جامعة عين شمس املحاسبي، 

املنظمة املجلة العربية لإلدارة،  تأثير خصائص مجلس اإلدارة، أداء الشركة وهياكل امللكية على تعويضات اإلدارة التنفيذية،  حسن، محمد فيصل،  

 .149الصفحة ، 2021سبتمبر ، 3، العدد 41املجلد العربية للتنمية اإلدارية، 

 ، نظام الشركات السعودي.3-126املادة  2

 ، راجع:"Senior Management""اإلدارة العليا"  :يستخدم القضاء األمريكي مصطلح 3

Setzer v. OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC., United States Court of Appeals, Second Circuit, August 3, 2020. 
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إن  عمياء    د سلطة   تكون مجر  ال   اإلدارة التنفيذية لدى قيامها بتنفيذ القرار و   ، بل 
 
ت   ها 

م ملستها خالل هذا  قد 

 قد  فيها، وهكذا    إلى درجة مبالغ  ر  التنفيذ، األمر الذي قد يتطو  
 
  ح  ت

القرار املطلوب منها  في  اإلدارة التنفيذية    ر  و 

 . فقط تنفيذه

خاذ بين مركزية ا  يمكننا تفنيد ما يحصل في هذه املرحلة من تجاذبات  و   
 
عبر دراسة    ؛القرار والمركزية تنفيذه  ت

تتضم   املما  هذه  ي  ؛  إدارية    تراتبية  من    رحلة نه  اإلدارة   ر  صد  حيث  )املطلب    مركزية    كسلطة    القرار من مجلس 

 األول(، ثم تكون مسؤولية تنفيذه على اإلدارة التنفيذية )املطلب الثاني(. 

 سلطة مركزية()  من مجلس اإلدارةإصدار القرار :  املطلب األول 

  تبدأ العملية اإلدارة بصدور قرار  
 
ه  ي ورا خف  من مجلس اإلدارة، لكن هذه الصالحية املجردة قد ت  عددا  ء 

ً
من   ا

 وك  ي  الصالحيات الجزئية، والتي قد 
 
 كذا تبدأ املبالغة في الالمركزية.اإلدارة التنفيذية، وه ا النظام إلىه  ل

 في محاور السلطة املركزية ملجلس اإلدارة
ً
ق أوال    ، ثم نرى سنتعم 

ً
ينتقل التركز اإلداري بالتفويض  كيف    ثانيا

 . إلى اإلدارة التنفيذية

 :
ً
 محاور السلطة املركزية ملجلس اإلدارة؟  كيف تبدو أوال

مجلس   فإن   األول،  املبحث  في  جاء  كما  التنفيذية  اإلدارة  من  باالقتراح  الواردة  الصالحيات  إلى  باإلضافة 

 .1السعودي أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وفق نظام الشركات ك  مل  اإلدارة في شركة املساهمة ي  

 : ارةمجلس اإلد  ك  مل  ئحة الحوكمة، حيث ي  ومن ضمن هذه الصالحيات ما ذكرته ال 

الداخلية  وضوابط    أنظمة    وضع ➢ عليها   ،للرقابة  العام   2واإلشراف 
 
صالحية وهي     ؛ 

 
  أساسية

 
 
صد  ،  3في تطبيق معايير الحوكمة ضمن كوادر الشركة  وجوهرية

حيث    املجلس قرارته بهذا اإلطار.  ر  وي 

  واملراجعة   ،4وسياساتها   مثل نظام تعارض املصالح  ؛ املجلس إصدار أنظمة الشركة الداخلية  ستطيع ي

 وغيرها.  ،8، واملكافآت 7واإلفصاح  ،6وإدارة املخاطر  ،5املالية واملحاسبية 

 
 ، نظام الشركات السعودي. 1-75املادة  1

 ، الئحة الحوكمة السعودية. 2-22املادة  2

 راجع: 3

املالية   الدراسات  مجلة  اإلدارة،  واملصرفية  فـوزي، محمد، حوكمة مجلس  املالية  للعلوم  العربية  األكاديمية  املالية    - واملصرفية،  البحوث  مركز 

 . 27، الصفحة 2017، سبتمبر 3، العدد 25واملصرفية، املجلد 

 الئحة الحوكمة السعودية.  ،4- 22و أ،-2-22 تان املاد 4

 . نفس الالئحةب، -2-22املادة  5

 .ج-2-22املادة  6

 .5-22املادة  7

 . 14-22املادة  8
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➢   
  ر  صد  صالحيات املجلس التي ي   من أهم 

 
عن   بموجبها قراراته، تشكيل لجان الشركة؛ وهي عبارة

  م    لجان  
 تنبثق من املجلس وتعمل تحت إشرافه،    ن  عي  م    بعمل    صة  تخص 

 
  وت

أعماله عبر توزيع املهام    ل  سه 

 ، وغيرها. 2املخاطر لجنة الحوكمة، ولجنة املكافآت، ولجنة إدارة ؛ مثل  1تحت إشراف املجلس 

من ثم للمجلس إعداد القوائم  ، و 3ملجلس اإلدارة صالحية اإلشراف على اإلدارة املالية للشركة ➢

 5وهو في ذلك يضمن سالمة البيانات املالية واملحاسبية   ؛4املالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها 

 .6اإلفصاح عنها على الشركة ب يتوج  التي 

ووضع قنوات  ،  7ب احترامها داخل الشركة اإلدارة وضع القيم واملعايير التي يتوج  يملك مجلس   ➢

 على أرض الواقع.   ملموسة    التواصل مع املساهمين، وعليه أن يقلب هذه الصالحيات النظرية إلى وقائع  

 
 
دت الئحة الحوكمة على عدم جواز  وفي سبيل محاربة الترك

 
 ز اإلداري، فقد أك

 
 االنفراد بالسلطة امل

 
 طل
 
ة في  ق

   يْ ب  نص  الشركة، وعدم جواز الجمع بين م  
   منصب    رئيس مجلس اإلدارة وأي 

 .8في الشركة  آخر   تنفيذي 

 
ُّ
: كيف ينتقل الترك

ً
 ز اإلداري بالتفويض إلى اإلدارة التنفيذية؟ثانيا

  اإلدارة الرغم من أن  صالحيات مجلسعلى ف  اإلدارية؛ الئحة الحوكمة في دعم فكرة الالمركزيةبالغت 
 
ر  ب  عت  ت

  هو الذي ي  ف، من قبيل االختصاصات
 أن  9ر بموجبها تحت مفهوم العناية والوالء للشركةقر 

 
الئحة الحوكمة  ، إال

 وم  سمحت للمجلس قد 
ً
 خاصا

ً
 . 10د املدة حد  تفويض لجان أو جهات أو أفراد ببعض اختصاصاته تفويضا

لكن النتقال النفوذ من السلطة املركزية إلى الالمركزية،    من املجلس هو في الواقع أكبر باب    11التفويض هذا  

  
 للتفويض، فإن  السلطة الالمركزية املفو    عدم وجود آلية وضوابط واضحة    في ظل 

 
  ح  صب  ضة بالصالحيات قد ت

 
 . 13-22املادة  1

 في قطاع العمليات املصرفية اإللكترونية، لدى:  ينظر 2

، 3، العدد  12املجلد  مركز البحوث املالية واملصرفية،    -األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية  هيئة تحرير مجلة الدراسات املالية واملصرفية،  

 .4، الصفحة 2003األردن، سبتمبر 

 ، الئحة الحوكمة السعودية. 6-22املادة  3

 نفس الالئحة.، 9-22املادة  4

 راجع بخصوص هذا املوضوع لدى:  5

Eulerich, Marc, Joleen Kremin, and David A. Wood. "Factors that influence the perceived use of the internal audit function's work 

by executive management and audit committee." Advances in accounting 45 (2019). 

 ، الئحة الحوكمة السعودية. 11-22املادة  6

 . نفس الالئحة، 15-22املادة  7

 .24املادة  8

 .أ-21املادة  9

 .ب-21املادة  10

   راجع في معنى التفويض بشكل   11
 وأثره على جودة املسار اإلداري، لدى:  ،عام 
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 ر  يط  س  م  
ً
بشكل    ة الشركة      على 

  فعلي 
 
للث معيار  من  الالمركزية  تنتقل  املرؤوسين  قة  ؛ وهكذا  ملكافحة    وأداة    ،1في 

 .3بسبب املبالغة في الالمركزية  وا على الشركةر  يط  س  من هؤالء حتى ي   إلى أداة   ،2الروتين اإلداري 

، 4منحت املجلس صالحية وضع نظام تفويض الصالحيات لإلدارة التنفيذية   قد   حيث إن  الئحة الحوكمة

 إلى اإلدارة التنفيذية.  تنظيمية    على قواعد    ولم تنص  
ً
 في هذا الخصوص، األمر الذي يسمح بانتقال السلطة فعليا

 تنفيذ القرار من اإلدارة التنفيذية: املطلب الثاني

 القرار اإلداري ناف    ح  صب  بعد أن ي  
 
، يكون على اإلدارة التنفيذية تحو  ذ
ً
 ا

 
، لكن هل يمكن لهذه اإلدارة  إلى واقع    ه  يل

 
 
  غ  ال  ب  أن ت

ْ
 او  ج  ت  ا الشخصية على القرار خالل التنفيذ بما ي  ه  ت  س  في وضع مل

 الصالحيات التنفيذية؟ ز 

األساس ي االختصاص  أبعاد   
 
أوال ثم  سنرى  اإلداري،  القرار  تنفيذ  ق  س  في    نتعم 

ً
قيام مجلس  ثانيا كيفية  في 

 . باإلشراف على العمل التنفيذي الالمركزي  مركزية   اإلدارة كسلطة  

: كيف تبدو أبعاد االختصاص األساس ي في تنفيذ القرار اإلداري؟ 
ً
 أوال

كسلطة   اإلدارة  مجلس  من  اإلداري  القرار  تفويض  فكرة  تجاهلنا  إذا  التنفيذية    ركزية  م  حتى  اإلدارة  إلى 

 التنفيذية في الشركة تملك تنفيذ القرار الصادر عن مجلس اإلدارة.  دارة، فإن  اإل المركزية    كسلطة  

 :كالتالي، خالل مرحلة التنفيذرؤيتها الشخصية تستطيع تطبيق  تنفيذيةال دارةوهذا يعني أن  اإل 

➢  
 
يت بما  الداخلية  التنفيذية، خاص  ب  اس  ن  تطبيق أنظمة الشركة  في حاالت  مع تفسير اإلدارة  ة 

 كثر من معنى. ألنظام املذكور في النص الالغموض أو احتمال 

املالي  ➢ التنفيذية وبإشراف املدير  املالية  املالية عبر اإلدارة  القوائم  الذي تراه    5إعداد  بالشكل 

 وفق معايير املحاسبة الدولية، و 
ً
 تملك امناسبا

ً
 واسع   إلدارة التنفيذية في هذا النطاق مجاال

ً
للتالعب    ا

 
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة  وبوحوش، عمار حسين، تفويض السلطة وأثره على كفاءة األداء،  هللا،    العثمان، محمد بن عبد

 . 2003الرياض، نوقشت في نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، 

مجلة الخدمة املدنية، وزارة الخدمة املدنية السعودية،  ين، درجة املركزية: مقياس للثقة في املرؤوس  العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد املحسن، 1

 .3الصفحة ، 1996ديسمبر ، 221العدد 

 راجع: 2

Grand, Simon, and Daniel Bartl. "Making new strategic moves possible: How executive management enacts strategizing routines 

to strengthen entrepreneurial agility." In Routine Dynamics in Action: replication and transformation. Emerald Publishing Limited, 

2019. 

مجلة الخدمة العمل،  ها عنهم تس يء للرئيس واملرؤوس و املبالغة في منح الثقة للمرؤوسين أو حجبالعبد القادر، عبد الرحمن بن عبد املحسن،    3

 .3، الصفحة 1996، نوفمبر 220نية، وزارة الخدمة املدنية السعودية، العدد املد

 ، الئحة الحوكمة السعودية. 2-23املادة  4

 وهنا يخضع موظفي اإلدارة املالية لتوجيهات املدير املالي، ولذلك يسأل عن أخطائهم. راجع في فكرة التوجيه:  5
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  خاص    ؛املحاسبي
  ين، وأن  جهات التدقيق قد تمر  ة أن  أعضاء مجلس اإلدارة قد ال يكونوا من املختص 

  عليها بعض التالعبات بالنظر لكونها جهات  
 
 .ال تعرف بواطن األمور في الشركة   خارجية

سأل    في املقابل،     ي 
    و تالعب  أ  خطأ    مجلس اإلدارة عن أي 

   محاسبي 
 
 شر  في الشركة، كونه السلطة امل

 
ة  ف

  
د على ذلك نظام الشركات عبر نص 

 
على رئيس مجلس    ض  فر  ي    صريح    على اإلدارة املالية التنفيذية، وقد أك

، وهكذا ستكون  1اإلدارة التوقيع على وثائق الشركة املالية، باالشتراك مع الرئيس التنفيذي واملدير املالي

 
ً
   املسؤولية مشتركة

ً
؛  في حال ثبوت أية ممارسات غير مشروعة خالل إعداد القوائم املالية  2عليهم جميعا

ي   القوائم  هذه  على  التوقيع     ئ  نش   ألن  
ً
   قرينة

 
امل الشخص  علم  ع  على   

 
    وق

ه    خطأ    بأي  أن  صادق  قد  طاملا 

 
 
 ة البيانات. بتوقيعه على دق

: كيف يقوم مجلس اإلدارة كسلطٍة 
ً
 باإلشراف على العمل التنفيذي الالمركزي؟  مركزيٍة  ثانيا

  الحق    باملقابل، فقد فرضت الئحة الحوكمة على مجلس اإلدارة واجب اإلشراف على اإلدارة التنفيذية بشكل  

 :إلصدار القرار اإلداري وتنفيذه، حيث يجب على املجلس 

 التحق   ➢
 
 ة.د  م  عت  ق من أن  اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات امل

التنفيذية ➢ اإلدارة  مع  اجتماعات  العمل  عقد  مجريات      ،لبحث 
 
املعلواالط على  التي و الع  مات 

 نشاطات الشركة.  تخص  

 لإلدارة التنفيذية. وضع معايير أداء   ➢

 مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه. ➢

على املجلس القيام بالرقابة  ويبدو أن  الغاية من هذا اإلشراف الالحق تتنافى مع فكرة التفويض، حيث يجب  

    على اإلدارة التنفيذية بشكل  
 . شخص ي 

 
العدد  وزارة الخدمة املدنية السعودية،  مجلة الخدمة املدنية،  أثر توجيهات الرئيس على املرؤوس،  العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد املحسن،  

 .3، الصفحة 1997، يناير 222

 لدى:  ،في تجربة االتحاد األوروبي ينظر

Noja, Gratiela Georgiana, Mirela Cristea, Ioana Banaduc, Gheorghe Preda, and Constantin Stefan Ponea. "The Role of Employee 

Diversity, Inclusion and Development for Socially Responsible Management Strategies and Financial Performance of European 

Companies." In International Conference on Computational Methods in Experimental Economics, pp. 313-335. Springer, Cham, 

2019. 

 ، نظام الشركات السعودي.3-126املادة  1

 راجع: 2

مجلة  املسئولية املدنية ألعضاء مجلس إدارة الشركة املساهمة في إطار نظام الشركات السعودي الجديد: دراسة مقارنة،  العیسوی، مروة محمد،  

 . 2017عام ، 1الجزء ، 32كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد  -جامعة األزهر البحوث الفقهية والقانونية، 
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ي    ا ضبط انفالت الالمركزية وس  ه  ن  مك  على الرغم من ذلك، فإن  آلية الرقابة على اإلدارة التنفيذية ال 
 
ا  ه  ت  ر  يط

 .1على الشركة 

من    من اإلدارة التنفيذية بتفويض    صادر    قد يكون أساس الوقائع التنفيذية الخاضعة للرقابة هو قرار  ف

اإلدارة  يكْن ا  على  ب  صع  سي  ، وهنا  2مجلس  لم  إذا  الجدية  والرقابة  باإلشراف  القيام     ملجلس 
 
ذات ر    ه  هو  صد    م 

 لم  لن يكون م    -في هذه الحالة-القرار، فهو 
ً
 . 3والظروف املحيطة به  ،وحيثياته ،القرار  أسباببا

 حتى وإن كان القرار صادر ف
ً
    بشكل    ا

 الرقابة على تنفيذ القرارمن مجلس اإلدارة، فإن     مركزي 
 
 الحق  ، هي رقابة

 
  ة

 . تدرك آثارها ملمارسات التنفيذ التي قد ال يتم  

ن: عدم السماح  يْ بالتالي، فإن  ما يضمن عدم تسلط اإلدارة التنفيذية على الشركة باسم الالمركزية هو أمر  

أو  الجوهرية  الصالحيات  مراجعة  بتفويض  لجنة  وإنشاء   ،
ً
للقرار    ال اإلعداد  اجتماعات  بحضور  عملها  يبدأ 

اإلدارة،  اإلداري  مجلس  نشاط    من  آخر  مع      وينتهي 
   تنفيذي 

ً
ثانيا القرار  للجنة  ،  لهذا  الدائم  الوجود  أن   كما 

 في نجاح هذه الرؤية
ً
 أساسيا

ً
.  الحوكمة يلعب دورا

ً
 ثالثا

،  تنفيذ القراروفي نهاية هذا املبحث، يمكن تحديد مسؤوليات اإلدارة التنفيذية في حال تجاوزها لصالحية  

 كالتالي:

التنفيذية، واست  تطبيق: أمام الشركة والشركاء على سوء  املسؤولية التأديبية ➢ غالل املركز  العمليات 

 
 
تخل إذا  املصالح  ليست  للتحقيق  ممارسات  وي    التنفيذ  الشركة.   في مصلحة 

 
في   ك  ر  شت اإلدارة  مجلس 

 ل أعباء هذه املسؤولية في حالة مشار  تحم  
 
وفق قواعد   رقابة ال املمارسة أو إهماله القيام بمهامه في ب ه  ت  ك

 .الحوكمة

 للشركة أو الشركاء. وي    بضرر  ب سب  تت ممارسة تنفيذ  عن كل  املسؤولية املدنية:  ➢
 
مجلس اإلدارة في   ك  ر  شت

 تحم  
 
 مع اإلدارة التنفيذية أو أهمل    ؛في الخطأ  ه  ل أعباء هذه املسؤولية إذا ثبت اشتراك

ً
أي إذا كان متواطئا

 . الرقابة

 
 حول العناصر التي تؤثر في استراتيجية الشركة لدى:  ينظر 1

Plugge, Albert, and Marijn Janssen. "Exploring determinants influencing a service-oriented enterprise strategy: An executive 

management view." In International Workshop on Global Sourcing of Information Technology and Business Processes, pp. 35-

55. Springer, Cham, 2018. 

 للمرؤوس، وتقويمه له: راجع في تقييم اإلدارة  2

، 119العدد  مجلة الخدمة املدنية، وزارة الخدمة املدنية السعودية،  تقويم الرئيس ملجهود املرؤوس،  العبد القادر، عبد الرحمن بن عبد املحسن،  

 . 3الصفحة ، 1988أغسطس 

 هذا اإلملام الذي يتطلب مجهود إداري حتى لإلجهاد، راجع: 3

SLAVÍK, Martin. "Stress Management and Coping Strategies in the Context of Executive Management." PhD diss., Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 2019. 
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بتحويل  فقد يقوم الرئيس التنفيذي    ؛نصبمثل ال  ،جرمية    : في حال ثبوت واقعة  املسؤولية الجزائية ➢

 مع  مجلس اإلدارةيكون  قد  و ،  وليس إلى حسابات الشركة  شخصية    أرباح الشركة إلى حسابات  
ً
  مشتركا

 . الرئيس التنفيذي 

 

 الخاتمة

 ة الفصل بين السلطات اإلدارية في شركة املساهمة مهم  ال تبدو مهم  
ً
   ة

ً
باملطلق، فاإلشكالية األساسية    بسيطة

سب   الس  التي  في  التداخل  من   
ً
نوعا التوج  بت  هي   لطات 

 
امل  ب  ه 

 
بر    غ  ال والذي  الالمركزية،  نحو  تفويض  فيه  ر 

 الصالحيات األساسية والجوهرية من مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية. 

    وحتى على صعيد القرارات التي تصدر بشكل  
ص أومركزي    عدم وجود   ، فإن  تواكل املجلس أو افتقاره للتخص 

في قراراته الصادرة  على إقرار اقتراحات اإلدارة التنفيذية    شبه كامل    لديه، سيعني اعتماده بشكل    كافية    خبرة  

 منه  
ً
 . مباشرة

تمت   الظواهر ال  إن  هذه  الحقيقية،  امل  وفي  بصلة  فهوم  بل  لالمركزية  ها،     إن 
 
املنظومة   عن ضعف    عبارة في 

 
 
الترك يتنقل  بحيث  اإلداري من سلطة  اإلدارية،  مرونة  أل   ز  أية  خالل مراحل إصدار    أو حوار    خرى دون وجود 

 القرار. 

 
 
ت لن    وهكذا، 

أي  حق  املساهمين  أو  الشركة     فائدة    ق 
 
الترك انتقال  ها  من  ألن  التنفيذية،  اإلدارة  إلى  اإلداري  ز 

 
 
   على القرار، وقد تستغل    ة  ن  يم  ه  ستكون هي امل

 
 لا هذا  ه  نفوذ

 
ة مع مصلحة  ض  ار  ع  ت  تحقيق مصالحها الشخصية امل

 الشركة.

؛   في الشركةمدروسة   إلنشاء المركزية    ي  ضرور  بناًء عليه، فإن  حوكمة الفصل بين املناصب اإلدارية هو أمر  

خاذتضمن مرونة ابحيث    
 
 من جهة    سن التقدير خالل تنفيذهالقرار وح    ت

 
   ح  كاف  ، وت

 
ز اإلداري سواًء من أعلى  الترك

 
 
 . من جهة  أخرى   اإلدارة أم من أدناهم سل

 النتائج

1.  
 
   صالحية االقتراح من اإلدارة التنفيذية هي آلية

 
للسيطرة    ل إلى وسيلة  ها قد تتحو  ، لكن  المركزية

املخفي   إقرار  ة  واملركزية  عبر  العامة  وجمعيتها  العليا  الشركة  إدارة  تواكل  حالة  في  اإلدارة  تلك  من 

 في إدارة الشركة.  حقيقية   مساهمة  االقتراحات دون 

اقتراحعلى  املدروسة  القيود   .2 التنفيذية  اتإقرار     اإلدارة 
 
ت بل تحميها من    ل  رق  ع  ال  الالمركزية، 

 . جديدة   ل السلطة الالمركزية إلى مركزية  تحو  
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مصلحة  هي    ؛ مركزية صدوره  وبين  القرار اإلداري في الشركة  اقتراح  المركزيةنقطة التماس بين   .3

الس    الشركة الشركة  في  العليا  اإلدارة  في  التي يجب على  املناقشة  إليها، ويجدر بجمعية املساهمين  عي 

 سبيلها. 

عدم جواز الخروج  ؛ هي  المركزية تنفيذه  وبين  مركزية صدور القرار اإلداري بين  نقطة التماس   .4

 
 
وامل الغاية  املجلسقص  عن  الصادر عن  القرار  من  تفويضد  بإصدار    ، وعدم جواز  التنفيذية  اإلدارة 

 القرارات الجوهرية. 

 التوصيات 

في   .1 التنفيذية من مجلس اإلدارة  إلى قرار  عدم اعتماد اقتراح اإلدارة  التي تحتاج  من    املسائل 

   ،الجمعية العامة
 
    بعد إعداد تقرير    إال

  النظر في هذا االقتراح عبر دراسة    بغاية إعادة  ،من املجلس   خاص 

 . واقعية  

 كالتالي:  ؛بالفصل بين السلطات في الشركة ة  خاص   قواعد  الئحة الحوكمة ل فرض  .2

 حصر صالحية االقتراح من اإلدارة التنفيذية في شخص الرئيس التنفيذي واملدير املالي.  ➢

يحق   ➢ التي  املواضيع  التي   حصر  الصالحيات  ضمن  فيها  القرارات  اقتراح  التنفيذية  لإلدارة 

التخص    ؛ بها  تختص   املالية  املسائل  تقديم  أي ضمن  بعد  التفصيلية  الواقعية  التسيير  أمور  أو  صية 

 . واضحة    علمية    دراسة  

في ➢ التنفيذية  اإلدارة  إلى  اإلدارة  مجلس  من  اإلداري  القرار  بإصدار  التفويض  إمكانية    إلغاء 

 املسائل التالية: 

 إصدار األنظمة الداخلية للشركة. •

 تأسيس اللجان.  •

 اإلشراف على اإلدارة املالية.  •

    شاملة    إنشاء لجنة مراجعة   .3
 
ومن    1ين عن تعارض املصالحمن أعضاء مجلس اإلدارة املستقل

  
خاذملجلس اإلدارة عن أسباب وظروف اقتراح ثم ا  تقارير    إعدادا  ه  ت  كون مهم  بحيث تين؛  غير التنفيذي   

 
  ت

  
    قرار    كل 

    إداري 
    مركزي 

المركزي  أو  املجلس  تن  وبعدهابالتفويض،    من  مراحل  وتنبيه مرافقة  فيذه، 

    املجلس بشكل  
    غير مشروعة    أو ممارسات    سلبية    عن أية مالحظات    فوري 

هذا    تنفيذ   مسيرة تنشأ في ظل 

 القرار. 

 
1  :

ً
 راجع حديثا

Abakumova, Ekaterina B. "Conflict of Interest in Corporate Legal Relations Involving a Single-Member Executive Body of a 

Business Entity." Russ. J. Econ. & L. (2021), page 529. 
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القرار   .4 خاذ وتنفيذ   
 
ات في الشركة ملراقبة وتحديث أنظمة   

ً
إلزامية  

ً
اعتبار لجنة الحوكمة لجنة

 .فيها

 

 قائمة املراجع 

: املراجع باللغة العربية
ً
 أوال
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 على مستوى حوكمة شركات املساهمة حساسية منصب الرئيس التنفيذي

 (دراسة في أنظمة الشركات والحوكمة السعودية) 

The Sensitivity of the Chief Executive Officer (CEO) Position  At the Level of Corporate 

Governance (A Study in the Saudi Companies System & Governance) 

 ( قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العاملية) أ. هشام عماد العبيدان 

Hesham Emad Al-Obaidan  ( The Kuwait International College of Law  - KILAW). 

 

 

 

Abstract 

The topic of the research is to address the expansion of the CEO of the listed companies' 

powers in the Kingdom of Saudi Arabia, which has become a realistic sensitivity to the future of 

these companies. 

In order to develop a proposed framework for rules that take into account corporate 

governance, we delved into the CEO’s ability to make a decision by looking at his statutory 

powers on the one hand, and the ability of this CEO to deviate from these powers in order to 

achieve illegitimate personal interests on the other hand. 

At the end of the research, we reached a set of results, as: the CEO can make a deep power in 

the company over his regular power by giving suggestions about substantive decisions to the 

board of directors. 

 While, one of the most important recommendations we reach that the board of directors must 

give a reasons why to believe in the substantive suggestions of the CEO.   

Keywords: CEO, Board of Directors, Shareholding Company, Listed Company, Governance, 

Capital Markets, Abuse of Office, Conflict of Interest. 
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 امللخص 

  ص موضوع البحث في معالجة ايتلخ  
 
جة في اململكة  صالحيات الرئيس التنفيذي لشركات املساهمة املدر   ساعت

  بما بات ي   ؛ العربية السعودية
 
 شك

ً
  ل حساسية

ً
 . على مستقبل هذه الشركات واقعية

إطار      لقواعد    قترح  م    وبغرض وضع 
 
بالتعم  اع  ر  ت الشركات، قمنا  التنفيذي على  ي حوكمة  الرئيس  في قدرة  ق 

  
 
من  ات القرار  جهة  خاذ  من  النظامية  في صالحياته  البحث  بهذه  خالل  االنحراف  على  الرئيس  هذا  قدرة  وفي   ،

 أخرى. من جهة   غير مشروعة   شخصية   الصالحيات بهدف تحقيق مصالح  

ه يمكن لإلدارة التنفيذية بقيادة رئيسها    لنا في نهاية البحث إلى مجموعة  وقد توص   ها: أن   
من النتائج، من أهم 

 .ذ  في الشركة يتجاوز صالحيات التنفيذ من خالل اقتراح القرارات الجوهريةتشكيل نفو 

  
   التوصيات التي خرجنا بها؛    فيما كان من أهم 

ب عن أي  سب  ْرض  واجب على مجلس اإلدارة بكتابة تقرير م 
 
ف

  من أعضاء 
خذه بناًء على اقتراح الرئيس التنفيذي أو أي    يت 

 .اإلدارة التنفيذيةقرار  إداري 

شركة املساهمة، شركة مدرجة، حوكمة، أسواق    مجلس اإلدارة،   : الرئيس التنفيذي،الكلمات املفتاحية

 املال، استغالل املنصب، تعارض املصالح.

 

 
م
ِ امل

 مةقد 

 ضمن الشركة
ً
، وهذا ما  في الواقع  يظهر الرئيس التنفيذي لشركة املساهمة بمظهر الشخص األكثر نفوذا

 ريد.ي ي  تال طريقةمنه الشخص القادر على تحريك شخصية الشركة بال ل  جع  ي  

 أن  هذا الرئيس هو الذي    فعلى الرغم من أن  
 
سلطة مجلس إدارة الشركة تعلو فوق الرئيس التنفيذي، إال

الواقع، ولهذا تبدو  ي   التي يضعها مجلس اإلدارة على أرض  النظرية للشركة  العامة  صالحيات  ترجم السياسة 

 
ً
 من الناحية الواقعية.  الرئيس التنفيذي أكثر أهمية

ي  راع  وعلى الرغم من ذلك، فقد حاول املنظم السعودي وضع اإلطار العام إلدارة شركات املساهمة وفق ما ي  

 أن  نظام الشركات السعودي والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة  
 
مبادئ الحوكمة اإلدارية الحديثة، إال

، في الوقت الذي أغرقت هذه التنظيمات  ع الرئيس التنفيذي بالتفصيل املطلوبو موض  اج  عال  ي  لسوق املالية لم  ا

 مجلس اإلدارة.   في وضع قواعد تخص  
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    فإن  قدرة الرئيس على تحريك الشركة وتحقيق أهدافها هي رهن  ،  وباملقابل
 
ساع صالحياته، وعدم  بمدى ات

  
 
  عرقلته بقيود مركزية تؤخ

 
 ر ات

 
 .1ه  ع  ن  مْ خاذ القرار اإلداري أو ت

 أهداف البحث 

بتبو   .1 التنفيذي  للرئيس  تسمح  التي  التنظيمية  الكيفية  شركة    اس  حس    منصب  ء  تحديد  في 

 املساهمة املدرجة. 

2.   
 
ساع أو غموض صالحيات الرئيس التنفيذي من خالل معالجة سلطته املتاحة  توضيح مدى ات

 على الشركة. 

 تسليط   .3
 
للرئيس التنفيذي باستغالل    ح  سم  الضوء على الفراغات أو الثغرات التنظيمية التي ت

 اس. منصبه الحس  

  دقيقة   وضع رؤية   .4
 
 هذه اإلشكالية. بمواجهة  ح  سم  للحلول التنظيمية التي ت

 أهمية البحث 

األداء   جودة  على  التنفيذي  الرئيس  منصب  تأثير  خالل  من  البحث  هذا  أهمية  للشركة،  تظهر  اإلداري 

بقيود   املنصب  هذا  إحاطة  إلى  بالنظر  الشركات  حوكمة  بمستوى  االرتقاء     واقعية    وإمكانية 
 
استغالل    ع  ن  مْ ت

 املصالح.

نفوذ   بناء  قادر على  التنفيذي  الرئيس  إن   يتجاو    عميق    حيث  الشركة   في 
ي    ه  ع  وق  م    ز  بما  له    ح  سم  الوظيفي، 

  
 
وفشل    ،واستغالل املناصب الوظيفية  ،جاه مصلحته الشخصية، وهذا يعني انتشار الفسادبإدارة الشركة بات

   كبيرة    فئة  
ً
 خاص    من مشاريع األعمال؛ وهنا تأخذ الدراسة أهمية

ً
    ة

   ي لهذه الوقائع بمقترحات  في التصد 
 
 ب  ضْ ت

 
  ط

 .اإلداري  رئيسهذا ال ها قودالتي ي   ة التنفيذيةمسيرة اإلدار 

 منهج البحث 

؛ بغرض تحليل الصالحيات املمنوحة للرئيس التنفيذي بغرض بيان حساسية  املنهج الوصفي •

 منصبه على إدارة الشركة. 

 ؛ بغرض توضيح الثغرات والعيوب في النصوص التنظيمية. املنهج النقدي •

االستنتاجي •  املنهج 
 
ت التي  للقواعد  املناسبة  الصورة  استنتاج  بغرض    ؛ 

 
صالحيات  نظ من  م 

 الرئيس التنفيذي. 

 
 لدى:  ،في تأثير الرئيس التنفيذي على أداء الشركات ينظر 1

Core, John E., Robert W. Holthausen, and David F. Larcker. "Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm 

performance." Journal of financial economics 51, no. 3 (1999), page 371. 
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 إشكالية البحث 

   وضمان مرونة، الرئيس التنفيذي  حوكمة نفوذ "كيف يمكن 
 
 خاذ القرار اإلداري في نفس الوقت؟" ات

 قدرة الرئيس التنفيذي على اتخاذ القرارات الجوهرية: األول  بحثامل  :مخطط البحث

 الجوهرية   خالل االقتراحاتالتأثير على القرارات من املطلب األول: 

 من خالل الصالحيات الجوهرية  تنفيذية العمليات ال التأثير علىاملطلب الثاني: 

 قدرة الرئيس التنفيذي على استغالل سلطته باتخاذ القرارات : الثاني  بحثامل

 وجمعية املساهمين  مجلس اإلدارةتضليل املطلب األول: 

 الشخصية خالل عمليات الشركة تفضيل املصالح املطلب الثاني: 

 

 قدرة الرئيس التنفيذي على اتخاذ القرارات الجوهرية :  املبحث األول 

  
 
ات على  التنفيذي  للرئيس  الفعلية  القدرة  تقسيم  إلى  يمكن  املساهمة  شركة  في  الجوهرية  القرارات  خاذ 

 ن:يْ مرحلت  

 :
ً
 )املطلب األول(.  الجوهرية التأثير على القرارات من خالل االقتراحات أوال

 :
ً
 )املطلب الثاني(.  التأثير على العمليات التنفيذية من خالل الصالحيات الجوهريةثانيا

 التأثير على القرارات من خالل االقتراحات الجوهرية :املطلب األول 

ن صالحية اقتراح القرارات االستراتيجية أية سلطة   هذه الصالحية تنطوي  ، لكن  1في الشركة   نظرية    ال تتضم 

   في الحقيقة على مركز  
 في الشركة.  جوهري 

اقتراح  لصالحية  الفعلي  األثر  ثم   ،
ً
أوال االستراتيجية  القرارات  اقتراح  لصالحية  النظامي  األساس  سنرى 

 .
ً
 القرارات الجوهرية ثانيا

 

 

 

 
 لدى: ،في صالحيات الرئيس التنفيذي ينظر 1

Petra, Steven T., and Nina T. Dorata. "Corporate governance and chief executive officer compensation." Corporate Governance: 

The international journal of business in society (2008). 



 2022 مايو   52العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
99 

: األس
ً
 اس النظامي لصالحية اقتراح القرارات االستراتيجية أوال

 
 
 ت

 
 ن  ست

املذكورة بشكل    د  االقتراح      صالحية 
الصادرة عن هيئة    أساس ي  املدرجة  الشركات  على الئحة حوكمة 

  تعريفحيث جاء في    السوق املالية،
هم األشخاص املنوطينها لإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذي    اقتراحبهم: "  ، أن 

 .1ا..." تنفيذهو   االستراتيجيةالقرارات 

 
 
 م  جت  وهنا ت

شركات املساهمة، وحوكمة الشركات، ودور الرئيس التنفيذي في تطبيق الحوكمة   ؛عدة محاور   ع 

 .3، أو ما أسماه القضاء األمريكية بـ: "نظام الحوكمة"2على الشركة 

 كالتالي: ،يمكننا تحليل هذه الصالحية

اقتراح   ➢ التنفيذيةصالحية  اإلدارة  كامل  الرئيس  تشمل  أن   يعني  وهذا  أحد  ؛  هو  التنفيذي 

يحق   التي  التنفيذية  اإلدارة  فيمكن   أعضاء  ذلك،  القادر على  الوحيد  وليس هو  القرارات،  اقتراح  لها 

 للمدير املالي أو مدير شؤون العاملين أو مدير األمن وغيرهم اقتراح القرارات. 

مور التنفيذية  ؛ ال تنحصر صالحية اقتراح القرارات في مجال األ اقتراح القرارات االستراتيجية ➢

وتصل   بكامله،  التنفيذي  العمل  نطاق  تتجاوز  ها  إن  بل  القرارات  حتى  اليومية،  اقتراح  درجة  إلى 

 . االستراتيجية التي تقع في صالحيات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة

الصالحية   إلى وصف  الحوكمة  دفع الئحة  الذي  هو  الصالحيات  نطاق  في  التجاوز  باالقتراح،  هذا 

 اإلرشاد أو التوجيه أو اإلقرار. وليس 

وهنا تظهر حساسية صالحية تقديم    ؛ص اإلدارة التنفيذيةوقوع القرار املقترح ضمن تخصُّ  ➢

قدرة   إن   حيث  التنفيذية  االقتراح،  التنفيذي -اإلدارة  الرئيس  بعمق    -برئاسة  الرؤية  املسائل    على  في 

 
 
ت التخصصية،  حس    ح  سم  التنفيذية  اقتراحات  بتقديم  التنفيذية  اإلدارة  تجاهها  لهذه  يملك  ال  اسة 

 سوى املوافقة على املقترح واعتماده.  5أو الجمعية العامة  4مجلس اإلدارة 

 
، املعدلة  2017-16-8، الئحة حوكمة شركات املساهمة الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم  1مادة    1

 . 2021-1-14، املوافق لتاريخ 2021- 7-1بقرار املجلس رقم 

 لدى: ،راجع هذه الفكرة 2

Pucheta-Martínez, María Consuelo, and Carlos Chiva-Ortells. "Institutional shareholding as a corporate governance mechanism 

that drives Chief Executive Officer pay." BRQ Business Research Quarterly 23, no. 3 (2020), page 217. 

3 "governance system". See: 

In re Eletrobras Securities Litigation, United States District Court, S.D. New York, March 27, 2017. 

 بخصوص اإلشكاليات املرتبطة بمجلس اإلدارة في نظلم الشركات السعودي، راجع: 4

واإلدارية والقانونية،    االقتصاديةمجلة العلوم  حوكمة تشكيل مجلس إدارة الشركات املساهمة في النظام السعودي،  الحجيلي، محمد بن عمر،  

 .76، الصفحة 2021يونيو ، 12، العدد 5املجلد املركز القومي للبحوث غزة، فلسطين، 

 بخصوص حقوق املساهم في الجمعية العامة لدى نظام الشركات السعودي، راجع: 5
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اج خالل  على مجلس اإلدارة تخفيض اإلنت  اقترح    غذائية    فإذا افترضنا أن  الرئيس التنفيذي لشركة  

ى  املجلس على املوافقة عل  ع  ار  س  فصل الخريف النخفاض الطلب والخوف من كساد البضائع، فهنا قد ي  

السوق  أدرى بظروف  التنفيذي  الرئيس  املقترح ألن   الفعلي  ؛هذا  العمل  في  يده  تكون  الذي  وهو   ، فهو 

 القادر على معرفة حاجات السوق. 

هنا تنتقل اإلدارة التنفيذية من مرحلة االقتراح النظري إلى مرحلة التنفيذ    ؛تنفيذ القرارات ➢

مت املقترح  فهي األجدر بتنفيذه.    ؛العملي، وإذا كانت تلك اإلدارة هي التي قد 

ر  ، وهو التطو  1ر في دور اإلدارة التنفيذيةأن  صالحية الرئيس التنفيذي هي إحدى مظاهر التطو    ،من الواضح

 ع من نفوذ هذا الرئيس وجعل من منصبه أكثر حساسية على أداء الشركة.وس   قد الذي 

: األثر الفعلي لصالحية اقتراح القرارات الجوهرية
ً
 ثانيا

الح    ي 
 
تمت    ظ أن  هذه الصالحية ال  الجوهرية،  القرارات  اقتراح  النظامي لصالحيات  بالوظيفة    من األساس 

 على صعيد االستئناس بالرأي الواقعي. التنفيذية بصلة  
 
 ، إال

فتر     ض أن يكون لدى الشركة مجلس إدارة م  وفي هذه الحالة، ي 
، ال يكتفي باملصادقة على  د  ه  ت  ْج وم    ص  تخص 

 م  
 
   درس هذه املقترحات بشكل  وي    ،ات اإلدارة التنفيذية، بل ينزل إلى الواقعح  ر  قت

    فعلي 
ب وجود  وعملي  ، كما يتوج 

ي    حية    عامة    جمعية   املال  ،فيها املساهمون   م  ساه  في الشركة،  في رأس  النقاش وصنع    ،ليس فقط  في   
ً
بل أيضا

 القرار. 

  -بقيادة رئيسها-كمة، فإن  اإلدارة التنفيذية  و الشركة على هذا املستوى الرفيع من الوعي والح  فإذا لم تكْن 

 
 
التحك إلى حساسية اقتراح  بإمكانها  بالنظر  إلى إداري  التنفيذي  بالشركة كما تشاء، وهكذا ينقلب املنصب  م 

 .2" النرجسية "، لهذا فقد قيل أن  الرئيس التنفيذي قد تنتابه القرارات الجوهرية

 بناًء عليه، يبدو موقف الئحة حوكمة الشركات املساهمة غامض 
ً
 ومفتوح   ا

ً
أكثر من الالزم على رؤية اإلدارة    ا

  
 
ات حسن  تكفل  واقعية  ضمانات  إقرار  دون  اإلدارة  التنفيذية،  عن  واستقالله  األعلى  اإلداري  القرار  خاذ 

   التنفيذية، ذلك بشكل  
 صل باقتراح اإلدارة التنفيذية ذاتها.  إذا كانت جذور هذا القرار تت   خاص 

 
،  2018كات السعودي، مجلة الندوة للدراسات القانونية، عام  ، حقوق املساهم اإلدارية في شركة املساهمة في نظام الشر هللا  الخثالن، راشد عبد

 .3فحة صال

 لدى:  ،1993- 1988في دراسة عن التغييرات التي طرأت في حوكمة الشركات البريطانية في الفترة ما بين عامي  ينظر 1

Conyon, Martin J. "Corporate governance changes in UK companies between 1988 and 1993." Corporate Governance: An 

International Review 2, no. 2 (1994), page 87. 

2  Yook, Keun‐Hyo, and Su‐Yol Lee. "Chief executive officer narcissism and firm value: The mediating role of corporate social 

responsibility in the South Korean context." Corporate Social Responsibility and Environmental Management 27, no. 4 (2020), 

page 1709. 
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 التأثير على العمليات التنفيذية من خالل الصالحيات الجوهرية: املطلب الثاني

ر إدارة العمليات التنفيذية املهم   ب 
عت 

 
ة، حيث إن  الجمعية العامة التي انتخبت  ية األصلية لإلدارة التنفيذت

 ث   وضعْت  ،اإلدارةمجلس 
 
 . ا في هذا املجلسه  ت  ق

   ،في املقابل
 
 ت  نْ فإن  املجلس امل

 
جموعة  من املدراء بغاية تنفيذ  يقوم بتفويض صالحياته التنفيذية ملب هذا  خ

نهم املجلس–  وتطبيق سياساته في إدارة الشركة، هؤالء املدراءقرارات املجلس     ي    -الذين عي 
 
  م لون في مجموعهشك

 . ا الرئيس التنفيذي ه  ود  ق  اإلدارة التنفيذية التي ي  

العمليات   إدارة  إلى  بالنظر  املساهمة  شركة  في  التنفيذي  الرئيس  منصب  حساسية  مدى  نرى  وحتى 

، ثم بيان خطورة  
ً
التنفيذية، علينا دراسة ضمان االستقالل من خالل الفصل بين رئاسة اإلدارة والتنفيذ أوال

. مهام اإلدارة 
ً
 التنفيذية ثانيا

 :
ً
 وانتهاًء بالهيكل اإلداري ملمارسة مهامه  هابتداًء من تعيينالرئيس التنفيذي   ستقاللا ضمان  أوال

ن    جاء في الئحة حوكمة شركات املساهمة أن  مجلس اإلدارة هو م 
 
، وهذا  1ى تشكيل اإلدارة التنفيذية يتول

ي الرئيس يعني أن  املجلس هو من ي    
وفي هذا النطاق فقد منحت الئحة   ،التنفيذي دون بيان طريقة تسميتهسم 

املستقل   اإلدارة   لعضو مجلس 
ً
 هاما

ً
التنفيذية بالحوكمة دورا اإلدارة      ، دون تحديد سقف  2تعيين 

أعلى    زمني 

 .3الستمرار الرئيس التنفيذي في منصبه 

نتخاب الرئيس  األغلبية املطلقة ال الالئحة على تحديد أغلبية أكبر من    أن تنص    مكنفي الوقت الذي كان ي

 ، خاص  التنفيذي 
ً
م    ة  إذا كان مجلس اإلدارة 

 
 عليها شك

ً
سين للشركة الذين ما يزال نفوذهم كبيرا  

 من املؤس 
ً
، 4ال

 من بينهم
ً
 تنفيذيا

ً
 .5والذين قد يختارون رئيسا

 
 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة. 25مادة  1

 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.1-31املادة  2

 لدى:  ،للحوكمة في تحديد مدة والية الرئيس التنفيذي كاستراتيجية   ينظر 3

Munyede, Paradzai. "Capping the tenure of CEOs as a Good Corporate Governance Strategy: Prospects and Challenges." Journal 

of Contemporary Governance and Public Policy 2, no. 1 (2021): 67. 

   ينظر 4
 لدى:  ،سين في فكرة الحوكمة عندما يكون املدراء من املؤس 

Li, Feng, and Suraj Srinivasan. "Corporate governance when founders are directors." Journal of financial economics 102, no. 2 

(2011), page 454. 

س ينظر 5  
 لدى: ،في فكرة الرئيس التنفيذي املؤس 

Abebe, Michael A., Pingshu Li, Keshab Acharya, and Joshua J. Daspit. "The founder chief executive officer: A review of current 

insights and directions for future research." Corporate Governance: An International Review 28, no. 6 (2020), page 406. 
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مطلقة فيما يخص الرئيس التنفيذي    اإلدارة التنفيذية ورئيسها ليسْت لكن صالحية مجلس اإلدارة في تعيين  

    بشكل  
 خاص 

 
  ؛ حيث فرض امل

 
 نظ

ً
   م السعودي قاعدة

ً
في منصب الرئيس هي عدم جواز الجمع بين رئيس    أساسية

 .1مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 : الضمانات التاليةنستنتج من تحليل هذه القواعد 

الحوكمةأن    •  حريص  تكان  الئحة 
ً
حيث    ة من  التنفيذي  الرئيس  تعيين  جهة  استقالل  على 

 
 
  مشاركة األعضاء امل

 
 س.ين في الرأي بخصوص تعيين هذا الرئيستقل

•  
 
  أن  امل

 
 ابتداًء من نظام الشركات على الفصل بين املنصبين األعلى  نظ

ً
م السعودي كان حريصا

من   أعلى  درجة  ضمان  بغرض  وهذا  التنفيذي،  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  وهما:  الشركة،  في 

 ه املجلس.ر  ق  املوضوعية في تنفيذ ما ي  

 أن  ما ي  وعلى الرغم من هذه ضمانات االستقالل بين  
 
 سلطة اإلدارة والتنفيذ، إال

 
املوضوع على أرض   م  حك

 الواقع هو توزيع املهام بينهما.

اإلطار   هذا  هيكل  وفي  وضع  ضرورة  على  الحوكمة  الئحة      نصت 
تحديد    تنظيمي  يتم   بحيث  للشركة 

فق مع أفضل ممارسات حوكمة  بما يت    ، ذلكاالختصاصات وتوزيع املهام بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

  
 
ن كفاءة ات  

حس    خاذ قرارات الشركة وي  الشركات وي 
 .2ق التوازن في الصالحيات والسلطات بينهما حق 

ن يضع   الهيكل التنظيمي للشركة؟وفي هذا اإلطار نتساءل: م 

    عقود الشركات على فرض هيكل    في الواقع، ال تنص  
كون  ما ت  أقرب    هنا  سألة امل   بدو لذلك ت؛  ين  ع  م    تفصيلي 

  من صالحيات مجلس اإلدارة، فهو الذي ي  
 هيكل الشركة اإلداري.  م  رس  ن املدراء وي  عي 

ي    بناًء عليه، يبدو أن    في الواقع ليس على نطاق تعيين الرئيس    ب  لع  الهيكل التنظيمي للشركة 
ً
 جوهريا

ً
دورا

    التنفيذي، بل فيما يخص  
 
ظهر مدى حساسية  ممارسته ملهامه التنفيذية، وهو ما يؤث ر على تسيير أعمالها، وي 

   وضع هيكل   منصب الرئيس التنفيذي في حال لم يتم  
م   تنظيمي 

 
ْحك  للشركة.  م 

 إذا علمنا أن  من  
ً
صالحيات اإلدارة التنفيذية ذاتها اقتراح هذا الهيكل التنظيمي على مجلس اإلدارة  خاصة

   كما سنرى.

 

 

 
: املادة  ينظرنظام الشركات السعودي.  ،1-81املادة  1

ً
 ب، الئحة حوكمة الشركات املدرجة. -24أيضا

 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.23املادة  2



 2022 مايو   52العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
103 

 :
ً
 بقيادة رئيسها مهام اإلدارة التنفيذية  حساسيةثانيا

عنها   قال  التي  الحساسية  املنصب، هذه  هذا  مهام  التنفيذي من خطورة  الرئيس  تنشأ حساسية منصب 

  القضاء األمريكي  
ً
  حديثا

 
تؤث التنفيذي  الرئيس  الشركة بأن  سمعة  ما    ؛1ر على حيوية  إلىوهو  أداء    يشير  تأثير 

 . والسمعة املعنوية النشاط املادي،الرئيس التنفيذي على الشركة من حيث 

 ة، وفق ما يلي:تختلف حساسية مهام الرئيس باختالف نوع املهم  

: وهي تنبع من الفكرة األساسية بصالحية اقتراح القرارات الجوهرية في الشركة؛  مهام االقتراح ➢

، وسياسة  5والهيكل التنظيمي والوظيفي، 4والنفقات واألصول  ،3، والهيكل الرأسمالي 2االستراتيجية مثل 

  ، وحتى التوصية حيال القرارات الجوهرية التي تحتاج إلى قرار جمعية  7والسياسات الداخلية  6املكافآت 

 .8غير عادية   عامة  

سياسة   اقتراح  التنفيذية  اإلدارة  قدرة  صعيد  على  كانت  املجال،  هذا  في  األخطر  الصالحية  لكن 

  
 
هذه اإلدارة التنفيذية هي    ، رغم أن  9التفويض خاذ القرار ومدة  تفويض الصالحيات إليها وإجراءات ات

 
 
ض  ف  امل  التفويض.  ضمنل في اقتراح مثل هذه البنود وال يجوز أن تتدخ   ،إليها و 

تتضم  ؛  املعلومات  إعداد  مهام  ➢ نوع  وهي  اإلفصاحيْ ن  من  اإلدارة    اإللزامي   ن  ملجلس  الخاص 

 : امفقط، وه

   :عن إمكانية التغييرات الجوهرية في الشركة والتوصيات حيالها  فصاحاإل إعداد   •
 
ق  فيما يتعل

  
وحل  املال،  رأس  األرباح  الشركة،    بتعديل  توزيع  وطريقة  أمواله  واستخدام  االحتياطي  وتكوين 

 .10الصافية 

 .11إعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية  •

 لإلدارة التنفيذية، وتنقسم إلى:؛ وهي املهام األصلية مهام التنفيذ ➢

 
1 "... the effect of a CEO's reputation on a large corporation's vitality...". See: 

Greenberg v. Spitzer, Supreme Court, Putnam County, March 6, 2020. 

 الئحة حوكمة الشركات املدرجة. ،2-26املادة  2

 الئحة حوكمة الشركات املدرجة. ،3-26املادة  3

 الئحة حوكمة الشركات املدرجة. ،4-26املادة  4

 الئحة حوكمة الشركات املدرجة. ،5-26املادة  5

 الئحة حوكمة الشركات املدرجة. ،10-26املادة  6

 الئحة حوكمة الشركات املدرجة. ،15-26املادة  7

 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.9-26املادة  8

 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.17-26املادة  9

 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.9-26املادة  10

 املدرجة.، الئحة حوكمة الشركات 11-26املادة  11
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 .1تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية •

أنظمة   • الداخليةتنفيذ  و 2الرقابة  املصالح،  تعارض  يشمل  بما  وإدارة  ،  املحاسبية،  األصول 

ي  املخاطر بما   ، 
ْ
   ل  ف  ك

 
امل املخاطر  هامش  على  اإلدارة حد  املحافظة  مجلس  من  و 3د  قواعد  ،  تنفيذ 

 .5تنفيذ سياسات وإجراءات اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية ، و 4الحوكمة

    وبالنظر بشكل  
إلى مهام وصالحيات اإلدارة التنفيذية بقيادة رئيسها، يبدو أن الشركة تعمل باالستناد    تحليلي 

 وحتى تنفيذه.  ،وإعداد معلوماته  ،على نفوذ الرئيس التنفيذي منذ التحضير للقرار

ة،  اإلدارة التنفيذية صالحيات املراجعة وتطبيق الرقابة الداخلية والحوكم  كما أن  الئحة الحوكمة منحْت 

 م
 
فت ي  أن  هذه الصالحيات  م  أن    ض  ر  ع   ها 

 
 سل

 
 ط
 
التنفيذية، وكان يجدر    ة اإلدارة  الل  حصرهاباألساس على  جان  في 

 امل
 
  التي ي  ة ستقل

 
 .6لها مجلس اإلدارة شك

نفوذ   حجم  يبدو  عليه،  م  بناًء  التنفيذي    ض  ت  الرئيس 
 
التنفيذية  م  خ اإلدارة  صالحيات  شمول  إلى  بالنظر   

ً
ا

   شبه مطلقة    لحدود  
 
ت مجلس اإلدارة عن مراجعة اقتراحات الرئيس    ل  اك  و  ضمن الشركة، وبالنظر إلى إمكانية 

    التنفيذي واعتمادها بشكل  
 .روتيني 

  قد يصل حال، و 7فعلية   ويعني التواكل في هذا املقام املصادقة على خطوات الرئيس التنفيذي دون مراجعة  

م  إلى التواكل  
 
ل س     مجلس اإلدارة إلى دفة القيادة بشكل  مستوى أعلى؛ عندما ي 

 لإلدارة التنفيذية.  تام 

 نحو إمكانية استغالل الرئيس التنفيذي ملنصبه كما سنرى.  كل  
ً
 هذا يفتح الباب واسعا

 

 
 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.1-26املادة  1

 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.6-26املادة  2

 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.14-26املادة  3

 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.7-26املادة  4

 ، الئحة حوكمة الشركات املدرجة.8-26املادة  5

. وقد تبي  وهذا اإلفصاح قد يكون  
ً
 اإلفصاح للجمهور طوعيا

ً
 في حالة البيانات املالية الدورية أو املعلومات الجوهرية، وقد يكون أيضا

ً
ن في  إلزاميا

 : ينظربين مجلس إدارة الشركة وقيامها باإلفصاح الطوعي.  وجود رابط   2007عن سوق الكويت لألوراق املالية لغاية عام  دراسة  

يبة مجلس إدارة الشركة واإلفصاح الطوعي في التقارير السنوية حالة الكويت، املجلة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة العنزي، فيصل صبار، ترك

 . 135، الصفحة 2010، يناير 1، العدد 18الكويت، املجلد 

 راجع:  ، ق في هذا املوضوعشركات أخرى، للتعم  قالل العضو إلى عدم وجود ازدواجية في العضوية لدى  توهنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة النظر في اس  6

،    الشتوي، محمد عبد
ً
هللا العالقة بين خصائص الشركة والعضوية املتعددة في مجلس إدارة الشركات املساهمة: بيئة األعمال السعودية نموذجا

 . 2017، سبتمبر 3، العدد 24املجلة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الكويت، املجلد 

 في موضوع املراجعة الداخلية لدى: راجع 7

مجلة الفكر  أهمية اإلعالن عن تغيير املراجع الخارجي للشركات املساهمة في اململكة العربية السعودية: دراسة تحليلية،  العديم، خالد بن رشيد،  

 . 223، الصفحة 2017عام ، 2، العدد 21املجلد  املحاسبي، جامعة عين شمس، 
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 قدرة الرئيس التنفيذي على استغالل سلطته باتخاذ القرارات : املبحث الثاني

  ننتقل من  
الشق  لدراسة  املطلب     خالل هذا 

 
 امل
 
املساهمة  ل  اب  ق التنفيذي على قيادة شركة  الرئيس    ؛لقدرة 

له على حساب مصلحة الشركة    شخصية    الرئيس استغالل هذه القدرة بهدف تحقيق مصالح  حيث يستطيع  

 واملساهمين.

يا وجمعية املساهمين )املطلب األول(،  ين، هما: تضليل اإلدارة العلن أساسي  يْ هذا االستغالل عبر أسلوب    يتم  

 تفضيل املصالح الشخصية خالل عمليات الشركة )املطلب الثاني(.

 وجمعية املساهمين مجلس اإلدارةتضليل  : املطلب األول 

الجوهرية، فهو يملك التمهيد لهذه القرارات؛  إذا كان الرئيس التنفيذي ال يملك إصدار القرارات اإلدارية  

 أسلوب اإلفصاح عن املعلومات ثم تقديم االقتراحات. وهذا عبر 

 مجلس اإلدارة والجمعية العامة من خالل املراحل التالية:بالتالي، يستطيع الرئيس التنفيذي تضليل  

: اإلفصاح ملجلس اإلدارة عن بيانات ومعلومات خاطئة 
ً
 مضللةو أوال

 على اعتبار أن  الرئيس التنفيذي هو قائد عمليات  
 
 الشركة على أرض الواقع، فهو امل
ْ
بتقديم املعلومات    م  ز  ل

ا يجري في أروقة الشركة.   ملجلس اإلدارة عم 

قرار   استصدار  التنفيذي  الرئيس  أراد  من    م  خد  ي    فإذا  القرار؛  لهذا  بالتمهيد  يقوم  الشخصية،  مصلحته 

 خالل صالحيته باإلفصاح عن املعلومات ملجلس اإلدارة. 

الرئ أن   صد  لنفرض 
 
ت بأن  التنفيذي يرغب   الشركة أسهم  ر  يس 

ً
   ا

ً
 م    جديدة

 
 غ

 
 ط

ً
أو عبر    برأس املال املدفوع  اة

 عبر ما يلي: ،يبدأ الرئيس التنفيذي بالتمهيد لهذا القرارقد ، في هذه الحالة زيادة رأس املال هذا

ِ ومم   خاطئٍة   بياناٍت  •
 
ي  لٍة ضل وهنا    ؛ 

قوائم  م  قد  املالي  املدير  مع  بالتعاون  التنفيذي   الرئيس 
ً
  ا

 
ً
  محاسبية

 
في الشركة، في الوقت الذي تكون الشركة   إلى وجود استقرار   شير  ال تعكس الحقيقة، بحيث ت

   ذات مركز  
 .ضعيف   مالي 

 ومم   خاطئٍة   معلوماٍت  •
َّ
ي  لٍة ضل كأن  قيمة    يع  ش  ؛  للشركة من حيث    وجود  النظر  تتعاظم  إعادة 

  ، وأن  الطلب يزيد عليها، وهذا ما ي  1أصولها املادية واملعنوية ب
، في الوقت  جديدة   ع على إصدار أسهم  شج 

 الذي ال تكون الحقيقة كذلك.

 
 املعنوية، راجع: بخصوص األصول  1

مجلة الفكر أثر التطور في املحاسبة عن األصول املعنوية على أساليب وتقرير املراجعة مع دراسة ميدانية،  عبد هللا، محمد إسماعيل عبد الواحد،  

 . 533الصفحة ، 2011ديسمبر ، 2، العدد 15املجلد مصر، ، املحاسبي، جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم املحاسبة واملراجعة
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  ر أسهم  بإصدا  قادم    هذه اإلفصاحات التي يقوم بها الرئيس التنفيذي تهدف إلى تهيئة الظروف أمام قرار    كل  

؟  ، ولكن كيف سيتم  جديدة  
ً
 ذلك دون وجود صالحية للرئيس بإقرار اإلصدار؟ وملاذا يسعى الرئيس لذلك أصال

: تقديم اقتراح من الرئيس التنفيذي 
ً
 ثانيا

بعد أن يقوم املدير التنفيذي بتهيئة الظروف لقرار زيادة األسهم عبر اإلفصاحات ملجلس اإلدارة وفق املثال، 

ي   ه    فإن 
تقرير قد   م 

ً
   ا

ً
 ي    مفصال

 
 ر  قت

ألسهم    ح  الشركة  إصدار  ضرورة  نهايته  الفرصة    جديدة    في  استغالل  بغرض 

 االستثمارية املواتية. 

القول  بإمكاننا     وفي هذه الحالة، 
ً
   بأن  إمكانية اقتناع مجلس اإلدارة بهذا االقتراح ستكون إمكانية

ً
  مرتفعة

، بالنظر إلى ثقتها بالرئيس التنفيذي الذي تكون يده في الحياة العملية للشركة أكثر من أعضاء املجلس،  
ً
جدا

 .ي بعض أعضاء املجلس مع الرئيس التنفيذ هذا باإلضافة إلى إمكانية تواطؤ 

 وإذا احتاج األمر قرار 
ً
جلس اإلدارة يستطيع  من الجمعية العامة غير العادية في حالة زيادة رأس املال، فإن  م   ا

باالستناد على تقارير    1، وعبر إقناع باقي املساهمينتحقيق األغلبية عبر استغالل نفوذه في الجمعية من جهة  

 
 
 .2أخرى  ب والواقعي من جهة  سب  الرئيس التنفيذي واقتراحه امل

ي     بالتالي، فإن  الرئيس التنفيذي يمكن أن 
بزيادة أسهم الشركة،    عبر استصدار قرار    مبتغاه بسهولة    ق  حق 

 ولكن ما هي الغاية من هذا األمر؟ ماذا يمكن أن يستفيد الرئيس التنفيذي من هذه الزيادة؟ 

مثل الشركات القابضة    ؛ترغب باالستحواذ على الشركة  في الواقع، قد يعلم الرئيس التنفيذي بوجود جهة  

 .3ته فيها الشركة بزيادة نسبة ملكي  أو وجود رغبة لدى أحد كبار املساهمين في 

أسهم   عبر إصدار  التنفيذي  الرئيس  فإن   عليه،  مهم    ب  صع  ي    جديدة    بناًء  املستقبلي  املستحوذ  هذا  ة  على 

  
 ي إلى تغيير إدارة الشركة، وبالتالي تغيير الرئيس التنفيذي. تحقيق األغلبية املطلوبة لالستحواذ، تلك التي تؤد 

 
 لدى: ينظر 1

العدد  لبنان،  مركز جيل البحث العلمي،  مجلة جيل األبحاث القانونية املعمقة،  املساهم في شركة املساهمة بين القانون والواقع،  بن ويراد، أسماء،  

 .39، الصفحة 2018سبتمبر ، 28

 املساهمين دور البطولة، راجع في هذا املوضوع لدى:وهنا قد تلعب االتفاقيات بين  2

يونيو ،  43العدد    الجزار،  جامعة منتوري قسنطينة،مجلة العلوم اإلنسانية،  االتفاقيات بين املساهمين في شركة املساهمة،  الباقي، خلفاوي،    عبد

 .235، الصفحة 2015

 لدى: ،على االستحواذحول التأثير املتبادل بين الحوكمة وقدرة الشركة  ينظر 3

Awan, Tahira, Syed Zulfiqar Ali Shah, Muhammad Yar Khan, and Anam Javeed. "Impact of corporate governance, financial and 

regulatory factors on firms’ acquisition ability." Corporate Governance: The International Journal of Business in Society (2020). 
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أن    التنفيذي  أي  املثال-الرئيس     ب  ار  ح  ي    -وفق 
 
 ستحو  امل

 
بل   ذ واملساهمين،  الشركة  لتحقيق مصلحة  ليس 

  ممكنة    بغرض البقاء في املنصب ألطول فترة  
ا قد ي    ، بغض    النظر عم 

  به اإلصدار الجديد لألسهم من أضرار  سب 

 في توازن الشركة وقيمة سهمها في السوق.  مالية  

 في مثل هذه  
ً
الحوكمة عاجزة الشركات والئحة  تبدو نصوص نظام  املدير    الوقائع،  عن مواجهة استغالل 

 توجيه الشركة إليه عبر االقتراح.التنفيذي لصالحياته في التمهيد للقرار عبر املعلومات، ثم 

الي ال يمكن  عن التواكل في دراسة االقتراح، وبالت  ة  ناتج   فهنا يكون مجلس اإلدارة والجمعية العامة في حالة  

. للنظام والالئحة أن تتدخ  
ً
 ل إلنقاذ شركة إدارتها العليا غير واعية للواقع تماما

 الشركة   خالل عملياتتفضيل املصالح الشخصية : املطلب الثاني

يستطيع الرئيس التنفيذي استغالل صالحياته األساسية في تنفيذ العمليات التنفيذية داخل الشركة حتى  

  ي  
  ك حر 

 
 ذلك بمصلحة الشركة.  وإن أضر   ،مصلحته الشخصية  م  خد  جاه الذي ي  شخصية الشركة باالت

م   املشروعة  غير  املمارسة  بهذه  يقوم  أن  التنفيذي  للرئيس  في  غ  ست  ويمكن  منصبه  وحساسية  نفوذه   
ا
ال

 الشركة، وفق ما يلي:

: استغالل صالحية تنفيذ األنظمة الداخلية 
ً
 أوال

تشمل صالحية تنفيذ األنظمة الداخلية جميع ما يمكن أن يقوم به الرئيس التنفيذي بغرض تسيير أمور  

ورقابة على مراحل تصنيع السلع أو تقديم الخدمات  الشركة؛ من مقابلة عمالء، وإبرام اتفاقيات مع متعاقدين،  

 وتطويرهما، وغيرها من املهام التي يترأس تنفيذها الرئيس التنفيذي. 

 ها:أهم   ،لحساسية منصبه وفق صور عديدة ع طرق استغالل هذا الرئيسيمكن أن تتنو   ،هذه الطريقةب

 ملا يريده أحد املنافسي •
ً
تغيير  ن املتواطئين مع الرئيس التنفيذي، أو  رفع اإلنتاج أو خفضه وفقا

، ثم عرض املوضوع مع املنافسين  غير مشروعة    خط اإلنتاج وخريطة التوزيع في السوق وفق اتفاقيات  

 مثل جائحة كورونا.  ؛ت الشركة إليه بسبب الظروف القاهرةاضطر    واقع    ه أمر  على مجلس اإلدارة على أن  

 .للمنافسين تسريب أسرار اإلنتاج •

 للمنافسين تخفيض جودة اإلنتاج •
ً
 .خدمة

 لة.من أرباح املقاو    نسبة  إبرام اتفاقيات مع مقاولين عالقة بالرئيس التنفيذي في مقابل  •

أ • أو تطوير  شراء  الشركة  لتمويل  توقيع عقود استراتيجية  الشركة قبل اإلعالن عن  في  سهم 

 .كبير   ، ثم بيع األسهم بعد اإلعالن عن هذا التعاقد، وبعد أن يرتفع سعر األسهم بشكل  إنتاجها
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   ،خيالية    ومكافآت    تحصيل تعويضات   •
 
عن أصول    يتنافى  ، وهذا األسلوب1الشركة  أداء  س  ك  عْ ال ت

 .2حوكمة الشركات 

مع املدير املالي. وفي    توزيع أرباح ال تتوازى مع أداء الشركة عن طريق إخفاء الفائض بالتواطؤ  •

 
 
   هذا املوضوع خلصت دراسة

 
:  ،2019نشرت عام    سوق األسهم السعودي  تناولْت   إدارية آليات   "إلى أن 

 .3االختيارات اإلدارية االنتهازية للمديرين إلدارة األرباح" الحوكمة قيدت 

  
ي  مثل هذه املمارسات تؤد  املالي للشركة، وهذا ما  إيذاء املركز  إلى  بالتأكيد    ي 

أية أزمة  عم  كانت    مالية    ق 

   الشركة تمر  
ً
اإلغالق الكلي أو  بت بها جائحة كورونا لبعض الشركات بفعل  ، مثل األزمات التي تسب  4بها أصال

 الجزئي.

: استغالل صالحية تنفيذ الرقابة الداخلية 
ً
 ثانيا

الرئيس التنفيذي صالحية تنفيذ أنظمة الرقابة    حوكمة شركات املساهمة قد منحْت على اعتبار أن  الئحة  

اإلد الشركة وسياسات مجلس  أنظمة  تنفيذ   عن 
ً
قد أصبح مسؤوال الرئيس اإلداري  ارة، الداخلية، فإن  هذا 

 
 لدى: ،في هذا املوضوع  ينظر 1

Sun, Jerry, Steven F. Cahan, and David Emanuel. "Compensation committee governance quality, chief executive officer stock 

option grants, and future firm performance." Journal of Banking & Finance 33, no. 8 (2009), page 1507-1519. 

 لدى:  ،في تجربة السوق األسترالية حول ذات املوضوع ينظر

Lau, James, Philip Sinnadurai, and Sue Wright. "Corporate governance and chief executive officer dismissal following poor 

performance: Australian evidence." Accounting & Finance 49, no. 1 (2009), page 161. 

 قضاء املحكمة العليا لوالية ديلور األمريكية: في  ينظر 2

"... although the compensation committee's decision-making process fell far short of corporate governance...". See: 

In re Walt Disney Co. Derivative Litigation, Supreme Court of Delaware, June 8, 2006. 

أثر حوكمة الشركات على العالقة بين سلوك املدير التنفيذي    ،إسماعيلویوسف، حنان محمد  والبراك، هشام بن محمد،    الجربوع، منار منصور،  3

كلية    ،جامعة اإلسكندريةمجلة اإلسكندرية للبحوث املحاسبية،  ملدرجة بسوق األسهم السعودي،  وإدارة األرباح: دراسة تطبيقية على الشركات ا

 . 225، الصفحة 2019سبتمبر  ،3، العدد 3املجلد ، قسم املحاسبة واملراجعة، التجارة

 لدى:  ،راجع في االرتباط بين الضائقة املالية وحوكمة الشركات 4

Elloumi, Fathi, and Jean‐Pierre Gueyié. "Financial distress and corporate governance: an empirical analysis." Corporate 

Governance: The international journal of business in society (2001). 

 لدى:  ،ؤ بالضائقة املالية للشركة بمستوى الحوكمة فيهافي القدرة على التنب   ينظر

Mariano, Sara Sofia Gomes, Javad Izadi, and Maurice Pratt. "Can we predict the likelihood of financial distress in companies from 

their corporate governance and borrowing?." International Journal of Accounting & Information Management (2021). 

 ة سطيف الجزائرية: في دراسة تحص حالة والي ينظر

العلوم  جملـة  بوالية سطيف،  الشركات  من  عينة  حالة  دراسة  للشركات  املالي  التعثر  على  الشركات  ممارسات حوكمة  أثر  املجيد،  عبد  كموش، 

 .124، الصفحة 2020عام ، 1، العدد 13املجلد  جامعة املسيلة، الجزائر،  االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية،
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 وم  
 
 بالرقابة الداخلية في نفس الوقتكل

ً
  ؛ وهذا ي  فا

 
 ل نوعشك

ً
 ، خاص  1من االزدواجية في تنفيذ املهام   ا

 
ق  ة فيما يتعل

 .3أخرى   ، ومواجهة تعارض املصالح من جهة  2بالرقابة على دقة اإلفصاح عن بيانات ومعلومات الشركة من جهة  

ي   الواقع  في     نش ئ  وهذا 
ً
التناقض  حالة عن    ؛من   

ً
مسؤوال يكون  أن  التنفيذية  اإلدارة  لرئيس  يمكن  فكيف 

 على حسن التنفيذالتنفيذ و 
ً
 ؟ في نفس الوقت رقيبا

التنفيذي هو ذاته صاحب املصلحة األكبر بمخالفة قواعد الشركة الداخلية عبر تفضيل   أليس الرئيس 

 مصالحه الشخصية على مصلحة الشركة؟ 

  بشكل   خلصْت  قد، 2016نشرت عام سوق "تداول" السعودي  تناولْت سعودية   اريةأن  دراسة إدالحقيقة، 

    ،ت معالجتهامن عينة الدراسات التي تم    واضح  
من وجود أعضاء    بأن  هنالك: "أثر إيجابي ذي داللة إحصائية لكل 

 . 4سية على جودة املراجعة الخارجية" مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وامللكية املؤس  

وبين   ، على ضرورة الفصل بين املهام اإلدارية الرقابية التي تكون من طبيعة عمل مجلس اإلدارة  وهذا يدل  

 املهام اإلدارية التنفيذية التي يقودها الرئيس التنفيذي.  

الداخلية تفتح املجال أمام حدوث وقائع  فإن     بالتالي، الرقابة  التنفيذي بتطبيق أنظمة  الرئيس  مسؤولية 

 لي: كالتا ،استغالل  

   تجاهل •
 
امل املصالح    ض  ار  ع  ت  بعض 

التنفيذي  للمدراء  الشركةة  في  املالي  ؛ين  املدير  قد    مثل  الذي 

، في مقابل تغطية املدير املالي لبعض املصالح غير املشروعة  5يسعى للمزيد من الحوافز والتعويضات 

 للرئيس التنفيذي في الشركة.

 
 لدى: ،ازدواجية دور الرئيس التنفيذي من خالل تجربة السوق النيجيريةفي  ينظر 1

Ugwoke, Robinson O., Edith O. Onyeanu, and Charity N. Obodoekwe. "Duality role of chief executive officer (CEO) in corporate 

governance and performance of quoted companies in the Nigerian stock exchange: An appraisal of the perception of managers 

and accountants." Global Journal of Management and Business Research (2014). 

 : ينظروقد زاد من صعوبة التحديات املرتبطة باإلفصاح، تطبيق اإلفصاح اإللكتروني.  2

قياس إدراك مسؤولية مدققي الحسابات عن تنفيذ املتطلبات املهنية لبرامج التدقيق في ظل العنزي، باسم ممدوح محمد، أبو زر، عفاف إسحق،  

 . 104الصفحة ، 2011العربية، مصر، يونيو  األعمالاإلفصاح اإللكتروني للبيانات املالية امللخصة، مجلة إدارة األعمال، جمعية إدارة 

د القضاء األمريكي أن تقنين  ينظر 3
 
 مبادئ حوكمة الشركات هو املالذ من تعارض املصالح: كيف أك

"... codified judicially acknowledged principles of corporate governance to provide a limited safe harbor for corporate boards to 

prevent director conflicts of interest from voiding corporate action". See: 

Cede & Co. v. Technicolor, Inc., Supreme Court of Delaware, October 22, 1993. 

ممدوح،    4 عادل  دراسة  غريب،  السعودية:  املساهمة  الشركات  في  الخارجية  املراجعة  في جودة  املؤسسية  وامللكية  اإلدارة  أثر خصائص مجلس 

 .494، الصفحة 2016أبريل ، 3، العدد 56السنة عامة، اململكة العربية السعودية، اإلدارة المنشورات معهد مجلة اإلدارة العامة، تطبيقية، 

 لدى:  ،في حوافز املدير املالي ينظر 5
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املعلومات   • املالي إلخفاء بعض  املدير  املاليةالتوجيه  البيانات  في  عنها    جوهرية  اإلفصاح  قبل 

 للجمهور.

 التغطية على   •
 
 دة من مجلس اإلدارة بالتواطؤ مع املدير املالي. حد  تجاوز حدود املخاطر املالية امل

   العالقة مع املساهمين  قواعد الحوكمة فيما يخص    اتمخالف التغطية على   •
ً
، واصطناع  مثال

 لالجتماع باملساهمين بغرض إظهار وجود تفاعل مع املساهمين. وهمية    تقارير  

 . من خزينة الشركة على شكل أتعاب    بغرض سحب مبالغ    وهمية   تنفيذية   إنشاء لجان   •

تأخير اإلفصاح عن   • ي  التغطية على  ؛ حتى 
ً
مثال السلبية  الجوهرية  الرئيس    يع  ط  ست  املعلومات 

اإلفصاح عن املعلومات السلبية    التنفيذي وغيره من أصحاب النفوذ في الشركة بيع أسهمهم قبل أن يتم  

 .1وانخفاض سعر السهم

  
 
في أداء شركات املساهمة املدرجة، وقد ينتقل التأثير السلبي    عميق    ر بشكل  مثل هذه املمارسات الخطيرة تؤث

التي أدرجْت    ل بغرض فرض ضمانات  وهكذا يكون على أنظمة الحوكمة أن تتدخ    ؛ ذه الشركاته  إلى السوق 

 بموجب األنظمة. 

 وإذا أردنا النظر في الضمانات التي ساقها نظام الشركات ل
 
ءلة عن قيادة العمليات التنفيذية، ا س  ضمان امل

 
 
 سنجد القاعدة التي ت
ْ
 ز  ل

؛ بغرض فرض املساءلة  2الرئيس التنفيذي بالتوقيع على القوائم املالية وتقرير نشاطها   م 

 أو م   خاطئة   عليه إذا احتوت القوائم على بيانات  
 
 . لة  ضل

  
 
دق في ضمان  القاعدة  تفيد هذه  الواقع، قد  باقي وقائع  وفي  لكن  الشركة،  الصادرة عن  املالية  البيانات  ة 

    وهكذا قد يكون رد    ؛ها الرئيس التنفيذي تبقى صعبة االكتشافس  ار  م  االستغالل التي قد ي  
ً
فعل السوق سلبيا

  
 
 3رة على أرض الواقع تجاه قواعد الحوكمة غير املؤث

 
 ، فال يرتدع امل
 
 ون وال تزداد ثقة الجمهور.ف  ال  خ

اس، هو أن   باستغالل منصبه الحس  والسبب األساس ي من وراء قيام هذه الفرص الكبيرة للرئيس التنفيذي  

 في نفس الوقت فيما يخص   جعلْت قد الئحة الحوكمة 
ً
 وحكما

ً
 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية.  منه خصما

 
Gore, Angela K., Steve Matsunaga, and P. Eric Yeung. "The role of technical expertise in firm governance structure: Evidence from 

chief financial officer contractual incentives." Strategic Management Journal 32, no. 7 (2011), page 771. 

 لدى:  ،في التجاذب بين موضوع اإلفصاح ونفوذ الرئيس التنفيذي في دراسة استهدفت السوق املصري  ينظر 1

أثر اإلفصاح عن أداء االستدامة على قیمة الشرکة والقیود املالیة لها ودور کل من نفوذ املدیر التنفیذي وهیكل عبده، إيمان محمد السعيد سالمة،  

 . 2020ع ، ربي1، العدد 24املجلد جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم املحاسبة واملراجعة، مجلة الفكر املحاسبي، امللكیة: دراسة تطبیقیة، 

 ، نظام الشركات.3-126املادة  2

   ينظر 3
 لدى:  ،فعل السوق تجاه أنظمة الحوكمة في فكرة رد 

Larcker, David F., Gaizka Ormazabal, and Daniel J. Taylor. "The market reaction to corporate governance regulation." Journal of 

financial economics 101, no. 2 (2011): 431. 
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 الخاتمة

ح  ال يمكن للشركة أن تعمل إذا كان رئيسها التنفيذي يهدف من عمله إلى تحقيق مصالحه الشخصية أو الترب  

  من  غير املشروع 
 لشركة. ل انخفاض املركز املاليإلى  أكيد   ي بشكل  منصبه؛ حيث إن  مثل هذه املمارسات ستؤد 

    شبه    ه أغفل بشكل  وفي الواقع تكمن املشكلة األساسية في نظام الشركات السعودي هو أن  
تنظيم منصب    تام 

توس   فيما  التنفيذي،  الصا الرئيس  املدرجة  الشركات  حوكمة  الئحة  عن  عت  من درة  في  املالية  السوق  ح  هيئة 

   الصالحيات لإلدارة التنفيذية بشكل  
 ولرئيسها.   عام 

منحْت  قد  الحوكمة  الئحة  أن   وتعارض    حتى  الداخلية  الرقابة  أنظمة  تطبيق  صالحية  التنفيذية  اإلدارة 

 
 
  املصالح، مع أن  هذه األنظمة هي باألساس موجودة

 
 اإلدارة التنفيذية ذاتها. ب  اق  ر  حتى ت

أمام   املجال  وتفتح  الشركات،  عمل  شفافية  تخدم  ال  الشركات  حوكمة  قواعد  في  التناقضات  هذه  مثل 

  
، بسبب  ي إلى خسارة املساهمين في قيمة استثمارهم، وانهيار مشاريع استراتيجيةاستغاللها، األمر الذي قد يؤد 

 حساسية هذا املنصب. عدم ضبط منصب الرئيس التنفيذي في شركات املساهمة بالنظر إلى 

 وهذا الواقع ال ي  
 
 ب  رت

 
التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ  ، تلك الرؤية  2030مع الطموح املنشود في رؤية اململكة    ط

    لشركات املساهمة بشكل    حوكمة الشركات، واالرتقاء بمستوى اإلنجاز اإلداري 
 ففي الوقت الذي    ؛ خاص 

 
ى  ع  ْس ت

ي التساهلأعلى مستويات اإلدارة الرشيدة، يمكن  فيه اململكة إلى    
في ضبط منصب الرئيس التنفيذي    أن يؤد 

 هذا الطموح.   ل  رق  ع  لشركات أن ي  ل

 النتائج

من    يتجاوز صالحيات التنفيذ  في الشركة  تشكيل نفوذ  يمكن لإلدارة التنفيذية بقيادة رئيسها   .1

 . اقتراح القرارات الجوهرية خالل

بالنص على أن  من صالحيات    أغفلت الئحة الحوكمة كيفية تعيين الرئيس التنفيذي، واكتفْت  .2

   مجلس اإلدارة تعيين اإلدارة التنفيذية بشكل  
 . عام 

 الصالحيات واملهام املوكلة لإلدارة التنفيذية أكبر من دورها في الشركة.   .3

 أن  رغم عدم قدرة الرئيس التنفي .4
 
ه يستطيع استصدارها  ذي على إصدار القرارات الجوهرية، إال

م   اقتراح  تقديم  ثم  اإلدارة،  واملعلومات ملجلس  البيانات  عن  باإلفصاح  استغالل صالحيته    ب  سب  عبر 

  
 م    ومنطقي 

 
 على تلك البيانات واملعلومات.    د  ن  ست

صالحياته   .5 استغالل  التنفيذي  الرئيس    يستطيع 
 
بات الشركة  عمليات  إدارة  في  جاه  التقليدية 

 مصلحته الشخصية. 

6.   
التنفيذي  املدراء  العديد من  يتواطأ مع  أن  التنفيذي  للرئيس  أنظمة يمكن  ين لدى عمله على 

 الرقابة الداخلية في الشركة. 
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 التوصيات 

1.  
 
  سب  واجب على مجلس اإلدارة بكتابة تقرير م    ض  رْ ف

   قرار   ب عن أي 
خذه بناًء على اقتراح الرئيس  يت   إداري 

  
 من أعضاء اإلدارة التنفيذية.  التنفيذي أو أي 

2.  
 
 قرار مجلس اإلدارة بتعيين الرئيس التنفيذي.  أغلبية الثلثين فيما يخص   ض  رْ ف

 ح   .3
ْ
 ذ

 
وم    ف التنفيذية،  اإلدارة  من  والحوكمة  الداخلية  الرقابة  لله  ح  نْ صالحيات   م    جان  ا 

 
   ة  ستقل

ً
  ،تماما

  ي  
 
 لها مجلس اإلدارة. شك

4.  
 
   التزام   ض  رْ ف

من اإلدارة التنفيذية ورئيسها؛   م  قد  م   مقترح    على لجنة املراجعة بضرورة دراسة وتحليل أي 

 ومن حيث منطقية وواقعية االقتراح ذاته. ،من حيث البيانات واملعلومات التي استند عليها االقتراح 

    عن مهام اإلدارة التنفيذية بشكل    منفصل   تحديد مهام الرئيس التنفيذي بشكل   .5
 . عام 

 الرقابة الداخلية. أنظمة  إلغاء مهام اإلدارة التنفيذية ورئيسها فيما يخص   .6

7.  
 
 حصر العمل على حسن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية على لجنة املراجعة امل

 
 ة.ستقل
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