
 

العدد الثاني من مجلة                      المتخصصة  بنشر األحكام والدراسات والبحوث والمقاالت القانونية

ليغل 500 تصنف »                                « في المرتبة 
االولى في قطاع الشركات والدمج واالستحواذ 

»ميسان« نظمت برنامجا 
قانونيا لمحاميها  قدمه اساتذة الحقوق 

 الجيعان : التقييم
 يثبت قوتنا للعمل

 في السوق بقسمينا
 االستشاري والقضائي

المستشار الرفاعي:

على المشرع الكويتي استدراك 
القصور في تشريعاته العقابية   

 

 

 

 

 

»محامين شرعيين« في البلدية ! 

حرية التعبير في أمريكا بين أحكام 
الدستور والتطبيق القضائي

قواعد إدارة الشركات هي الركن األساسي 
للحوكمة البيئية واالجتماعية واإلدارية

مسؤولية مجالس اإلدارات ومراقب 
الحسابات الخارجي عن البيانات المالية

في هذا العدد



»محامين 
شرعيين«

في البلدية ! 

الميكن وصف اإلعالن الذي نرشته البلدية عن فتح باب التعيني ملحامني 

يف اإلدارة القانونية امام خريجني كليتي الحقوق والرشيعة سوى مبهزلة 

قانونية جديدة عىل الجهاز االداري القانوين . 

كلية  خريجني  من  االدارة  هذه  يف  كمحامني  للعمل  يقبل  كان  وبعدما 

الحقوق لكونهم االقرب واألكفأ للعمل ؛ يتم اليوم ومن دون اي مربر اقحام 

مؤهالت  عىل  حصولهم  رغم  كمحامني  فيها  للعمل  قانونيا  املؤهلني  غري 

فقهية يف الرشيعة ! 

امام  القبول  باب  فتح  تعلن  أن  البلدية  القانونية يف  لإلدارة  يسبق  ومل 

هذا  الكلية سوى يف  هذه  التقدير ملخرجات  رغم  الرشيعة  كلية  خريجني 

االعالن  ان  اال  الحقوق،  طلبة  عىل  مقصورا  التعيني  كان  بعدما   ، العام 

ولألسف يكشف عن تراجع حقيقي لدور خريجني الحقوق وثقة الجهاز 

كلية  خريجني  اقحام  بعد  خاصة   ، بها  يقومون  التي  املهام  يف  االداري 

كان مقصورا  التعيني  ان  القانونية، رغم  بالوظائف  التعيني  الرشيعة يف 

لها  يخضعون  التي  الدراسية  املواد  لطبيعة  نظرا  الحقوق  خريجني  عىل 

والتي تؤهلهم بالتعيني.

ورغم النسب املرتفعة التي يتطلبها أمر القبول سنويا يف كلية الحقوق 

من  العرشات  دراسة  يف  الحقوق  طلبة  يبذله  الذي  الكبري  املجهود  ورغم 

النظريات القانونية ورشح احكام القوانني املختلفة واحكام القضاء تأيت 

بعض أجهزة الدولة وبكل بساطة لتلغي الحاجة اىل تخصصهم، وتسمح 

لتخصصات مغايرة كالرشيعة للقبول ابتداء يف النيابة والقضاء ، ثم يف 

املحاماة واآلن يف اإلدارة القانونية يف البلدية . 

ومل يتبقى لخريجني الرشيعة سوى التعيني يف ادارة الفتوى والترشيع 

مستقبال بذريعة انهم اجتازوا دراسة مواد اصول الفقه والتي العالقة لها 

ال من قريب او بعيد بدراسة مواد القانون وتطبيقاته، وال حتى باملهام التي 

سيقوم بها محامون البلدية او القوانني التي سيدافعون عنها ! 

امكانية  رغم  البلدية  يف  القانونية  الوظائف  يف  التعيني  نحو  االندفاع 

تغطيته من االعداد الكبرية التي قبلتها ادارة الفتوى والترشيع قبل عامني 

الجهاز  للدفاع عن مصالح  قانونيا  املؤهلني  لغري  القبول  باب  فتح  اليربر 

التعيني  بسوابق  االلتزام  يتعني  وكان  العامة،  والخزانة  للبلدية  التنفيذي 

التي حرصت عىل شغر تلك الوظائف من اصحاب تخصص القانون دون 

سواهم.
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افتتاحية

المحامي/  د.حسين العبداهلل
الشريك في ميسان للمحاماة 

واالستشارات القانونية



أحداث قانونية
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تصنف »                    « في المرتبة 
االولى في قطاع الشركات

والدمج واالستحواذ 

أوصت بالجيعان 
والياقوت ويحيى 

وصادق لقرائها

الجيعان : التقييم يثبت قوتنا 
للعمل في السوق بقسمينا 

االستشاري والقضائي 

قامت رشكة ليغل Legal500(  500(، الدليل القانوين األكرث شهرة يف العامل ملكاتب 
املحاماة، بتجديد تصنيف مكتب ميسان يف الدرجة األوىل )Tier 1( بني مكاتب 

املحاماة يف الكويت يف قطاع الرشكات التجارية وعمليات الدمج واالستحواذ مع 
التوصية باملحامني بدر الجيعان وعبد العزيز الياقوت وطارق يحيى و د. عبد الوهاب 

صادق لقرائها العمالء يف هذا املجال. 
وتم تصنيف قطاع التقايض وحل النزاعات بقيادة املحامي وليد التتان، يف الدرجة 

.)Tier 2( الثانية



أحداث قانونية

العدد 2 - أبريل  2022 4

قسم القضايا في المرتبة الثانية بقيادة التتان وتصنيف فرع 
لبنان ألول مرة في قطاع الشركات واالستحواذات واالندماجات

للمحاماة  ميسان  ملجموعة  التقييم  لهذا  وتقديره  شكره  عن  الجيعان  بدر  للمحاماة  ميسان  ملكتب  التنفيذي  الرئيس  اعرب 
بقسميها االستشاري والقضايئ.

واضاف الجيعان قائاًل: »فخور جًدا بفريق عملنا لقدرته عىل الحفاظ عىل مكانة ميسان كرشكة محاماة من الدرجة األوىل 
يف الكويت وهذا يثبت بالتأكيد نقاط قوتنا وقدراتنا يف السوق مع وجود تصنيفات إضافية ملكتبنا كل عام مبا يثبت أننا نصبح 

أقوى وأنضج عاًما بعد عام - وهذا يجعلني متفائالً جداً مبستقبل ميسان«.
 وتقدم الجيعان بالتهنئة لجميع اعضاء رشكة ميسان عىل هذا التقييم الذي كان نتاج املجهود الذي قاموا يبذله والذي بعد  

مصدر قوة عظيمة ملكتب ميسان. 
 وعالوة عىل تقييم ميسان يف املراكز املتقدمة محليا واقليميا ومن ضمن  500 مكتب محاماة عاملي، واظهر التقييم وألول 

مرة تسمية مكتب ميسان )فرع لبنان( كمكتب مصنف ألعامل الرشكات التجارية وعمليات الدمج واالستحواذ. 

تشمل مجاالت التقييم  التي يتم النظر فيها لتصنيف مكاتب المحاماة من مجموعة ليغل  500 على النحو التالي: 

16

27

38

49

5

القدرة العالية النجاز  األعمال األكثر 
تعقيدًا وابتكاًرا 

السمعة الطيبة في التعامل مع 
الصفقات المعقدة والمبتكرة

القدرة على انجاز أكبر المعامالت والتي 
لها تاثير على الحصة السوقية

االلتزام بتكنولوجيا المعلومات وتحسين  
خدمات العمالء . 

السجل تاريخي في الصفقات المهمة 
والمرتبطة في مجاالت االستثمار 

وضع تصورات للعمل في االسواق 
المرتبطة باعمال المحاماة

القوة في المجاالت ذات الصلة والقيام باعمال 
االستحواذ والعمل وفق معايير المنافسة

القدرة على التعامل مع جميع متطلبات التقدم المحرز في اكتساب عمالء جدد 
العمالء في منطقة ما  والتوسع 

في اتمام االتصاالت الدولية العمال 
المحاماة 

طارق يحيىعبدالعزيز الياقوتوليد التتان



ملف العدد

الرفاعي: على المشرع استدراك القصور في 
تشريعاته العقابية بما اليتعارض مع الدستور 

المحامي العام  في النيابة المستشار / مبارك عدنان الرفاعي

أكد املحامي العام يف النيابة العامة املستشار مبارك عدنان الرفاعي عىل رضورة 

استدراك املرشع الكويتي للقصور الوارد يف الترشيعات العقابية ومبا اليتعارض 

مع الحريات التي كفلها الدستور ومبا ورد باحكام املحكمة الدستورية . 

وأضاف املستشار الرفاعي يف دراسة قانونية بشأن مدى تأثري األزمات 

السياسية أو النزاعات املسلحة أو الدعم املعنوي لإلرهاب عىل 

مباديء الحق يف التعبري وحرية الصحافة املنصوص عليها يف 

دساتري الدول ، ويف ماييل نص الدراسة :

ال مراء فيام أفرزته الثورة الفرنسية من مبادئ 
عظيمة بصفتها الثورة الليربالية األوىل يف التاريخ 
والتي بدأت فعلياً باقتحام الثائرين لسجن الباستيل 
1789 ومبا  14 من يوليو سنة  الرهيب يف يوم 
يحمله من صفة رمزية للسلطة املستبدة يف باريس 
وقتذاك، وذلك احتجاجا عىل رشوع الظلم وسوء 
اإلدارة وفساد املؤسسات والتفاوت الطبقي بني فئات 
املجتمع وانتشار العجز املايل يف البالد، فأشاعت 
بنور مبادئها ظلامت أوروبا وسقامة أفكارها وعززت 
أحالمها يف شتى مجاالت الحياة بنواحيها االقتصادية 
واالجتامعية والسياسية ونظم التعليم وقواعد العدالة 
واملساواة والتأكيد عىل الحريات املدنية بأشكالها 

املختلفة وأهمها مبدأ الحق يف التعبري، كام أطلقت 
إلعالم واستحرضت  وا فة  لصحا ا لحرية  ن  لعنا ا
التباشري برفع القيود عنها؛ وقد اعتمدت الجمهورية 
الفرنسية يف أعقاب ثورتها الشاملة عىل إعالن حقوق 
 Declaration des droits de - اإلنسان واملواطن
l’Homme et du citoyen La - الذي أصدرته 
26 من شهر  الجمعية التأسيسية الوطنية بتاريخ 

أغسطس سنة 1789.
األساسية  لفرنسية  ا لثورة  ا ئق   ويعد من وثا
مبا احتواه من الحقوق الفردية والجامعية لألمة 
بركائزها األساسية: األمن والحرية واملساواة أمام 
القانون، فأضحت حرية التعبري ركن الوثيقة الركني 

واستخدمت كنموذج أمثل للدساتري املتعاقبة حول 
العامل ومنها دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة 
- الحايل – والصادر يف 4 من أكتوبر سنة 1958 
وتعديالته الالحقة، إذ أكد يف ديباجته »عىل متسك 
الشعب الفرنيس رسميا بحقوق اإلنسان ومبادئ 
السيادة الوطنية مثلام حددها إعالن حقوق اإلنسان 
واملواطن الصادر يف سنة 1789«؛ وقد رسخت املادة 
الرقيمة 11 من اإلعالن عىل تلك الشعارات بالتوكيد 
عىل أن حرية تداول األفكار واآلراء مكفولة بصفتها 
من أهم حقوق اإلنسان، فلكل مواطن حق الحديث 
والكتابة والنرش مع خضوعه للمسؤولية الجنائية حال 
إساءة استعامل هذا الحق وعىل النحو املبني بالقانون 
لواردة يف  لقانونية ا ومبا يتامهي مع القواعد ا
الدستور األمرييك وميثاق الحقوق األمرييك اللذان 
متت صياغتهام يف ذات السنة - 1789 ، وسوف يأيت 

ذكره يف قادم السطور .
إال أن األحداث السياسية املتعاقبة والنزاعات املسلحة 
املتالحقة عرب السنوات املنرصمة حتى يومنا الحايل 
ألزمت الباحثني واملفكرين التساؤل عام إن كانت تلك 
املبادئ الراسخة يف طلب دساتري الدول العظمى من 
شأنها الرتاجع أو التأثر يف أعقاب األزمات السياسية 

بني الدول، أو حال نشوب نزاع مسلح بينها؟
إن استقراء بعض النامذج السابقة من التاريخ 
البرشي - بحياد مجرد - قد يسهم يف اإلجابة عىل هذا 
التساؤل الهام؛ فالواليات املتحدة األمريكية - كنموذج 
أمثل - بحسبانها يف طليعة الدول الكربى التي أعلت 
من شأن الحقوق املدنية يف العامل سبق وأن خاضت 
حربة داخلية مستعرة إثر إعالن الحكومة األمريكية 
1917 )وهي  املشاركة يف الحرب العظمى سنة 
الحرب العاملية األوىل التي بدأت يف أعقاب اغتيال 

األرشيدوق فرانز فرديناند ويل العهد املجري 

● استعرض في دراسة قانونية اثر االزمات السياسية 
على الحق في التعبير وحرية الصحافة 
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ملف العدد

النمساوي وزوجته األرشيدوقة صويف يف رساييفو 
بتاريخ 28 يونيو سنة 1914 واستمرت حتى سنة 
1918(، إذ واجهت الحكومة رفضا عنيفا للحرب 
وعصيانه لخدمة التجنيد اإلجباري وتهيجا ظاهر 
ممن ال يسيغون لوطنهم قرع طبول الحرب أو تنافر 
أبنائهم لساحات القتال بقالة أن حكومتهم ال تسعى 
إىل جعل العامل أكرث دميقراطية حسبام زعمت، بل 
تهدف إىل حامية استثامرات األثرياء دون سواهم؛ 
وقد تعكرت رؤى الرئيس األمرييك السيد وودرو 
ويلسون )توىل الرئاسة بتاريخ 4 من مارس سنة 
1913 حتي 4 من مارس سنة 1921( ونفد صربه 
قبل تلك املعارضة ونعت أفعالها بالخيانة لألمة ومبا 
يلزم إهدار جميع الحقوق والحريات املدنية املقررة 
لها بغية تطويعها جزاء ملواقفها املناهضة للحرب؛ 
األمر الذي يعد - وبحق - نكوصا رصيحاً عن الحقوق 
املدنية الواردة يف الدستور األمرييك الصادر يف سنة 
1789 وتعديالته العرشة املسامة بوثيقة الحقوق 
United States Bill of Rights والتي أقرت بتاريخ 
27 تعديال  1791 ) ثم أضحت  15 ديسمرب سنة 
1992 وأصبحت جزءا من الدستور  بحلول سنة 
األمرييك(. مل يتوقف األمر عند ذلك، فقد أصدر 
الكونغرس األمرييك القانون التجسس الفيدرايل« 
بعد مشاركة القوات املسلحة األمريكية يف الحرب 
القنوه عنها، والذي يرمي إىل تقويض اآلراء املناهضة 
لدخول الحرب واملشاركة يف القتال، وينص القانون 
عيل »اتهام أي شخص يف محاولة نقل معلومات بنية 
التدخل يف العمليات أو يف نجاح القوات املسلحة أو 
املساعدة يف نجاح أعدائها أو يف نقل تقارير أو بيانات 
مضللة بنية التدخل يف عمليات الجيش األمرييك أو 
قوات البحرية األمريكية أو املساعدة يف نجاح أعداء 
الواليات املتحدة يف أوقات الحرب من خالل محاولة 
التسبب يف التمرد أو الخيانة أو رفض أداء الخدمة 
العسكرية بني الجنود يف الجيش والقوات البحرية 
بالواليات املتحدة أو تعمد عرقلة التجنيد والتطوع 

لخدمة الواليات املتحدة«.
 وقد ارتاب بعض األمريكيني من صدور القانون 
لتضمنه إجراءات ملتبسة وضوابط وعرة ومخالفة 

رصيحة لنصوص الدستور األمرييك وتعديالته، 
وترتب عىل إقراره حبس ما يزيد عن ألفي معارض 

للحرب وللتجنيد اإللزامي بأحكام قضائية متباينة.
كام ال ميكن التغايض عن واقعة إرغام نحو 100 
ألف مواطن أمرييك من أصل ياباين عىل مغادرة 
مساكنهم غيلة يف واليات الساحل الغريب للواليات 
املتحدة األمريكية ) أهمها والية كاليفورنيا ( إثر الغارة 
الجوية املباغتة التي نفذتها البحرية اإلمرباطورية 
اليابانية بتاريخ 7 من ديسمرب 1941 عىل األسطول 
األمرييك املتواجد باملحيط الهادئ يف قاعدته البحرية 

يف ميناء بريل هاربر بجزر هاواي وأرغمت الواليات 
املتحدة األمريكية عىل دخول الحرب العاملية الثانية 
) بدأت يف األول من سبتمرب سنة 1939 باجتياح 
الجيش النازي األملاين لبولندا وانتهت بانتصار 
الحلفاء يف سنة 1945 ( ، إذ أصدر الرئيس فرانكلني 
روزفلت إثر ذلك الهجوم األمر التنفيذي الرقيم 9066 
بتفويض وزير الحرب تحديد املناطق العسكرية 
للقوات املسلحة األمريكية ومنع دخول األشخاص 
؛ وقد ثبت الحقا أن األمر الرئايس اختص  ليها إ
األمريكيني من أصل ياباين بالتطبيق دون غريهم 
يف مخالفة رصيحة للفقرة الثانية من املادة الرابعة 
من الدستور األمرييك الصادر يف سنة 1789 والتي 
تنص عىل أن »ملواطني كل والية حق التمتع بجميع 
االمتيازات والحصانات التي يتمتع بها املواطنون يف 
مختلف الواليات«. وبناء عىل أوامر الرشطة العسكرية 
التي استندت إىل أمر الرئيس روزفلت، نقلت تلك 
الجامعات - املغبونة - كرهاً إىل معسكرات أقيمت 
يف مناطق صحراوية مدة ثالث سنوات رغم تصايح 
وزارة العدل األمريكية واعرتاضها عىل تلك اإلجراءات 

وقت حصولها. 
ومل يرتض املواطن األمرييك من أصل ياباين 
 Korematsu Fred ويدعى السيد فريد كورمياتسو
ذلك القهر بعد أن انس من معسكرات االعتقال وأصم 
»بالهارب من العدالة«، فأقام دعواه القضائية بعدم 
رشعية الهجرة القرسية وقوانني األرس واالعتقال، إال 
أن املحكمة العليا أقرت اإلجراءات الحكومية وباركتها؛ 
حتى أنصف القضاء األمرييك املواطن كورمياتسو 
رسميا يف يوم 10 من نوفمرب سنة 1983، إذ ألغت 
القاضية األملعية مارلني هول باتيل من املحكمة 
نسيسكو  ن فرا ألمريكية يف مدينة سا ا لجزئية  ا
حكم اإلدانة رسميا وعىل سند من أن الحكومة 
األمريكية حجبت بعض األدلة عن املحكمة وقت نظر 
الدعوى إبان الحرب العاملية الثانية، وقد أدىل السيد 
كورمياتسو بشهادته أمام املحكمة وهو ينوء بذكرياته 
املؤملة قائال: أود أن أرى الحكومة األمريكية تعرتف 
بخطئها وتتعهد بعدم تكرار ذلك التجارس والتعسف 

ضد املواطنني األمريكيني من أي عرق أو عقيدة أو 

حان الوقت 
إلستحداث األفكار 

المستنيرة للحريات 
أسوة بالتشريعات 

بالمقارنة 
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لون«. مع لزوم التنويه عىل أن القاضية مارلني هول 
باتيل من أبرز القضاة يف محاكم الساحل الغريب 
للواليات املتحدة األمريكية والتي أصدرت الحكم 
املميز بالقضية املرفوعة ضد متاجر مييس الشهرية 
Macy’s store وألزمتهم بتوسيع ردهات التسوق بني 
البضائع بشكل أكرب النتهاكه قانون األمريكيني من 
ذوي اإلعاقة يف سنة 1999. يذكر أن املواطن فريد 
كورمياتسو حاز الحقا عىل الوسام الرئايس يف سنة 
1998 من قبل الرئيس األمرييك بيل كلنتون، وفارق 

الحياة يف سنة 2005.
كان ذلك استحضاراً تاريخياً موجزة إلمكانية تأثري 
املنازعات املسلحة واندالع الحروب عىل الحريات 
العامة والحق يف التعبري والواردة يف دساتري الدول 
الكربى مام يلزم اإلشارة إىل بعض الوقائع القانونية 

ذات الصلة بتلك الحقوق والتي أثريت مؤخرا يف 
أعقاب االجتياح الرويس الجمهورية أوكرانيا بدءا 
من تاريخ 24 من فرباير سنة 2022. ولعل الواقعة 
التي أثارت جدال قانونيا وحقوقيا هي ما أقدمت عليه 
السفارة الروسية يف باريس من نرش رسوم ساخرة 
يف حسابها الرسمي مبوقع التواصل االجتامعي 
تويرت، إذ تضمن الرسم األول صورة رجل يرمز لقارة 
أوروبا وهو يركع ذليال للعم سام يف إشارة ضمنية إىل 
الواليات املتحدة األمريكية، أما الرسم الثاين فتضمن 
صورة جثامن ممدد عىل رسير وصف بأنه » أوروبا 
املريضة«، وقد إلتف حوله شخصان ميثالن الواليات 
املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب ويحقنانه بإبر 
ملوثة بالنازية الجديدة« و »الخوف من روسيا« 
و»فريوس كوفيد 19«. استقبحت وزارة الخارجية 
الفرنسية الرسوم الساخرة لتشنيعها بسياسة أوروبا 
يف أزمة غزو أوكرانيا واستدعت السفري الرويس 
أليكيس ميشكوف وقدمت  لسيد  ا يف باريس 
احتجاج عىل ما وصفته بالترصف غري املقبول، 
ما أجرب السفارة الروسية يف باريس عىل حذف 
الرسوم الساخرة من حسابها الرسمي يف تويرت. 
وقد كان املوقف الفرنيس الرسمي مغايرة يف واقعة 
الرسوم املسيئة إىل الرسول الكريم صىل الله عليه 
 Charlie وسلم واملنشورة يف صحيفة شاريل إبدو
Hebda قبل تلك الواقعة بسنوات وذلك بدعمها لحرية 
النرش والتعبري والفنون والصحافة بحسبانها من 
أركان الدولة املدنية للجمهورية الخامسة بالرغم من 
االحتجاج العاملي واالصطخاب الشعبي والتشاحن 
بني املتنافرين واملؤلبني حول العامل. وأثارت واقعة 
حذف الرسوم الروسية الساخرة جدال كبريا داخل 
فرنسا وأوروبا لتعارضها مع مبادئ الحريات املدنية 
والحق يف التعبري بوصفها الركيزة األساسية للدولة 
الفرنسية حسبام وردت بالفقرة الثالثة من املادة 
الرابعة من الدستور الفرنيس الصادر سنة 1908 
وكافة التعديالت الدستورية حتى سنة 2008 والتي 

كفلت الحق يف التعبري عن اآلراء املختلفة، فضال عن 
مخالفتها للامدة العارشة من إعالن حقوق اإلنسان 
واملواطن الصادر يف 26 من أغسطس سنة 1789 
والتي نصت عىل عدم جواز إزعاج أحد بسبب آرائه 
رشيطة أال يخل اإلعالن عنها بالنظام العام املحدد 
بالقانون، كام تعد الواقعة اجرتاء عىل املادة الرقيمة 
11 سالفة الذكر من أن حرية التعبري عن األفكار 
واآلراء هي واحدة من أمثن حقوق اإلنسان، وعىل 
املادة الرقيمة 19 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية لسنة 1966 والتي انضمت إليها 
فرنسا يف 4 من نوفمرب سنة 1980 ) ودولة الكويت 
يف 21 من مايو سنة 1996 ( وهي معاهدة متعددة 
األطراف اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة 
بتاريخ 16 من ديسمرب سنة 1966 وتلزم أطرافها 
عىل احرتام الحقوق املدنية والسياسية والدينية وحق 
التعبري عن الرأي؛ سيام وقد أكدت فرنسا مؤخرا عىل 
أهمية الحفاظ عىل حيز مدين يتيح مامرسة التفكري 
النقدي ويضمن توفري الظروف الكفيلة باتخاذ 
قرارات مستنرية وذلك خالل مشاركة وزير أوروبا 
والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان يف 
مؤمتر اإلعالم والدميقراطية بتاريخ 24 من سبتمرب 
سنة 2021 يف مدينة نيويورك. مع لزوم اإلشارة إىل 
أن مثة آراء تؤيد ما اتخذته وزارة الخارجية الفرنسية 
من إجراء استنادا إىل خروج السفارة الروسية عىل 

األعراف الدبلوماسية والعالقات الحسنة بني الدول.
أما الواقعة األخرى التي أثارت جدال قانونياً محموماً 
حال كونها من تداعيات الحرب يف أوروبا ومتثلت يف 
الشكوى الجزائية التي أقامها السفري الرويس يف روما 
السيد سريغي رازوف ضد صحيفة الستامبا اإليطالية 
بتهمة التحريض عىل القتل ) La Stampa باإليطالية 
– هي إحدى أشهر الصحف اليومية اإليطالية وأكرثها 
مبيعا، تأسست سنة 1867 وطبع يف مدينة تورينو 
شامل البالد وتوزع يف إيطاليا وأوروبا ومتتلكها 

رشكة فيات الشهرية التابعة ملجموعة ستيالنتس 

حرية تداول األفكار 
واآلراء مكفولة 

بصفتها من أهم 
حقوق اإلنسان مع 

خضوعه للمسؤولية 
الجنائية حال إساءة 

استعمال
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العمالقة ( إثر نرش افتتاحية للصحفي اإليطايل 
دومينيكو كويريكو)Domenico Quirico (- هو 
صحفي مخرضم يبلغ سبعني عاما سبق أن أختطف 
يف سوريا وليبيا إبان تغطيته لألحداث الدامية يف 
البلدين( بعنوان: »ماذا لو كان اغتيال السيد فالدميري 
بوتني السبيل الوحيد إلنهاء الحرب يف أوكرانيا »، وقد 
أورد يف هذا املقال ما مفاده » أن التدخل العسكري 
يف روسيا يظل مستبعد، وأن الحل الدبلومايس غري 
فعال ومل يبق سوى طرح فرضية اغتيال القيرص 
عىل يد مقرب منه«.... وقد استهجن السفري رازوف 
مفردات املقال وغايته إثر خروجه من قرص العدل يف 
روما بعد أن أدىل بأقواله يف هذا الشأن، واصفا ما 
ورد به من عبارات أنه إخالل باآلداب واألخالق وقواعد 
مهنة الصحافة«. وكان رد املسؤولني يف صحيفة 
الستامبا الذعة، بل مدوية، إذ رفضت ما وصفته 
بتلقي الدروس عن الحريات الصحفية من جمهورية 
روسيا، فيام دافع وكيل وزارة الخارجية اإليطالية 
بنيديتو ديال فيدوفا يف حسابه الشخيص بتويرت 
عن حق الصحافيني اإليطاليني يف الكتابة ومامرسة 
: أن الواقعة كشفت  مهنتهم بحرية مطلقة مقررا
الفارق الجوهري بني إيطاليا وأوروبا والدميقراطيات 
الليربالية وما بني جمهورية روسيا يف عهد الرئيس 
بوتني حيث يتم اعتقال املواطنني فقط ألنهم يسمون 
األشياء بأسامئها«، مع التنويه أن جمهورية روسيا 
اإلتحادية احتلت املركز رقم 150 عاملية من بني 173 
دولة يف املؤرش العاملي السنوي لحرية الصحافة لسنة 
2021 فيام تراجعت إيطاليا إىل املرتبة رقم 41 عاملية 
من ذات السنة بالرغم من كفالة الدستور اإليطايل 
الصادر يف سنة 1947 واملعدل يف سنة 2012 لحرية 

الصحافة 

املطلقة حسبام يبني من مطالعة املادة الرقيمة 21 
فقرة 2 والتي تنص عىل عدم جواز خضوع الصحافة 
إلذن أو رقابة )خالفا للرقابة املشددة املفروضة 
عليها إبان عهد نظام الرئيس الفايش بينيتو أندريا 

موسيليني منذ سنة 1922 حتى سنة 1945( . 
ءات  االستثنا األمر ال يخلو من بعض  أن  كام 
القانونية والواقعية التي طالت بعض الصحفيني 
اإليطاليني ومنهم السيد جورجيو مويل يف سنة 
2010، إذ أدين بالحبس مدة سنة واحدة غري مشمولة 
أن نرش تحقيقاً صحفياً  باإلفراج املرشوط بعد 
يف مجلة بانوراما األسبوعية حول وجود بعض 
املواد املخدرة يف مكتب املدعي العام ملدينة بالريمو 
اإليطالية، ما ألجأ األخري إىل تحريك دعوى اإلساءة 
ضد الصحفي سالف الذكر والحصول عىل حكم 

اإلدانة عىل نحو ما سبق.
ولعل من األهمية اإلشارة إىل الحكم القضايئ 
الصادر من املحكمة الوطنية يف مدريد مطلع سنة 
2020 )وهي املحكمة املركزية يف إسبانيا وتسمى 
أودينسيا ناسونال ومتتلك سلطة شاملة عىل جميع 
األرايض اإلسبانية ولها اختصاص أصيل عىل الجرائم 
املرتكبة ضد التاج املليك وأعضائه وقضايا اإلرهاب 
وتزوير العملة وبطاقات االئتامن والشيكات وبعض 
الجرائم التجارية املرتكبة يف أكرث من منطقة واالتجار 
ء واالحتيال الطبي  لغذا باملخدرات والغش يف ا
والجرائم الدولية التي تدخل يف اختصاص املحاكم 
اإلسبانية ( والقايض بإدانة أحد الساسة االنفصاليني 
يف إقليم الباسك يف شامل إسبانيا بعد أن شارك 
كمتحدث رئييس يف تظاهرة حاشدة تكرميا لخوسيه 
ميغيل بيناران اوردانيان ) واملعروف باسم أرغاال - 
وهو عضو سابق يف منظمة إيتا االنفصالية املحظورة 
لباسيك  ا لسيايس  ا أدين  ذ  إ  )
بارتكاب جرمية التغايض عن 
سنة  ة  مد لحبس  با ب  رها إل ا
واحدة ) وهي واقعة مطابقة 
- أو تكاد - لحادث تأبني عدد 
من الشخصيات الكويتية للقائد 
للبناين  ا لله  ا لحزب  لعسكري  ا
عامد مغنية يف شهر فرباير من 
سنة 2008 بدولة الكويت، والذي 
اتهم باختطاف الطائرة الكويتية 
5 من أبريل  »الجابرية« يف يوم 

1988 مع اختالف نصوص التأثيم الجنايئ  سنة 
بني الترشيعني اإلسباين والكويتي، إذ قيدت واقعة 
15 من قانون  لتأبني وفقا لنص املادة الرقيمة  ا
الجزاء الرقيم 31 لسنة 1970 املعدل(، وقد ركنت 
املحكمة اإلسبانية يف قضاء اإلدانة إىل أن الخطاب 
الجامهريي للمتهم برر أعامل أرغاء اإلرهابية، فضال 
عىل أن الصيغ التعبريية للخطاب أدت إىل دعم واضح 
ألعامل اإلرهاب ومبا ال يشمله مبدأ الحق يف التعبري. 
وقد أيدت املحكمة العليا حكم اإلدانة، مام ألجا املتهم 
أن يستعصم باملحكمة الدستورية اإلسبانية العليا 
بزعم انتهاك حقه يف التعبري واملشاركة السياسية 
وفقا لنص املادتني الرقيمتني 16 فقرة 1 و 20 فقرة 
1 من الدستور اإلسباين؛ إال أن املحكمة الدستورية 
رفضت الطعن وعىل سند من أن حديث الطاعن يف 
مهرجان الخطابة تضمن دعوة للكراهية وتحريض 
عىل العنف دومنا حاجة الرتكاب أفعال مادية وهو 
ما خلت منه الترشيعات الجزائية الكويتية يف سنة 
2008(، فضال عىل متتع السلطات املحلية بهامش 
كبري يف تقييم الحاجة إىل التدخل يف مامرسة حرية 
التعبري، وانتهت يف قضائها إىل أن الطاعن تجاوز 
حدود حرية الرأي والتعبري مام يتعني إدانته، ومبا 
يلزم أن يستدرك املرشع الكويتي القصور يف بعض 
ترشيعاته العقابية البالية ويستحدث األفكار القانونية 
املستنرية وعىل النحو الذي انتهى إليه القضاء الجنايئ 
يف إسبانيا - وغريها من ترشيعات الدول املتحرضة - 
ومبا ال يتعارض مع مبدأ الحق يف التعبري املقرر يف 
املادة الرقيمة 36 من الدستور الكويتي ويتامهي مع 
أحكام املحكمة الدستورية العريقة يف دولة الكويت، 

ويتوافق مع طبيعة املجتمع الكويتي وقيمه ومبادئه.
متى كان ما تقدم، وأيا كان مقدار التباين يف مفهوم 
مامرسة الحريات املدنية والحق يف التعبري وحرية 
الصحافة يف زمن الرصاعات السياسية أو النزاعات 
املسلحة مقارنة بتلك املامرسة يف زمن السلم وأوقات 
الرخاء؛ فإن ما سبق رسده كان عرضا موجزا مدعام 
بوقائع تاريخية ومواقف معارصة لبيان مدى تأثريها 
عىل الحقوق املنصوص عليها يف دساتري الدول 
الكربى والراسخة يف دعم الحريات العامة والحقوق 
املدنية ومبا يفتح الباب عىل مرصاعيه لرجال القانون 
والفكر والباحثني واألكادمييني من أجل طرح مزيد 
من اآلراء واألفكار يف شأن تلك اإلشكالية القانونية - 

والسياسية - عىل حد سواء.
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البعض يظن أن حرية التعبري يف أمريكا مطلقة 
بال قيود، والبعض اآلخر يعتقد أنها مقيدة وفقاً ملقاس 
اليهود وقضاياهم، يف هذا املقال سأرسد إطار حرية 

التعبري وفق ما رسمته املحكمة العليا. 
وأقول املحكمة العليا؛ ألن الفضل يعود إليها يف 
تطبيق املادة الدستورية التي تضمن حرية التعبري، 
فلوالها لبقيت هذه املادة حرباً عىل ورق كام هي 

رابضة يف كل الدساتري العربية. 
فكل حكومة تسعى لقمع هذه الحرية وهي ال شك 
ستنجح إن مل تنهض املحاكم بدور الدرع الحامي 
للمجتمع، وهذا ما حدث يف أمريكا عىل مدى قرنني. 
ورمبا تصدى القضاة لهذا األمر ألنهم يتمتعون 

بضامنات:
• عدم جواز العزل طوال حياتهم.

• ال يجوز االنتقاص من حقوقهم املالية بأي حال 
من األحوال.

• استقاللهم عن السياسيني يف السلطتني.

ستور  لد ا يف  عليها  منصوص  لتعبري  ا ية  حر
1791 م وقد جاء نص املادة  األمرييك منذ العام 
كالتايل: »يحظر عىل الكونغرس ترشيع أي قانون...

يؤّدي إىل تعطيل حرية الكالم أو النرش...«.
وبذلك نشأ هذا الحق الذي يطلق عليه »أم الحريات« 
إذ أنه أداة املجتمع الضاربة يف الدفاع عن نفسه عندما 
تنتهك حرياته األخرى. كام أنه يهيء البيئة الخصبة 
لنشوء األفكار وتطورها لتقود املجتمع لحل مشاكله 

العالقة ودفع البالد لألمام.
والبد من التنبيه هنا للمعنى الحريف لهذا النص قبل 

الرشوع يف طبيعة الحق الذي أنشأه.
عبارة »يحظر ترشيع أي قانون« تشمل كافة 
القوانني والقرارات واإلجراءات الحكومية برصف 
النظر عن مصدرها فهو ينطبق عىل الكونغرس يف 
واشنطن كام ينطبق عىل بلدية مدينة مغمورة يف 

صحاري أريزونا.
»حرية الكالم« ال تقترص عىل الكالم الذي يخرج 

من الفم بل يشمل كافة وسائل التعبري ومن ضمنها 
للتعبري عن  لعلم األمرييك  ا لفعل )مثال: حرق  ا

الرفض(.
حرية التعبري الواردة يف الدستور متثل الحد 
األدىن، فال مينع برملان أي والية من مد هذا الحق 

وتوسيع نطاقه ألي مدى يشاء.
اآلن أرشع يف رسم مالمح هذا الحق كام تطور 
عرب األزمنة. ليس الحق مطلقاً كام ذكرنا ولكنه مقيد 

بحدود دقيقة ال تنتقص من جوهره.
أول قيد عىل هذه الحرية هي استعاملها يف نرش 
ما من شأنه الطعن يف األشخاص بغرض تشويه 
سمعتهم أو الحط من كرامتهم، ستقول يل كيف ذلك 
ونحن نرى ونشاهد االعالم األمرييك يطعن ويتندر 

عىل الناس دون حساب أو عقاب؟ 
سأقول لك أن املحاكم العليا فرقت بني مكانة 

الشخص الذي تم تشويه سمعته.

 فإن كان شخصية عامة فرضبه »حالل« وال 
يستطيع أن يرفع دعاوى تعويض إال وفق معايري 
مشددة أما الشخص العادي فهو محاط بضامنات 

ليست عند الشخصية العامة كام سرنى.
الشخصية العامة 

قبل الرشوع يف مسألة املساس بسمعة الشخصية 
العامة ينبغي بيان اتجاه املحكمة يف تعريف من 
تنخلع عليه هذه الصفة. بحسب املحكمة العليا فإن 
الشخصية العامة هو كل شخص يقوم بإرادته بعرض 
نفسه لعموم الناس من خالل طرح رأيه مبواضيع 
عامة للتأثري عىل الرأي العام. وقد توسعت املحكمة 
لعامة ليشمل كل مرشح  ا يف تعريف الشخصية 
ملنصب عام يف األمور التي تتعلق بكفاءته لشغل 

املنصب كسجله الجنايئ أو انحرافه األخالقي.
ولهذا التفريق مربرات عديدة ساقتها املحاكم يف 
قضايا حرية التعبري أهام أن الشخصيات العامة 
يتمتعون-يف العادة- بسهولة الوصول لوسائل 
اإلعالم واملنصات ملخاطبة عموم الناس وبالتايل 
يستطيعون دحض األكاذيب التي تطالهم بسهولة، 
بينام الشخص العادي مل يخرت االنخراط يف الحياة 
العامة وبالتايل البد للمحاكم أن تضع سياجاً لحامية 

سمعته وكرامته. 
الشخصية العامة يستطيع فقط أن يرفع دعاوى 
ضد من ينتقده إذا نرش عنه معلومة كاذبة عمداً 
وكان يعلم-مطلقها- أنها كاذبة بدليل قطعي، وعبء 
االثبات عىل املدعي وعليه أن يقنع املحكمة بأدلة 
قطعية عمدية الفعل وأن املدعى عليه قد كان يعلم عىل 

سبيل اليقني أن املعلومة التي أطلقها كاذبة. 
معيار متشدد ال يصمد عادة يف املحاكم، بذلك 
نستخلص أن حرية مهاجمة الشخصيات العامة حق 

شبه مطلق.
الشخص العادي : يجوز للشخص العادي )وهو 
كل شخص ال ينطبق عليه تعريف الشخصية عامة( 
برفع دعوى تعويض عن رضر تشويه سمعته برشط 

أن يكون ما نرش عنه محض كذب ال أصل له، أي 

بقلم/ عمر صالح العبدالجادر
طالب دراسات عليا في جامعة جورجتاون - 

كلية القانون
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يف العادة يستفتح أي 

حديث عن حرية التعبري-

يف أمريكا- باملقولة 

الخالدة للقايض هوملز: 

»بأن أقىص حامية لحرية 

التعبري لن متتد لشخص 

رصخ )املرسح يحرتق( 

بهدف إثارة الهلع والرعب 

بني الحضور«.

حرية التعبير في أمريكا بين أحكام 
الدستور والتطبيق القضائي
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لو نرشت معلومة صحيحة »سيئة« عن شخص ما فإن 
بيان حقيقتها أمام املحكمة يعترب دفاع كاٍف للشخص 
الذي نرش املعلومة كأن ينرش أو يقول يف مكان عام 
أن فالن رسق مبلغ 5000 دوالر من خزينة البنك 
وهو بالفعل رسق هذا املبلغ، فال نكون هنا بصدد أي 

مخالفة.

املعلومة والرأي:
والحظوا أين كررت كلمة »معلومة« ومل أقل »رأياً« 
فإن قال شخص رأيه يف شخص آخر فإنه يكون تحت 
إطار الحامية الدستورية بينام إن ذكر »معلومة« 

كاذبة يخضع للمعايري السابق ذكرها. 
ويتم التفريق بني الرأي واملعلومة من خالل سياق 
الحديث وظروفه وهي مسألة موضوعية تخضع 
لتقدير املحاكم، ولكن من الحيل الشهرية أن يستفتح 
الشخص كالمه بعبارة »من وجهة نظري« أو برأيي 
كذا« ظناً منه بأن ذلك يضفي حامية لكالمه إال أن 
املحكمة العليا رفضت إضفاء الحامية مبجرد التفوه 
بهذا القول بل نظرت للمحتوى وعىل أساسه قدرت 

الفرق.

الرقابة املسبقة:
استقرت املحاكم العليا أن الرقابة املسبقة تخالف مادة 
حرية التعبري يف الدستور. أي ال يجوز مؤاخذة املنشور 
قبل أن ينرش وإن احتوى عىل ما يخالف القانون. 
ويعرب فقهاء الدستور بأن مادة حرية التعبري وضعت 
يف الدستور األمرييك كردة فعل عىل الرقابة املسبقة 

للصحف التي كانت تتم من الحكومة الربيطانية. 

ويرد عىل هذا املبدأ استثنائيني:
األول: أن تكون أمريكا يف حالة حرب، واملنشور 
رش  مبا بشكل  - د ستهد ت  ما معلو عىل  ي  يحتو
وحتمي- رسيان عملية عسكرية قامئة حالياً كأن 
تفصح عن هوية جاسوس يعمل حالياً يف أرايض 

العدو.
الثاين: أن يكون املوظف الحكومي قد تضمن عقده 
نصاً ميتنع مبوجبه من نرش أي معلومات رسية 

يحصل عليها مبوجب وظيفته. 
وهذا االستثناء هو القيد األكرث شيوعاً؛ حيث ال 
يستطيع دبلومايس سابق أن ينرش مذكراته دون أن 
ميررها لرتاجع من قبل وزارة الخارجية حتى تتأكد 

الوزارة بأنها تخلو من املعلومات رسية.

التحريض عىل السلوك العنيف:
الشتم: يف قضية شهرية شتم شخص رشطي مرور 
بشتائم استفزت األخري فأدين األول وبررت املحكمة 
العليا تأييدها لإلدانة بأن هذا النوع من األقوال ال يتمتع 
بالحامية الدستورية، وكل كالم يكون موجه لشخص 
ما بهدف استثارته الرتكاب سلوك عنيف ال يعترب من 

قبيل حرية التعبري.
وينبغي التأكيد أن هذا االستثناء دأبت املحاكم 
لتضييقه كثرياً إذ  نرى من خالل هذا التعريف السابق 
أن الحوار املستفز يجب أن يكون من خالل مواجهة 
الظروف املحيطة  شخصني وجهاً لوجه وتكون 

مستفزة للشخص العادي لدرجة تهدد األمن العام.
وقد بررت املحكمة موقفها بعدم اضفائها الحرية 

عىل هذا النوع من التعبري بأن هذا النوع من السلوك 
ال يساهم يف منظومة األفكار التي تبحث عن الحقيقة، 
وأن مصلحة املجتمع يف النظام والسلم األهيل تعلو 

مصلحته يف ضامن حرية التعبري.
يحرض  أي شخص  ملنع   : هري لجام ا يض  تحر
الجامهري عىل ارتكاب أعامل عنف فإنه عىل جهة 
الضبط أن تثبت من خالل محتوى حديثه بأنه يحرض 
عىل عمل عنيف بشكل رصيح وآين؛ أي يف ذات لحظة 

حديثه وإال كان اجراء منعه غري دستوري. 
التهديد: التهديد بارتكاب جرمية بحق شخص ما ال 
يعترب ضمن اطار حرية التعبري ويجوز للحكومة منع 

»األقوال« التي تتضمن هذا النوع من التهديد.

وجهة نظر الحكومة:
كقاعدة عامة قررتها املحكمة فإن أي اجراء/

قانون يحايب وجهة نظر معينة دون أخرى فهو غري 
دستوري. 

خطاب الكراهية: 
بعكس دول غربية عديدة فإن خطاب الكراهية 
لجامعة معينة ال يعترب جرمية يف أمريكا بل إنه جائز 

ويحظى بالحامية الدستورية. 
ستقول يل حتى ولو أنكر شخص ما الهولوكوست 
ونادى بتطبيق السياسة الهتلرية عىل اليهود؟ نعم 

حتى لو فعل ذلك، إذ ألغت املحكمة قانوناً كان مينع 
رفع الشارات النازية، ذلك استناداً عىل الفكرة املركزية 
بأنه ال يجوز منع أي نوع من التعبري بناء عىل محتواه. 
فأي تقييد لحرية التعبري يجب أن يكون مجرداً وخال 

من تقييد محتواه. 

محتوى الخطاب:
راً مينع  لعاصمة واشنطن قرا ا أصدرت بلدية 
التظاهر ضد الدول أمام سفاراتها، فقضت املحكمة 
العليا بعدم دستورية هذا القرار؛ ألنه ارتكب املحظور 
الدستوري ومنع التعبري بناء عىل محتواه، فلو كانت 
التظاهرة منارصة للحكومة كان سيسمح بها بناء 

عىل القرار.
انطباقه عىل القطاع الخاص:

ال ميكن التمسك بهذه املادة الدستورية مبواجهة 
القطاع الخاص؛ إذ تستطيع أي رشكة منع أي نوع 
من التعبري حسبام تشاء وحرية التقييد هذه تنطبق-

ولألسف-عىل وسائل التواصل االجتامعي، فالذي 
يستغرب عنرصية فيسبوك وانتقائية تويرت رغم أنهام 
أمريكيتني فليعلم أن حقهام مطلقاً يف تقييد حرية 
التعبري وهذه ثغرة ميكن سدها من خالل ترشيع 
قوانني عادية تحمي املوظف أو املتعامل مع الكيانات 
الخاصة، كام فعلت والية كاليفورنيا مبنع التضييق 

عىل املوظفني بناء عىل آرائهم السياسية.

الحظنا كيف نهضت املحكمة العليا بدورها يف رسم مالمح حرية التعبري مبهارة 

املسائل  أن  اإلشارة  التعبري. والبد من  الجميع يف حرية  أمريكا  النّحات حتى سبقت 

التي ذكرت ليست منقوشة عىل الحجر، فقد نرى يوماً عدول املحكمة عن رأيها السابق 

الدستوري  الحق  امتداد هذا  نرى  العاملي، وقد  باالتجاه  أسوة  الكراهية  بشأن خطاب 

وليس  عامة  مساحات  أنها  تكييفها  قررت  ما  إذا  االجتامعي  التواصل  وسائل  نحو 

رشكات خاصة.

بني  وازنت  أخرى  مناذج  بجانبه  تصطف  األمرييك  النموذج  إن  القول  نافلة  ومن 

ضامن حرية التعبري وحفظ كرامة اإلنسان واستقرار السلم بني أفراد املجتمع ومن 

أبرز هذه النامذج وأخريها النموذج اإلسالمي الذي جرّم القذف بالزنا ووضع له حّداً 

حرية  مالمح  عن  نتحدث  ولعلنا  عدة  مسائل  يف  التعبري  لحرية  العنان  أطلق  بينام 

التعبري يف الرشيعة يف مقال قادم.

ختامًا:



دراسات قانونية

يدرس كّل من طارق يحيى وملا أبو عيل ومؤيد السويدان من رشكة ميسان دور إطار عمل إدارة الرشكات يف الحوكمة البيئية 

واالجتامعية واإلدارية من وجهة نظر كويتّية.

وقد غدت إدارة الرشكات بالغة األهمّية، وباألخص بالنسبة إىل الرشكات املسّجلة واملنّظمة أصواًل، وهي متّثل املعايري السلوكية األعىل 

التي يسعى مجالس اإلدارة وإدارات الرشكات واألعامل إىل بلوغها. 

وتشكّل إدارة الرشكات أيًضا أداة قياس المتثال املنّظمني، وتساعد الجهات التنظيمية واإلرشافية عىل تحديد مدى امتثال الرشكة 

ألنظمة إدارة الرشكات املنصوص عليها يف القوانني والتعاميم املخصصة للرشكات واإلرشاد العام. 

ويعّد أصحاب الحصص واملستثمرون إدارة الرشكات عالمة تّدل عىل تطبيق الرشكات ملبادئ املستثمرين األساسية، كحامية األقلية 

واملصالح والشفافية واإلبالغ الداخيل والخارجي الصحيح واملنّسق والتدقيق وإجراءات اتخاذ القرارات التي تؤّمن مساهمة أصحاب 

الحصص بكّل فعالية.  ومن خالل إدارة الرشكات، يتمكّن أصحاب الحصص واملستثمرون من التفرقة بني الرشكات ذات األداء الجّيد 

واليسء يف حامية الركائز األساسية الواردة أعاله. 

ومع استمرار تطّور قواعد إدارة الرشكات، لقد غدا املستثمرون مهتمني أيًضا بالرشكات التجارية ذات املفهوم الراسخ الستدامة 

الرشكات واالستثامر فيها، وهي تتألّف من العنارص البيئية واالجتامعية واإلدارية.

تنشأ الحوكمة البيئية واالجتامعية واإلدارية عن دور الرشكات يف 1( تقليص التأثري البيئي ألعامل الرشكة و2( املحافظة عىل عالقة 

الرشكة مع موّظفيها وعمالئها وموّرديها واملجتمع. ومتّثل قواعد اإلدارة الركن األسايس للحوكمة البيئية واالجتامعية واإلدارية، يف 

حني يسعى املنظمون حول العامل إىل تعزيز التزام رشكات القطاع الخاص بإدارة رشيدة للرشكات. 

تم طرح مبدأ إدارة الرشكات يف قانون الرشكات 
الكويتي رقم 1 للعام 2016 ولوائحه التنظيمية 
2016 مع التعديالت )تشّكل  287 للعام  رقم 

سويًا قانون الرشكات(.
وقد أصدرت هيئة أسواق املال الكويتية مبادئ 
ملدرجة  ا لكويتية  ا ت  لرشكا ا رة  ا إلد توجيهيّة 
واملرّخصة التي تخضع إىل رقابة الهيئة مبوجب 
القرار رقم 72 للعام 2015 حول إصدار اللوائح 
التنفيذية للقانون رقم 7 للعام 2010 وتعديالته 
بشأن تأسيس هيئة أسواق املال وتنظيم السندات 

املالية )نظام هيئة أسواق املال(.
ينظّم النموذج 15 من نظام هيئة أسواق املال 
إطار إدارة الرشكات الذي يطرح أسس اإلدارة 
الحسنة للرشكات. وينظّم النموذج 10 من نظام 
هيئة أسواق املال التزامات الرشكات املتعلّقة 
باإلفصاح والشفافية وتفادي تضارب املصالح 
والتداول الداخيل. أّما النموذج 11، الذي ينظّم 
لية، فقد تم تعديله يف  ملا لتعامل بالسندات ا ا
بداية العام 2022 للسامح بإصدار سندات الدين 
ء واالجتامعية واملستدامة والصكوك  الخرضا

وتحديد االلتزامات باإلبالغ اإلجباري لحاميل 
السندات والصكوك )ما يشّكل سويًا قانون إدارة 

الرشكات(. 
وقد ثبت أن قوانني إدارة الرشكات قد تؤثّر عىل 
أداء الرشكات البيئي واالجتامعي وتعّزز مامرسات 
اإلدارة. فإن االلتزام بعوامل الحوكمة البيئية 
واالجتامعية واإلدارية مرتبط بتحسني رأس املال 

واألداء املايل. 
ويف سبيل تصنيف الرشكة عىل أنها »استثامر 

مستدام«، عليها اتباع أساليب اإلدارة الحسنة 

قواعد إدارة الشركات هي الركن األساسي للحوكمة 
البيئية واالجتماعية واإلدارية في الكويت

مؤيد السويدان
محامي لدى ميسان

لما أبو علي
محامية رئيسيّة لدى ميسان

طارق يحيى
شريك في ميسان
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الواردة بأكرثيتها يف قانون إدارة الرشكات. 
وبالتايل، يلعب قانون إدارة الرشكات دوًرا أساسيًا 
يف الحوكمة البيئية واالجتامعية واإلدارية، إذ 
إنه يؤثّر إيجابيًا عىل األداء البيئي واالجتامعي 

للرشكات ويعزز أساليب اإلدارة الحسنة. 
وتسري الكويت عىل الخطوات العاملية لتعزيز 
االستدامة يف الرشكات، عرب تحسني اإلطار 
التنظيمي إلدارة الرشكات وإصدار لوائح تنظيميّة 
عية  الجتام وا لبيئية  ا لحوكمة  ا عم  تد ة  يد جد

واإلدارية

قواعد إدارة الرشكات وأسسها
يهدف قانون إدارة الرشكات إىل مساعدة 
الرشكات عىل تقوية فعاليتها اإلدارية والحصول 
عىل متويل بأقل تكلفة وتعزيز إجراءات التدقيق 
التي تساهم يف تخفيض املخاطر، باإلضافة إىل 
دعم مسؤولية الرشكة االجتامعية، مع األخذ يف 
االعتبار عنارص التطّور املستدام الثالث: تطّور 
االقتصاد وتقّدم املجتمع وحامية البيئة، مع تعزيز 
لعادلة لكافة  ا اإلنصاف والشفافية واملعاملة 
أصحاب الحصص وخفض تضارب املصالح إىل 

أدىن حد. 
إن مجموعة القواعد األساسية املطروحة أدناه 
والواردة يف النموذج 15 من نظام هيئة أسواق 

املال تسمح بتحقيق األهداف السابقة. 
مبدأ »االلتزام أو التعليل«

إن قوانني إدارة الرشكات املطروحة يف النموذج 
15 من نظام هيئة أسواق املال تطبّق يف األساس 

عىل مبدأ »االلتزام أو التعليل«.
عىل الرشكات اإلفصاح عن مدى امتثالها لهذه 
القوانني وتحديد مخالفتها بالتفصيل وأسباب عدم 
االلتزام بها. ويفّضل أن متتثل الرشكات لها بداًل من 

أن تعلّل سبب عدم االمتثال.  
تخضع القواعد التالية إىل مبدأ »االلتزام أو 

التعليل«: 
●  تكوين مجلس إدارة متوازن

●  تحديد األدوار واملسؤوليات املناسبة
●  تعيني مرّشحني ذات الكفاءة العالية لعضوية 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
●  تعزيز قواعد السلوك واملعايري األخالقية

●  االعرتاف بأدوار أصحاب الحصص
●  التشجيع عىل األداء وتعزيزه 

ت  الرشكا أهمية مسؤولية  لرتكيز عىل  ا   ●
االجتامعية

ويطرح النموذج 15 من نظام هيئة أسواق املال 
قواعد أخرى إلزاميّة. إن التخلّف عن االمتثال لهذه 
القواعد قد يعرّض الرشكة إىل العقوبات املنصوص 

عليها يف نظام هيئة أسواق املال:
●  الحرص عىل أن مجلس اإلدارة مؤلّف من 

أعضاء مستقلنّي باستطاعتهم اتّخاذ القرارات من 
دون أي ضغوطات أو عواقب

●  الحرص عىل نزاهة التقارير املالية
●  اتّباع نظم سليمة إلدارة املخاطر والتدقيق 

الداخيل
●  إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة للمجلس عن 
أي مصالح خاصة يف األعامل أو االتفاقيات التي 

تربمها الرشكة
●  تقييم مستقّل لكل الرتتيبات أو الصفقات 
التي تجريها الرشكة مع أي طرف وتدخل مبوجبها 
يف أي مرشوع أو متويل لألصول، حيث تتخطّى 
%100 أو أكرث من  قيمة الصفقة أو الرتتيب 

إجاميل قيمة أصول الرشكة
●  الحرص عىل اإلفصاح والشفافية بجودة 

عالية ويف الوقت املناسب
●  احرتام حقوق أصحاب الحص

تشكيل مجلس إدارة فّعال
ئق  فا أمر  رة متمّكن  إدا ّن تشكيل مجلس  إ
األهميّة يف سبيل اعتامد نظام إدارة جيد للرشكة. 
وإّن وجود مجلس ناشط يخصص املسؤوليات 
املسؤوليات للّجان املتخصصة ويحرص عىل اتباع 
إدارة سليمة للرشكة يؤثّر إيجابًا عىل األداء البيئي 

واالجتامعي. 
ويطرح النموذج 15 من نظام هيئة أسواق املال 
القواعد واملبادئ التي يجب اتباعها يف سبيل إنشاء 
مجلس منسب، وهي تشمل القواعد التالية من بني 

قواعد عّدة: 
●  تشكيل لجان للرتشيح واملكافآت تحوي 
عضًوا مستقاًل عىل األقل، لتحديد األشخاص 

املؤهلني لعضوية املجلس وترشيحهم.
●  استمرار مدة عضوية مجلس اإلدارة لثالث 

سنوات كحد أقىص.
رات  ملها لخربات وا ا دراسة مختلف    ●

على الشركات 
اإلفصاح عن مدى 

امتثالها  للقوانين 
وتحديد مخالفتها 

بالتفصيل وأسباب 
عدم االلتزام بها
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الخاّصة بأعضاء مجلس اإلدارة لدى تشكيل 
مجلس اإلدارة يف سبيل تعزيز كفاءاتهم يف اتخاذ 

القرارات.
●  منع االنتساب إىل مجلس اإلدارة يف أكرث من 
5 رشكات كويتية مساهمة أو إشغال منصب رئيس 
مجلس اإلدارة يف أكرث من رشكة كويتية مساهمة 

واحدة فحسب.
●  تخصيص الوقت الكايف ألعضاء املجلس 

لتنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم.
●  الفصل بشكل واضح بني عضوية املجلس 
واإلدارة التنفيذية عىل نحو يضمن االستقاللية 
مه  مبها م  لقيا با للمجلس  تسمح  لتي  ا ّمة  لتا ا

بفعالية.
●  تشكيل املجلس لجانًا متخصصة ومستقلّة 
ملخاطر ولجنة  ا رة  إدا لتدقيق ولجنة  ا كلجنة 

الرتشيحات ولجنة املكافآت.
يف  مسؤوليتهم  ملجلس  ا ء  أعضا تحّمل    ●
الحرص عىل نزاهة التقارير املالية وصّحتها 

وإنصافها.
●  تعزيز املعايري األخالقية والترصف املسؤول 

يف ما بني أعضاء املجلس.

اإلفصاح والشفافية
يشّكل اإلفصاح والشفافية مبدأيــن أساسيني 
لحسن إدارة الرشكات، فيتيحان للمستثمرين 
التعامل مع الجوانب املالية والتشغيلية للرشكة، 
مبا يؤديان إىل بناء الثقة والطأمنينة يف الرشكة 
والقطاع املايل بشكل عام وإىل جذب رؤوس 

األموال. 
وقد خّصصت هيئة أسواق املال وحدًة كاملًة يف 

لوائحها التنفيذية تتناول هذين املبدأين، نظرًا إىل 
أهميتهام. وتنص الوحدة رقم 10 من نظام هيئة 
أسواق املال أساًسا عىل اإلفصاح عن املعلومات 

املالية واإلدارية وتلك املتعلّقة بالتجارة الداخلية. 
أّما الوحدة رقم 15 الخاصة بإدارة الرشكات، 
فتحّدد االلتزامات االجتامعية للرشكات املسّجلة 
والرشكات املرخص لها، مبا يف ذلك اإلفصاح 
املتعلّق بااللتزامات االجتامعية للرشكات. فيتعنّي 
عىل الرشكات اإلفصاح عن معلوماتها املالية وغري 

املالية، وال سيام وضعها املايل وأدائها وملكيّتها 
سب  ملنا ا لوقت  ا يف  ين  للمستثمر  ، رتها ا د إ و

وبطريقة دقيقة.
ويجب عىل مجلس اإلدارة يف كل من الرشكات 
املسّجلة واملرخص لها وضع آلية لإلفصاح عن 
أهداف املسؤولية االجتامعية التي تضطلع بها 
الرشكة ملوظفيها. كذلك، يجب اإلفصاح عن خطط 
العمل للمسؤوليات االجتامعية التي تضعها الرشكة 

وفًقا للتقارير الدورية حول نشاطاتها. 
وهدف التعديل األخري للوحدة رقم 11 التي 
تنظّم التعامل مع األوراق املالية إىل وضع األوراق 
لبيئية  ا للحوكمة  ملية  لعا ا لوترية  ا لية عىل  ملا ا
واالجتامعية وحوكمة الرشكات من خالل وضع 
قواعد للرشكات املسّجلة بغية تعزيز مسؤوليتها 
مة  ا ملستد ا ت  االستثامرا االجتامعية وتشجيع 

والخرضاء. 
يجوز للرشكات إصدار سندات وصكوك خرضاء 
واجتامعية ومستدامة وفًقا للتعليامت املتعلقة بها 
وتوجيهات الجمعية الدولية ألسواق رأس املال أو 
معايري مبادرة سندات املناخ أو غريها من املعايري 
العاملية ذات الصلة. ويشرتط استعامل إيرادات 
السندات الخرضاء واالجتامعية واملستدامة لتمويل 

وإعادة متويل املشاريع الخرضاء واالجتامعية. 
وينص التعديل الذي طرأ مؤخرًا عىل الوحدة 
رقم 11 عىل اإلفصاح الالزم عن االستدامة من 
قبل مصدري السندات أو الصكوك الخرضاء 
واالجتامعية واملستدامة، ويتعنّي عىل مصدري 
تلك السندات أو الصكوك توفري لجمعية أصحاب 
السندات وجمعية أصحاب الصكوك، حسبام 

يقتضيه الحال، التقارير التالية، وذلك عىل 

يعتمد اقتصاد 
الكويت أساسًا على 

صادرات النفط األمر 
الذي قد يتعارض 

مع مبادئ الحوكمة 
البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات
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ينّص قانون الرشكات ونظام هيئة أسواق املال عىل قواعد عّدة 
تهدف إىل تفادي تضارب املصالح، ما يشّكل مبدأً أساسيًا لإلدارة 

الرشيدة وبالتايل استدامة الرشكات. 
ونظًرا إىل تعزيز عمليّة التخفيف من تضارب املصالح، عّدلت 
هيئة أسواق املال مؤرًخا الوحدة رقم 15 وفًقا للقرار رقم 108 لسنة 
2021 ووضعت رشطًا يقيض بأّن نسبة %20 عىل األقل من أعضاء 
مجلس اإلدارة يجب أن متثّل أعضاًء مستقلنّي، رشط أن ال يزيد عدد 
اإلعضاء املستقلني عن نصف أعضاء مجلس اإلدارة. وتشمل قواعد 
التخفيف من تضارب املصالح املنصوص عليها يف قانون الرشكات 

ونظام هيئة أسواق املال، يف جملة أمور، ما ييل: 
●  يجب أن تكون أغلبية أعضاء املجلس أعضاًء غري تنفيذيني. 

●  يجب أن يشمل املجلس أعضاًء مستقلني ذوي مؤهالت وخربة 
ومهارات تقنية مبا يتامىش مع نشاطات الرشكة. ويجب أاّل )1( 
ميلك العضو املستقل نسبة %5 أو أكرث من أسهم الرشكة، )2( وأاّل 
تربطه صلة قرابة من الدرجة األوىل بأي عضو يف املجلس أو يف 
اإلدارة التنفيذية للرشكة أو يف أي رشكة أخرى من املجموعة عينها أو 
األطراف الرئيسية املعنيّة، )3( وأاّل يكون العضو املستقل عضًوا يف 
املجلس يف أي رشكة من املجموعة عينها، )4( وأاّل يكون مستخدًما 
يف الرشكة أو يف أي رشكة أخرى من املجموعة عينها أو يف أي 

جهات معنيّة، )5( وأاّل يكون مستخدًما يف كيانات مؤسسية متلك 
أسهم التحكم يف الرشكة. 

●  يجب فصل مكتبي رئيس املجلس واملدير التنفيذي. 
● يجب أن يكون للمجلس سياسة حول تضارب املصالح تشمل 

أمثلة واضحة لتضارب املصالح وطرق حلّها والتعامل معها.
● يتعنّي عىل أعضاء املجلس إبالغ املجلس باملصالح الشخصية 
يف األعامل أو يف االتفاقيات املربمة لصالح الرشكة، ويجب إدراج 
تلك اإلبالغات يف املحرض. وال يحق للعضو الذي قام باإلبالغ عن 

املصلحة التصويت عىل القرار  الصادر يف هذا الصدد.
● عىل الرئيس إبالغ الجمعية العمومية باألعامل واالتفاقيات التي 
يكون لعضو يف املجلس مصلحة شخصية فيها، ويجب إرفاق هذا 

التبليغ بتقرير املراقب الخاص. 
يتعنّي عىل الرشكة تعيني خبري مستقل، مثل خبري تقييم   ●
األصول أو مستشار االستثامر، بغية تقديم تقارير إىل الجمعية 
العمومية أو املجلس، حسبام يقتضيه الحال، حول أي معاملة بني 
الرشكة وأي طرف معني أو أي ترتيب يدخل كل طرف مبوجبه يف 
أي مرشوع أو يقوم بتمويل رشاء أصول، حيث تساوي قيمة املعاملة 
أو الرتتيب نسبة %10 أو أكرث من إجاميل قيمة أصول الرشكة، 

رشط أن تُقّدم التقارير قبل املوافقة عىل املعاملة. 

التخفيف من تضارب المصالح

املوقع اإللكرتوين للمصّدر:
ر  ملصد ا م  لتزا ا يتضمن  ي  سنو ير  تقر   ●
بالورقة الخرضاء أو االجتامعية أو املستدامة التي 
تحّدد موجبات املصّدر يف كل ما يخص األمور 

االجتامعية والبيئية. 
●  تقرير سنوي يعّده مراجع حسابات املصّدر 
يتضمن كيفية استعامل اإليرادات املتأتية من 
السندات أو الصكوك يف املشاريع الخرضاء أو 
االجتامعية ويشمل تقيياًم المتثال املصّدر للورقة 
الخرضاء أو االجتامعية أو املستدامة واملشاريع 

ذات الصلة. 
●  تقرير يعّده أخصايئ يف الشؤون البيئية 
واالجتامعية املستقل بغية دراسة الورقة اإلطارية 
املقّدمة بشأن السندات أو الصكوك الخرضاء أو 
االجتامعية أو املستدامة وتقييم استعامل اإليرادات 
املتأتية منها وسبل إدارتها واملعايري املعتمدة يف 

اختيار املشاريع الخرضاء أو املستدامة. 

ظهور الحوكمة البيئية واالجتامعية 
وحوكمة الرشكات

لبيئية  ا كمة  لحو ا هميّة  أ يد  ا تز مع 
واالجتامعية وحوكمة الرشكات للمستثمرين 
ت  منظام تريس   ، لتنظيمية ا ت  لجها وا
حكومية دولية وغري حكومية والجهات 

املعنية األخرى معايري االستدامة لإلفصاح عىل 
لجهات  لحكومات وا ا أ  لعاملي. وتبد ا الصعيد 
التنظيمية حول العامل بإنشاء األطر التنظيمية 
للحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات 

وباعتامد اإلفصاح املتعلق بها يف لوائحها. 
ويعتمد اقتصاد الكويت أساساً عىل صادرات 
النفط، األمر الذي قد يتعارض مع مبادئ الحوكمة 
البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات. إاّل أنّه يف 
30 يناير 2017، صدر عن دولة الكويت خطة 
التنمية الوطنية التي تعرف باسم »كويت جديدة« 
والتي تعّزز التنمية املستدامة يف سبعة محاور 
بهدف جذب مستثمرين وجعل من الكويت مركزًا 
ماليًا وثقافيًا وتجاريًا عىل الصعيدين اإلقليمي 
والدويل بحلول عام 2035 )رؤية دولة الكويت 
عام 2035(. وتتامىش املحاور السبعة مع أهداف 
مم  لأل مة  ا ملستد ا لتنمية  ا
املتّحدة. 

يف نهاية العام 2017، وسعيًا لتعزيز استدامة 
الرشكات يف األسواق املالية، أصبحت بورصة 
الكويت عضًوا يف مبادرة أسواق األوراق املالية 
املستدامة بقيادة األمم املتّحدة التي تهدف إىل قيام 
تعاون بني أسواق األوراق املالية واملشاركني يف 
السوق بغية تبادل الخربات واملعارف. وانطالقًا 
من السبب عينه، قامت بورصة الكويت بإعداد 
واالجتامعية  لبيئية  ا للحوكمة  رير  لتقا ا دليل 
وحوكمة الرشكات بغية اإلفصاح عن االستدامة، 
ويستهدف الدليل جميع املصّدرين املسّجلني يف 
بورصة الكويت، وذلك وفًقا لرؤية دولة الكويت 
عام 2035 وأهداف التنمية املستدامة لألمم املتّحدة 
وإطار مبادرة اإلبالغ العاملية )متثّل معايري مبادرة 
اإلبالغ العاملية أفضل املامرسات العاملية لإلبالغ 
علًنا عن اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتامعية. 
ويقّدم اإلبالغ عن االستدامة الذي يستند إىل 
املعايري معلومات حول املساهامت اإليجابية أو 

السلبية للتنمية املستدامة ألي منظمة( 
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وتوصيات مبادرة أسواق األوراق املالية املستدامة 
واالتّحاد الدويل للبورصات. ويقرتح هذا الدليل 
مجموعة أولية من ستة وعرشين مؤرًشا لالستدامة 
يف ما يخص مسائل اقتصادية وبيئية واجتامعية 

وإدارية. 
ويسعى الدليل إىل تشجيع املشاركني يف السوق 
لفهم مبدأ استدامة الرشكات واملجاالت املختلفة 
للحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات 
وأهميّة اإلبالغ عنها. وبينام ال يشّكل اإلفصاح 
املنصوص عليه يف الدليل أمًرا إلزاميًا، تلتزم 
الرشكات الكبرية يف الكويت مبامرسات العمل 

املستدامة مبحض إرادتها. 

املسؤولية االجتامعية للرشكات
يتمحور قانون إدارة الرشكات حول أهميّة 
إلتزام الرشكات املسّجلة واملرخص لها باملسؤولية 
االجتامعية للرشكات. وعىل الرغم من أّن تطبيق 
هذه القاعدة قائم عىل أساس »االمتثال أو التعليل«، 
فقد إلتزمت الرشكات الكبرية يف الكويت به وقامت 
بإعداد سياسات تهدف إىل تحقيق التوازن بني 
أهداف الرشكة وأهداف املجتمع. وينّص قانون 
إدارة الرشكات عىل أنّه يجب للرشكات وضع 
سياسات املسؤولية االجتامعية للرشكات الرامية 

إىل:
وتهيئة  توفري فرص عمل  عدة يف  ملسا ا  ●

الظروف املالمئة.
● دعم العاملة الوطنية وتشجيعها وتعزيز 

كفاءتها وقدرتها التنافسية.
● دعم املشاريع الصغرى وفتح آفاقًا جديدة 

تخدم مختلف الفئات يف املجتمع.
● تصميم نشاطات للرشكة تتّسق مع الوضع 

االقتصادي والثقايف يف املجتمع. 
● حامية البيئة من التلوث واألرضار البيئية 

األخرى. 
توفري برامج تدريب بغية تنمية قدرات   ●

املجموعات املستهدفة يف املجتمع.
● املساهمة يف الحد من أرضار الظواهر السلبية 
السائدة يف املجتمع واتّخاذ مبادرات خريية 

وطوعية.

ويتعنّي عىل مجلس اإلدارة يف كل من الرشكات 
املسّجلة واملرخص لها إعداد آليات محّددة وبرامج 
واضحة بغية إبراز دور الرشكة يف مجال الخدمة 
االجتامعية ووضع مؤرشات لتحقيق املسؤوليات 
االجتامعية عىل مستوى الجهات املعنيّة أو فئات 
ء الرشكة  املجتمع األخرى. وستتّم مقارنة أدا
ملسؤولياتها االجتامعية مع أداء الرشكات األخرى 

ذات النشاطات املامثلة. 
كذلك، عىل مجلس اإلدارة وضع برامج التوعية 
والتثقيف املالمئة التي تهدف إىل إطالع موظفي 
الرشكة عىل أهداف املسؤولة االجتامعية للرشكة. 
ويتعنّي عىل الرشكة وضع برامج توعية تستهدف 
املجتمع بغية نرش أهداف الرشكة يف ما يخص 
املسؤولية االجتامعية وتسليط الضوء عىل دورها 
عية  الجتام وا ملعيشية  ا لظروف  ا تحسني  يف 

واالقتصادية. 

حقوق املساهمني وأوجه حاميتهم
إّن حامية املساهمني مبدأ من املبادئ الرئيسية 
لحسن إدارة الرشكات وفًقا لقانون الرشكات 

وقانون إدارة الرشكات. 
فتمثّل الحقوق الرئيسة وأوجه الحامية املمنوحة 
ملسّجلة والرشكات  ا الرشكات  للمساهمني يف 
املساهمة األخرى الحق يف املعاملة العادلة، أي 
لفئة عينها بالحقوق  ا فّة األسهم من  تتمتّع كا
والفوائد نفسها والحق يف الحصول عىل األرباح 
لحصول عىل  ا لحق يف  وا نية  ملّجا ا ألسهم  وا
املعلومات حول أعامل الرشكة ووضعها املايل، مبا 
يف ذلك الحصول املسبق عىل املعلومات الالزمة 
التخاذ قرارات مدروسة عن أي اجتامع للجمعية 
العمومية، وحق الشفعة يسمح باالكتتاب يف 
األسهم الصادرة حديثًا والحق يف املشاركة يف 
إدارة الرشكة بواسطة املشاركة يف مجلس اإلدارة 
لعمومية  للرشكة أو الحضور إىل الجمعيات ا
واملشاركة يف تداوالتها والحق يف الحصول عىل 
حّصة من أصول الرشكة عند التصفية تٌحسب 
بطريقة تناسبية وفق نسبة املشاركة يف رأس مال 

الرشكة. 

النتائج المحتملة
نظرًا إىل أّن اإلفصاح عن مسائل الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات مبوجب إطار إدارة الرشكات القائم يف الكويت غري ملزم 
بالكامل حتّى اليوم وإىل أّن بعض اإلفصاحات قامئة عىل أساس »االمتثال أو التعليل« فحسب، يجوز أن يتغرّي ذلك يف املستقبل القريب يف 
ظل مامرسة الضغط العاملي والضغط عىل الجهات التنظيمية إليالء اهتامم أكرب واتخاذ إجراءات أشد رصامًة يف ما يخّص املسائل املتعلقة 

بالحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات. 
وتهدف هيئة أسواق املال وبورصة الكويت حتاًم إىل تعزيز درجتهام يف الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات بشكل ملموس 
من خالل مبادراتهام املتواصلة لوضع التوجيهات واإلرشادات وتشجيع تأييد الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات يف كافّة 

القطاعات. 
وستنرش هيئة أسواق املال وبورصة الكويت آليّات فّعالة لنرش التوعية من خالل إصدار التقارير واملبادئ التوجيهية يف ما يتعلّق 
بالحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات وتسليط الضوء عىل مهمة الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات واإلفصاح 
عن املقاييس واإلبالغات املتعلّقة بها وإصدار تقارير سنوية حول إدارة الرشكات. وستقوم هذه اآلليات بتعزيز مامرسات إدارة الرشكات 

وتطوير جدول األعامل الخاص بقوانني إدارة الرشكة يف الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات.
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يف العديد من املنازعات القضائية يتم اختصام مراقب الحسابات يف الدعاوي املتدوالة بني املساهمني والرشكات التي 
يساهمون فيها، وغالباً ما يتم توجيه بعض املخالفات ملراقبي الحسابات بغرض تحميلهم املسئولية عن املخالفات 

الواقعة من ادارة الرشكة، لذا من املهم تحديد وفهم دور مراقب الحسابات وألية عمله حتى ميكن معرفة ما اذا كان هناك 
بالفعل مخالفات وقعت منه يف مامرسة أعامله من عدمه، وستقترص دراستنا املوجزة عيل الرشكات املساهمة فقط 

كونها اكرث انواع الرشكات التي لديها هذه الصورة من املنازعات.

مسئولية إدارة الرشكة ومراقب الحسابات.
مسئولية إدارة الرشكة :

إدارة الرشكة هي املسئولة عن إعداد وعرض 
البيانات املالية بشكل عادل طبقاً للمعايري الدولية 
للتقارير املالية، وهي أيضاً املسئولة عن وضع نظام 
الرقابة الداخيل الذي تراه رضورياً إلعداد بيانات 
خالية من أي أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن 

الخطأ أو الغش.
لثابت أن مجلس اإلدارة هو  ا أنه من  حيث 
املسئول عن كافة أعامل الرشكة وأنه ال صفة ملراقب 
الحسابات إال يف حدود ما يعرض عليه من بيانات 
وقد نظم القانون رقم )1( لسنة )2016( مسئولية 
إدارة الرشكة املساهمة فقد نصت املادة )181( منه 

عىل أنه ...
»  يتوىل إدارة الرشكة مجلس إدارة، يبني عقد 
ئه ومدة  الرشكة طريقة تكوينه، وعدد أعضا
العضوية فيه، وال يجوز أن يقل عدد أعضاء املجلس 
عن خمسة، وتكون مدة العضوية يف املجلس ثالث 

سنوات قابلة للتجديد.
وكذلك نصت املادة )184( من ذات القانون عىل 

أنه ...
»ملجلس اإلدارة أن يزاول جميع األعامل التي 
تقتضيها إدارة الرشكة وفقا ألغراضها، وال يحد من 
هذه السلطة إال ما نص عليه القانون أو عقد الرشكة 

أو قرارات الجمعية العامة.
 ويبني يف عقد الرشكة مدى سلطة مجلس اإلدارة 
يف اإلقرتاض ورهن عقارات الرشكة وعقد الكفاالت، 

والتحكيم، والصلح، والتربعات.«

كام نصت املادة )201( عىل أنه ... 
»رئيس مجلس اإلدارة وأعضاءه مسئولون تجاه 
الرشكة واملساهمني والغري عن جميع أعامل الغش 
أو إساءة استعامل السلطة وعن كل مخالفة للقانون 

أو لنظام الرشكة، وعن الخطأ يف اإلدارة«.
ومفاد ما سبق أن مجلس إدارة الرشكة الذي 
يتم انتخابه من قبل املساهمني هو املسئول عن 
إدارة الرشكة وعن املعامالت التي تتم فيها وليس 
مراقب الحسابات الذي تنحرص مسئوليته يف 
إصدار تقريره املحاسبي )وذلك بإبداء رأيه 
عىل عدالة املركز املايل ونتائج األعامل وفقاً 
للمعايري الدولية( والسيام أن أغلب أدلة التدقيق 
يطلبها املدقق من قبل إدارة الرشكة ومثال لذلك 

املصادقات البنكية فإنه يتوجب عىل املراقب 
طلبها من اإلدارة وال يجوز له طلبها من البنوك، 
أي أن عملية التدقيق تتم بناء عىل املعطيات التي 

تقدمها الرشكة ملراقب الحسابات.

مسئولية مراقب الحسابات:
وبعد أن طرحنا مسئولية إدارة الرشكة بشكل 
مبسط ميكن إيجاز مسئولية مراقب الحسابات 
يف أنه يقوم بإبداء الرأي الفني يف البيانات املالية 
اعتامداً عىل أعامل التدقيق التي قام بها وفقاً 
ملتطلبات معايري التدقيق الدولية، فهذه املعايري 
تتطلب من مراقب الحسابات االلتزام مبتطلبات 
املهنة األخالقية وتخطيط وأداء أعامل التدقيق 
للحصول عىل تأكيد معقول بأن البيانات املالية ال 

تحتوي عىل أية أخطاء.
وبذلك فإن دور مراقب الحسابات الخارجي 
واضح يف إبداء رأيه يف البيانات املالية وفقاً 
ملتطلبات معايري التدقيق الدولية وذلك من خالل 
تقريره املوجه للمساهمني، وإدارة الرشكة تكون 
هي املسئولة عن إعداد وعرض البيانات التي تشتمل 
عىل )املركز املايل، قامئة الدخل الشامل، قامئة 
التغريات يف حقوق امللكية، قامئة التدفقات النقدية 
واإليضاحات املرفقة للبيانات املالية( وهذا األمر 

متعارف عليه عاملياً.
وهو ما نظمته املادة )14( من القانون رقم 

)103( لسنة )2019( يف شأن مزاولة مهنة مراقب 
الحسابات عىل أنه ...

    يجب عىل مراقب الحسابات اإللتزام مبا ييل:-
1- تطبيق معايري التدقيق الدولية، وفقا لألنظمة 
التي يصدرها اإلتحاد الدويل للمحاسبني مبا ال 

يتعارض مع أحكام وقوانني الدولة.
2- إتباع قواعد سلوك وآداب املهنة والقواعد 

الفنية املتعلقة بها وفقا للمعايري الدولية.
3- تنفيذ األنظمة الصادرة يف شأن عمله من 
الجهات الرقابية ذات الصلة، واإلمتثال للواجبات 

املحددة مبوجب القوانني واللوائح.
4- إخطار اإلدارة املختصة بأي تغيري أو تعديل 
يطرأ عىل عنوانه أو البيانات املبينة بطلب القيد أو 
املستندات املرفقة به خالل ثالثني يوما من تاريخ 
حدوث التغيري أو التعديل، وال يجوز االحتجاج 
بتغيري العنوان أو البيانات األخرى أمام اإلدارة 

املختصة قبل إخطارها بالتعديل.
5- مزاولة املهنة بشخصه أو من خالل رشكة 
مهنية يكون رشيكا فيها أو من خالل مكتبه أو أحد 
املكاتب املرخص لها خالل ستة أشهر من تاريخ 
حصوله عىل الرتخيص، وإال نقل إىل سجل غري 
املزاولني، وميكن تجديد هذه الفرتة لفرتة مامثلة إذا 

لزم األمر برشط موافقة لجنة القيد.
6- إخطار اإلدارة املختصة يف حالة التوقف عن 
مزاولة املهنة ألي سبب من األسباب بصورة مؤقتة أو 
دامئة وذلك خالل ثالثني يوم عمل من تاريخ توقفه، 
فإذا كان التوقف ملدة مؤقتة يتعني بيان أسباب 

التوقف ومدته.
7- تزويد عمالئه - متى طلبوا ذلك - بأسامء 

العمالء الذين قدم لهم خدماته.
8- التفرغ التام ملزاولة املهنة، ومع ذلك يجوز له 
القيام بأعامل ال تتعارض مع قواعد سلوك وآداب 

املهنة، وذلك طبقا ملا تحدده الالئحة التنفيذية.
9- أن يقرن اسمه الشخيص برقم قيده يف 
السجل يف جميع مطبوعاته ومراسالته وما يصدر 
عنه من تقارير، وال يجوز إنابة شخص آخر يف 
التوقيع ويجب وضع الرتخيص يف مكان بارز من 

مكتبه.
10- تصفية جميع املعامالت واإللتزامات يف 
حالة التوقف عن مزاولة مهنته نهائيا أو ملدة يرتتب 

عليها اإلرضار بالعمالء أو الغري.

بقلم طارق دياب
مستشار قانوني لدى ميسان

مسؤولية مجالس اإلدارات ومراقب الحسابات 
الخارجي عن البيانات المالية
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11- اإلحتفاظ بالسجالت وامللفات وأوراق العمل 
لعمالئه بشكل ورقي أو إلكرتوين لفرتة ال تقل 
عن عرش سنوات من تاريخ اإلرتباط ولو توقف 
عن مزاولة املهنة، ويف حال إقامة دعاوى قضائية 
يحتفظ باألوراق وامللفات واملستندات لحني صدور 

الحكم النهايئ يف الدعوى أيهام أطول.
12- تقديم أية معلومات تطلبها الجهات الرقابية 
عن الرشكات التي يقوم مبراقبة حساباتها وذلك 
يف حدود ما تتطلبه القوانني املعمول بها يف دولة 

الكويت.
13- التأمني لدى رشكات التأمني املرخصة عن 

األخطار املهنية، وفقا ملا تحدده الالئحة التنفيذية.
لحرص عىل  ملهنية وا ا ته  14- تطوير قدرا
التدريب املستمر وفقا للمعايري ذات الصلة الصادرة 
من اإلتحاد الدويل للمحاسبني ووفقا ملا تحدده 

الالئحة التنفيذية يف ضوء هذه املعايري....«.

ومن ثم فإن مراقب الحسابات ليس ُمفتشاً يدخل 
للرشكة للبحث عن مستندات فيها والبحث عن 
مخالفات وإمنا هو يتعامل وفقاً ملقتضيات رشف 
التعامل بناء عىل معطيات ومستندات يقدمها له 

مجلس اإلدارة الخاص بالرشكة.

آلية عمل مراقب الحسابات:
يقوم مراقب الحسابات بدوره من خالل تصميم 
إجراءات تدقيق يتم تحديدها بناًء عىل نتائج تقييم 
املخاطر وبناًء عىل نتائج تقييم املخاطر يتم تحديد 
إجراءات التدقيق وحجم العينات التي سيتم فحصها 
)أي أن مراقب الحسابات ال يقوم بفحص املعامالت 

بنسبة 100%(.
باإلضافة إىل ما سبق، يقوم مراقب الحسابات 
بتوجيه استفسارات محددة لإلدارة حول املعلومات 
الواردة يف البيانات املالية التي تقوم الرشكة 
بإعدادها كجزء من أعامل التدقيق، ويحصل مراقب 
الحسابات من اإلدارة عىل خطاب متثيل تعرتف 
فيه اإلدارة مبسئوليتها عن إعداد البيانات املالية 
وتؤكد فيه صحة واكتامل البيانات واملعلومات التي 
تم إمداد مراقب الحسابات بها وعدم إخفاءها أية 

معلومات عنه«.
وكذلك فإن نتائج اختبار التدقيق والردود عىل 
استفسارات املدقق باإلضافة إىل خطابات التمثيل 
الكتابية الصادرة عن اإلدارة وفقاً ملتطلبات املعايري 
الدولية للتدقيق تشكل الدالئل الثبوتية التي يستند 
إليها املدقق عند تكوين رأيه حول البيانات املالية 

للرشكة.

قيود التدقيق:
يجب التنويه ابتداًء، بأن املعايري الدولية للتدقيق 
بينت املحددات والقيود يف مهمة التدقيق وبعض 

تلك املعايري نوجزها يف اآليت:

يشري املعيار الدويل للتدقيق رقم )240( اىل 
ما يلـي:

إن مسئولية املكلفني بالرقابة يف املنشأة هي 
ضامن قيام املنشأة، من خالل إرشاف اإلدارة بوضع 

أنظمة رقابة داخلية واملحافظة عليها لتوفري تأكيد 
معقول يتعلق مبوثوقية التقارير املالية واالمتثال 

للقوانني واألنظمة املنطبقة.
وعند مامرسة مسئولية اإلرشاف فإن عىل 
املكلفني بالرقابة األخذ بعني االعتبار احتامل تجاوز 
اإلدارة ألنظمة الرقابة أو التأثري غري املناسب عىل 

عملية إعداد التقارير املالية.
إن الهدف من تدقيق البيانات املالية كام تم 
توضيحه يف معيار التدقيق الدويل 200 »الهدف 
واملبادئ العامة التي تحكم تدقيق البيانات املالية« 
هو متكني املدقق من إعطاء رأي حول ما إذا تم إعداد 
البيانات املالية من جميع النواحي املادية وفقاً إلطار 
محدد لتقديم البيانات املالية. وبسبب التحديدات 
الذاتية يف التدقيق هناك مخاطرة ال ميكن تجنبها 
من حيث أن بعض األخطاء الجوهرية يف البيانات 
املالية لن يتم اكتشافها عىل الرغم من أن التدقيق 
تم تنفيذه بالشكل املناسب حسب معايري التدقيق 
الدولية ألنه كثرياً ما تكون اإلدارة يف وضع ميكنها 
فيه بشكل مبارش أو غري مبارش التالعب بالسجالت 

املحاسبية وعرض معلومات مالية احتيالية.
إن مخاطر عدم الكشف عن بيان غري صحيح 
مادي ناتج عن االحتيال هو أكرب من مخاطر عدم 
الكشف عن بيان غري صحيح مادي ناتج عن الخطأ 
ألن االحتيال قد ينطوي عىل خطط متقدمة ومنظمة 
بشكل دقيق مصممة إلخفائه مثل التزوير، أو 
اإلخفاق املتعمد يف تسجيل املعامالت، أو التحريف 
يف املستندات التي يتم تقدميها إىل املدقق، وتكون 
هذه املحاوالت عند اإلخفاء أكرث صعوبة من حيث 
اكتشافها عندما تصاحبها عملية تواطؤ. وميكن أن 
يؤدي إىل التواطؤ إىل  أن يعتقد املدقق بأن دليل 
التدقيق مقنع يف حني أنه يف الحقيقة غري صحيح.

وعالوة عىل ذلك، فإن مخاطرة عدم كشف 
املدقق عن بيان كاذب مادي ناتج عن احتيال اإلدارة 
أكرب من مخاطرة عدم كشف املدقق عن بيان كاذب 
مادي ناتج عن احتيال املوظف ألن اإلدارة عادة 
ما تكون يف موضع ميكنها فيه إلغاء إجراءات 
الرقابة املصممة ملنع عمليات احتيال مشابه من قبل 

موظفني آخرين.
إن اكتشاف خطا جوهري يف البيانات املالية 
الحقاً ناجم عن االحتيال ال يدل بنفسه ويف حد ذاته 
عىل فشل يف االمتثال ملعايري التدقيق الدولية، وهذا 
ينطبق بشكل خاص عىل أنواع معينة من األخطاء 

املتعمدة حيث أن إجراءات التدقيق قد ال تكون فعالة 
الكتشاف خطأ متعمد تم إخفاءه من خالل التواطؤ 
مع فرد واحد أو أكرث يف اإلدارة أو املكلفني بالرقابة.

اإلدارة قد تقوم بتخطي إجراءات الضبط الداخيل 
املطبقة لديها وهي من حدود التدقيق االفرتاضية 
والتي ال ميكن تجنبها كونها إحدى مخاطر التدقيق 
التي ال ميكن اكتشافها بالرغم من قيام املدقق 
مبهامه كاملة يف عملية التدقيق وفق املعايري الدولية 

للتدقيق.
وبالتايل فإنه ميكن للرشكة أو مجلس إدارتها 
إخفاء معلومات عن مراقب الحسابات، وال ميكن 
اكتشافها نظراً للطبيعة االختيارية )حيث يتم 
الفحص عىل أساس العينة( لعملية التدقيق وغريها 
من القيود واملحددات الالزمة ألي نظام محاسبي 
أو رقابة داخلية، مبا يعرف مهنياً ودولياً بالخطر 

املتأصل.
 )250  ويشري معيار التدقيق الدويل رقم )
املرتبط باعتبارات القوانني والترشيعات يف مهمة 

تدقيق البيانات املالية ايل:
إن إدارة املنشأة مسئولة عن تطبيق أنظمة حوكمة 
املنشأة للتأكد من أن أنشطة املنشأة ومعامالتها قد 
تم تنفيذها وفق مواد القانون والترشيعات املطبقة، 
مبا يف ذلك االلتزام بتلك القوانني والترشيعات التي 
تحدد املبالغ التي يجب اإلفصاح عنها من قبل املنشأة 
ضمن بياناتها املالية، كام يشري هذا املعيار أيضاً إىل 
أن اتخاذ القرار فيام إذا كان إجراء أو معاملة معينة 
قد يكون أو من املحتمل أن يؤدي إىل عدم االلتزام 
بالقانون، يكون عادة مبني عىل أساس االستشارة 
القانونية املقدمة من األشخاص املخولني واملؤهلني 
لتقديم مثل تلك االستشارات وعادة ما يتم البت فيها 

نهائياً من قبل محاكم الدولة.
 كام ان املعيار الدويل للتدقيق رقم )550( - 
األطراف ذات الصلة - أشار إىل أنه من غري املتوقع 
التعرف عىل كافة املعامالت ذات الصلة من خالل 

مهمة التدقيق
 وختاما، إن ما ذكر أعاله ال يعني أن مراقب 
الحسابات ال يسأل عن أي خطأ يقع منه، فإذا كان 
من مراقبي الحسابات املقيدين لدى سجل هيئة 
أسواق املال فإنه يخضع لعقوبات قانون الهيئة 
فضال عن خضوعه للعقوبات املنصوص عليهايف 
القانون )13( لسنة )2019( يف شأن مزاولة مهنة 

مراقبة الحسابات.
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صالون ميسان

»                      « نظمت برنامجا قانونيا لمحاميها 
قدمه اساتذة الحقوق في مختلف علوم القانون 

نظم مكتب ميسان للمحاماة واالستشارات 
القانونية برنامجا قانونيا ملحامني املكتب قدمه 
نخبة من اساتذة القانون يف كلية الحقوق يف 

جامعة الكويت. 
وجاء تقديم الربنامج القانوين للمحامني 
لقانون  ا بهدف تطوير مهاراتهم يف علوم 
املختلفة يف ظل صدور العديد من الترشيعات 
لتعديالت عىل قانون  الحديثة كاإلفالس وا
املرافعات بشأن التقايض واالعالن االلكرتوين . 
ليوم عىل  ا الول  ا مج يف  لربنا ا وتضمن 
مشاركة رئيس تحرير مجلة الحقوق واستاذ 
القانون التجاري د. فهد عيل الزميع للحديث 
عن املعامالت يف القانون التجاري وقانون 

االفالس. 
فيام تحدث يف اليوم الثاين استاذ قانون 
العمل د. خالد جاسم الهندياين عن منازعات 
قانون العمل الكويتي والتطبيقات القضائية، 
بينام تحدث يف اليوم الثالث استاذ القانون 
املدين د. فايز الكندري عن التعويضات املادية 

واالدبية . 

وليد التتان يكرم د. فهد الزميع مع أعضاء مكتب ميسان املحامني د. عبدالوهاب صادق، وعبدالعزيز البرش، ود. حسني العبدالله، ود. فايز الفضيل

التتان يكرم د. فايز الكندري
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االخيرة

العدد الثاني من مجلة  
 المتخصصة  بنشر األحكام  والدراسات 

والبحوث والمقاالت القانونية

@MeysanlawMedia
تابعونا على حسابنا في تويتر

رئيس التحرير
المحامي/ د. حسين العبداهلل

              الهاتف
22051000

55558800

            العنوان
الشرق - شارع الشهداء  

برج الحمراء 
الدور السابع عشر

البريد االلكتروني
halabdullah@meysan.com

https://meysan.com/en

فيام تحدث يف اليوم الرابع 
 . د ت  لرشكا ا ن  نو قا ذ  ستا ا
حول  ي  ملطري ا ح  با ر محمد 
مية  لعمو ا ت  لجمعيا ا عقد 
للرشكات وحقوق املساهمني، 
ن  نو قا ذ  ستا ا ث  تحد بينام 
املرافعات د. عيل الحصينان 
حول التقايض والتنفيذ يف ظل 
التعديالت االخرية عىل قانون 

املرافعات . 
م  قا مج  لربنا ا م  ختا يف  و
رشكة  يف  ي  ر ا الد ا يك  لرش ا
ميسان ورئيس قطاع القضايا 
يم  بتكر ن  لتتا ا وليد  مي  ملحا ا

املشاركني يف الربنامج .

املحامي عبدالعزيز البرش يكرم د. محمد رباح املطريي

التتان يكرم د. خالد الهندياين

التتان يكرم د. عيل الحصينان
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