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مل يكن الطريق سهال يف بناء كيان قانوين يعمل عىل اسس فنية
وادارية خالل السنوات العرش املاضية والتي استغرقت يف بناء
منظومة اركان القانونية بعد ان بدات الفكرة بإنشاء مكتب للمحاماة
يقوم عىل منهجية العمل الجامعي ال الفردي ويكون له ذراعني احدهام
اعالمي والثاين تدريبي ويستهدف من خاللهام تغطية النقص الذي
تحتاجه البيئة القانونية يف القطاع الخاص .
ومل يكن الهدف من بناء منظومة اركان القانونية السعي اىل انشاء
مكتب فقط ملامرسة اعامل املحاماة وحساب قانوين يف شبكات
التواصل بقدر ماكانت الغاية والهدف هو نرش الوعي والثقافة
القانونية وتداول املعلومة القانونية املرتبطة بالقوانني والدراسات
واالحكام القضائية وتسويق االعالم القانوين بدولة الكويت .
ورغم امياننا بدقة املسؤولية واهمية االستمرار يف االهداف املنشودة
فلم نكن نبايل بصعوبة املهمة الننا من اعتاد عىل التحدي والتغلب
عىل املصاعب وحبا يف شغف العمل الذي نستلهم منه نجاحاتنا
وتوسعا يف نرش االعالم القانوين .
ودامئا ما كنا نراهن عىل استمراريتنا بذات املنهجية والنشاط يف
تقديم كل ماهو افضل لعمالؤنا وملتابعينا وكان ذلك ايضا ما يدفعنا
اىل عدم العودة اىل ما قبل نقطة بداية أركان التي انطلقت يف
اغسطس  2011واالستمرار يف هذا التحدي.
نودع اليوم كيانا معنويا صنعناه بايدينا من اجل تحقيق تحدي
جميل يف اعامل املحاماة واالعالم القانوين والتدريب ليحل محله كيانا
معنويا اخر هو بحكم رشاكة االندماج بني مكتب اركان لالستشارات
القانونية وميسان للمحاماة يف حدث يعد االول من نوعه يف الرشق
االوسط يف دمج مجموعتني قانونيتني بكامل طاقمهام الفني واالداري
والذي كان يستهدف التوسع يف االعامل وتحقيق االهداف املشرتكة .
لن تتوقف منهجية العمل الفني واالداري الذي حرصنا عىل بذلها
يف اركان للمحاماة وال حتى شغف االعالم القانوين يف أركان لالعالم
القانوين والحتى يف التدريب وامنا ستستمر عرب ميسان كرشكة
للمحاماة واذرع لها يف االعالم القانوين والتدريب لنواصل مسرية
التحدي وتحقيق النجاحات التي نسعى يف ميسان عىل انجازها عرب
فريق فني واداري ميلء بالكفاءات والطاقات القانونية .
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الجيعان  :انشاء الشركات في الكويت
يستغرق االربعة شهور  ...ومراجعتها ضرورة

أكد في دراسة اعدتها «
بان تسهيل االجراءات سيعزز
االقتصاد ويزيد االنفتاح على
االستثمار

»

للمحاماة واالستشارات القانونية بدر الجيعان رضورة العمل عىل
أكد الرئيس التنفيذي لرشكة
مراجعة اجراءات تأسيس الرشكات يف الكويت نظرا ملا تستغرقه االجراءات الحالية اىل مدد طويلة تتجاوز
االربعة شهور يف الرشكات املقفلة يف التأسيس .
املتخصصة يف مجاالت القضايا التجارية واعداد
ولفت الجيعان يف تقرير اعدته رشكة
االستشارات والعقود وتأسيس الرشكات املحلية واالجنبية موجه اىل وزارة التجارة اىل أن قامئة التحديات
التي ستكلف فريق وزارة التجارة ملعالجتها ستكون بال شك قامئة طويلة ،اال انه ونظرا المياننا الشديد بأن
تسهيل اإلجراءات سيؤدي بشكل كبري ايل تعزيز االقتصاد وزيادة االنفتاح عيل االستثامر.

هناك حقائق يجب على المسؤولين االطالع عليها
لجذب االستثمار االجنبي الى البالد وازالة المعوقات
العدد  - 10مارس 2022
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وجود عقد ايجار والتصديقات للحصول على التراخيص
امر التشترطه الدول الرائدة في مجال االعمال
• منع المستثمر االجنبي من التملك بنسبة
 %100في حين ان دول المنطقة تسمح
بذلك وتنشأ مناطق حرة
• يجب أن تطمح الكويت إلستحداث
قوة «اإلقناع» التي تصحبها أهمية
اقتصادية وليس من احتياطيات النفط
اوضح الجيعان قائال  :بأن أهم التحديات التي
يتعني العمل نحوها هي وضع آلية رسيعة ومبتكرة
تساهم يف تسهيل إجراءات تأسيس الرشكات وجذب
رؤوس األموال حيث أن هناك العديد من املشكالت
التي تواجه املستثمرين يف عمليات التأسيس .
وبني الجيعان قائال  :ان هناك حقائق يف مجال
انشاء الرشكات يتعني عىل املسؤولني يف وزارة
التجارة االطالع عليها  ،السيام وأن الهدف الذي
يسعي اليه الجميع هو جعل الكويت جاذبة لرؤوس
األموال وهو ما يتطلب تأمني مناخ مناسب لذلك وان
من بني تلك الحقائق ما انجزته بعض املناطق يف
العامل التي حققت نجاحا كبريا يف جذب االستثامر
ومنها برمودا وجزر العذراء الربيطانية وجزر
كاميان وجرينيس وأيرلندا وجرييس.
واستعرض الجيعان يف تقرير ميسان اهم
املشكالت التي تعاين منها بيئة االعامل والتي تعرقل
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من جذب املستثمر اىل الكويت وتأيت يف مقدمتها
قضية صعوبة تأسيس وتسجيل الرشكات.
وقال الجيعان أن عملية تأسيس وتسجيل
الرشكات تظل مرهقة ومعقّدة بشكل ال دا ٍع له
مقارنة بالدول االخرى.
حيث من املمكن أن يستغرق تأسيس وترخيص
رشكة كويتية ذات مسؤولية محدودة ما بني 15
إىل  30يوم عمل ،وأن يستغرق تأسيس رشكة
مساهمة ما يصل إىل أربعة أشهر ،يف حني أنه من
املمكن تأسيس وترخيص الرشكات يف جزر العذراء
الربيطانية وجرينزي يف غضون ساعات فقط.
يف املتوسط ،يستغرق التسجيل يف معظم املناطق
املذكورة األخرى حوايل يومني ،وما من منطقة من
املناطق يتطلب أكرث من  5أيام.
وارجع الجيعان عمليات تعقيد تسجيل الرشكات
لعدة اسباب منها ما يتصل يف وضع وزارة التجارة

لقيود كبرية عيل تحديد األنشطة التي ميكن ان
متارسها الرشكة  ،حيث يجب أن يتنقل املستثمرون
عرب قامئة من األنشطة املتاحة الدقيقة للغاية للبحث
عن أنشطة تتوافق مع األنشطة االستثامرية التي
يرغبون يف مامرستها.
ويف املقابل ،يف كافة املناطق املذكورة األخرى،
فإن أنشطة الرشكة غري محصورة حيث يُعد تسجيل
الرشكات ذات األنشطة املق ّيدة أم ًرا ناد ًرا .وبالتايل
فإن االمر يتطلب فتح املجال للرشكات ملامرسة
مجموعة من األنشطة يف وقت واحد دون التقيد
بالقطاعات التي تحددها وزارة التجارة.
واوضح الجيعان قائال  :بان من بني الرشوط التي
تعرقل قضية تأسيس الرشكات هو اشرتاط الوزارة
للتأسيس توفري عقد إيجار فعيل ملقر الرشكة وذلك
الن الحصول اليوم عىل ترخيص تجاري يف الكويت
يستلزم تقديم عقد إيجار ملساحة مكتبية مربم من
قبل الرشكة بصفتها املستأجر ،موضحا بان هذا
املطلب غري مفروض يف أي من املناطق الرائدة
املذكورة يف مجال االعامل.
واضاف الجيعان قائال :بان مقدمو خدمات
الرشكات الخاصة يترصفون كوكيل السجل للرشكات
املس ّجلة حديثًا والقامئة ،فضلً عن أن مقر مكتب
الوكيل يُعترب أيضً ا املقراملسجل للرشكة .ونويص
بشكل كبري باالستغناء عن هذا الرشط وفتح مجال
للوكالء األجانب لتأسيس الرشكات دون التقيد
بتأجري مكتب ألول مقر للرشكة عند التأسيس.
وقال الجيعان ان من بني املتطلبات لتاسيس
الرشكات هي التصديق عيل العديد من املستندات الفتا
اىل إن متطلبات التوثيق واملصادقة تتطلب الكثري
وتتسبب يف مزيد من التأخري يف عملية التأسيس
والتسجيل .بالنسبة إىل املساهمني األجانب ،من
املطلوب أيضً ا تصديق املستندات .تنطبق عملية
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التصديق هذه ،التي تستغرق وقتًا طويالً والتي غال ًبا
ما تكون مكلفة ،عىل الجهات التي تم تسجيلها يف
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى عىل الرغم
من أحكام االتفاقية االقتصادية بني دول مجلس
التعاون الخليجي والتي يتم مبوجبها منح كافة
الدول األعضاء نفس املعاملة يف االختصاصات
األعضاء مثل الجهات املحلية فيام يتعلق بتأسيس
الرشكات خصوصا وان تلك املتطلبات ال تتوفر يف
أي من االختصاصات الخارجية الرائدة وإىل الحد
الذي يتم تحديد أن املصادقة يجب أن تكون سياسة
مستمرة ،فمن الرضوري تبسيطها ،حيث أنه عىل
عكس دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،ليس
لدى الكويت ما يبسط عملية املصادقة.
وقال الجيعان أن دولة الكويت ليست طرفًا
يف اتفاقية الهاي للتصديق التي تسهل استخدام
الوثائق العامة يف الخارج ،مثل البحرين وعامن ،مدقق حسابات معتمد من وزارة التجارة والصناعة
فضلً عن أنها مل تتخذ أي خطوات لتبني مفهوم ويجب تقديم الحسابات املدققة إىل الوزارة سنويًا
املوثقني الخاصني بشكل عميل وفعال بعد ،كام بغض النظر عام إذا كانت الرشكة عامة أو خاصة.
فعلت البحرين واإلمارات العربية املتحدة .من خالل وإن معظم املناطق العاملية الرائدة التي شملها
إنشاء نظام تنظيمي إلدارة املوثقني الخاصني يف االستطالع ال تتطلب إعداد حسابات مدققة وتقدميها
الكويت ،ميكنهم تعزيز سهولة مامرسة األعامل بالنسبة للرشكات الخاصة.
يف كافة القطاعات التجارية (وليس يف الرشكات
 - 2توزيع أرباح من أرباح فعلية فقط:
فقط) ،والحد من االزدحام يف املباين الحكومية
يُسمح للرشكات الكويتية بتوزيع أرباح األسهم
نتيجة انخفاض ضغط العمل ،وإنشاء فرص عمل
فقط من األرباح الفعلية أو عالوات إصدار األسهم7.
جديدة ضمن القطاع الخاص.
وعىل النقيض من ذلك ،ويف ثالث من املناطق
الستة التي شملها االستطالع ،ال يتوفر مثل هذا
متطلبات إدارية مرهقة
القيد الذي يقيض بأن يتم توزيع أرباح األسهم
وباملثل ،فإن املتطلبات والقيود ذات الصلة نقدا ً أو عيناً بشكل أسهم منحة فقط .وبدالً من
باإلدارة املستمرة للرشكات يف الكويت مرهقة ذلك ،يُسمح بتوزيعات األرباح النقدية أو األصول
ومعقدة بشكل ال داعي له مقارنة بكافة املناطق رشط أن تستويف الرشكة رشط املالءة املالية بعد
العاملية الرائدة يف الخارج .وتشمل هذه املتطلبات التوزيع .ملاذا يُعد ذلك مناسبًا؟ إن عدد من معامالت
التمويل املهيكلة املعقدة ،مثل إعادة رسملة األرباح
والقيود ما ييل:
هي ببساطة غري ممكنة يف ضوء هذا القيد القائم.
يف الواقع ،تم إجراء عدد من معامالت التورق التي
- 1متطلبات الحسابات املدققة:
يتعني عىل كافة الرشكات يف الكويت تعيني نفذتها الرشكات الكويتية ،مبا يف ذلك الرشكات

تستعرض
جداول للمقارنة
بين مناطق ريادة
االعمال والكويت

املدرجة الكبرية ،من خالل استخدام رشكات جزر
كاميان أو جزر العذراء الربيطانية التابعة لهذا
الغرض بالتحديد.
واضاف الجيعان انه من أجل الرتويج للرشكات
الكويتية كمنصة جذابة للمشاريع املشرتكة ورأس
املال االستثامري واستثامرات األسهم الخاصة ،يجب
أن تعتمد دولة الكويت نظا ًما أساسيًا يعكس أحكام
اتفاقيات املساهمني املنفصلة عن عقود التأسيس،
مبا يف ذلك حقوق النقض وحقوق تعيني أعضاء
اإلدارة وإجراءات الحامية من انخفاض نسبة
الحصص ( )antidilution protectionsوحقوق
التصفية التفضيلية .وتسمح كل واحدة من املناطق
العاملية الرائدة باستخدام عقد التأسيس (كاتفاقية
املساهيمن) ،وال يلزم توثيق قرارات الرشكاء  .يف
املقابل ،يف الكويت ،تسمح وزارة التجارة والصناعة
بحد أدىن من التغيريات عىل منوذج النظام األسايس
الخاص بها .وال ينص النموذج املعتمد من الوزارة
بشكل عام عىل أي من البنود املعتادة التي يتوقع
املستثمرون املتمرسون رؤيتها (عىل سبيل املثال،
حقوق النقض ،وتفصيل حقوق التصفية ،وحقوق
دخول مساهمي األقلية عند البيع ،tag-along
وآليات إدخال مساهمي األقلية للمشاركة يف عملية
البيع  ،drag alongوما إىل ذلك) .عادة ما تكون
أي تغيريات عىل عقد التأسيس املعتمد من الوزارة
يتم إجراؤها عبارة عن تعديالت بسيطة يجب ان
توافق عليها الوزارة فضلً عن أن أي تعديالت عىل
األنظمة األساسية الحالية مبجرد وضعها تتبع نفس
متطلبات التوثيق والتصديق املرهقة القامئة أيضً ا
لغرض التسجيل نفسه.
وحول وضع الرشكات غري املقيمة وقيود امللكية
األجنبية قال الجيعان انه يف الوقت الحايل ،ال
يجوز للمواطنني غري الكويتيني مامرسة األنشطة
التجارية يف الكويت من دون وجود رشيك (رشكاء)
كويتيني ميتلكون ما ال يقل عن نسبة  %51من رأس
مال هذا النشاط التجاري.عالوة عىل ذلك ،ال يجوز
للرشكات األجنبية إنشاء فروع أو االنخراط يف
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أنشطة تجارية يف الكويت من دون وكيل كويتي
محيل .ويف رشكة متضامنة يجب أن يكون جميع
الرشكاء املتضامنني مواطنني كويتيني ،ويف شكل
عام ،يجب أن ميتلك الرشكاء الكويتيون نسبة %51
عىل األقل من رأس مال الرشكة .عالوة عىل ذلك،
يجب أن ميتلك مواطنني كويتيني ما ال يقل عن نسبة
 %51من رأس مال رشكة ذات مسؤولية محدودة.
واضاف الجيعان قائال :ان القيود املفروضة عىل
امللكية األجنبية تنشأ حواجز صعبة أمام املستثمرين
األجانب لالستثامر محل ًيا ،الفتا اىل ان الكويت
أخفقت يف مواكبة دول مجلس التعاون الخليجي
األخرى يف إحرازها تقدم نحو وضع لوائح تنظيمية
أكرث تساهالً بشأن امللكية األجنبية .ويف الواقع،
يجوز للمستثمرين األجانب امتالك ما تصل نسبته
إىل  %100من الرشكات يف البحرين واإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية .عىل
نطاق عاملي ،تتجىل هذه املامرسة يف معظم املناطق
التجارية الرائدة.
وأوضح الجيعان قائال  :بان معظم دول مجلس
التعاون الخليجي تلغي قيود امللكية األجنبية من
خالل إنشاء مناطق حرة (وغريها من الدول ،مثل
اإلمارات العربية املتحدة ،يف كافة أنحاء البالد
نفسها) ،اال الكويت فال تزال تعاين بشدة من عدم
وجود أي نظام للمناطق الحرة.
ومع ذلك ،كام هو واضح يف كافة مناطق االعامل
الرائدة  ،ال يزال يتوفر حل ال يتطلب التعقيد الذي
تتميز به املنطقة الحرة .بالتايل ،تسمح كل من
هذه املناطق العاملية بتسجيل الرشكات «املعفاة»،
وهي رشكات يتم تأسيسها بغرض مامرسة األعامل
التجارية بالكامل خارج نطاق املمطقة التي تم فيها
التأسيس .نتيجة لذلك ،نظ ًرا ألن هذه الرشكات ال
تقع عملياتها ضمن النطاق الجغرايف املحيل ،فهي
تُعترب معفاة من املتطلبات املفروضة عىل الرشكات

6

العدد  - 10مارس 2022

التي متارس نشاطًا تجاريًا ضمن املنطقة الجغرافية
التي تم تأسيسها فيها.
ويبني الجيعان ان املوافقات التنظيمية السارية
المتيز حاليًا بني الرشكات املقيمة التي ستامرس
األعامل والتي سيكون لها وجود يف الكويت ،وبني
الرشكات غري املقيمة التي لن متارس أي أعامل يف
الدولة ،ومن خالل متييز هذه الرشكات ،يجوز لدولة
الكويت بعد ذلك إجراء التغيريات التالية:
 - 1خفض املوافقات التنظيمية:
 .يف الوقت الحايل ،يجب أن تحصل كافة
الرشكات عىل املوافقات من وزارة الداخلية وأحيانًا
الهيئة العامة للقوى العاملة ،يف حني ال يجب أن
تكون هذه املتطلبات مطلوبة للرشكات التي ال
متارس أعاملها يف الكويت.
 - 2ال قيود عىل امللكية األجنبية: .
يجب أال تدعو الحاجة إىل تطبيق قيود امللكية
األجنبية عىل الرشكات غري املقيمة التي ال متارس
أعاملها يف الكويت ،ومن خالل التمييز بني

خالصة القول

الرشكات املقيمة وغري املقيمة وبالتايل الحد من
املوافقات اإللزامية واملتطلبات املفروضة عىل
الرشكات غري املقيمة ،ميكن أن تصبح دولة الكويت
مكاناً اسرتاتيجيًا للمستثمرين األجانب لتأسيس
مقر األعامل التي تُ ارس عىل املستوى اإلقليمي.
وأكد الجيعان عىل رضورة أن تكون الكويت
مقرا اسرتاتيجيا وجاذباً للرشكات التي تسعى إىل
تأسيس رشكات ذات أغراض خاصة ،إذ تتمتع دولة
الكويت بأدىن مستوى من الرضائب املفروضة
عىل األعامل وتتمتع بشبكة واسعة من معاهدات
االستثامر واالزدواج الرضيبي .عىل سبيل املثال،
إن الكويت واحدة من ثالث دول فقط يف العامل
التي متلك معاهدة استثامر ثنائية قابلة للتنفيذ مع
العراق.
واضاف الجيعان بأن هذا من شأنه أن يجعل من
دولة الكويت البلد األكرث وضو ًحا من حيث عملية
تأسيس الرشكات والتسجيل بالنسبة إىل املستثمرين
األجانب الذين يسعون إىل االستثامر يف العراق.
فلقد قمنا بالرتويج لهذا األمر بنشاط مع عمالئنا
املتعددي الجنسيات ،الذين ،لألسف ،ردعتهم القيود
املرهقة (مبا يف ذلك قيود امللكية األجنبية) التي
عرضناها يف هذا التقرير .

من جانبه ،ختم الجيعان حديثه قائال  :كدولة صغرية ،يجب أن تطمح
الكويت إىل استحداث قوة «اإلقناع» التي تصحبها أهمية اقتصادية أعىل
بشكل غري متناسب مام يوحي به حجمها ،وليس من حيث احتياطيات
ً
فضل عن ذلك ،نحن ندرك أن
النفط ،ولكن من حيث األهمية التجارية،
هناك أجندة سياسية ثقيلة والكثري من األولويات املتنافسة للتعامل معها.
ومع ذلك ،فإننا نقرتح بأنه ،يف سبيل تحقيق إصالح ما ،عىل املرء أن
ينطلق من األساسيات.

ملف العدد
مدة
التسجيل

الرسوم
الحكومية
السنوية
الشخصية
القانونية

متطلبات
التسجيل

جزر كايمان
افي غضون
يوم إلى يومين
(أو في غضون
 24ساعة سداد
 488دوالر)

جزر العذراء البريطانية
في غضون أربع إلى
خمس ساعات (ولكن حتى
 24ساعة).

برمودا
في غضون يوم
إلى يومين .وحتى
خمسة أيام إذا
كانت موافقة
وزير المالية
مطلوبة

تبدأ من 2,095
 450 3,010 – 732دوالر أو 1,200
دوالر ألي شركة مرخص دوالر.
دوالر.
لها إصدار  50,000سهم.
الشركة هي كيان
الشركة هي كيان قانوني
للشركة
قانوني مستقل
شخصية قانونية مستقل عن أعضائها
عن أعضائها
وتبقى قائمة حتى يتم
منفصلة.
وتبقى قائمة حتى
حلها.
يتم حلها.
عقد التأسيس
ورسوم
التسجيل عبر
الوكيل المعتمد.

عقد التأسيس والنظام
األساسي عبر الوكيل
المعتمد ،ويجوز التسجيل
عبر االنترنت.

إقرارات
شخصية من
المالك النهائيين
بنسبة تفوق
 %10من
الشركة ،وعقد
التأسيس

جيرسي
التسجيل في
غضون
ساعتين إلى
خمسة أيام
حسب الرسوم
المسددة.

جيرنسي
في غضون 15
دقيقة أو في
غضون ساعتين
أو يوم واحد
حسب الرسوم
المسددة.

235 – 225
جنيه إسترليني.

1,000 – 250
جنيه استرليني

الكويت
أيرلندا
التسجيل بين ثالثة يستغرق إنشاء شركة مساهمة كويتية
مقفلة أو شركة مساهمة كويتية عامة
وخمسة أيام
حوالي  4-3أشهر.
عمل ،ويمكن
يستغرق إنشاء شركة محدودة
بأقصر من ذلك.
المسؤولية ما ال يقل عن  15إلى 30
يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب على
منصة وزارة التجارة والصناعة
عبر اإلنترنت.
 150 – 80د.ك كل  4سنوات.
 20يورو.

الشركة هي
كيان قانوني
مستقل عن
أعضائها وتبقى
قائمة حتى يتم
حلها.
عقد التأسيس
والنظام
التأسيس عبر
مقدم خدمة
معتمد،
ووصف
لألنشطة.

الشركة هي كيان
قانوني مستقل
عن أعضائها
وتبقى قائمة حتى
يتم حلها.

الشركة هي كيان
قانوني مستقل
عن أعضائها
وتبقى قائمة حتى
يتم حلها.

الشركة هي كيان قانوني مستقل عن
أعضائها وتبقى قائمة حتى يتم حلها.

عقد التأسيس
والنظام
األساسي عبر
مقدم خدمات
معتمد.

عقد التأسيس
والنظام األساسي
وإقرار باالمتثال
بالقانون المطبق،
ويمكن عمله عبر
االنترنت.

نسخ من البطاقة المدنية لألشخاص
الطبيعيين وأصل عقد التأسيس،
شهادة التسجيل ،الرخصة التجارية،
وثائق تعريفية ،نسخ جوازات السفر
للمفوضين بالتوقيع ،إقرار بالموافقة
على تأسيس الشركة.
وتصديق كافة المستندات لدى سفارة
دولة الكويت في دولة الجهة ووزارة
الخارجية في دولة الكويت ،وترجمة
للغة العربية ،وموافقات الجهات
الحكومية األخرى في حال تطلب
األمر ذلك .وموافقة وزارة التجارة
والصناعة.
وعقد إيجار وإيصال حديث لسداد
األجرة.


الموافقات
التنظيمية
الحكومية

اجتماعات
الجمعية
العمومية
السنوية

جزر كايمان
ال توجد إال
لشركات
االئتمان أو
صناديق
االستثمار
المشتركة أو
شركة تأمين.

جزر العذراء البريطانية
ال توجد إال لشركات
االئتمان أو صناديق
االستثمار المشتركة أو
شركة تأمين.

برمودا
ال توجد إال
ألعمال
االستثمار أو
إدارة الصناديق
أو األمالك
الرقمية أو
الخدمات المالية
أو اكتتاب
العمالت الرقمية
أو خدمات
الشركات أو
االئتمان .أو
استالم الودائع.

جيرسي
ال توجد إال
لبعض
الخدمات
المالية
واالستثمار.

جيرنسي
ال توجد إال
لبعض األنشطة
المالية واالستثمار
والتأمين.

أيرلندا
ال توجد إال
لبعض األنشطة.

الكويت
موافقة وزارة الداخلية وبعض
الجهات الحكومية المتفرقة لبعض
األنشطة.

ال يُلزم عقد
اجتماعات
الجمعية
العمومية
السنوية.

ال يُلزم عقد اجتماعات
الجمعية العمومية السنوية.

ال يُلزم عقد
اجتماعات
الجمعية
العمومية السنوية
إذا تم التنازل
عنها من قبل
أعضاء مجلس
اإلدارة
والمساهمين.

ال تدعو
الحاجة إلى
عقد اجتماعات
الجمعية
العمومية
السنوية لشركة
خاصة ما لم
يكن لديها
متطلبات
تقضي بذلك
في نظامها
األساسي.

يتعين على
الشركة عقد
اجتماع الجمعية
العمومية السنوية
في كل سنة
تقويمية ما لم
يتنازل
المساهمون عن
هذا الشرط،
ويمكن عقدها
خارج الدولة.

يجب أن تُعقد
اجتماعات
الجمعية العمومية
السنوية كل عام،
والتي يجوز
عقدها خارج
الدولة ،ويجوز
الحضور
بالوسائل التقنية
الحديثة ،ويمكن
للمساهمين
التنازل عن عقد
الجمعية
العمومية.
.

على الشركة عقد اجتماع الجمعية
العمومية في كل سنة.
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ملف العدد
جزر كايمان
يجب أن يكون
للشركة مكتب
مسجل يقع في
جزر كايمان
يمكن توجيه
كافة
اإلشعارات
والمراسالت
إليه.

جزر العذراء البريطانية برمودا
يجب أن يكون
يجب أن يكون للشركة
للشركة مكتب
مكتب مسجل في جزر
العذراء البريطانية ووكيل مسجل يقع في
برمودا (ال يجوز
معتمد.
أن يكون عنوان
وفي معظم الحاالت،
صندوق بريد)
يكون مكتب الوكيل
المعتمد هو أيضًا المكتب يمكن توجيه كافة
اإلشعارات
المسجل للشركة.
والمراسالت إليه.

جيرسي
يجب أن يكون
للشركة مكتب
مسجل يقع في
جيرسي يمكن
توجيه كافة
اإلشعارات
والمراسالت
إليه.

جيرنسي
أيرلندا
يجب أن يكون
يجب أن يكون
للشركة مكتب
للشركة مكتب
مسجل يقع في
مسجل يقع في
الدولة يمكن
جيرنسي يمكن
توجيه كافة
توجيه كافة
اإلشعارات
اإلشعارات
والمراسالت
والمراسالت إليه.
إليه.

شروط
اإلقامة

ال حاجة ليكون
المدير أو
المساهم مقيما ً
ويمكن اشتراط
اإلقامة في
بعض
الحاالت..

ال حاجة ليكون المدير أو
المساهم مقيماً.

يجب أن يكون
أمين الشركة أو
مديرها مقيما ً في
برمودا ،ويمكن
لمقدمي الخدمات
أن يعينوا أمينا ً
للشركة.

ال حاجة ليكون
المدير أو
المساهم مقيما ً
ويمكن اشتراط
اإلقامة في
بعض
الحاالت..

مسؤولية
المساهمين
المحدودين

ال يجبر أي مساهم بأي
ال يجبر أي
مقدامات تتعداى مبالغ
مساهم بأي
مقدامات تتعداى الحصص غير المدفوعة
مبالغ الحصص والمسؤول عنها.
غير المدفوعة
والمسؤول
عنها.

ال يجبر أي
مساهم بأي
مقدامات تتعداى
مبالغ الحصص
غير المدفوعة
والمسؤول عنها.

ال يجبر أي
مساهم بأي
مقدامات تتعداى
مبالغ
الحصص غير
المدفوعة
والمسؤول
عنها.

يجب اأال تقل حصة الكويتيين في رأس
ال تفرض على
ال حاجة ليكون
المدير أو المساهم مدراء الشركة أو المال عن  51في المئة .ويجب أن
مساهميها أي
يكون المدير مقي ًما دائ ًما في الكويت.
مقيما ً ويمكن
شروط إقامة ،إال
اشتراط اإلقامة
لمدير الشركة أو في بعض
أمينها في بعض الحاالت.
الحاالت ،ويمكن
لمقدمي الخدمات
أن يعينوا أمينا ً
للشركة.
ال يلتزم أي مساهم بأكثر مما قدمه من
ال يجبر أي
ال يجبر أي
مبالغ الحصص غير المدفوعة
مساهم بأي
مساهم بأي
مقدامات تتعداى
والمسؤول عنها.
مقدامات تتعداى
مبالغ الحصص مبالغ الحصص
غير المدفوعة
غير المدفوعة
والمسؤول عنها .والمسؤول عنها.

مكتب
مسجل



المدققون

أسهم
الخزينة
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جيرنسي
أيرلندا
جيرسي
جزر العذراء البريطانية برمودا
جزر كايمان
يجوز التنازل عن ومع مراعاة
يجب تدقيق
ليس من الضروري تعيين ليس من
ليس من
بعض
مدققين أو تقديم الحسابات الضروري تعيين حسابات
الضروري
التدقيق.
االستثناءات
تعيين مدققين إلى أي سلطة حكومية في مدققي الحسابات الشركات
العامة ا
التشريعية ،يتعين
(إال في
جزر العذراء البريطانية أو تحضير أي
أو تقديم
ا
على كافة
بعض
الحسابات إلى (إال إذا كانت تخضع إلى بيانات مالية أو
الشركات تعيين
الحاالت) على
لجنة الخدمات المالية في إيداعها لدى
أي سلطة
مدققي حسابات
أن يكون
حكومية في في جزر العذراء البريطانية) .المساهمين ،إذا
وتطبق
يوافق المساهمون التدقيق متا ًحا
جزر كايمان
ا
االستثناءات على
والمدراء عليه .لدى طلب
(إال إذا كانت
الشركات
المساهمين وأن
تخضع إلى
الصغيرة
يتم إيداعه لدى
سلطة النقد في
والشركات
لجنة الخدمات
جزر كايمن)
المعلاقة
المالية في
والشركات
جيرسي .ليس
الجماعية.
من الضروري
تدقيق حسابات
الشركة
الخاصة.
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
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الكويت
يجب أن يكون للشركة مكتب مسجل
يقع في دولة الكويت يمكن توجيه كافة
اإلشعارات والمراسالت إليه.

الكويت
على كل شركة أن تعين مدقق حسابات
يعيانه المساهمون
وتوافق عليه وزارة التجارة
والصناعة.

نعم ،للشركة المساهمة الكويتية فحسب

دراسة قانونية

توقيع مدير الشركة ذات المسئولية
المحدودة على شرط التحكيم
بين نصوص القانون وأحكام القضاء

ال خالف عىل أن االتفاق عىل التحكيم من
أعامل الترصف التي تتطلب وكالة خاصة وفقاً
ألحكام القانون املدين ،إال أنه عندما يتعلق األمر
باألشخاص االعتبارية وعىل وجه الخصوص
الرشكات التجارية يجب أن تكون تلك النظرة أكرث
دقة وشموالً سيام وأن هناك قانون خاص ينظم
ترصفات اإلدارة ومهامها لكافة أنواع الرشكات.
ونقرص مقالنا يف هذا املقام عىل إدارة الرشكة
ذات املسئولية املحدودة كونها األكرث انتشارا ً
والتي غالباً ما تنازع إدارتها يف رشط التحكيم
بعد توقيعه.
وهناك استقرار قضايئ عىل بطالن رشط
التحكيم املوقع مدير الرشكة ذات املسئولية
املحدودة طاملا أنه ال ميتلك تفويض خاص من
الجمعية العامة ومل ينص عقد التأسيس رصاحة
عىل أحقيته يف ذلك.
وهناك العديد من اآلراء الفقهية التي تختلف
مع هذا التوجه القضايئ ،وتأكد هذا االختالف بعد
صدور القانون رقم ( )25لسنة ( )2012بإصدار
قانون الرشكات والذي تم استبداله بالقانون رقم
( )1لسنة (.)2016
وإن كنا نرى أنه وحتى يف ظل القانون رقم
( )15لسنة ( )1960والذي تم الغاؤه ال يجب
إبطال رشط التحكيم إال يف حال حظر عقد
التأسيس عىل املدير التوقيع عىل رشط التحكيم.

بقلم /طارق دياب
مستشار قانوني  -ميسان للمحاماة

وهو ما يتامىش مع نص املادة ( )203من
القانون سالف الذكر والتي نصت عىل أنه:
«يعني عقد التأسيس سلطة املديرين ،فإذا
سكت كان ملدير الرشكة سلطة كاملة يف النيابة
عنها ،وكل قرار يصدر من الجمعية العامة للرشكاء
بتقييد سلطة املديرين أو بتغيريهم ال يرسي يف
حق الغري إال بعد التأشري يف السجل التجاري
وفقاً ألحكام القانون».

وأيضاً ما جاء بنص املادة ( )105من القانون
رقم ( )1لسنة ( )2016والتي جاء بها:
«إذا مل تحدد سلطات مدير الرشكة يف عقد
الرشكة أو يف القرار الصادر عن الجمعية العامة
للرشكاء بتعيينه ،كان للمدير سلطة كاملة يف
القيام بجميع األعامل والترصفات الالزمة لتحقيق
اغراض الرشكة».
ومن خالل النصوص السابقة فإن الجمعية
ا لعا مة للرشكة ملتزمة بتحديد اختصاصات
مدير الرشكة يف عقد التأسيس أو قرار التعيني
وعىل وجه الخصوص اعامل الترصف ،وأهمها
بيع عقارات الرشكة ورهنها ،وإعطاء الكفاالت،
والقروض ،والتحكيم.
وبالتايل ،ويف حال سكوت الجمعية العامة عن
حظر تلك الترصفات – فيكون الرجوع للقاعدة
املتعارف عليها وهي أن األصل يف األشياء االباحة.
وال سيام أن نصوص القانون سالف الذكر
كانت واضحة الداللة بشأن سلطة مدير الرشكة
الكاملة يف جميع األعامل والترصفات لتحقيق
أغراض الرشكة.
وتحقيقاً لذلك إذا كان العقد الذي يتم ابرامه
الزماً لتحقيق أغراض الرشكة ،وتضمن رشط
تحكيم فمن املنطقي أن يكون خاضع لسلطة مدير
الرشكة طاملا أن عقد التأسيس مل يحظر عليه ابرام
العقود التي تنطوي عىل رشط تحكيم.
العدد  - 10مارس 2022
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الجمعية
العامة للشركة
ملتزمة بتحديد
اختصاصات مدير
الشركة في عقد
التأسيس أو قرار
التعيين
وهو ما أكدته أراء الفقه الحديث ،ومنها:
الــرأي األول:
«ينبغي تعيني سلطة مدير (مديري) الرشكة
يف عقد تأسيسها ،فإذا مل تعني هذه السلطة
فإن للمدير سلطة كاملة يف إدارة الرشكة وإجراء
جميع الترصفات لتحقيق أغراضها ،أي أن أغراض
الرشكة هي النطاق الذي يجب عىل املدير أن
يعمل ويترصف يف حدوده ،كام يجب تفسري
عبارة (سلطة كاملة) عىل أنها تعني أن للمدير
سلطة العمل والترصف دون قيود ولذلك إذا رأت
الجمعية العامة تقيد سلطة املدير يف إجراء بعض
الترصفات ،كبيع عقارات الرشكة أو رهنها لضامن
قرض عىل الرشكة أو االقرتاض لحساب الرشكة
أو كفالة الغري ،فجيب عليها أن تقوم بقيد أو
شهر قرارها يف السجل التجاري ،وال يجوز قبل
شهر القرار االحتجاج به يف مواجهة الغري حسن
النية».
«وال يتصور كام هو الحال يف ظل قانون
الرشكات رقم ( )15لسنة ( )1960عدم تحديد
عقد الرشكة أو نطاقها (وهذا فرض نادر) حدود
وصالحيات أو اختصاصات املدير ،حيث أن
صالحيات املدير وسلطاته من متطلبات عقد
التأسيس يف ظل القانون الحايل للرشكات».
(الوسيط يف رشح قانون الرشكات الكويتي
الصادر مبرسوم بقانون رقم ( )25لسنة ()2012
– د /طعمة الشمري – د /عبد الله الحيان –
طبعة سبتمرب ( )2013صـ )486 ،204
الــرأي الثاين:

ذلك أن للمدير أن يبارش كافة األعامل القانونية
التي ال تتعارض وغرض الرشكة أو تؤثر يف
حياة الشخص املعنوي ،فله أن يبارش أعامل البيع
والرهن ألموال الرشكة متى كان ذلك الزماً ،وله
أيضاً أن يبارش كافة أعامل اإلدارة ،وعقد القروض
وسحب األوراق التجارية ،وتكون أعامله صحيحة
وملزمة للرشكة مادام قد توخى فيها الغرض الذي
أنشئت من أجله الرشكة ومل يخالف حكامً من
أحكام القانون».
(املرجع يف أحكام قانون الرشكات الكويتي
رقم ( )1لسنة ( )2016دراسة مقارنة – بقوانني
الرشكات يف مرص ودول مجلس التعاون لدول
الخليج – طبعة  – 2017صـ  914وما بعدها)
الرأي الثالث:
«إذا مل تحدد سلطات مدير الرشكة يف عقد
الرشكة أو القرار الصادر عن الجمعية العامة
للرشكاء بتعيينه ،كان للمدير سلطة كاملة يف
القيام بجميع األعامل والترصفات الالزمة لتحقيق
أغراض الرشكة ،ومن ثم ملدير الرشكة السلطة
الكاملة يف النيابة عن الرشكة عموماً وإجراء كافة
األعامل القانونية التي ال تتعارض وعقد التأسيس
وعرف الرشكة ،وال تؤثر يف كيانها كشخص
معنوي ومبا يتطلبه واجب األمانة والنزاهة وعدم
إساءة استعامل أموال الرشكة».
(رشح قانون الرشكات التجارية رقم ()25
لسنة ( )2012واملعدل بالقانون رقم ( )97لسنة
( )2013والئحته التنفيذية رقم ( )425لسنة
( – )2013معلقاً عليه بآراء الفقه وأحكام القضاء
د /طارق عبد الرؤف صالح – الطبعة الثانية –
 – 2015صـ  346وما بعدها)

«أن سلطات املدير تتحدد بالعقد التأسييس
للرشكة فإذا أغفل عقد التأسيس ذلك كان للمدير الرأي الرابع:
سلطة كاملة يف القيام بجميع األعامل والترصفات
«القاعدة العامة أن يحدد عقد التأسيس سلطات
الالزمة لتحقيق أغراض الرشكة ،ويرتتب عىل
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املدير ،عىل الرغم من أن املادة ( )192من قانون
الرشكات أغفلت يف فقراتها التسع ،ذكر ذلك،
بيد أن املادة ( )9/6من مرسوم السجل التجاري
وتضمنت رضورة بيان مدى سلطة مديري
الرشكة يف اإلدارة والتوقيع ،وذلك يف الطلب
املقدم لتسجيل الرشكة يف السجل التجاري ،وأياً
كان األمر ،فإنه يف حالة خلو عقد التأسيس من
تحديد سلطة املدير ،تكون له سلطات كاملة يف
النيابة عن الرشكة ،ويف ذلك نصت املادة ()203
من قانون الرشكات عىل أنه «يعني عقد التأسيس
سلطة املديرين ،فإذا سكت كانت ملديري الرشكة
سلطة كاملة يف النيابة عنها »...ويتبني من ذلك،
أن املرشع ّميز يف الصياغة بني هذه الرشكة
ورشكة املساهمة ،فاألصل العام يف الرشكة
األخرية ،أن يزاول مجلس اإلدارة جميع األعامل
التي تقتضيها إدارة الرشكة وفقاً ألغراضها ،إال
ما نص عليه القانون أو نظام الرشكة أو قرارات
الجمعية العامة وقد تبني أن األصل العام يف
الرشكة ذات املسئولية املحدودة ،أن يعني عقد
التأسيس سلطة املديرين ،وإال كانت لهم سلطة
كاملة يف النيابة عن الرشكة.
وترتبت عىل ذلك نتيجة بالغة األهمية ،تتمثل يف
أن للمديرين يف الرشكة ذات املسئولية املحدودة
سلطة كاملة يف النيابة عن الرشكة ،ويدخل من
ضمن ذلك األعامل التي تتطلب موافقة الجمعية
العامة يف رشكة املساهمة ،كاالقرتاض والرهن
وإعطاء الكفاالت ،وتلك األعامل التي تتطلب وكالة
خاصة ،كالصلح واإلقرار والتحكيم ،واألعامل التي
تدخل يف مجال املسئولية االجتامعية للرشكة،
كالتربعات ،ومن باب أوىل أعامل اإلدارة العادية،
كالبيع والرشاء بغية تحقيق أغراض الرشكة ،وكل
ذلك رشيطة أن يعقد الترصف باسم الرشكة ،ومبا
يحقق أغراضها ،وال يخل بالتزام الرشكة بأعامل
املدير كونه تفرد مبنفعة الترصف ،كأن يقرتض
باسم الرشكة ويودع املبلغ يف حسابه الخاص».
(قانون الرشكات التجارية الكويتي املقارن

دراسة قانونية

– أ.د /أحمد عبد الرحمن امللحم أستاذ القانون
التجاري – جامعة الكويت – طبعة  – 2009صـ
 1233وما بعدها)
وأراء الفقه السابقة التي نسايرها تتامىش مع
إعامل الفكر املنطقي وال سيام يف ضوء ما تحتاجه
األعامل التجارية من رسعة انجاز الصفقات فضالً
عن مبادئ حسن النية ورشف التعامل التي تُوجب
االلتزام مبا جاء بالعقود ورضورة عدم التنصل
منها.
ويثور التساؤل أيضاً حول الحالة التي يكون
فيها عقد التأسيس منطوياً عىل حظر لبعض
أعامل الترصف دون األخرى ،فامذا سيكون مصري
الترصف الذي يربمه مدير الرشكة إذا كان هذا
الترصف مل يتم النص عىل حظره ومل يتم النص
عيل إباحته؟
ويف هذه الحالة نعتقد أن يتم الرجوع للقاعدة
العامة وهي أن األصل يف االشياء االباحة وربط
أوصالها مع نصوص املواد التي تُلزم الجمعية
العامة للرشكة بتحديد صالحيات املدير يف عقد
التأسيس او قرار تعيينه ،وبالتايل إذا حظرت
الجمعية العامة بعض أعامل الترصف ضمن عقد
التأسيس وسكتت عن األخرى فإن مدير الرشكة
املسئولية املحدودة يكون له كامل السلطة يف
إبرام الترصفات التي مل يتم النص عىل حظرها.
فضالً عىل أن عدم قيام الجمعية العامة للرشكة
بتحديد الترصفات املحظورة عىل وجه دقيق يعد
تقصريا ً منها يف تطبيق أحكام القانون وبالتايل،
ال يجب أن تستفيد الجمعية العامة من هذا
التقصري ،فليس من املنطقي أن يستفيد املخطئ
من خطأه.
وهو ما يتامىش مع قاعدة عاملية متعارف
عليها يف مجال التحكيم تسمى (االستوبل)
( )estoppelأو قاعدة االغالق ال ُحكمي ،وهي
من القواعد الراسخة يف مجال اإلجراءات
املدنية والعقود وال سيام يف قانون الدول

االنجلو-أمريكية وهدفها استقرار املعامالت
وحامية التوقعات املرشوعة لألطراف ،حيث
تقىض بأنه ال يجوز للشخص أن يناقض أقواله
أو أفعاله مبا يسبب للغري رضرا ً  ،ومبعنى أخر،
أن من سعى يف نقض ما تم عىل يديه فسعيه
مردود عليه.
ويف توجه محمود ملحكمة النقض املرصية
طبقت تلك القاعدة حيث قضت بأنه:
«الطرف الذى يتسبب بفعله يف حدوث مخالفة
التفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو ألي قانون
أخر ال يسعه – بعد أن تعامل معه الطرف األخر
اعتامدا عيل صحة ما بدر عنه أن ينقض ما تم
عيل يديه  ،تطبيقاً للقاعدة العاملية املستمدة من
القانون الروماين (non concedit venire
 )contra factum propriumأي منع التناقض
إرضارا ً بالغري  ،وهو ما بات معروفا بقاعدة من
سعي يف نقض ما تم عيل يديه فسعيه مردود
عليه أو االستوبل ( ، )estoppelوعيل الرغم من
غياب نص ترشيعي رصيح يقرر هذه القاعدة ،
إال أنه يجوز للقايض تطبيقها مبوجب املادة ()2
من القانون املدين والتي تنص عيل أنه فإذا مل
يوجد نص ترشيعي ميكن تطبيقه  ،حكم القايض
مبقتيض العرف  ،فإذا مل يوجد  ،فبمقتيض مبادئ
الرشيعة اإلسالمية  ،فإذا مل يوجد  ،فبمقتيض

خالصة ما تقدم

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة  ،ومعيار
تطبيق هذه القاعدة تحقق رشطني  :األول  :أن
يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض
وسلوك سابق لذات الطرف  ،والثاين :أن يكون من
شأن ذلك التعارض إلحاق الرضر بالطرف األخر
الذى تعامل مع الطرف األول اعتامدا عيل صحة
ما صدر عنه من سلوك سابق  ،وباعتبار أن قاعدة
«منع التعارض إرضارا ً بالغري» قاعدة عامة  ،فإن
نطاق تطبيقها ليس مقصورا ً عيل مجال التحكيم
 ،بل ميكن أن ميتد لسائر املعامالت األخرى،
وللقايض سلطة تقدير مدي توافر موجبات إعامل
هذه القاعدة طبقاً لظروف كل دعوى بحسب
األحوال» (طعن بالنقض رقم  18309لسنة 89
ق – جلسة )2020/10/27
وجدير بالذكر أن قانون الرشكات رقم ( )1لسنة
( )2016ضمن املادة ( )21منه حاول إضفاء
الحامية عىل األطراف حسني النية الذين يربمون
ترصفات مع مديري الرشكات ذات املسئولية
املحدودة وبعد ذلك تعود تلك الرشكات وتتنصل
من تلك الترصفات بحجة أن مدير الرشكة تجاوز
صالحياته.
ومفاد هذا النص – أن الرشكة تلتزم باألعامل
والترصفات التي يجريها مديرها حتى وإن
تحاوزت القيود املنصوص عليها يف التأسيس
ما مل تثبت الرشكة أن املترصف إليه كان يعلم أو
يف مقدوره أن يعلم أن املدير يتجاوز الصالحيات
املمنوحة له.

أصبح لزاماً إعادة النظر يف توجه القضاء نحو إبطال رشط التحكيم
املربم من قبل مدير الرشكة ذات املسئولية املحدودة والتي مل يحظر عقدها
عىل املدير ابرام العقود التي تتضمن رشط التحكيم ،وذلك حامية لألطراف
حسني النية.
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قراءة في أحكام الوصية بالقانون
الكويتي والشروط الواجب توافرها فيه
لعل من األمور الهامة التي يقع فيها األفراد ،ما يتصل منها بأحكام
تطبيق الوصية والتي دامئًا ما تكون مثار جدل وخالف لديهم ،نتيجة ملا
آلت إليها األمور وقت إنشائها ومحل ترتيب إنعقادها ،والشكل املفرتض
فيها ،ومدى الزاميتها مع اآلثار املرتتبة عليها ،األمر الذي ازدحمت معها
املحاكم بأشكال الطعن عىل هذه الوصايا ،وعدم قبولها والتسليم بها.
وحيث أن القانون الكويتي قد جاء بتنظيم خاص ألحكام الوصية
وإشرتاطاتها ،وأركانها ،وعنارص بطالنها وموانع االستحقاق لها،
وقبولها وردها ،ومدى اآلثار املرتتبة عىل القبول والرد ،والرشوط
الواجب توافرها يف املويص واملوىص له مع الرشوط الواجب توافرها
يف املوىص به ،ونستعرضها عىل الشكل اآليت :ع ّرف قانون األحوال
الشخصية الكويتي رقم (_ ،)___1984_/_51والذي نظم أحكام الوصية،
يف املادة  213منه عىل أن:
«الوصية ترصف يف الرتكة ،مضاف إىل ما
بعد املوت».
ومقتىض النص سالف الذكر هو تعريف
الوصية كام أقره الشارع ،وهو أضبط وأشمل
مام عرفه الفقهاء األقدمون ،فقد عرفها بعضهم
عىل أنها تربع مضاف إىل ما بعد املوت ،أو إسم
ملا أوجبه املوىص يف ماله بعد املوت ،وهذان
التعريفان ال يشمالن بعض الوصايا كالوصية
بتقسيم الرتكة بني الورثة.
«تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة،
فاذا كان املويص عاج ًزا عنهام انعقدت باشارته
املفهمة ،وال تسمع عند االنكار يف الحوادث
الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى
الوصية ،أو الرجوع القويل عنها بعد وفاة
املويص إال إذا وجدت أوراق رسمية أو عرفية
مكتوبة بخطه ،عليها ختمه ،أو امضاؤه أو
بصمته ،تدل عىل ما ذكر ،أو كانت ورقة الوصية
او الرجوع عنها مصدقا عىل توقيع املويص
عليها ،ويجوز يف حالة الرضورة اثبات الوصية
اللفظية بشهادة شاهدين عدلني حرضاها».
واملستفاد من النص السالف أن أركان الوصية
تنعقد بالعبارة أو الكتابة ،إال أن األثر املرتتب
عىل ركن العبارة يف حال اإلنكار هو عدم سامع
املحكمة لدعوى الوصية يف الحوادث الواقعة من
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تاريخ العمل بهذا القانون ،األمر الذي يكون معه
الركن املتصل بكتابة الوصية ذو قيمة قضائية
ُمحكمة لحقوق املوىص لهم .ومل يشرتط نص
التعريف السالف عىل أن تكون كتابة الوصية
موثقة رسميًا ،بل أجاز عىل أن تكون الكتابة
عرفية مع رشط أن تكون بخطه وتحمل ختمه أو
امضاؤه أو بصمته .وكتابة الوصية مع تصديقها
بشكل رسمي أفضل أركان الوصية وذلك
التصال علم الكافة بها قبل الوفاة وهو ما يعقد
االلتزام عليهم مع عدم جواز ردها.
أما رشوط الوصية ،والرشوط تختلف عن
األركان فالرشط هو القيام بعمل استعدادا
ليشء ،ومثاله الوضوء قبل الدخول يف الصالة،
أما الركن فهو القيام بعمل ضمن اليشء نفسه
كحالة السجود يف الصالة  ،والوضوء هنا
يعترب رشطا أما السجود يعترب ركنا ،ومعرض
الكالم يف رشوط الوصية فإن قانون األحوال
الشخصية نظمها يف املادتني  215و 216منه:
يشرتط يف الوصية أال تكون مبعصية ،وأال
يكون الباعث عليها مناف ًيا ملقاصد الشارع،
واملقصود معرفة العوامل التي دفعت املويص
اىل اإليصاء بها ،واال تكون هذه العوامل مخالفة
ملقاصد الشارع وإال كانت باطلة ،كام يشرتط أن
مسلم ،ويف حال كان غري مسلم
يكون املويص
ً
صحت الوصية إال اذا كانت محرمة يف الرشيعة
االسالمية ،ومثالها إذا كان اإليصاء من غري

بقلم /المحامي محمد شعبان
ميسان للمحاماة

مسلم بالتربع لفقراء املسلمني ففي هذه الحالة
تصح الوصية ،أما إذا أوىص غري مسلم مبا
يخالف الرشيعة ومثالها انفاق املويص للدعوة
لألديان األخرى ففي هذه الحالة تكون الوصية
باطلة ،وتصح إضافة الوصية اىل املستقبل ،أو
تعليقها عىل رشط ،أو تقييدها به إذا كان الرشط
صحي ًحا.
رشحاً ملثل هذه الرشوط ،فإن الرشط املضاف
اىل مستقبل هو يف األصل شكل الوصية ألن
آثارها ال تنفذ اال بعد املوت ،أما الرشط املعلق هو
ما يدل عىل ترتيب وجود العقد عىل وجود أمر
غري مستحيل الوقوع به يف املستقبل ،ومثاله
أال ينفذ اإليصاء إال بعد أداء املوىص له فريضة
الحج عن نفسه.
وأخريا ً ،يكون الرشط صحيحاً إذا كان فيه
مصلحه مرشوعة للمويص أو للموىص له ،أو
لغريهام ،ومل يكن منهيًا عنه ،وال منافيًا ملقاصد
الرشيعة ،وتجب مراعاته ما دامت املصلحة
املقصودة به متحققة او غالبة ،ومثال الرشط
الصحيح الذي فيه مصلحه للمويص هو أن يبدأ
املوىص له يف تنفيذ الوصية بعد أداء صلوات
قضاء عىل املويص أو أداء فريضة الحج عنه.
واملصلحة املرشوعة للموىص له مثالها أن يبدأ
من الوصية بسداد دينه.
وإذا علقت الوصية عىل رشط غري صحيح
كانت باطلة .ومثاله أي فعل يكن منه ًيا عنه،
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أو يكون يف غري مصلحة املويص واملوىص له،
أو لغريهم ،وهو رشط يصدر عىل الباعث عىل
انشاء الوصية ،فالرشوط املعلقة عىل الوصية
أنواع منها ما يرجع عىل الباعث عليها ومنها
ما يرجع اىل صياغتها ومنها ما يرجع عىل
املويص ومنها ما يرجع عىل املوىص له ،واملراد
بالباعث قد أوردته املادة أي السبب الذي دعى
املويص ودفعه إىل إصدار وصيته ،فإذا كان
الباعث سببًا غري مرشوع كانت الوصية باطلة،
وإذا قيدت الوصية برشط غري صحيح صحت
الوصية ،وألغي الرشط ،وهو ما يرجع عىل
صياغة الوصية.
أما الرشوط الوا جب توافرها يف أطراف
ومحل الوصية ،فهي تنقسم إىل كل من املويص
واملوىص له ،واملوىص به.
فاالشرتاطات الواجب توافرها يف املويص هي
( )1أن يكون أهلً للتربع قانونًا ،واملراد بهذا الرشط
أن يكون املويص بالغ ،عاقل ،رشيد ،غري محجور
عليه لسفه أو غفله ،وبناء عىل ذلك ال تصح وصية
الصبي الذي ال مييز وال وصية املجنون أو املعتوه،
وهذا محل اتفاق بني الفقهاء ،اذ ليس لهؤالء
املمنوعني من االيصاء ارادة وال عبارة معتربة ،فتكون
وصيتهم باطلة باالتفاق؛ (  )2إذا كان املويص
محجو ًرا عليه لسفه أو غفلة ،أو بلغ من العمر مثانية
عرش سنة ،جازت وصيته بإذن من املحكمة او
اجازتها ،حيث أن السن القانونية للترصف احدى
وعرشون سنة؛ (  )3ال يحتاج استمرار الوصية
الصادرة من املحجور عليه قبل الحجر للسفه أو
للغفلة إىل إذن؛ ( )4وصية املرتد واملرتدة نافذة إذا
عادا لإلسالم؛ ( )5إذا طرأ الجنون عىل املويص بعد
الوصية ،فان كان جنونًا مطبقًا ،وهو الذي ال تحمل
منه افاقة قبل املوت بطلت الوصية ،أما اذا كان
الجنون غري مطبق فال تبطل الوصية.
أما االشرتاطات الواجب توافرها يف املوىص
له ،فهي اثنتان )1( :أن يكون املوىص له معلوماً،
و( )2أن يكون موجود ا ً عند الوصية إن كان
معيّناً ،فإن مل يك معيناً ،ال يشرتط أن يكون
موجو ًد ا عند الوصية وال وقت موت املويص،
وذلك مع مراعاة ما نص عليه يف املادة 279
من قانون األحوال الشخصية الكويتي ،وتصح
الوصايا التالية:
 .1لله تعاىل ،وألعامل الرب ،بدون تعيني جهة
وترصف يف وجوه الخري؛
 .2للمساجد وللمؤسسات الخريية وغريها
من جهات الرب ،وللمؤسسات العلمية واملصالح
ا لعا مة وترصف عىل إ د ا رتها و عام رتها
ومصالحها وفقرائها وغري ذلك من شؤونها ما
يتعني املرصف بعرف أو داللة؛
 .3لجهة معينة من جها ت ا لرب ستو جد
مستقبلً فان تعذر وجودها رصفت الوصية اىل
أقرب مجانس لتلك الجهة.

وتصح كذلك الوصية مع اختالف الدين وامللة
واختالف الدارين ،ما مل يكن املويص تاب ًعا لبلد
اسالمي واملوىص له غري مسلم تابع لبلد غري
اسالمي ،متنع رشيعته من الوصية ملثل املويص.
وأخريا ً ،فإن االشرتاطات الواجب توافرها يف
املوىص به هي ثالث )1( :أن يكون مام يجري
فيه اإلرث ،أو يصح أن يكون محالً للتعاقد حال
حياة املويص؛ و( )2أن يكون مقوماً عن املويص
أو املوىص له إن كان ما الً؛ و(  )3أن يكون
موجود ا ً عن الوصية يف ملك املويص إن كان
معيناً بالذات.
كام نصت املادة  227من قانون االحوال
الشحصية عىل أن:
من موانع استحقاق الوصية هو قتل املويص
أو املورث عم ًدا  ،سواء كان القاتل فاعلً أصل ًيا

أو رشيكًا ،أو كان شاهد زور ،أدت شهادته اىل
الحكم باإلعدام عىل املويص وتنفيذه ،وذلك اذا
كان القتل بال حق وبال عذر وكان القاتل مسؤوال
جنائيا ،ويعد من األعذار تجاوز حق الدفاع
الرشعي ،ومصدر هذه املادة مذاهب مختلفة،
فقد أُخذ برأي أيب يوسف من الحنفية يف إعتبار
القتل مان ًعا من اإلستحقاق مطلقًا حتى لو أجاز
الورثة ذلك.
أما حاالت الرجوع عن الوصية ،فإن املادة
 228نصت عىل أنه يجوز للمويص الرجوع
عن الوصية كلها أو بعضها رصاح ًة أو داللة،
ويعترب رجوعا عن الوصية كل فعل أو ترصف
يدل بقرينه أو عرف عىل الرجوع عنها ،ومن
الرجوع دالل ًة كل ترصف يزيل ملك املويص عن
املوىص به.
ونصت  229من ذات القانون عىل أنه :ال
العدد  - 10مارس 2022
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يعترب رجو ًعا عن الوصية جحدها ،وال ازالة بناء
العني املوىص بها ،وال الفعل الذي يزيل اسم
املوىص به أو يغري معظم صفاته ،وال الفعل
الذي يوجب فيه زيادة وال ميكن تسليمه اال بها،
ما مل تدل قرينة او عرف عىل أن املويص يقصد
بذلك الرجوع عن الوصية.
أما قبول الوصية وردها ،فقد نصت املادة
 230من قانون األحوال الشخصية عىل أن:
« تلزم ا لوصية بقبولها من ا ملوىص له
رصاح ًة أو داللة بعد وفاة املويص ،فاذا كان
رصا أو محجو ًرا عليه
املوىص له جني ًنا أو قا ً
يكون قبول الوصية وردها ممن له الوالية عىل
ماله ،ويكون له ردها بعد اذن املحكمة ،ويكون
القبول عن الجهات واملؤسسات واملنشآت ممن
ميثلها قانونًا »..

الشخص لترصف معني يف تركته بعد وفاته،
تعترب الوصية قد وجدت بحكم القانون ،فإذا
مات املوىص له قبل القبول أو الرد قام ورثته
مقامه فيهام ،والوصية تقبل التجزئة
فمن له القبول له أن يقبل الوصية كلها ،أو
بعضها ،فإن قبلها كلها لزمت ،وإن رد بعضها
كام نصت املادة  231من ذات القانون:
«إذا مات املوىص له قبل قبول الوصية وردها ،بطلت فيام ردها فيه.
قام ورثته مقامه يف ذلك».
ومقتىض النص سالف الذكر ،أن الوصية ونصت املادة  232من القانون ذاته تنص
حسبام جرى عليه القانون ترصف ينشأ بارادة عىل أن:
«ال يشرتط يف القبول ،وال يف الرد أن
منفردة ،إذ أنه مبجرد وجود دالة عىل إرادة

يكون فور املوت ،ومع ذلك تبطل الوصية
اذا ابلغ الوارث ،أو من له تنفيذ الوصية
املوىص له باعالن رسمي مشتمل عىل بيان
كاف للوصية ،وطلب منه قبولها أو ردها
ومىض عىل علمه بذلك ثالثون يو ًما كاملة،
خالف مواعيد املسافة القانونية ،ومل يجب
بالقبول أو الرد كتابة ،دون أن يكون له
عذر مقبول».
ومن مبطالت الوصية موت املوىص له قبل
موت املويص ،وهالك املوىص به قبل قبول
املوىص له.

نصت المادة  234من ذات القانون على أن:
«أ -ال تبطل الوصية بردها قبل موت املويص».
وبناء عىل ما سلف وعىل ما نص عليه القانون الكويتي،
فيام يتعلق بأحكام الوصية نخلص باآليت:
 - 1أن الوصية جائزة بالعبارة وبالكتابة وال يشرتط
يف الكتابة أن تكون رسمية ،مع رضورة أن تكون بخطه
وتحمل ختمه أو إمضائه أو بصمته يف حال كانت عرفية.
 - 2أن الوصية بالكتابة الرسمية أفضل وذلك التصال علم
الكافة بها.
 - 3يجوز اضافة رشط تعليقي عىل الوصية عىل أن يكون
حا (الرشط التعليقي هو أال ينفذ االيصاء إال
الرشط صحي ً
بعد أداء فريضة الحج عن املويص والرشط الصحيح ما فيه
مصلحة للمويص وللموىص له أو لغريهم.
 - 4الرشط الصحيح :ما كان فيه مصلحة مرشوعة
للمويص ( ومثاله أن يبدأ املوىص له بتنفيذ الوصية بعد
أداء صلوات قضاء عىل املويص) ،وأال يكون الرشط من
الترصفات املنهي عنها.
 - 5مل يشرتط القانون عىل لغة معينة للوصية مع
احتاملية أن يطلب املوثق يف حال تصديقها عىل ترجمة
معتمدة لها.
 - 6أن الوصية ال تبطل بردها قبل موت املويص.
 - 7أن الوصية ترصف يف الرتكة ،وعليه الوصية يف
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الحقوق الشخصية للمويص ميكن إضافتها كرشط تعليقي
لرسيان الوصية يف الرتكة وهو ما نص عليه القانون.
(مثاله تنفيذ االيصاء بعد أداء صلوات القضاء عىل املويص)
 - 8أن الوصية محل هذه الدراسة هي الوصية اإلختيارية
واملعرب عنها بأحكام الوصية يف القانون رقم  51لسنة
 1984بشأن األحوال الشخصية ،أما الوصية الواجبة
واملتصلة بفرع الولد امليت يف حياة والده فهي منظمة
مبوجب القانون رقم  66لسنة .2007
 - 9أن القانون رقم  124لسنة  2019ينظم أحكام الوصية
الجعفري ،وأهمها أن الوصية قسامن (الوصية التمليكية:
وهي وصية بامللك أو االختصاص بأن يجعل الشخص شي ًئا
مام له من مال أو حق لغريه بعد وفاته).
(الوصية العهدية :هي وصية بالتولية بأن يعهد الشخص
بتويل أحد بعد وفاته أم ًرا يتعلق به أو بغريه).
- 10تشرتط الوصية لدى املذهب الجعفري طرفًا راب ًعا
خالف املويص واملوىص له واملوىص به وهو املوىص إليه
ويعرب عنه بالويص.
 - 11اذا مل يعني املويص يف الوصية العهدية وص ًيا
لتنفيذها ،توىل القايض أمرها أو عني من يتوالها.
 - 12متيض الوصية يف املشاع من الرتكة ،كام أنها تصح
من مورد واحد ومثالها أن تجري ضمن عقار من عقارات
املويص فقط.

آراء قانونية

حوكمة إدارة األزمة في المشروع المتعثِّر
«بين إعادة الثقة في المدين وبين غل يده»

ِّ
ملتعث أ ما م
عند ما يكو ن ا ملرشوع ا
خيا َريْن ال ثالث لهام؛ إ َّما الحل والتصفية
أو البدء باإلجراءات التي ت َ ِقي من اإلفالس،
مثل التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة ،فال
أي خيا ٍر يف الواقع،
يكون لدى املرشوع َّ
حيث إنَّ إدارة املرشوع املتعرث ستتَّجه
نحو إجراءات الوقاية أو إعادة الهيكلة ما
استطاعت إليها سبيالً.
لكن هذه اإلدارة أثبتت فشلها يف الواقع،
فكيف ميكن للمرشع أن يَ ِث َق بها مر ًة أخرى
ح َها إدارة املرشوع ،بعد أن أوصلته
َ
وي َن َ
ُّ
التعث املايل؟
إىل حالة
ٍ
مبامرسات
كام أنَّ هذه اإلدارة قد تقوم
خالل إدارة األزمة ،بحيث تحا و َِل إفقار
املرشوع ،أو تهريب األموال ،وما شابه من
مامرسات إيذاء للدائنني.
عىل الرغم من ذلك ،نجد القواعد التالية:
* التسوية الوقائية :يبقى املدين مديرا ً
ألعام له وأموا له خال ل تطبيق مقرتح
التسوية الوقائية الذي اعتَ َم َد ت ْ ُه إدارة
اإلفالس (م ،)60/إال إذا ارتأى قايض
اإلفالس  -وهو املستشار رئيس إدارة
اإلفالس -عزل املدين عن اإلدارة.

بقلم هشام عماد العبيدان

* إعادة الهيكلة :يبقى املدين أيضا ً مديرا ً
ألعامله وأمواله خالل تطبيق خطَّة إعادة
الهيكلة (م ،)99 /لكن يف هذه الحالة
يكون تنفيذ الخطة تحت إرشاف األمني،
َّص من هيئة
ج ٌل أو ُمرخ ٌ
ري ُمس َّ
وهو خب ٌ
األسواق املالية كمراقب حسابات (م.)34/
والسبب يف وضع سلطة إرشاف عىل
املدين خالل إدارة أمواله لدى إعادة
الهيكلة ،هو أن تنفيذ الخطَّة يف هذه

الحالة يتض َّمن عىل األغلب تغيريا ً جذريا ً
يف شكل املرشوع ورأسامله وعملياته
التشغيلية ،األمر الذي يحتاج إىل إرشاف
خبري يف األمور املالية عىل حسن تطبيق
الخطَّة.
* شهر ا إلفالس  :يف هذ ه ا لحا لة ،
يت ُّم جرد أموال املدين للبدء بتصفيتها
وتوزيعها عىل الدائنني؛ وهنا فقط أق َّر
املرشع قاعدة غل يد املدين عن إدارة أعامله
وأمواله مبج َّرد صدور القرار بافتتاح
إجراءات شهر اإلفالس ،يف حني يتسلَّم
هذه اإلدارة أمني اإلفالس (م.)144/
وهكذا ،يبدو أن املرشع قد أحال لألمني
صالحية اإلدارة وعزل املدين عنها ،بعد أن
ٍ
ميؤوس
أوصل املدين املرشوع إىل حال ٍة
منها ،وج َعلَ ُه غارِقا ً يف الديون.
لكن النقطة الغريبة يف هذه القواعد
وتول األمني
ِّ
ليست فكرة غل يد املدين،
إ د ا رة أموا له  ،بل هي مسأ لة تو ز يع
ا الختصا صا ت ا إلد ا ر ية خال ل مرحلة
إدارة األزمة التي تسبق الحل والتصفية
للرشكات.
فإذا رجعنا إىل القواعد األساسية
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آراء قانونية

بناء على ِّ
كل العيوب في القواعد السابقة،
ً
يمكن اقتراح ما يلي:
التي تحكم اإلجراءات وفق قانون اإلفالس
رقم  ،2020 /71وجدنا يف املادة  41ما
ييل:
أوالً :ينوب األمني عن املدين يف جميع
ما تقتضيه إدارة املرشوع ،فإذا كان املدين
كل من:
رشكة ،يكون لألمني اختصاصات ٍّ
• مجلس اإلدارة.
• رئيس مجلس اإلدارة.
• املدير التنفيذي.
• مدير الرشكة.
وهذ ا س ُيشَ كِّل  -ال محا لة  -تنا قُضَ ا ً
رص يحا ً يف ا لصالحيا ت با لنظر إ ىل
حوكمة اإلدارة ،حيث إنَّ مجلس اإلدارة
ورئيسه يكون بالعادة مرشفا ً عىل الرئيس
التنفيذي ،الذي يقوم بتحريك عمليات
الرشكة عىل أرض الواقع ،ويرأس عامليها،
فكيف يكون األمني رئيسا ً ملجلس اإلدارة
ورئيسا ً تنفيذيا ً يف آنٍ معا ً؟
ح َّبة
ت
س
م
غري
التنفيذية
كام أنَّ الصفة
َ
ُ
َ
يف مجلس اإلدارة ،ألنها قد تؤ ِّد ي إىل
تعارض مصالح بني املصالح الشخصية
لعضو املجلس وبني مصالح الرشكة ،حيث
إن احتكاك العضو التنفيذي بالعمالء
واملتعا ِق ِدين مع الرشكة قد يج َعلُه يف موقع
الشبهات؛ فقد ُّ
يشك العضو غري التنفيذي
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الحق بإدارة أعامله وماله خالل إجراءات التسوية الوقائية ،لكن تحت
• منح املدين
َّ
إرشاف أمني اإلفالس.
• غل يد املدين خالل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ،بحيث يحل أمني اإلفالس محل املدين.
• إذا كان املدين رشكة تتع َّرض إلجراءات شهر اإلفالس:
 تعيني أمني نائب عن مجلس اإلدارة؛ بحيث يكون ُمستقالًّ عن األمني النائب عن اإلدارةظل تسلسلٍ
طبيعي بالرشكة.
إداري
التنفيذية ،وهكذا تت ُّم عملية اإلرشاف وكأنَّها يف ِّ
ٍّ
ٍّ
 منح إدارة اإلفالس القضائية صالحيات الجمعية العامة العادية وغري العادية التيكانت للرشكة التي يت ُّم شهر إفالسها ،بحيث يكون لهذه اإلدارة الحق بطلب الرأي امل ُس َّبب
من لجنة اإلفالس.
 منح كل ذي مصلح ٍة الحق بالطعن عىل قرار إدارة اإلفالس ك ُممثلٍ للجمعية العامةللرشكة أمام محكمة اإلفالس.
بأنَّ العضو التنفيذي يحا و ُِل استصدار
قرا ٍر يف مصلحة أحد عمالء الرشكة يف
مقابل نسبة من أرباح التعاقد ،وغريها من
مامرسات الفساد اإلداري.
تحل لجنة اإلفالس -وهي اللجنة
ثانيا ًُّ :
التي ت َضَ ُع الئح ًة باألمناء حتى يختار
قايض اإلفالس منها ،وتتشكَّل من أعضاء
يُحقِّقون معايري األمني (م -)11/محل
الرشكاء يف حال وجود قرا ٍر بحاج ٍة إىل
أغلبية جميع الرشكاء أو الجمعية العامة
العادية أو حتى غري العادية.
ِس
وبالنظر إىل أنَّ الجمعية العامة تُ ار ُ
دورا ً رقابيا ً خالل اجتامعاتها عىل مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،فإنَّ األمني

النائب عن اإلدارة سيكون تحت سلطة
محل الجمعية
َّ
تحل
لجنة اإلفالس التي ُّ
العامة يف القرارات الجوهرية.
وهذا يعني أنَّ لجنة اإلفالس تستطيع
ٍ
قرارات مثل تعديل رأس املال وبيع
إصدار
كل ذلك طبعا ً
بعض ممتلكات الرشكةُّ ،
تحت إرشاف إدارة اإلفالس.
وعىل الرغم من وجود هذا اإلرشاف من
إدارة اإلفالس ،فإنَّ لجنة اإلفالس قد تقيم
ٍ
عالقات مع بعض عمالء أو دائني الرشكة؛
فتُ ِ
ٍ
ِض رؤيَتَ َها عىل
ر
َف
ت
بحيث
،
قرارات
ر
ُ
صد ُ
األمني؛ بالنظر إىل ارتقاء سلطة اللجنة
ك ُممثِّلٍ للجمعية العامة ،عىل سلطة األمني
ك ُممثل إلدارة الرشكة.

االخيرة

من تجاربهم

جودة التشريع

العدد األول من مجلة
المتخصصة بنشر األحكام والدراسات
والبحوث والمقاالت القانونية
رئيس التحرير

بقلم /محمد البغلي

رئيس قسم االقتصاد يف جريدة الجريدة

تعاين معظم القوانني االقتصادية
الصادرة او املطروحة عىل جدول
ا عام ل مجلس ا المة يف ا لسنوا ت
االخرية من انخفاض واضح يف جودة
ا لترش يع تؤثر سلبا عىل ا ملقا صد
االساسية يف تحقيق هدف معني او
تجاوز معضلة ما.
فمثال مبرا جعة لعدد من القوانني
الصادرة الصادرة من مجلس االمة
نجد ان عددا منها مل يحقق مبتغاه
كقا نون « حظر تعا رض ا ملصا لح »
الذي ابطلته املحكمة الدستورية الحقا
لتضمنه عبارات مبهمة وغامضة او
قانون املناقصات العامة الذي كان
هدفه فتح مجال للرشكات االجنبية
للدخول اىل املناقصات الحكومية بال
وكيل محيل ،غري ان مواده وضعت
اشرتاطات والتزامات غري عملية عىل
الرشكات االجنبية منها إسناد ما ال يقل
عن  30يف املئة من أعامل املناقصة
إىل مقاولني محليني ،ورشاء نحو 30
يف املئة أيضا من مستلزمات العقود
من موردين محليني  ،مام يرتتب عليه
أرضار غري مربرة عىل صعيد املنافسة
واألسعار والجودة بل ينفي الغرض
من السامح للرشكات األجنبية بالدخول
املبارش يف املناقصات ويجعله شكلياً .
كذ لك يعد ا لقا نو ن ا لخا ص مبا
يعرف بالرهن او التمويل العقاري
ا ملد رج عىل جد ول ا عام ل مجلس
ا المة من ا لقوا نني ذ ا ت ا لطبيعة
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المحامي /د .حسين العبداهلل

الفنية الدقيقة والشائكة التي تحتاج
ا ىل عرض وتفصيل خصوصا يف
جوانب تغطية الدولة لكلفة القروض
 ا لفوا ئد  -ا لتي ستقد مها ا لبنوكالتجارية للمواطنني وآلجال طويلة قد
تصل اىل  30عاما اذ ان عدم دراستها
بشكل دقيق وواتفي شامال التوقعات
املستقبلية رمبا يضاعف الكلفة عىل
املالية العامة عىل املدى البعيد يف
وقف كان الغرض من الترشيع رفع
الكلفة عن مالية الدولة.
الغرض من وجود مداولتني ألي
مرشوع قانون هو التصويت عليه يف
املداولة األوىل ،ثم طرحه أمام الرأي
العام واملختصني؛ إلبداء الرأي والنقد
والتصويب ،قبل التصويت يف املداولة
الثانية املقررة مثالً بعد أسبوعني ،أما
التصويت عىل القوانني االقتصادية
يف مد ا ولتني بجلسة وا حد ة  ،بعد
نقاش محدود ،فهو أقرب إىل «سلق
ا لقوا نني » وا الحتفا ء بإ نجا ز غري
حقيقي ببهرجة العناوين الرئيسية مع
إهامل التفاصيل املهمة.
ال شك ا ن ضعف مهنية إ عد ا د
القوانني قضية ذات اهمية قصوى
و تتطلب ا ملز يد من ا لنقا شا ت
والدراسات وحتى االجراءات لتجاوز
هذه االزمة يف الترشيع وهو امر
من مسؤولية السلطتني يجب التنبه
له ملعا لجته بشكل يضمن جو د ة
الترشيعات ومهنيتها.
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