مسؤولية الشريك يف الشركة املهنية :دراسة يف القانون الكويتي
د .عايض راشد املري

امللخص

أستاذ القانون التجاري املشارك
قسم القانون ،كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،الكويت

تناول البحث مسؤولية الشريك في الشركة املهنية ،خاص ًة وأن الشركة املهنية شكل
جديد من الشركات أدخله املشرع في قانون الشركات اجلديد رقم  1لسنة  ،2016وقد
متهيدي ومبحثني ،على النحو التالي :في املطلب التمهيدي،
مطلب
مت تقسيم البحث إلى:
ٍ
ٍّ
تناول البحث ماهيَّة الشركة املهنية ،من حيث تعريفها وإجراءات تأسيسها؛ وفي املبحث
األول ،تناول األحكام العامة للمسؤولية في الشركات التي قد تتأسس الشركة املهنية ِبنا ًء
عليها .وأما في املبحث الثاني ،فقد مت تناول األحكام اخلاصة بالشركة املهنية ،وشمل ذلك
مسألة دخول الشريك أو خروجه من الشركة املهنية ،كما في حال َف ْق ِد الشريك صالحية
مزاولة املهنة ،أو وفاة أحد الشركاء ،أو في حال رغبة الشركاء في ح ِّل وتصفية الشركة
املهنية ،وكذلك مت التعرض ملسؤولية الشريك عن خطئه املهني ،ومسؤولية الشركة املهنية
عن تعويض الغير ،ومدى إمكانية قيام الشريك في الشركة املهنية مبباشرة العمل حلسابه
وتوصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات
اخلاص ،أو مستت ًرا وراء شخص آخر.
َّ
من أهمها :وجوب إزالة الغموض عن أحكام الشركة املهنية ،مبا يشجع أصحاب املهن
س من تأسيس
على تأسيس مثل هذه الشركات؛ ألنه– على ح ِّد علمنا– مازال هناك ُّ
توج ٌ
شركات مهنية من أصحاب املهن في الكويت .وكذلك ضبط مسألة مسؤولية الشريك غير
احملدودة عن خطئه املهني جتاه الشركة املهنية؛ حيث لم يوضح املشرع أو الالئحة حجم
اخلطأ الذي يخضع الشريك للمساءلة تب ًعا له ،هل يلزم أن يكون خطأ ً جسي ًما ،أم ُيكتفى
باخلطأ اليسير لتقرير مسؤولية الشريك؟
كما أوصى البحث املشرع بتغطية مسؤولية الشريك عن اخلطأ املهني جتاه الشركة في
وثيقة التأمني التي تطلب عملها ضد اإلهمال أو األخطاء املهنية التي تقع من الشركاء أو
أحد العاملني لديها ،والتي اقتصرت على تعويض الغير دون الشركة فقط .وكذلك أوصى
املشرع بالنص على جزاء ملخالفة النص الوارد في املادة ) (50من الالئحة التنفيذية لقانون
الشركات ،والذي ُمنع مبوجبه الشريك من أن يكون شري ًكا في أكثر من شركة مهنية
واحدة ،ومن أن يباشر املهنة حلسابه اخلاص ،أو مستت ًرا من خالل شخص آخر.
كلمات دالة :اخلطأ املهني ،مزاولة املهنة ،اخلطأ اجلسيم ،اخلطأ اليسير ،الشركات التجارية.
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املقدمة

بسبب النجاحات التي حُتققها التكتالت االقتصادية في مختلف دول العالم ،ومنها ما هو
متعلق بامل ِهن احلرة ،مثل :الشركات الطبية ،والهندسية ،والقانونية ،واملالية ،في مقابل
الصعوبات التي تواجه املشاريع الفردية في دولنا ،خاصة مع تقلُّبات األسواق واألوضاع
االقتصادية؛ كان لزا ًما على املُش ّرع الكويتي أن ُين ّظم الشركات امل ِهنية؛ ليسمح للمهن
احلرة أن ُتش ّكل تكتالت فيما بينها ،تساعدها على االستمرار ،وعلى جتميع اخلبرات في
مكان واحد ،على غرار ما يحصل في مختلف دول العالم ،وهذا ما فعله؛ حيث نص على
الشركة املهنية في قانون الشركات الكويتي رقم  1لسنة  ،2016ومن قبله في املرسوم
بقانون رقم  25لسنة  2012واملعدل بالقانون رقم  97لسنة .2013
وترجع أهمية الدراسة إلى حداثة فكرة الشركة املهنية ،فمن التساؤالت التي تتبادر إلى
ذهن من يرغب في الدخول في مثل هذه الشراكات :مسألة املسؤولية في الشركة ،خاصة
وأنه إن كان صاحب املهنة يعمل في مشروعه الفردي فإنه يعرف حدوده ،ويسيطر عليه
سيطرة كاملة ،لكن الوضع يختلف في حال دخوله في شراكة مع آخرين قد يختلفون
معه في الرؤية ،وفي أسلوب العمل؛ مما قد يؤثر– بشكل أو بآخر– على سير العمل في
الشركة.
كذلك تشكل الشركات املهنية تطو ًرا للنظام القانوني للشركات ،فاملهن احلرة هي في
األصل أعمال مدنية كانت متارس عملها من خالل مؤسسات فردية ،ولكن بالنص على
الشركات املهنية في القانون الكويتي فذلك ميثل حتولاً في منهجية عمل وتنظيم املهن
احلرة وانتقالها من مظلة القانون املدني إلى مظلة قانون الشركات.
ومن اإلشكاليات التي ُتثار في الشركة املهنية والتي تعد مدار توجس عند الكثير ممن
يفكر في تأسيس هذا النوع من الشركات مسألة مسؤولية الشريك في الشركة املهنية،
وهذا ما دعانا لبحث هذا املوضوع وحتليله في ظل نصوص القانون الكويتي.
وملا كان املشرع الكويتي قد نص على أن تأخذ الشركة املهنية شكل شركة التضامن ،أو
التوصية البسيطة ،أو الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،أو املساهمة املقفلة؛ فقد ارتأينا
لبحث مسؤولية الشريك في الشركة املهنية أن نقسم البحث إلى :مطلب متهيدي ومبحثني،
على النحو التالي :مطلب متهيدي :نتحدث فيه عن ماهية الشركة املهنية ،فنبدأ بتعريفها،
ثم إجراءات تأسيسها ،وفي املبحث األول نتناول أحكام مسؤولية الشريك في الشركة
املهنية وف ًقا للقواعد العامة ،وفي املبحث الثاني نتحدث عن األحكام اخلاصة باملسؤولية
في الشركة املهنية.
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مطلب متهيدي
ماهية الشركة املهنية
املشرع الكويتي الشركاتِ املهنية في قانون الشركات رقم  1لسنة 2016؛ ومن
استحدث
ُ
قبله في املرسوم بقانون رقم  25لسنة  ،2012واملع َّدل بالقانون رقم  97لسنة ،2013
تنظي ًما لعمل أصحاب املهن احلرة ،وضما ًنا الستمرار تلك املهن ومنافستها للشركات
املهنية العاملية ،من خالل اجتماع أصحاب مهنة حرة واحدة م ًعا في شركة واحدة ،تضمن
اجتماع مجموعة خبرات متنوعة في تخصص واحد.
وقد اشترط املشرع أن تأخذ الشركة املهنية واح ًدا من أربعة أشكال للشركات التجارية
التي نص عليها قانون الشركات؛ وهي :شركة التضامن ،والتوصية البسيطة ،والشركة
ذات املسؤولية احملدودة ،وشركة املساهمة املقفلة ،وبالتالي فالشركة املهنية تأخذ حكم
شكل الشركة املتخذ ،باإلضافة إلى أحكام خاصة نص عليها املشرع بخصوص الشركة
املهنية.
وعليه سنقوم في هذا املطلب بتعريف الشركة املهنية في الفرع األول ،وإجراءات تأسيسها
في الفرع الثاني ،على النحو التالي:

الفرع األول
تعريف الشركة املهنية
نظم املشرع الشركة املهنية في قانون الشركات رقم  1لسنة 2016؛ حيث أجاز املشرع
تأسيس شركة مهنية من شخصني أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة ،وتنطبق عليهم
شروط وضوابط مزاولتها ،ويكون الغرض منها ممارسة أعمال املهنة عن طريق التعاون
اجلماعي فيما بينهم ،وتعمل حتت عنوان ُيستمد من أغراضها ،وأسماء الشركاء أو اسم
أحدهم مع إضافة كلمة «وشركاه» أو «وشريكه» ،بحسب األحوال(.)1
وقد ع َّرفها البعض بأنها« :عقد بني شخصني أو أكثر من أصحاب مهنة واحدة حتت عنوان
معني ،للقيام بأعمال املهنة بصورة جماعية ،تكون الشركة مسؤولة أمام الغير عن خطأ
الشريك»(.)2
) (1املادة ) (80من قانون الشركات.
) (2فهد احلبيني ،الشركة املهنية في القانون الكويتي ،مجلة احلقوق ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت،
املجلد  ،39العدد  ،3سنة  ،2015ص .92
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وميكننا تعريفها بأنها :عقد بني شخصني أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة؛ ملمارسة
أعمال املهنة عن طريق التعاون اجلماعي حتت عنوان معني ،وتخضع ألحكام شكل
الشركة التي اتخذتها من األشكال التي نص عليها قانون الشركات.
ويجوز تأسيس الشركات املهنية بني أصحاب مهن احملاماة ،واحملاسبة ،والطب،
والهندسة ،واالستشارات التي يباشرها أرباب املهن ،واملنظمة قانو ًنا ،واملرخص
مبزاولتها من قبل اجلهات الرقابية( .)3وتخضع الشركات املهنية إلشراف اجلهات
املختصة قانو ًنا باإلشراف على تنظيم شؤون املهنة التي متارسها الشركة ،و ُينشأ بهذه
اجلهة سج ٌّل خاص تقيّد به الشركات املهنية التي تؤسس وف ًقا ألحكام القانون ،ويجب أن
تدون به البيانات التالية:
 .1اسم الشركة وعنوانها.
 .2أسماء الشركاء ،وجنسياتهم ،وموطنهم.
 .3عدد األسهم أو احلصص اململوكة لكل شريك ،ونوعها ،والقيمة املدفوعة عن كل
سهم أو حصة.
 .4أسماء املديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة وسلطاتهم.
 .5أي تغييرات تطرأ على البيانات املسجلة في هذا السجل(.)4

الفرع الثاني
إجراءات تأسيس الشركة املهنية
يخضع تأسيس الشركة املهنية لإلجراءات ذاتها املقررة للشكل الذي اتخذته؛ حيث أجاز
املشرع أن تتخذ الشركة املهنية شكل شركة املساهمة املقفلة ،أو الشركة ذات املسؤولية
احملدودة ،أو شركة التضامن ،أو شركة التوصية البسيطة ،دون اكتساب الشريك صفة
التاجر(.)5

) (3املادة ) (42من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.
) (4املادة ) (43من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.
) (5املادة ) (80من قانون الشركات.
96

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

د .عايض راشد المري

أوالً -احلصول على ترخيص مبزاولة املهنة من اجلهة املختصة
أوجب املشرع أن يكون ترخيص الشركة املهنية بالتنسيق مع اجلهات املختصة قانو ًنا
باإلشراف على تنظيم هذه املهنة التي متارسها الشركة ،ووف ًقا للشروط والقواعد التي
تقررها الوزارة؛ فمثلاً  :لو كانت الشركة املهنية طبية ،فيجب التنسيق مع وزارة الصحة
واجلمعية الطبية ،ولو كانت الشركة املهنية محاماة ،لوجب التنسيق مع وزارة العدل
وجمعية احملامني الكويتية( ،)6وهكذا.
ثانياً -مراعاة البيانات التي يتطلبها عقد الشركة
يجب أن تراعي الشركة املهنية األحكام املوضوعية العامة واخلاصة والشكلية للشركة
عند تأسيسها ،وكذلك البيانات التي أوجب املشرع إيرادها في عقد الشركة ،واملتمثلة
في:
 .1اسم الشركة املهني وعنوانها.
 .2مركز الشركة الرئيسي.
 .3الغرض من تأسيس الشركة.
 .4مدة الشركة إن وجدت.
 .5أسماء الشركاء ،وألقابهم ،وجنسياتهم ،ومؤهالتهم العلمية ،ومحل إقامة كل
منهم.
 .6طريقة إدارة الشركة واملسؤولني عن اإلدارة وسلطاتهم.
 .7مقدار رأس املال ،وحصة كل شريك ،وبيان كل حصة غير نقدية وطبيعتها،
والقيمة التي ُق ّومت بها ،واسم مقدمها ،والشروط اخلاصة بتقدميها ،وحقوق
الرهن واالمتياز املترتبة عليها ،إن ُوجدت.
 .8األحكام اخلاصة بتوزيع العائد بني الشركاء(.)7

) (6طعمة صعفك الشمري ،وعبد الله مسفر احليان ،الوسيط في شرح قانون الشركات الكويتي رقم  1لسنة
 ،2016ط ،3دون ناشر ،الكويت ،2016 ،ص .511
) (7املادة ) (44من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.
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ثالثاً -تقدمي وثيقة تأمني
أوجب املشرع على الشركة املهنية تقدمي وثيقة تأمني مبرمة مع شركات تأمني – محلية
أو عاملية – لها فروع في الكويت ضد اإلهمال أو األخطاء املهنية التي تقع من الشركاء
أنفسهم ،أو أحد العاملني لديها ،على أن متتد صالحية هذه الوثيقة ملدة ثالثة أشهر بعد
انتهاء عقد الشركة ،ويتم جتديدها طوال مدة الشركة(.)8
رابعاً -قيد الشركة وشهرها
ألزم املشرع الشركة املهنية بأن ُتقيد بالسجل التجاري ،فضالً عن قيدها بالسجل اخلاص
املُع ّد لهذا الغرض باجلهة املختصة قانو ًنا باإلشراف على تنظيم شؤون املهنة ،وأن ُيشهر
عقد الشركة وأي تعديالت تطرأ عليه ،والتنازل عن احلصص أو بيعها أو رهنها بالقيد
في السجلني املشار إليهما ،وال تكتسب الشركة الشخصية االعتبارية وال يجوز لها أن
متارس أعمالها إال بعد القيد في السجل اخلاص املشار إليه(.)9

) (8املادة ) (51من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.
) (9املادة ) (45من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.
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املبحث األول
أحكام مسؤولية الشريك املهني في الشركة املهنية
وف ًقا للقواعد العامة للشكل املتخذ
تأخذ الشركة املهنية شكل الشركة املساهمة املقفلة ،أو شركة ذات مسؤولية محدودة،
أو شركة تضامن ،أو شركة التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر،
وتخضع للقواعد املقررة لشكل الشركة التي تتخذها؛ وعليه سنبحث مسؤولية الشريك
جتاه الشركة بحسب شكلها على النحو التالي:

املطلب األول
مسؤولية الشريك املهني في شركة التضامن املهنية
ع َّرف املشرع شركة التضامن بأنها« :شركة تؤلَّف بني شخصني أو أكثر ،وتعمل حتت
عنوان معني ،ويكون الشركاء فيها مسؤولني بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن
التزامات الشركة في جميع أموالهم ،ويقع باطلاً كل اتفاق على خالف ذلك(.)10
وعليه؛ سوف نتناول مسؤولية الشريك املهني في شركة التضامن املهنية على النحو
التالي:
أوالً -املسؤولية الشخصية غير احملدودة عن ديون الشركة
في شركة التضامن املهنية يكون الشريك املهني مسؤولاً عن ديون الشركة كما لو كانت
ديونه الشخصية ،وتكون ذمته املالية ضامنة للوفاء بتلك الديون ،وال تتحدد مسؤوليته
مبا ق َّدمه من حصة في رأس مال الشركة فقط؛ ولذلك إذا ُوجد ألحد الشركاء دائنون
شخصيون ،كان لدائني الشركة املهنية مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك
اخلاصة ،أما الدائنون الشخصيون للشريك املهني ،فال يجوز لهم أثناء قيام الشركة
املهنية تقاضي حقوقهم مما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة ،ولكن ذلك ال مينع
الدائن الشخصي للشريك من تقاضي دينه مما حتققه حصة الشريك من أرباح( .)11كما
) (10املادة ) (33من قانون الشركات.
) (11سميحة القليوبي ،الشركات التجارية – النظرية العامة للشركات وشركات األشخاص ،ط ،3دار
النهضة العربية ،القاهرة ،1992 ،ص 259؛ علي حسن يونس ،الشركات التجارية ،دار الفكر العربي،
القاهرة ،1998 ،ص 278؛ مصطفى كمال طه ،الشركات التجارية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،
 ،2008ص 81؛ محمد سمير الشرقاوي ،القانون التجاري ،ج ،1دار النهضة العربية ،القاهرة،
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أجازت املادة ) (43من قانون الشركات لدائني أحد الشركاء بدين شخصي احلجر على
حصة مدينهم خالل حياة الشركة.
ثانياً -املسؤولية التضامنية للشركاء املهنيني عن ديون الشركة املهنية
ويقصد باملسؤولية التضامنية أن لدائن الشركة املهنية أن يرجع بدينه ليس على الشركة
كشخص معنوي فقط ،بل على كل الشركاء املهنيني حتى يستوفي حقه منهم جمي ًعا،
فيُسأل الشركاء املهنيون عن ديون الشركة املهنية مسؤولية تضامنية ،ويقوم التضامن
فيما بني الشركاء املهنيني أنفسهم ،كما يقوم بني الشركاء املهنيني والشركة املهنية .وبناء
على ذلك؛ يكون لدائني الشركة املهنية ضمان على أموال الشركاء املهنيني ،إلى جانب
الضمان املقرر لهم على أموال الشركة املهنية ،ويعتبر الشركاء في مركز املدين املتضامن
للشركة ،فيعد التزامهم التزا ًما أصليًّا إلى جانب التزام الشركة(.)12
أي من الشركاء
ويترتب على تضامن الشركاء فيما بينهم أن لدائن الشركة املهنية مطالبة ٍّ
املهنيني بالوفاء بالدين كله ،أو مطالبتهم جمي ًعا بالوفاء ،فإذا قام أحد الشركاء املهنيني
بالوفاء ،يستطيع الرجوع على باقي الشركاء املهنيني على قدر نصيب كل منهم في
الدين ،وإذا كان أحد الشركاء معس ًرا ،فإن الشريك املهني الذي أوفى وسائر الشركاء
املهنيني املوسرين يتح َّملون تبعة هذا اإلعسار ،ك ٌّل بحسب نصيبه في الدين(.)13
أما التضامن بني الشركاء املهنيني والشركة املهنية كشخص معنوي ،فمؤداه أن يتقرر
لدائن الشركة املهنية اخليار بني الرجوع على الشركة املهنية أو الرجوع على الشركاء
املهنيني ،ومع ذلك جند أن املشرع قد خ َّفف من آثار التضامن بالنسبة للشركاء ،فاشترط
على دائني الشركة مطالبتها أولاً قبل الرجوع على الشركاء املتضامنني()14؛ وذلك للحد
من تعسف الدائنني في الكيد والتشهير بالشركاء املتضامنني(.)15
ومع ذلك ،إذا و َّفى أحد الشركاء بدين على الشركة؛ جاز له أن يسترجع ما و َّفاه عن
الشركة ،أو عن باقي الشركاء ،ك ٌّل بقدر حصته في الدين(.)16

)(12
)(13
)(14
)(15
)(16
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 ،1989ص 233؛ علي البارودي ومحمد فريد العريني ،القانون التجاري ،دار املطبوعات اجلامعية،
اإلسكندرية ،1986 ،ص 386؛ محمود مختار بريري ،قانون املعامالت التجارية ،دار الفكر العربي،
القاهرة ،1987 ،ص 277؛ عباس مصطفى املصري ،تنظيم الشركات التجارية ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2002 ،ص  87وما بعدها.
محمود سمير الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص .234
هاني دويدار ،القانون التجاري ،ط ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت ،2008 ،ص .632
املادة ) (53من قانون الشركات.
أحمد محمد محرز ،الوسيط في الشركات التجارية ،ط ،2منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2004 ،ص .298
املادة ) (2/53من قانون الشركات.
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والتضامن املقرر بني الشركاء املهنيني وبينهم وبني الشركة املهنية تضامن قانوني ،وهو
متعلق بالنظام العام ،فال يجوز للشركاء املهنيني االتفاق في عقد الشركة على إعفائهم
منه( ،)17فإذا حصل مثل هذا االتفاق ،فال يحتج به على الغير ،ويقع باطلاً دون أن يترتب
على ذلك بطالن الشركة املهنية ،ولكن التضامن مشروط ملصلحة الدائنني ،فليس هناك ما
مينعهم من التنازل عنه كلما تراءى لهم ذلك بصدد عملية معينة(.)18
خاصا في حالة الرجوع على الشريك
ومع ذلك ،فاملشرع الكويتي قد وضع حك ًما
ًّ
املتضامن؛ إذ يجب على دائن الشركة إنذارها أولاً بدفع الدين خالل أجل معني ،وذلك قبل
الرجوع على الشركاء املتضامنني لدفع الدين ،وذلك حماية للشريك املتضامن من احتمال
وجود كيدية فيما بني الدائن وأحد الشركاء املتضامنني ،بهدف التشهير به ،واإلساءة
لسمعته املالية(.)19
ثالثاً -مسؤولية الشريك املهني في حالة انسحابه أو خروجه من الشركة املهنية
أو دخول شريك جديد
نص املشرع على أنه إذا انسحب شريك من الشركة ،أو تنازل عن حصته ،أو مت استرداد
حصته أو بيعها بي ًعا جبر ًّيا ،فإنه يظل مسؤولاً عن التزامات الشركة التي نشأت قبل
تاريخ قيد انسحابه ،أو تنازله ،أو استرداد حصته أو بيعها ،وال يكون مسؤولاً عن
التزامات الشركة التي نشأت بعد هذا التاريخ(.)20
فإذا انسحب أحد الشركاء املهنيني من الشركة املهنية ،فإنه ال ُيسأل عن ديون الشركة
املهنية التي تنشأ بعد انسحابه ،وإمنا يشترط لذلك أن يتم قيد االنسحاب في السجل
التجاري حتى يعت َّد به في مواجهة دائني الشركة املهنية ،ولكنه ُيسأل عن الديون التي
تكون قد نشأت قبل خروجه من الشركة املهنية.
وإذا انضم شريك جديد إلى الشركة أثناء نشاطها ،فيكون هذا الشريك مسؤولاً عن
ديون الشركة ِقبَل الغير في جميع أمواله عن التزامات الشركة الالحقة على انضمامه(،)21
)(17
)(18

)(19
)(20
)(21

الطعنان  1349و 2005/1360جتاري ،جلسة  ،2006/1/24مجلة القضاء والقانون ،السنة  ،35اجلزء
 ،1أبريل  ،2011ص .219
علي حسن يونس ،مرجع سابق ،ص  283وما بعدها؛ سميحة القليوبي ،الشركات التجارية ج ،1مرجع
سابق ،ص 260؛ زكي زكي الشعراوي ،الوجيز في القانون التجاري – ج - 2الشركات التجارية ،ط،2
دار النهضة العربية ،القاهرة ،1994 ،ص 141؛ هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص  631وما بعدها.
املادة ) (53من قانون الشركات.
املادة ) (54من قانون الشركات؛ علي البارودي ومحمد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص 392؛ مصطفى
كمال طه ،مرجع سابق ،ص .83
املادة ) (54من قانون الشركات.
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وذلك ما لم يوافق على حت ُّمل التزامات الشركة السابقة على انضمامه ،وهذا فرض نادر
الوقوع.
رابعاً -مسؤولية الشريك املهني عن أعمال مدير الشركة املهنية وتصرفاته
تلتزم الشركة – والشركاء بطبيعة احلال – باألعمال والتصرفات التي يجريها مديرها
أو مجلس إدارتها باسمها وحلسابها ،إذا كان مما يدخل في غرض الشركة ،ولو جاوزت
القيود املقررة على سلطة املدير أو مجلس اإلدارة في عقد الشركة ،ما لم تثبت الشركة
أن املتصرف إليه كان يعلم ،أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف
بالقيود املذكورة.
وال يجوز للشركة أن تتمسك قبل الغير احلسن النية بعدم مسؤوليتها عن تلك األعمال
أو التصرفات ،باالستناد إلى أن املدير أو مجلس اإلدارة قد مت تعيينهما خال ًفا ألحكام
القانون أو عقد الشركة ،ما لم تثبت الشركة أن املتصرف كان يعلم ،أو كان في مقدوره أن
يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف باملخالفة املذكورة(.)22
وهذا يعني أن مسؤولية الشريك املهني والشركة املهنية عن أعمال مدير الشركة املهنية
تتوقف على شرطني:
 األول :أن يكون تعامل املدير قد ّمت باسم وحلساب الشركة املهنية ،وليس باسمه
الشخصي ،وأن يكون هذا التعامل مما يدخل في حدود غرض الشركة املهنية،
ولو جتاوز حدود سلطاته واختصاصه املقررة له في عقد الشركة املهنية.
 الثاني :أن يثبت املتصرف إليه أنه بذل عناية التأكد من قانونية تصرف املدير،وأن هذا التصرف يدخل في اختصاصه كمدير ،وبالتالي إذا أثبتت الشركة املهنية
أن املتصرف كان يعلم أو كان مبقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف ،فال
يحق للدائن الرجوع على الشركة املهنية أو الشريك املهني بشيء؛ وبالتالي يجب
أن يكون الغير احلسن النية يجهل حقيقة ما قام به املدير(.)23

) (22املادة ) (21من قانون الشركات.
) (23مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص 98؛ سميحة القليوبي ،الشركات التجارية ج ،1مرجع سابق،
ص 284وما بعدها؛ أحمد محمد محرز ،مرجع سابق ،ص 315؛ محمود مختار بريري ،مرجع سابق،
ص 302؛ هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص  648وما بعدها؛ عباس مصطفى املصري ،مرجع سابق؛
ص  121وما بعدها؛ وحي فاروق لقمان ،سلطات ومسؤوليات املديرين في الشركات التجارية :دراسة
مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1998 ،ص  313وما بعدها.
102

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

د .عايض راشد المري

وباإلضافة إلى مسؤولية الشركة املهنية والشركاء املهنيني عن أعمال املدير التعاقدية،
فإنها تسأل مدنيًّا– ً
شخصا
أيضا– عن أعمال املدير بسبب قيامه بوظائفه ،كما لو أصاب
ً
بسيارة الشركة التي يستخدمها ألغراض الشركة املهنية ،أو بثَّ دعاية كاذبة متس الغير
املنافس ،أو اغتصب عالمة جتارية لشركة تباشر النشاط ذاته ،أو عمل على جذب عمالء
بطريقة منافية لتقاليد احلرفة التجارية ،فإذا كان الفعل يستوجب عقوبة جنائية ،فيُسأل
عنها املدير نفسه ،أما املسؤولية املدنية ،فتلتزم الشركة املهنية والشركاء املهنيون أمام
الغير بالتعويض طب ًقا لقواعد املسؤولية التقصيرية عن أعمال املدير غير املشروعة التي
يرتكبها أثناء إدارته للشركة املهنية و ُتسبّب ضر ًرا للغير(.)24
خامساً -مسؤولية مدير الشركة املهنية في مواجهة الشركة والشركاء املهنيني
مدير الشركة في شركة التضامن املهنية هو أحد الشركاء املهنيني ،ويحدد عقد الشركة
سلطات وصالحيات مدير الشركة املهنية ،وبالتالي يكون للمدير القيام بأعمال اإلدارة
في حدود ما تض َّمنه عقد الشركة ،ونصوص القانون ،وغرض الشركة(.)25
ولم ُيجز املشرع للمدير القيام بالتصرفات التي جتاوز اإلدارة العادية إال مبوافقة
جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة ،ويسري هذا احلظر بصفة خاصة على
التصرفات التالية .1 :التبرعات .2 ،بيع عقارات الشركة ،إال إذا كان التصرف فيها مما
يدخل ضمن أغراض الشركة .3 ،رهن أموال الشركة .4 ،بيع متجر الشركة أو رهنه،
 .5االقتراض .6 ،كفالة ديون الغير .7 ،التحكيم بالصلح .8 ،الصلح واإلبراء(.)26
كما ال يجوز ملدير الشركة أو ألحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها حلسابه اخلاص ،أو
ً
نشاطا من نوع نشاط الشركة إال بإذن سابق من جميع
حلساب الغير ،أو أن ميارس
()27
الشركاء يصدر في كل حالة على حدة  .كما يسأل املدير عن الضرر الذي يصيب الشركة
أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في اإلدارة ،أو بسبب قيامه بأعمال
تخالف حكم القانون أو عقد الشركة ،ويعتبر باطلاً كل شرط على خالف ذلك(.)28
وفي حالة تعدد املديرين ،يكونون مسؤولني جتاه الشركة املهنية والشركاء املهنيني
والغير بالتضامن عن أخطاء اإلدارة ،وال ُيستثنى من ذلك التضامن إال حالة جتاوز أحد
)(24
)(25
)(26
)(27
)(28

علي األمير إبراهيم ،مسؤولية الشركاء في شركات األشخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2004ص .21
املادة ) (44من قانون الشركات.
املادة ) (46من قانون الشركات.
املادة ) (48من قانون الشركات
املادة ) (49من قانون الشركات؛ محمد سمير الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص .250

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

103

مسؤولية الشريك في الشركة المهنية :دراسة في القانون الكويتي
ُ

املديرين حدود السلطات املقررة له(.)29
ولكل شريك في الشركة املهنية احلق في رفع دعوى ضد املدير– وهو ً
أيضا شريك
مهني– عما أصابه شخصيًّا من أضرار نتيجة تصرفاته ،وللشركاء املهنيني مجتمعني
احلقُّ في رفع دعوى ضد املدير عما أصابهم شخصيًّا من أضرار من ج َّراء تصرفاته.
وللشركة املهنية احلقُّ في رفع دعوى– ُتسمى دعوى الشركة– ضد املدير ع َّما أصابها
من أضرار نتيجة مخالفة املدير نصوص القانون ،وللشركاء املهنيني ً
أيضا رف ُع هذه
الدعوى ضده باسم الشركة الخالله(.)30
ولم ُيجز املشرع للشركاء من غير املديرين التدخل في أعمال اإلدارة( ،)31فإذا قام الشريك
املهني املتضامن– في ظل وجود مدير للشركة املهنية – بعمل من أعمال اإلدارة وهو غير
مفوض بذلك ،وترتب على ذلك ضر ٌر للشركة ،أو أثقل ذمتها املالية بالتزام لصالح الغير؛
كان هذا الشريك املهني مسؤولاً في مواجهة الشركة عن هذا اخلطأ ،فضلاً عن مسؤوليته
أمام الغير الدائن أو املضرور ج َّراء تصرف الشريك املهني املتضامن ،وللشركة الرجوع
على هذا الشريك بأية تعويضات تكون قد التزمت بها أو دفعتها للغير(.)32
سادساً -مسؤولية الشريك املهني املتضامن أمام الغير
مسؤولية الشركة املهنية جتاه الغير ال تكون مقصورة على العقود والتصرفات التي
يبرمها مدير الشركة ،وإمنا متتد هذه املسؤولية إلى األخطاء التقصيرية التي يرتكبها
املدير عند مباشرته أعمال اإلدارة ،ذلك أن أخطاء املديرين التي تسبب ضر ًرا للغير
واملرتبطة بنشاط الشركة املهنية ُتع ُّد وكأنها صادرة من الشخص املعنوي ،فلو أن املدير
ارتكب فعلاً من أعمال املنافسة غير املشروعة ،تكون الشركة املهنية ملزمة بتعويض
املشروع املنافس الذي حلق به الضرر ،وإذا حلق الضرر بالغير نتيجة تزوير مدير
الشركة ألحد املستندات أو الوثائق ،فإن الشركة املهنية تلتزم بتعويض الغير(.)33
)(29
)(30

)(31
)(32
)(33
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هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص .648
هاني دويدار ،املرجع السابق ،ص 647؛ علي األمير إبراهيم ،مرجع سابق ،ص 25؛ الطعنان
130و 2002/131جتاري ،جلسة  ،2003/5/5مجلة القضاء والقانون ،السنة  ،31اجلزء  ،2نوفمبر
 ،2006ص .356
املادة ) (47من قانون الشركات.
علي األمير إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .28
علي الزيني ،كتاب أصول القانون التجاري ،اجلزء األول ،املجلد الثاني ،عقود الرهن والعمولة والنقل
والشركات ،املطبعة األميرية ببوالق ،القاهرة ،1935 ،ص 169؛ هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص 650؛
مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص 99؛ زكي زكي الشعراوي ،مرجع سابق ،ص .153
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ومسؤولية الشريك ً
أيضا قد تثور بالنسبة للرديف ،وهو الشخص الذي مت تنازل
الشريك املتضامن له عن جزء من حصته في الشركة دون موافقة باقي الشركاء ورمبا
دون علمهم؛ حيث ال يكون لهذا االتفاق من أثر إال في العالقة بني املتعاقدين نفسيهما ،أي
الشريك املتنازل واملتنازل إليه ،وتطبي ًقا لذلك؛ ال يجوز للرديف مطالبة الشركة بنصيب
الشريك في األرباح ،كما ال يجوز له التدخل في إدارة الشركة ،أو املطالبة بنصيب الشريك
في فائض تصفية الشركة.
كذلك ال شأن للرديف بديون الشركة في مواجهة الغير أو الشركاء ،ويبقى الشريك
املتنازل وحده مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة والالحقة على تنازله،
ولكن في إطار عالقة الشريك بالرديف ،يحق للرديف مطالبة الشريك باألرباح ،كما يحق
للشريك مطالبة الرديف مبا و ّفاه من ديون الشركة(.)34

املطلب الثاني
مسؤولية الشريك املهني في شركة التوصية البسيطة
نص املشرع على أن تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتني من الشركاء هما:
 .1شركاء متضامنون ُيسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة،
وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها ،ويجب أن يكون جميع الشركاء املتضامنني
من الكويتيني.
 .2شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية ،وال يكون أي
ّاً
منهم
مسؤول عن التزامات الشركة إال مبقدار حصته في رأس املال(.)35
ويتولى إدارة شركة التوصية البسيطة املهنية مدير أو أكثر يختارهم جميع الشركاء
من بني الشركاء املتضامنني أو من الغير من أصحاب املهنة نفسها ،وال يجوز للشريك
املوصي ،ولو بناء على تفويض أو توكيل ،التدخل في أعمال اإلدارة ،وإال أصبح مسؤولاً
في جميع أمواله عن االلتزامات الناشئة عن األعمال التي باشرها بالفعل حلساب الشركة.
وال يعد تدخلاً في أعمال اإلدارة مراقبة تصرفات مديري الشركة ،واالطالع على دفاترها،
وتقدمي اآلراء إليهم ،والترخيص لهم في تصرفات جتاوز حدود سلطاتهم(.)36
) (34علي البارودي ومحمد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص  395وما بعدها؛ أحمد محمد محرز ،مرجع سابق،
ص 303؛ هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص  628وما بعدها؛ حنان مهداوي ،صفة الشريك في الشركات
التجارية ،رسالة ماجستير ،جامعة سطيف  ،2كلية احلقوق والعلوم السياسية ،2015/2014 ،ص .14
) (35املادة ) (56من قانون الشركات.
) (36املادة ) (59من قانون الشركات.
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وملا كانت شركة التوصية البسيطة املهنية تتضمن نوعني من الشركاء هما :شركاء
مهنيون متضامنون وشركاء مهنيون موصون ،فإننا سنحيل مسؤولية الشريك املهني
املتضامن إلى ما سبق دراسته في املطلب األول ،أما بالنسبة للشريك املهني املوصي،
فسنبحث مسؤوليته على النحو التالي:
تتحدد مسؤولية الشريك املهني املوصي بقدر حصته في رأس املال دون غيرها من ديون
الشركة املهنية – على عكس الشركاء املهنيني املتضامنني– وبالتالي فعليه التزام بتقدمي
حصته في رأس املال ،وإال كان للشركة املهنية مطالبته بالوفاء بها ،كما يحق لدائني
الشركة املهنية استعمال حقهم في مطالبة هذا الشريك املهني املوصي عن طريق الدعوى
غير املباشرة وف ًقا للقواعد العامة .وفي هذه احلالة ،يستطيع الشريك املهني أن يتمسك
في مواجهتهم بكافة الدفوع التي ميكنه التمسك بها في مواجهة الشركة املهنية(.)37

أوالً -مسؤولية الشريك املهني املوصي عن سداد حصته في رأس مال الشركة
تتحدد مسؤولية الشريك املهني املوصي بقدر حصته في رأس املال؛ لذلك تظل مسؤوليته
معلقة ما دام لم يقم بتقدمي حصته في رأس املال ،وبالتالي ميكن لدائني الشركة املهنية
مطالبته عن طريق الدعوى غير املباشرة كما قلنا ساب ًقا ،وميكن لهؤالء الدائنني– تفاد ًيا
لتمسك الشريك املهني املوصي بالدفوع التي ميكنه التمسك بها أمام الشركة املهنية ،مثل
الدفع بعدم نفاذ عقد الشركة املهنية لعدم َّ
شاب رضاه أو في األهلية–
الش ْهر ،أو لعيب
َ
الرجوع عليه بالدعوى املباشرة للمطالبة بقيمة حصة أي منهم ،أو اجلزء الذي لم ُيس ّدد
تأسيسا على أن مجموع حصص الشركاء يمُ ثّل الضمان العام للدائن،
منها ،وذلك
ً
بصرف النظر عن صفة امللتزم بتقدمي هذا الضمان ،سواء أكان شري ًكا مهنيًّا متضامنًا
أم شري ًكا مهنيًّا موصيًا ،وذلك مع مراعاة أن يكون هذا الرجوع في حدود حصة الشريك
املهني فقط(.)38

ثانياً -مسؤولية الشريك املهني املوصي عن ظهور اسمه في عنوان الشركة املهنية
نص املشرع على أن يتألف عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء جميع الشركاء
املتضامنني ،أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة( :وشركاه) أو (وشركاؤهم)،
موص ،فإذا ذكر اسمه دون اعتراض
وال يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم شريك
ٍ
) (37سميحة القليوبي ،الشركات التجارية ،ج ،2مرجع سابق ،ص .303
) (38سميحة القليوبي ،الشركات التجارية ،ج ،2املرجع السابق ،ص 304؛ علي حسن يونس ،مرجع سابق،
ص 313؛ مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص 129؛ محمد سمير الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص 254
وما بعدها؛ محمود مختار بريري ،مرجع سابق ،ص 323؛ هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص .671
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منه؛ اعتُبر مسؤولاً كشريك متضامن جتاه الغير احلسن النية ،وفي جميع األحوال ،يتبع
عنوان الشركة عبارة( :شركة توصية بسيطة).
واحلكمة التي ابتغاها املشرع من اشتراط عدم ظهور اسم الشريك املهني املوصي في
عنوان الشركة ،أن الشريك املهني املوصي ال ُيسأل إال مبقدار حصته في رأس مال
الشركة ،وقد يترتب على وضع اسمه مع أسماء الشركاء املهنيني املتضامنني أن يختلط
األمر على الغير ،فيعتقد أنه شريك مهني متضامن ،ويتعامل مع الشركة املهنية على هذا
االعتبار ،فإذا أذِن أحد الشركاء املهنيني املوصني بدخول اسمه في عنوان الشركة املهنية،
أو علم ذلك ولم يعترض عليه؛ أصبح مسؤولاً في جميع أمواله على وجه التضامن عن
ٍ
كموص في عالقته بشركائه؛
ديون وتعهدات الشركة املهنية ،ولكنه يظل محتف ًظا بصفته
وبالتالي يقع على الشريك املهني املوصي عبء إثبات عدم علمه بدخول اسمه في عنوان
الشركة املهنية ،أو اعتراضه على ذلك وسعيه من أجل تنبيه الغير إليه ،كما لو نشر في
تصحيحا للعنوان وحتذي ًرا للغير(.)39
الصحف
ً
ثالثاً -مسؤولية الشريك املهني املوصي في حال تدخله في إدارة الشركة املهنية
نص املشرع على أن يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر ،يختارهم جميع الشركاء من بني
الشركاء املتضامنني أو من الغير ،وال يجوز للشريك املوصي ،ولو بناء على تفويض أو
توكيل ،التدخل في إدارة الشركة ،وإال أصبح مسؤولاً في جميع أمواله عن االلتزامات
الناشئة عن األعمال التي باشرها بالفعل حلساب الشركة .وال يعد تدخلاً في أعمال
اإلدارة مراقبة تصرفات مديري الشركة ،واالطالع على دفاترها ،وتقدمي اآلراء إليهم،
والترخيص لهم في تصرفات جتاوز حدود سلطاتهم.
واحلكمة من احلظر على الشريك املهني املوصي التدخل في إدارة الشركة املهنية هي
حماية الغير ،كما هو الشأن في قاعدة منع ذكر اسم الشريك املهني املوصي في عنوان
الشركة؛ إذ قد ينخدع الغير في حقيقة مركز املوصي ،فيعتقد أنه شريك مهني متضامن
ومسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة املهنية ،فيوليها ائتما ًنا كبي ًرا؛ اعتما ًدا
على أمواله ،ثم يتبني بعد ذلك أنه موصي ال ُيسأل إال في حدود حصته؛ لذلك حظر الشارع
على املوصي التدخل في إدارة الشركة املهنية؛ ليدفع هذا اخلطأ الذي يقع فيه الغير(.)40
) (39علي الزيني ،مرجع سابق ،ص  184وما بعدها؛ علي حسن يونس ،مرجع سابق ،ص  325وما بعدها؛
زكي زكي الشعراوي ،مرجع سابق ،ص .159
) (40علي البارودي ومحمد فريد العريني ،مرجع سابق ،ص 432؛ مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص
133؛ سميحة القليوبي ،الشركات التجارية ج ،1مرجع سابق ،ص 315؛ أحمد محمد محرز ،مرجع
سابق ،ص 345؛ هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص .673
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وقد ف َّرق الفقهاء بني أعمال اإلدارة اخلارجية ،وهي التي يحظر عليه مباشرتها أو إتيانها،
وبني أعمال اإلدارة الداخلية التي تظل من حقه؛ ألنها لصيقة بصفته كشريك.
 )1أعمال اإلدارة اخلارجية
وهي كل عمل يتعلق بتمثيل الشركة املهنية كشخص معنوي أمام الغير ،سواء
أكان ذلك العمل على وجه االستمرار ،أم بشأن عملية واحدة طوال حياة الشركة
املهنية حتى انقضائها ،وذلك بصفة أصلية أو بناء على توكيل ،فال يجوز للشريك
املهني املوصي أن ُيعينَّ مدي ًرا للشركة املهنية أو ألحد فروعها ولو باتفاق الشركاء،
ويحظر على الشريك املهني املوصي ً
أيضا أن يتعاقد باسم الشركة املهنية مع
الغير ،أو يتصرف باسمها بأي نوع من التصرفات ،ولو كان هذا التصرف مت بناء
على توكيل من الشركاء املهنيني املتضامنني ،وإال كان ملتز ًما على وجه التضامن
في جميع أمواله عن االلتزامات الناشئة عن األعمال التي باشرها بالفعل ملصلحة
الشركة املهنية ،ولو جتاوز الدين مقدار حصته في الشركة ،بينما يظل الشريك
املهني املوصي محدود املسؤولية بالنسبة اللتزاماته األخرى جتاه الشركة املهنية.
ومع ذلك ،يجوز للشريك املهني املوصي الرجوع على الشركاء املهنيني
املتضامنني مبا أوفاه زائ ًدا عن قيمة حصته ،وذلك في حالة قيام الشريك املهني
املوصي بأعمال اإلدارة بناء على توكيل من الشركاء املهنيني املتضامنني .أما إذا
قام الشريك املهني املوصي بأعمال اإلدارة دون توكيل من الشركاء املتضامنني،
فال يكون له الرجوع على هؤالء الشركاء ،ويظل ملتز ًما وحده عن نتائج األعمال
()41
التي قام بها عن الشركة.
 )2أعمال اإلدارة الداخلية
مبا أن الشريك املهني املوصي ليس غريبًا عن الشركة املهنية ،وإمنا هو شريك
بحصته من رأس مال الشركة ،فيهمه االطمئنان على سيرها نحو أهدافها دون
أن يدخل مباشرة في عالقات مع الغير باسم الشركة املهنية ،فللشريك املهني
املوصي احلق في االشتراك في مداوالت الشركة املهنية ،والتصويت على تعيني
املدير وعزله ،وكذلك التصويت في حالة رغبة إدارة الشركة املهنية في اتخاذ
سياسة معينة في استثمار مواردها ،وكذلك له احلق في االطالع على مستندات
الشركة املهنية ،والتأكد من صحتها ،كما أن له احلق في االعتراض على األعمال
التي يراها مخالفة ألغراض الشركة املهنية (.)42
) (41أحمد محمد محرز ،مرجع سابق ،ص  346وما بعدها؛ عباس مصطفى املصري ،مرجع سابق ،ص
 143وما بعدها.
) (42علي حسن يونس ،مرجع سابق ،ص 318؛ أحمد محمد محرز ،مرجع سابق ،ص .348
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املطلب الثالث
مسؤولية الشريك املهني في الشركة
ذات املسؤولية احملدودة أمام الشركة املهنية
الشركة ذات املسؤولية احملدودة هي التي ال يزيد عدد الشركاء فيها على خمسني شري ًكا،
وال يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إال بقدر حصته في رأس املال ،وللشركة
خاصا يستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر(.)43
أن تتخذ اس ًما
ًّ
ويتولى إدارة الشركة املهنية ذات املسؤولية احملدودة مدير أو أكثر من بني الشركاء ،أو
من غيرهمُ ،يعينَّ في عقد الشركة ،وإذا لم ُيعينِّ عق ُد الشرك ِة املديرين ،عيَّنتهم اجلمعية
العادية للشركاء( ،)44ويكون املديرون مسؤولني بالتضامن جتاه الشركة املهنية والشركاء
املهنيني والغير عن مخالفتهم ألحكام القانون ،أو عقد الشركة ،أو اخلطأ في اإلدارة(.)45
ومن النصوص السابقة ،يتضح أن مسؤولية الشريك املهني محدودة بقدر حصته في
رأس املال( ،)46ولكنه ميكن أن ُيسأل بالتضامن لو كان مدي ًرا جتاه الشركة والشركاء
والغير عن مخالفته ألحكام القانون ،أو عقد الشركة ،أو اخلطأ في اإلدارة.
وقد أحسن املشرع الكويتي صن ًعا عندما اشترط دفع جميع احلصص النقدية والعينية
للشركة املهنية قبل تأسيسها ،وأنه يجب أن تودع احلصص النقدية في أحد البنوك احمللية،
وال تؤدى إال للمديرين املعينني متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري()47؛
ألن رأس مال الشركة هو الضمان العام للدائنني.
أوالً -مسؤولية الشريك املهني عند عدم اكتمال قيمة احلصة العينية
بالنسبة للحصص العينية ،إذا تضمن رأس مال الشركة املهنية عند تأسيسها أو عند
حصصا عينية ،وجب تقومي هذه احلصص من قبل أحد مكاتب التدقيق
زيادة رأس مالها
ً
املعتمدة من هيئة أسواق املال ،وال يكون تقومي احلصة نهائيًّا إال بعد إقراره من الشركاء،
وال يكون ملقدمي احلصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقومي ولو كانوا من
)(43
)(44
)(45
)(46
)(47

املادة ) (92من قانون الشركات.
املادة ) (103من قانون الشركات.
املادة ) (105من قانون الشركات.
الطعن  2004/507جتاري ،جلسة  ،2006/3/11مجلة القضاء والقانون ،السنة  ،34اجلزء  ،1يونيو
 ،2008ص .193
املادة ) (97من قانون الشركات.
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أصحاب احلصص النقدية .وفي حال اتضح أن تقومي احلصص العينية ينقص بأكثر من
العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها ،وجب على الشركة املهنية تخفيض رأس املال
مبا يعادل هذا النقص ،وجاز ملقدم احلصة العينية أن يؤدي الفرق نق ًدا ،أو أن يعدل عن
املشاركة باحلصة العينية(.)48
وبالتالي إذا اتضح أن تقومي احلصة العينية أقل من املبلغ الذي قدم من أجلها ،انعقدت
مسؤولية الشريك املهني مقدم هذه احلصة العينية ،وبالتالي يلتزم الشريك املهني بدفع
الفرق من ذمته املالية اخلاصة ،أو أن يعدل عن املشاركة في هذه الشركة املهنية ،أو تقوم
الشركة بتخفيض رأس مالها ،والعبرة في تقدير قيمة احلصة العينية هي بوقت العقد،
وال تأثير النخفاض أو زيادة قيمتها في وقت الحق(.)49
ثانياً -حالة بطالن الشركة
يترتب البطالن على عدم مراعاة الشروط املوضوعية العامة أو اخلاصة أو الشكلية -ما
عدا عدم الشهر حيث يترتب عليه عدم النفاذ -كما إذا تأسست عن طريق االكتتاب العام،
أو ق ّدم العمل كحصة فيها ،أو شابها عيب من عيوب اإلرادة ،أو قل عدد الشركاء املهنيني
عن اثنني ،أو زادوا عن خمسني شري ًكا ،ما لم تتحول إلى شكل آخر من أشكال الشركات،
أو خالفت أحد الشروط الشكلية؛ كما لو تخلف شرط الكتابة .ويجوز للشركاء االحتجاج
فيما بينهم بالبطالن الناشئ عن عدم كتابة العقد في محرر رسمي موثق ،وال يجوز لهم
االحتجاج بذلك البطالن في مواجهة الغير الذي يجوز له االحتجاج في مواجهتهم(.)50
و ُيسأل مؤسسو الشركة املهنية أو الشركاء املهنيون فيها ،حسب األحوال ،بالتضامن
عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير ،بسبب بطالن عقد
الشركة(.)51
وإذا تقرر بطالن الشركة املهنية وكانت قد باشرت نشاطها فعلاً خالل فترة تأسيسها
واحلكم ببطالنها ،فإن هذا البطالن ال يكون له أثر رجعي ،وتعتبر الشركة املهنية وكأنها
قائمة فعلاً بني الشركاء ،و ُتص َّفى طب ًقا ألحكام العقد الذي مت إبطاله تطبي ًقا لنظرية الشركة
الفعلية(.)52
)(48
)(49

)(50
)(51
)(52
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املادة ) (11من قانون الشركات.
أحمد محمد محرز ،مرجع سابق ،ص 361؛ مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص 377؛ محمد سمير
الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص 415؛ سميحة القليوبي ،الشركات التجارية ،ج ،2مرجع سابق ،ص 27؛
زكي زكي الشعراوي ،مرجع سابق ،ص .187
املادة ) (7من قانون الشركات.
املادة ) (8من قانون الشركات.
أحمد محمد محرز ،مرجع سابق ،ص .364
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ثالثاً -حالة مخالفة قانون الشركات
اشترط املشرع أن يتبع اسم الشركة عبارة( :ذات مسؤولية محدودة) ،أو مصطلح
(ذ .م .م) ،ويجب أن يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعالناتها وأوراقها
ومطبوعاتها ،فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسؤولني بالتضامن في أموالهم اخلاصة
جتاه الغير(.)53
ويرجع السبب في تطلُّب ذكر مثل هذه البيانات ،وإلى ترتيب مثل هذا اجلزاء إلى ضعف
ائتمان الشركة؛ لذلك يجب إخطار الغير من خالل عقود الشركة وفواتيرها وإعالناتها
وأوراقها ومطبوعاتها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ،مع بيان رأس مالها؛ ليكون
الغير على بينة من األمر قبل أن يتعامل معها ،وإذا مت إغفال ذكر شكل الشركة املهنية أو
بيان رأس مالها ،فإن مديري الشركة املهنية يكونون مسؤولني بالتضامن عن تعويض
الغير عن أي ضرر يصيبه من ج َّراء ذلك اإلغفال ،عل ًما بأن اإلغفال في حد ذاته غير موجب
للمسؤولية ما لم يرتب ضر ًرا للغير ،وإال فلن تنعقد مسؤولية مديري الشركة(.)54
وكذلك ُيسأل الشريك املهني املدير في ماله اخلاص إذا أخطأ خطأ جسي ًما في إدارته
للشركة ،أو ارتكب عملاً من أعمال الغش ،أو تولى إدارة شركة مهنية أخرى منافسة أو
ذات أغراض مماثلة ،أو تعاقد مع الشركة املهنية التي يتولى إدارتها حلسابه ،أو حلساب
ً
نشاطا من نوع نشاط الشركة حلساب الغير ،إال بإذن يصدر من
الغير ،أو ميارس
اجلمعية العامة للشركاء.
وتكون هذه املسؤولية شخصية وتضامنية مع غيره ممن اشتركوا في اخلطأ في حال
تعددهم قبل الشركة والشركاء أو الغير ،وتب ًعا لذلك يجوز لكل من حلقه ضرر نتيجة
ملخالفة الشريك واجباته املنصوص عليها في قانون الشركات ،رف ُع دعوى للمطالبة
بالتعويض عن الضرر(.)55
ويعتبر من قبيل اخلطأ في اإلدارة تبديد أموال الشركة املهنية؛ كإقحامها في مشاريع
وهمية ،أو إساءة استخدام اسم الشركة ،أو القيام بتصرف ينطوي على غش؛ كإبرام
عقود تنتقص من موجودات الشركة املهنية بالتواطؤ مع الغير ،أو ترويج بيانات كاذبة
) (53الطعن  94/281جتاري ،جلسة  ،1995/6/6مجلة القضاء والقانون ،السنة  ،23اجلزء  ،2يناير ،2000
ص  ،25الطعنان  119و 96/131جتاري ،جلسة  ،1997/11/10مجلة القضاء والقانون ،السنة ،25
اجلزء  ،2نوفمبر  ،2000ص  ،178الطعن  2008/589جتاري ،جلسة  ،2009/5/7مجلة القضاء
والقانون ،السنة  ،37اجلزء  ،2سبتمبر  ،2012ص .140
) (54طعمة الشمري وعبد الله احليان ،مرجع سابق ،ص 472؛ مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص .382
) (55املادتان ) 105و  (106من قانون الشركات؛ وحي فاروق لقمان ،مرجع سابق ،ص .291
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

111

مسؤولية الشريك في الشركة المهنية :دراسة في القانون الكويتي
ُ

متعلقة بالشركة املهنية كرأس مالها مثل(.)56
وبالتالي فمع أن األصل هو محدودية مسؤولية الشريك املهني في الشركة ذات املسؤولية
احملدودة بحدود حصته في رأس املال ،إال أنه في حال مخالفة هذا الشريك املدير قانون
الشركات ،أو ارتكابه عملاً من أعمال الغش ،أو ارتكب خطأ أحلق بالشركة املهنية ضر ًرا
جسي ًما ،أو خالف حكم املادة ) (106من قانون الشركات ،فإنه ُيسأل جتاه الشركة املهنية
والشركاء املهنيني والغير عن مخالفته ألحكام القانون ،أو عقد الشركة املهنية ،أو اخلطأ
في اإلدارة ،و ُيسأل مؤسسو الشركة املهنية أو الشركاء املهنيون فيها ،حسب األحوال،
بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير ،بسبب بطالن
عقد الشركة.
رابعاً -مسؤولية الشريك املهني في الشركة املهنية ذات املسؤولية احملدودة
أمام الغير
كما رأينا ساب ًقا ،فإن األصل هو مسؤولية الشريك املهني احملدودة بقدر حصته في رأس
مال الشركة املهنية ذات املسؤولية احملدودة ،إال أنه في حال مخالفة هذا املدير الشريك
ألحكام قانون الشركات ،أو عقد الشركة املهنية ،أو اخلطأ في اإلدارة؛ فإنه يكون مسؤولاً
أمام الشركة املهنية والشركاء املهنيني والغير عن ذلك(.)57

املطلب الرابع
مسؤولية الشريك املهني في الشركة املساهمة املقفلة
أجاز املشرع تأسيس شركة مساهمة مقفلة مهنية ،ويقتصر االكتتاب في أسهم رأس مال
شركة املساهمة املقفلة عند التأسيس على املؤسسني« ،ويجب ألاَّ يقل عدد أعضاء مجلس
اإلدارة عن ثالثة أعضاء»( ،)58وتقتصر مسؤولية املساهم املهني على أداء قيمة األسهم
التي اكتتب فيها ،وال ُيسأل عن التزامات الشركة املهنية إال في حدود القيمة االسمية ملا
اكتتب فيه من أسهم(.)59
)(56

)(57

)(58
)(59
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محمد جمال يوسف نعالوي ،حاالت مسؤولية الشريك في الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،مجلة
العلوم السياسية والقانون ،املركز الدميقراطي العربي ،أملانيا ،العدد  ،19ديسمبر  ،2019املجلد  ،3ص
 147وما بعدها.
الطعنان  119و 96/131جتاري ،جلسة  ،1997/11/10مجلة القضاء والقانون ،السنة  ،25اجلزء ،2
نوفمبر  ،2000ص  ،178الطعن  2000/648جتاري ،جلسة  ،2001/11/25مجلة القضاء والقانون،
السنة  ،29اجلزء  ،2أبريل  ،2004ص .227
املادة ) (234من قانون الشركات.
املادة ) (119من قانون الشركات.
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«رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون جتاه الشركة
وقد نص املشرع على أنَّ :
َ
واملساهمني والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ،وعن كل مخالفة
للقانون أو لعقد الشركة ،وعن اخلطأ في اإلدارة.
وال يحول دون إقامة دعوى املسؤولية اقتراعٌ من اجلمعية بإبراء ذمة مجلس اإلدارة،
وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات اجلمعية العامة
اخلاصة بإبراء ذممهم من املسؤولية عن إدارتهم ،أو التي تتعلق مبنفعة خاصة لهم ،أو
ألزواجهم ،أو أقاربهم من الدرجة األولى ،أو بخالف قائم بينهم وبني الشركة»(.)60
وبالتالي ُيسأل أعضاء مجلس اإلدارة إذا ارتكبوا عملاً من أعمال الغش أو التدليس،
ويسأل أعضاء املجلس ً
أيضا إذا أساءوا استعمال سلطتهم أو انحرفوا بها لإلضرار
مبصلحة الشركة املهنية أو مبصالح املساهمني املهنيني .وعليه؛ يجب عليهم أن ميتنعوا
عن إتيان أي عمل ضا ٍّر؛ كاإلضرار بسمعة الشركة املالية أو التجارية ،أو تبديد أموال
الشركة املهنية ،أو إساءة استخدامها ،و ُيسأل األعضاء إذا خالفوا أحكام القانون ،أو نظام
الشركة ،أو قرارات اجلمعية العامة ،أو أن يقوم مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه مبنافسة
الشركة ،أو االستفادة من أسرارها حلسابه أو حلساب الغير()61؛ فقد نص املشرع على أنه:
اعتباري–
طبيعي أو
«ال يجوز لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة– ولو كان ممُ ثِّلاً لشخص
ٍّ
ٍّ
أن يستغل املعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في احلصول على فائدة لنفسه أو
لغيره ،كما ال يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو
عضو في مجلس إدارتها طوال مدة عضويته ،إال بعد احلصول على موافقة الهيئة»(.)62
نص املشرع على أنه« :ال يجوز أن يكون ملن له ممث ٌل في مجلس اإلدارة ،أو لرئيس أو
كما َّ
أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية ،أو أزواجهم ،أو أقاربهم من
الدرجة الثانية مصلح ٌة ،مباشرة أو غير مباشرة ،في العقود والتصرفات التي تبرم مع
الشركة أو حلسابها ،إال إذا كان ذلك بترخيص يصدر من اجلمعية العامة العادية»(.)63
«وإذا ارتكب املجلس أو أحد أعضائه خطأ ً في إدارة الشركة ،تسبَّب عنه ضر ٌر للشركة
أو املساهمني ،فمن املمكن أن يكون هذ اخلطأ سببًا ملسؤوليتهم ،وهذه املسؤولية إما
أن تكون مسؤولية شخصية تلحق العضو ذاته ،وإما مشتركة فيما بني أعضاء مجلس
)(60
)(61
)(62
)(63

املادة ) (201من قانون الشركات.
طعمة الشمري وعبد الله احليان ،مرجع سابق ،ص ،410الطعن  2000/96جتاري ،جلسة ،2003/10/11
مجلة القضاء والقانون ،السنة  ،31اجلزء  ،3ديسمبر  ،2006ص .42
املادة ) (195من قانون الشركات.
املادة ) (199من قانون الشركات.

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

113

مسؤولية الشريك في الشركة المهنية :دراسة في القانون الكويتي
ُ

اإلدارة جمي ًعا ،وفي هذه احلالة يكون األعضاء مسؤولني جمي ًعا على وجه التضامن
ٌ
فريق منهم قد اعترض على القرار الذي ر َّتب املسؤولية ،وذكر
بأداء التعويض ،إلاَّ إذا كان
اعتراضه في احملضر»(.)64
وإذا حتققت مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة ،فإنه يجوز لكل متضرر ،سوا ًء أكان
الشركة أم املساهمني أم الغير ،رف ُع دعوى املسؤولية ضد أعضاء مجلس اإلدارة على
النحو التالي:
أوالً -دعوى الشركة ضد أعضاء مجلس اإلدارة
تستطيع الشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة بسب األخطاء
التي تنشأ عنها أضرار للشركة ،فإذا كانت الشركة في دور التصفية ،تولَّى املُص ِّفي رف َع
الدعوى(.)65
معنوي ضد أعضاء مجلس
ودعوى الشركة هي الدعوى التي ترفعها الشركة كشخص
ٍّ
اإلدارة الذين تسببوا بأضرار للشركة بسبب خطئهم ،مثل :اإلهمال اجلسيم في اإلدارة،
بسمعتها
أو التهاون في حقوقها ،أو إساءة استخدام أموالها ،أو تبديدها ،أو اإلضرار ُ
لنص القانون أو النظام
املالية ،أو بالسلع التي تتعامل عليها ،فضلاً عن أي مخالفة ِّ
كسب مؤك ٍد للشركة(.)66
تفويت
األساسي ،وكل تصرف خاطئ من شأنه
ُ
ٍ
وهذه الدعوى ُترفع من ممثل الشركة ِبنا ًء على قرا ٍر من اجلمعية العامة العادية ،إذا
كانت ضد أعضاء مجلس اإلدارة مجتم ًعا .أما إذا كانت الدعوى ضد أحد أو بعض أعضاء
وغني عن البيان أن دعوى الشركة إذا كانت
املجلس ،فإنها ترفع بواسطة باقي األعضاء،
ٌّ
ضد أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعني ،فال ُترفع إال بعد استقالة أو عزل هذا املجلس،
مجلس اإلدارة اجلديد( ،)67وإذا كانت الشركة في دور التصفية،
و ُيح ّرك دعوى املسؤولية
ُ
تولَّى املُص ِّفي رف َع الدعوى.

)(64
)(65
)(66

)(67
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املادة ) (202من قانون الشركات.
املادة ) (203من قانون الشركات.
أبو زيد رضوان ،شركات املساهمة وف ًقا ألحكام القانون رقم  195لسنة  1981والقطاع العام ،دار الفكر
العربي ،القاهرة ،1983 ،ص  219وما بعدها؛ الطعن  95/60جتاري ،جلسة  ،1998/5/18مجلة القضاء
والقانون ،السنة  ،26اجلزء  ،1مايو  ،2001ص 310؛ الطعن  2003/993جتاري ،جلسة ،2006/1/24
مجلة القضاء والقانون ،السنة  ،34اجلزء  ،1يونيو  ،2008ص .45
علي الزيني ،مرجع سابق ،ص  352وما بعدها؛ سميحة القليوبي ،الشركات التجارية ،ج ،2مرجع
سابق ،ص  469وما بعدها؛ وحي فاروق لقمان ،مرجع سابق ،ص  335وما بعدها.
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ثانياً -دعوى الشركة التي ترفع من مساه ٍم أو أكث َر
أجاز املشرع لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية نيابة عن الشركة في حال عدم قيام
الشركة برفعها ،وفي هذه احلالة يجب اختصام الشركة ليُحكم لها بالتعويض إن كان له
ً
مقتضى.
وال يكون للمساهم رف ُع دعوى الشركة إال إذا أهملت اجلمعية العامة في رفع دعوى
املسؤولية ،وأما إذا اتخذت اجلمعية قرا ًرا برفع دعوى ،لم يعد هناك ما يبرر السماح
للمساهم بإعمال حق الشركة(.)68
– إبراء ذمة األعضاء وأثره على رفع دعوى املسؤولية
قد يسعى أعضاء مجلس اإلدارة ،في اجتماعهم السنوي في اجلمعية العامة العادية ،إلى
احلصول على قرار بإبراء ذمتهم من املسؤولية عن األعمال التي قاموا بها أثناء السنة
املالية املنتهية للشركة ،وذلك بعد اطالع اجلمعية العامة على تقرير مجلس اإلدارة عن
نشاط الشركة ومركزها املالي للسنة املالية املنتهية ،وتقرير مراقب احلسابات عن
يحول
البيانات املالية للشركة( ،)69وبالتالي هل لهذا اإلبرا ِء ل ِذ َّمة أعضاء مجلس اإلدارة أث ٌر ُ
دونَ رفع دعوى الشركة على هذا املجلس؟
أجابت عن ذلك املادة ) (201من قانون الشركات بنصها على أنه ... « :وال يحول دون
إقامة دعوى املسؤولية اقتراعٌ من اجلمعية العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة ،وال يجوز
ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على قرارات اجلمعية العامة اخلاصة بإبراء ذمتهم من
املسؤولية عن إدارتهم ،أو التي تتعلق مبنفعة خاصة لهم ،أو ألزواجهم ،أو أقاربهم من
ٍ
بخالف قائ ٍم بينهم وبني الشركة»(.)70
الدرجة األولى ،أو
ثالثاً -دعوى املساهم الفردية
أجاز املشرع لكل مساهم مهني رفع دعواه الشخصية بالتعويض ،إذا كان قد أصابه
ضرر بسبب خطأ أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة مجتم ًعا ،ويقع باطلاً كل
شرط في عقد الشركة املهنية يقضي بغير ذلك(.)71
امتناع مجلس اإلدارة دون
ومن صور األعمال التي ُتلحق ضر ًرا مباش ًرا باملساهمني:
ُ
)(68
)(69
)(70
)(71

هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص 771؛ وحي فاروق لقمان ،مرجع سابق ،ص  346وما بعدها.
املادة ) (211من قانون الشركات.
الطعن  96/81جتاري ،جلسة  ،1998/3/29مجلة القضاء والقانون ،السنة  ،26اجلزء  ،1مايو ،2001
ص .230
املادة ) (204من قانون الشركات؛ وحي فاروق لقمان ،مرجع سابق ،ص  363وما بعدها.
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وجه حقٍّ عن توزيع أرباح على املساهمني ،أو التعسف في استعمال سلطته التقديرية
في ذلك ،أو نشر بيانات كاذبة عن مركز الشركة حلمل املساهم على االكتتاب بأسهم
زيادة رأس املال ،وشراء بعض أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم بعض املساهمني مستغلني
مراكزهم في إدارة الشركة ،ومستفيدين من أسرارها(.)72
وال يشترط في رفع دعوى املسؤولية أن ينتظر املساهم إلى أن تنتهي تصفية الشركة
حتى تتبني نتيجة إدارة مجلس اإلدارة ،بل ويجوز للمساهم فوق ذلك أن يطالبهم بالقيمة
االسمية لألسهم التي اشتراها إذا نقصت قيمتها بسبب سوء اإلدارة(.)73
رابعاً -دعوى الغير ضد مجلس اإلدارة
قد يكون مجلس اإلدارة مسؤولاً قِبل الغير ،أي قِبل أشخاص غير مساهمني في الشركة
املهنية؛ كدائني الشركة ،وهنا يجب التفرقة بني مجرد اخلطأ في اإلدارة من جهة ،وبني
العمل الذي ينطوي على الغش أو مخالفة القانون ،أو نظام الشركة املهنية من جهة
أخرى.
فال يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني عن مجرد اخلطأ في اإلدارة ،بل تكون الشركة
هي املسـؤولة فــي هذه احلالة ،وتنعقد مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان هذا اخلطأ
غش ،وعن كل مخالفة لنظام الشركة أو للقانون ،وذلك طب ًقا للقواعد العامة
ينطوي على ٍّ
َ
في املسؤولية؛ فدعوى الغير تقوم على أساس املسؤولية التقصيرية ،ومن ث َّم تخضع
ألحكام القانون املدني ،وعلى الغير إثبات خطأ أعضاء مجلس اإلدارة ،والعالقة السببية
بني هذا اخلطأ والضرر الذي أصابه(. )74
ومن صور األخطاء الشخصية التي تستتبع مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة جتاه
ارتكاب أعما ِل
الغير :تبدي ُد األموال املُسلَّم ِة إليهم من الغير حلساب الشركة املهنية ،أو
ُ
مي ميزانية غي ِر صحيحة ُتخفي سوء حال الشركة إلى أحد
منافس ٍة غي ِر مشروعة ،أو تقد ُ
البنوك ،فيُق ّدم إليها البنك ائتمانه ويصيبه الضرر ،أو ره ُن األوراق املالية اململوكة للعمالء
واملو َدعة لدى الشركة دون موافقتهم(.)75
)(72
)(73
)(74
)(75
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أبو زيد رضوان ،مرجع سابق ،ص 225؛ طعمة الشمري وعبد الله احليان ،مرجع سابق ،ص 420؛
هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص .773
علي الزيني ،مرجع سابق ،ص  414وما بعدها.
طعمة الشمري وعبد الله احليان ،مرجع سابق ،ص 421؛ هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص  773وما
بعدها.
مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص  291وما بعدها.
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خامساً -املسؤولية عن ديون الشركة املهنية في حال اإلفالس
األصل أن أعضاء مجلس اإلدارة ال ُيسألون عن ديون الشركة املهنية بصفة شخصية،
ولكن في حال إفالس الشركة املهنية وظهور عجز في موجوداتها ،يجوز اعتبار أعضاء
مجلس اإلدارة مسؤولني عن ديون الشركة ،وهذه املسؤولية تقوم على قرينة اخلطأ،
أي أنه ُيفترض أن عجز موجودات الشركة إمنا يرجع إلى خطأٍ منهم ،ولذلك ميكنهم
دفع املسؤولية عنهم بإثبات عدم ارتكابهم خطأً؛ لدفع املسؤولية عن ديون الشركة
املفلسة(.)76
بعد إفالس الشركة أن موجوداتها ال تكفي لوفاء %20

وقد نص املشرع على أنه« :إذا تبينَّ
على األقل من ديونها؛ جاز للمحكمة – ِبنا ًء على طلب مدير التفليسة – أن تقضي بإلزام
جميع أعضاء مجلس اإلدارة ،أو املديرين أو بعضهم ،بالتضامن أو من دون تضامن،
بدفع ديون الشركة – كلها أو بعضها – إال إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة
العناية الواجبة»(.)77

) (76هاني دويدار ،مرجع سابق ،ص .774
) (77املادة ) (684من قانون التجارة الكويتي رقم .1980/68
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املبحث الثاني
األحكام اخلاصة باملسؤولية في الشركة املهنية
استعرضنا في املبحث األول من الدراسة األحكا َم العامة في مسؤولية الشركة والشريك،
سوا ًء أكانت الشرك ُة شرك َة تضامن أم توصية بسيطة ،أم شركة ذات مسؤولية محدودة،
أم مساهمة مقفلة ،وفي هذا املبحث سنتحدث عن األحكام اخلاصة مبسؤولية الشركة
املهنية على النحو التالي:

املطلب األول
دخول الشريك املهني وخروجه
تختلف أحكام دخول الشريك في الشركة املهنية أو خروجه وانسحابه منها  ،كما لو أراد
الشريك املهني في شركة احملاماة املهنية ترك العمل مبهنة احملاماة ،إما لكبر سنه ،أو
لوفاته ،أو ملرضه أو لشطبه أو ألي سبب آخر ،على حسب الشكل الذي اتخذته الشركة
املهنية بشرط أن تؤول إلى أصحاب املهنة ذاتها()78؛ ففي شركات األشخاص؛ كشركة
التضامن املهنية والتوصية البسيطة املهنية ،يكون االعتبار الشخصي للشركاء ذا اعتبار؛
نص املشرع على أنه ال يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في
لذلك َّ
()79
ً
شكل أوراق مالية قابلة للتداول محافظة على االعتبار الشخصي ،وأجاز فقط تناز َل
ينص عقد الشركة على
الشريك عن حصته لباقي الشركاء فقط دون األجانب ،ما لم َّ
()81
خالف ذلك( ،)80واألمر نفسه لو كانت الشركة املهنية شركة توصية بسيطة .
وفي حال اتخذت الشركة املهنية شك َل الشركة ذاتِ املسؤولية احملدودة ،فقد أجاز املُشرع
كتابي ،ولكنه
تناز َل الشريك لغير الشركاء من أصحاب املهنة نفسها مبوجب ُمح َّر ٍر
ٍّ
أعطى الشركاء احلق في استرداد احلصص بالشروط ذاتها التي أعلن عنها الشريك إذا
كان التنازل لغير الشركاء( ،)82وعند الرغبة في التنازل لغير الشركاء يجب احلصول على
موافقة باقي الشركاء ،فإذا تع َّذر احلصول على موافقة الشركاء ،وجب نشر شروط
)(78

)(79
)(80
)(81
)(82
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املادة ) (83من قانون الشركات؛ وانظر كذلك :زينه غامن عبد اجلبار ،استراتيجية تقنني موحد للشركات
املهنية في إطار أحكام الشركة البسيطة :العراق منوذجاً ،مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون ،جامعة
بغداد ،العدد الثاني ،2018 ،ص .261
املادة ) (39من قانون الشركات.
املادة ) (40من قانون الشركات.
املادة ) (57من قانون الشركات.
املادة ) (99من قانون الشركات.
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

د .عايض راشد المري

التنازل باجلريدة الرسمية ،فإذا انقضت خمس َة عش َر يو ًما دون أن يتقدم أحد الشركاء
للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق االسترداد ،كان للمتنازل التصرف في
حصته بشرط أن يكون التنازل لشخص من أصحاب املهنة نفسها ،وإذا استعمل حق
االسترداد أكثر من شريكُ ،ق ِّسمت احلصة بينهم بنسب ِة حص ِة ك ٍّل منهم في رأس املال،
وال يكون للنزول عن احلصة أث ٌر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إال من وقت القيد في
السجل التجاري(.)83
وإذا اتخذت الشركة املهنية شك َل شركة املساهمة املقفلة ،فإذا كان عقد شركة املساهمة املقفلة
نصا على أفضلية املساهمني في شراء األسهم ،وجب على املساهم قبل التصرف
يتضمن ًّ
فيها إخطار الشركة بشروط البيع ،وال يكون التصرف في األسهم ناف ًذا إال بعد انقضاء
ِ
أي من املساهمني بطلب شراء األسهم ،فإذا
عشرة أيا ٍم على تاريخ اإلخطار دون أن يتقدم ٌّ
تقدم أحد املساهمني لشراء األسهم ،تعينَّ أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع(.)84
ينص على اشتراط موافقة مجلس اإلدارة على
وإذا كان عقد شركة املساهمة املقفلة ُّ
مشتري األسهم ،فإنه يتعني على املجلس في حالة رفضه لشخص املشتري شراء
ِ
عشرة أيا ٍم من تاريخ إخطار املجلس بطلب املوافقة ،ويتم
األسهم حلساب الشركة خالل
()85
الشراء في هذه احلالة بالسعر الذي اتفق املساهم على بيع أسهمه به .
وباإلضافة إلى أحكام دخول الشريك وخروجه من الشركة املهنية على حسب الشكل
نص عليها املشرع بالنسبة للشركة
الذي تناولناه في الفقرات السابقة ،هناك قيود أخرى َّ
املهنية ،وتتمثل في ضرورة أن يكون جميع الشركاء في الشركة املهنية من أصحاب
مهنة واحدة من املهن احلرة التي نصت عليها الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ،وهي:
احملاماة ،واحملاسبة ،والطب ،والهندسة ،واالستشارات التي ميارسها أرباب املهن
َّ
َّ
واملرخص مبزاولتها من قبل اجلهات الرقابية؛ كاالستشارات النفسية،
املنظمة قانو ًنا،
والتربوية ،والبيئية ،والنفطية .وال يسري هذا االنسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في
مواجهة الغير إال بعد التأشير به في السجل املعد لذلك(.)86
بسبب راجع له ،كما لو أراد التوقف
وفي حال فقد الشريك صالحي َة مزاولة املهنة ،إما
ٍ
عن مزاولة املهنة ،أو بسبب غير راجع إلرادته ،كما لو صدر عليه جزا ٌء بوقفه عن مزاولة
)(83
)(84
)(85
)(86

املادة ) (100من قانون الشركات.
املادة ) (239من قانون الشركات.
املادة ) (240من قانون الشركات.
املادة ) (84من قانون الشركات؛ عبد الله خالد السوفاني ،نحو نظام قانوني لتأسيس الشركة املدنية
املهنية :دراسة نظرية مقارنة ،مجلة املنارة للبحوث والدراسات ،جامعة آل البيت ،األردن ،املجلد ،16
العدد  ،6سنة  ،2010ص  188وما بعدها
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املهنة لفترة مؤقتة أو بشكل دائم ،فقد منح املشرع الشريك مهل َة ست ِة أشه ٍر للتنازل عن
حصصه أو أسهمه بالشركة ،وإال قامت الشركة باستردادها ،و ُتق َّوم احلصص في حال
االسترداد وف ًقا للفقرة األولى من املادة ) (11من قانون الشركات ،و ُتق َّوم األسهم وف ًقا
للقيمة السوقية لها.
وكذلك األمر لو ُتو ِّفي أحد الشركاء في الشركة املهنية ،ما لم يكن من بني ورثته من هو
مرخص له مبزاولة املهنة ،واتفق الورثة على حلوله محل ُمورثهم(.)87

َ
شروط مزاولة املهنة ،وجب حلُّها
ولكن لو فقد جميع الشركاء في الشركة املهنية
وتصفيتُها وف ًقا للقانون ،وذلك نظ ًرا لطبيعة الشركة املهنية التي ما ُوجدت إال لتنظيم
العمل اجلماعي ألصحاب املهن احلرة ،التي سمح لها القانون بتأسيس الشركات املهنية،
وبالتالي ففي حالة َف ْقد جمي ِع الشركاء لشروط مزاولة املهنة ،انتفى الهدف من استمرار
وجود مثل هذه الشركة ،وبالتالي يجب حلُّها وتصفيتها وف ًقا للقانون(.)88
وفي حال رغبة الشركاء في ح ِّل أو تصفية الشركة املهنية قبل انتهاء مدتها احملددة في
عقد الشركة ،فقد ألزم املشرع الشركا َء بإخطار عمالء الشركة بفترة ال تقل عن ثالث ِة
أشه ٍر قبل القيام بإجراءات احلل والتصفية ،وال يتم التأشير بقرار احلل أو التصفية في
السجل املع ِّد لذلك لدى اجلهة املختصة باإلشراف على املهنة إال بعد اإلخطار(.)89

املطلب الثاني
مسؤولية الشريك في الشركة املهنية
كما قلنا ساب ًقا ،تتخذ الشركة املهنية أشكالاً متعددة ،فقد تكون شركة تضامن أو توصية
بسيطة ،أو شركة ذات مسؤولية محدودة ،أو شركة مساهمة مقفلة ،وقد يرتكب الشريك
املهني في الشركة املهنية أخطاء مهنية مختلفة على حسب نوع الشركة املهنية ،وتؤدي
تلك األخطاء املهنية إلى ضرر للغير أو للشركة املهنية نفسها.
فلو كانت هذه الشركة املهنية شركة محاماة مهنية ،ثم قام الشريك املهني بتفويت مواعيد
الطعن ألحد عمالء الشركة ،مما ترتب عليه خسارته للدعوى التي تباشرها الشركة
) (87املادة ) (47من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات؛ عمر فالح العطني ،مركز الشريك في الشركة املهنية
في ظل التشريعات األردنية :دراسة مقارنة ،مجلة املنارة للبحوث والدراسات ،جامعة آل البيت،
األردن ،مجلد  ،17العدد  ،3سنة  ،2011ص .149
) (88املادة ) (53من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.
) (89املادة ) (48من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.
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املهنية ،وترتب عليه خسارة فادحة لهذا العميل ،أو كانت الشركة املهنية شركة مهنية
هندسية ،وقام الشريك املهندس املهني خالل عمله بحساب األحمال واألوزان في الرسم
الهندسي للبناية التي يقوم بتصميمها ،وترتب على ذلك سقوط املبنى املصمم من قبل
الشركة املهنية الهندسية ،وما تاله من أضرار.
وتختلف مسؤولية الشريك في كل شكل من هذه األشكال وف ًقا للقواعد العامة ،ما بني
مسؤولية غير محدودة في شركة التضامن أو التوصية البسيطة ،ومسؤولية محدودة
بقدر ما ميلكه الشريك من حصة في الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،أو املساهم في
شركة املساهمة املقفلة.
ولكن املشرع جاء في الشركة املهنية بنصوص تخالف ما جاء بالنسبة للشركات غير
()90
ص على أنهُ :يسأل كل شريك بصفة شخصية عن خطئه املهني جتاه الشركة
املهنية ،فنَ َّ
املهنية ،أ ًّيا كان شكل الشركة ،سوا ًء أكان األصل فيها أن مسؤولية الشريك مسؤولية
غير محدودة ،أم كانت مسؤوليته محدودة بقدر ما ميلكه من حصص أو أسهم ،وهذه
املسؤولية – حسب النص – غير محدودة.
وهذا النص فيه غموض – حسب رأينا – فلم ُيبينّ املشرع حجم اخلطأ املهني الذي تترتب
عليه مساءلة الشريك جتاه الشركة ،أي هل يلزم أن يكون هذا اخلطأ جسي ًما أم ُيكتفى
باخلطأ اليسير؟ وهل يكون التعويض بحسب حجم الضرر احلادث ،أم ملجرد وقوع
اخلطأ في حد ذاته؟
واملقصود باملسؤولية الشخصية غير احملدودة للشريك هي تلك الناجمة عن األعمال أو
التصرفات املهنية التي يباشرها بنفسه من خالل الشركة ،وهنا تعتبر الشركة مسؤولة
معه على وجه التضامن عن تلك األعمال في مواجهة املستفيدين منها .أما فيما يتعلق
بالتصرفات التي يقوم بها الشريك دون أن توجد عالقة مباشرة تربطها مبمارسة املهنة،
فهذه يستفيد الشريك إزاءها بتحديد املسؤولية طب ًقا ألحكام الشكل القانوني الذي تتخذه
الشركة املهنية(.)91
ً
أيضا لم ينظم املشرع مسؤولية الشريك أمام الغير ،وإمنا ترك ذلك للقواعد العامة
للمسؤولية في القانون املدني.
وبالنسبة ملسؤولية الشركة عن تعويض الغير ،فقد قام املشرع بالنص على مسؤولية
الشركة عن تعويض الغير عما أصابه من أضرار بسبب خطأ الشريك ،فأصبحت الشركة
) (90املادة ) (52من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.
) (91محمد السيد الفقي ،حترير خدمات املهن احلرة ومبادرة اجلمع بني الكفاءة املهنية والتمويل ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .65
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بهذا النص ضامنة للغير من خطأ الشريك متى ما تسبَّب بضرر لهذا الغير(.)92
كما وألزم املشرع الشركة بتقدمي وثيقة تأمني مبرمة مع شركات تأمني – محلية أو عاملية –
لها فروع في الكويت ضد اإلهمال أو األخطاء املهنية ،التي تقع من الشركاء أنفسهم ،أو
أحد العاملني لديها.
وبحسب النص ،فالشركة تكون مسؤولة عن تعويض الغير عن اإلهمال الذي يقع من
العاملني ،أو األخطاء املهنية التي تقع من الشركاء(.)93
ويظهر مما سبق عدم الوضوح بالنسبة للمسؤولية في الشركة املهنية ،فالشريك ُيسأل
عن خطئه املهني أمام الشركة ،دون بيان حجمه كونه جسي ًما أم يسي ًرا ،وأما اخلطأ غير
املهني ،فقد تركه املشرع للقواعد العامة للمسؤولية في القانون املدني ،ودون بيان ملدى
وجوب حدوث ضرر ناجت عن هذا اخلطأ لتطلُّب املساءلة.
معنوي أمام الغير ،فيجب أن ينتج عن هذا اخلطأ
أما بالنسبة ملسؤولية الشركة ككيان
ٍّ
ضرر حتى ميكن مساءلة الشركة.
ً
أيضا ما فائدة وثيقة التأمني التي يطلبها املشرع لتغطية أخطاء العاملني والشركاء
بالشركة عن اإلهمال واخلطأ املهني ،إن كان هناك رجوع من الشركة على الشريك بسبب
خطئه املهني؟
ً
أيضا منع املش ِّر ُع الشري َك من أن يكون شري ًكا في أكثر من شركة مهنية واحدة ،ومِن أن
ُي ِ
باشر املهنة حلسابه اخلاص ،أو مستت ًرا من خالل شخص آخر ،لكنه في الوقت نفسه
لم يقرر جزا ًء ملن يخالف هذا احلكم ،سوا ًء بكونه شري ًكا في أكثر من شركة مهنية ،أو
مباشرته للمهنة حلسابه اخلاص ،أو مستت ًرا من خالل شخص آخر ،وبالتالي يعتبر هذا
ناقصا يحتاج لتعديل(.)94
النص الوارد بالالئحة
ً
وإن كان البعض يرى وجوب مطالبته بالتعويض وف ًقا لقواعد املسؤولية في القانون
املدني بسبب الضرر الذي تسبب به نتيج َة مباشرته للعمل حلسابه اخلاص ،أو مستت ًرا
من خالل شخص آخر ،باإلضافة إلى وجوب محاسبته تأديبيًّا من خالل اجلهة املشرفة
على شؤون املهنة محل غرض الشركة املهنية ،مع األخذ في االعتبار مدى تأثير تلك
العقوبات على مدى استمرار الشركة في حال كانت العقوبة اإليقاف فترة معينة عن
مزاولة املهنة ،أو اإليقاف النهائي وشطبه من سجل املهنة(.)95
)(92
)(93
)(94
)(95
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فهد احلبيني ،مرجع سابق ،ص .119
املادة ) (51من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.
املادة ) (50من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات؛ فهد احلبيني ،مرجع سابق ،ص .113
عبد الله خالد السوفاني ،مرجع سابق ،ص .193
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اخلامتة
تناول البحث مسألة في غاية األهمية ،أال وهي :مسؤولية الشريك في الشركة املهنية،
خاص ًة وأن الشركة املهنية شكل جديد من الشركات أدخله املشرع في قانون الشركات
اجلديد رقم  1لسنة .2016
توصلنا إلى عدة نتائج ،من أهمها:
وقد َّ
 .1في شركة التضامن املهنية يكون الشريك املهني مسؤولاً عن ديون الشركة كما
لو كانت ديونه الشخصية ،وتكون ذمته املالية ضامنة للوفاء بتلك الديون ،وال
تتحدد مسؤوليته مبا ق َّدمه من حصة في رأس مال الشركة فقط؛
ُ .2يسأل الشركاء املهنيون عن ديون الشركة املهنية مسؤولية تضامنية ،ويقوم
التضامن فيما بني الشركاء املهنيني أنفسهم ،كما يقوم بني الشركاء املهنيني
والشركة املهنية .وبناء على ذلك؛ يكون لدائني الشركة املهنية ضمان على أموال
الشركاء املهنيني ،إلى جانب الضمان املقرر لهم على أموال الشركة املهنية.
 .3إذا انسحب شريك من الشركة املهنية ،أو تنازل عن حصته ،أو مت استرداد حصته
أو بيعها بي ًعا جبر ًّيا ،فإنه يظل مسؤولاً عن التزامات الشركة التي نشأت قبل
تاريخ قيد انسحابه ،أو تنازله ،أو استرداد حصته أو بيعها ،وال يكون مسؤولاً
عن التزامات الشركة التي نشأت بعد هذا التاريخ.
 .4تلتزم الشركة – والشركاء بطبيعة احلال – باألعمال والتصرفات التي يجريها
مديرها أو مجلس إدارتها باسمها وحلسابها ،إذا كان مما يدخل في غرض
الشركة ،ولو جاوزت القيود املقررة على سلطة املدير أو مجلس اإلدارة في عقد
الشركة.
 .5مدير الشركة في شركة التضامن املهنية هو أحد الشركاء املهنيني ،ويحدد عقد
الشركة سلطات وصالحيات مدير الشركة املهنية ،وبالتالي يكون للمدير القيام
بأعمال اإلدارة في حدود ما تض َّمنه عقد الشركة ،ونصوص القانون ،وغرض
الشركة.
 .6إن مسؤولية الشركة املهنية جتاه الغير ال تكون مقصورة على العقود والتصرفات
التي يبرمها مدير الشركة ،وإمنا متتد هذه املسؤولية إلى األخطاء التقصيرية التي
يرتكبها املدير عند مباشرته أعمال اإلدارة.
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 .7تتحدد مسؤولية الشريك املهني املوصي بقدر حصته في رأس املال؛ لذلك تظل
مسؤوليته معلقة مادام لم يقم بتقدمي حصته في رأس املال ،وبالتالي ميكن لدائني
الشركة املهنية مطالبته عن طريق الدعوى غير املباشرة.
 .8إن مسؤولية الشريك املهني في الشركة املهنية ذات املسؤولية احملدودة محدودة
بقدر حصته في رأس املال ،ولكنه ميكن أن ُيسأل بالتضامن لو كان مدي ًرا جتاه
الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم ألحكام القانون ،أو عقد الشركة ،أو اخلطأ
في اإلدارة.
 .9األصل أن أعضاء مجلس اإلدارة في شركة املساهمة املهنية املقفلة ال ُيسألون
عن ديون الشركة املهنية بصفة شخصية ،ولكن في حال إفالس الشركة املهنية
وظهور عجز في موجوداتها ،يجوز اعتبار أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني عن
ديون الشركة ،وهذه املسؤولية تقوم على قرينة اخلطأ.
ُ .10يسأل كل شريك بصفة شخصية عن خطئه املهني جتاه الشركة املهنية ،أ ًّيا
كان شكل الشركة ،سوا ًء أكان األصل فيها أن مسؤولية الشريك مسؤولية غير
محدودة ،أم كانت مسؤوليته محدودة بقدر ما ميلكه من حصص أو أسهم ،وهذه
املسؤولية – حسب النص – غير محدودة.
وفي ضوء التحليل والنتائج السابقة ،فإن البحث يقدم التوصيات التالية:
 .1يجب الترويج للشركة املهنية بشكل يزيل الغموض عن أحكامها ،ويشجع أصحاب
س
املهن على تأسيس مثل هذه الشركات؛ ألنه – على ح ِّد علمنا – مازال هناك ُّ
توج ٌ
من تأسيس شركات مهنية من أصحاب املهن في الكويت.
 .2نتمنى من املشرع ضبط مسألة مسؤولية الشريك غير احملدودة عن خطئه املهني
جتاه الشركة املهنية؛ حيث لم يوضح املشرع أو الالئحة حجم اخلطأ الذي يخضع
الشريك للمساءلة تب ًعا له ،هل يلزم أن يكون خطأ ً جسي ًما ،أم ُيكتفى باخلطأ
اليسير لتقرير مسؤولية الشريك؟
 .3حبذا لو قام املشرع بتغطية مسؤولية الشريك عن اخلطأ املهني جتاه الشركة في
وثيقة التأمني التي تطلب عملها ضد اإلهمال أو األخطاء املهنية التي تقع من الشركاء
أو أحد العاملني لديها ،والتي اقتصرت على تعويض الغير دون الشركة فقط.
 .4نناشد املشرع بالنص على جزاء ملخالفة النص الوارد في املادة ) (50من الالئحة
التنفيذية لقانون الشركات ،والذي ُمنع مبوجبه الشريك من أن يكون شري ًكا في
أكثر من شركة مهنية واحدة ،ومن أن يباشر املهنة حلسابه اخلاص ،أو مستت ًرا
من خالل شخص آخر.
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